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МаркоМ.Ђорђевић
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Пе да го шки фа кул тет у Ја го ди ни

КА ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈИ ПО ЛИ ТИЧ КОГ  
БЕ СЕД НИ ШТВА – АУТОРИТАРНО 
И ДЕ МО КРАТ СКО ПОЛИТИЧКО 

КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ

Са же так
У овом ра ду истражујe се по ли тич ко (де ли бе ра тив но) бе сед-

ни штво, ста вља њем ак цен та на оп шта ре то рич ка и стил ска обе-
леж ја но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва у Ср би ји од 1988. до 2003. 

По сма тра ју ћи га као јед но од нај зна чај ни јих ко му ни ка циј-
ских сред ста ва по ли тич ке бор бе, сред ство за пла си ра ње по ли тич-
ких иде ја, али и по ли тич ке ма ни пу ла ци је, при сту пи ли смо од ре ђи-
ва њу пој ма и функ ци је по ли тич ког бе сед ни штва и рас пра вља ли о 
ње го вим жан ров ским спе ци фич но сти ма и мо да ли те ти ма.

На осно ву те о риј ског мо де ла о по сто ја њу до ми нант них ко-
му ни ка циј ских па ра диг ми, ауто ри тар не, де мо крат ске и ли бе рал но-
де мо крат ске, по ку ша ли смо да при ме ном ком па ра тив ног и ана ли-
тич ко-син те тич ког ме то да ис тра жи мо оп шта ре то рич ка и стил ска 
обе леж ја но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва у кон тек сту исто риј ско 
– по ли тич ких окол но сти и при ли ка у ко ји ма је на ста ја ло. 

У ра ду су раз ма тра ни и ви до ви ути ца ја из го во ре не ре чи на 
ауди то ри јум и на чин об ли ко ва ња јав ног мње ња, не по сред но, као и 
по сред ством ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња. На гла сак је ста вљен 
на по ли тич ко бе сед ни штво као „ве шти ну уве ра ва ња“.
Кључ не ре чи: по ли тич ка бе се да, по ли тич ки го вор, по ли тич ко ко му ни-

ци ра ње, по ли тич ки бе сед ни ци, ре то ри ка, бе сед ни штво, 
по ли тич ке иде је, ве шти на уве ра ва ња, слу ша о ци, ма сов на 
пу бли ка.
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Јед на од пр вих те о риј ских де фи ни ци ја по ли тич ког (грч. сим-
бу ле у тич ко – са ве то дав но, лат. де ли бе ра тив но – оно ко је до во ди до 
од лу ка) бе сед ни штва, у  ве зи је са Ари сто те лом: „У по ли тич ком 
се го вор ни штву или на не што под сти че или од не че га од вра ћа, јер 
увек јед но или дру го чи не они што при ват на ли ца са ве ту ју на њи-
хо во лич но до бро, као и они што на род са ве ту ју на оп ште до бро.“ 
(Ари сто тел, 2000: 46) 

Осим очи глед ног ин си сти ра ња на иде ји оп штег до бра на-
ро да (ко је не ис кљу чу је лич но до бро по је ди на ца) и вред но сти ма 
ко је би по ли тич ка бе се да тре ба ло да за сту па, у овој де фи ни ци ји 
је оства ри ва ње та кве ми си је по да ре но и они ма ко ји би упо тре бом 
сна ге ре чи и ис прав них по ли тич ких ар гу ме на та мо гли успе шно 
дру ге да са ве ту ју на оп ште до бро. А ко би  (и ка кви) за пра во тре-
ба ло би ти ти ис так ну ти по је дин ци, на род ни три бу ни, по ли ти ча ри, 
др жав ни ци или сло бод ни ми сли о ци? Очи глед но је да то не мо гу 
би ти „обич не“ већ „по себ не“ лич но сти ко је би би ле у мо гућ но сти 
да осим мно гих вр ли на, зна ња и спо соб но сти,  сна гом, исти ни то-
шћу и ле по том сво јих ре чи, ко је су у са гла сно сти са по ли тич ким 
де ла њем, при во ле соп стве ни на род за од ре ђе не иде је и при до би ју 
ње го ву по др шку за оства ри ва ње оп штих по ли тич ких ци ље ва. Ари-
сто тел је сма трао да би пред мет по ли тич ких бе се да и ре то рич ко 
уме ће го вор ни ка тре ба ло да бу ду усме ре ни ка ре ша ва њу сле де ћих 
пи та ња од ва жно сти за устрој ство и функ ци о ни са ње др жа ве: при-
хо ди и рас хо ди, рат и мир, од бра на зе мље, увоз и из воз и за ко но-
дав ство (Ари сто тел, 2000: 46). 

У слич ном ду ху, Бра ни слав Ну шић у сво јој Ре то ри ци сма тра 
да је „по ли тич ким бе се да ма увек пред мет ин те рес и до бро др жа-
ве и на ро да“, и да „има ју ћи та ко ви сок смер, ова вр ста бе се де, сем 
оста лих го вор нич ких усло ва, (под ву као М. Ђ.), сем јед ног ши ро ког 
и по у зда ног обра зо ва ња, зах те ва још и до бро по зна ва ње на ро да, 
ње го вих пра вих по тре ба као и ве ли ких др жав них ин те ре са.“ (Ну-
шић, 2009: 46)

Мо гла би се, ме ђу тим, до не кле ре ла ти ви зо ва ти ова ква пој-
мов на од ре ђе ња и за пи та ти се, ко ли ко су, на ве де на, у из ве сној ме-
ри, иде а ли стич ки за сно ва на ви ђе ња по ли тич ког бе сед ни штва и 
ње го вих функ ци ја у са гла сно сти са са вре ме ним по ли тич ким го-
вор ни штвом, бу ду ћи да у ње му на че ло де ло твор но сти (ефи ка сно-
сти), уна пре ђе њем фор мал но–естет ских ква ли те та из го во ре ног 
у про це су при до би ја ња ауди то ри ју ма, че сто од но си пре ва гу над 
идеј ним и етич ким ква ли те ти ма? На ова ква за па жа ња нас упу ћу је 
и Фи лип Бре тон, го во ре ћи да у ко му ни ка ци ји „естет ски део по ру ке 
те жи да се на мет не уме сто са др жа ја“ и на по ми њу ћи, „да ма ни пу-
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ла ци ја по чи ње он да ка да та ″бла го гла го љи вост″ за у зме ме сто ар гу-
ме на та, ко је ина че пра ти, да би са ма по ста ла сре ди шња тач ка да те 
си ту а ци је“. (Бре тон, 2000: 77-80)    

У де фи ни ци ја ма ко је су има ле за циљ да ра све тле по јам по-
ли тич ког бе сед ни штва, од ан тич ких вре ме на до да нас, при ме њи-
ва ни су раз ли чи ти кри те ри ју ми ње го вог од ре ђе ња. У но ви је вре-
ме, та кве те о риј ске по ку ша је на ла зи мо код нас у ра до ви ма Си ме 
Авра мо ви ћа, Об ра да Ста но је ви ћа, Јо ви це Тр ку ље, Де ја на Ми ли ћа 
и оста лих, ко ји су ства ра лач ким про ми шља њем те о риј ских по ку-
ша ја сво јих прет ход ни ка из на ше да ље про шло сти (Аврам Мра зо-
вић, Бра ни слав Ну шић, Јо ван Сте ри ја По по вић и др.), и оних ко-
ји су на ста ја ли у бли ској про шло сти (Сре тен Пе тро вић, Љу бо мир 
Та дић и др.) по ку ша ли да из не дре уте ме ље не де фи ни ци је пој ма и 
уста но ве те о риј ски одр жи ве по де ле по ли тич ког бе сед ни штва.   

Не рет ко из ових де фи ни ци ја не би ва у пот пу но сти ја сно да 
ли су по ли тич ки го во ри и по ли тич ке бе се де иден тич ни пој мо ви, 
или се из ме ђу њих мо гу ус по ста ви ти зна чај не раз ли ке? Мо гу ће не-
ја сно ће, та ко ђе, на ста ју и ка да се при сту пи утвр ђи ва њу вр ста по-
ли тич ког бе сед ни штва. По не кад се из јед на ча ва њем ова два пој ма 
и при ме ном раз ли чи тих кри те ри ју ма по де ле (ме сто го во ре ња, тип 
го вор ни ка, вр ста ауди то ри ју ма, ва жност из го во ре ног, циљ ко ји се 
же ли по сти ћи) си ту а ци ја до дат но усло жња ва. 

Су ми ра ју ћи те о риј ске за кључ ке сво јих прет ход ни ка, али и 
сво јих са вре ме ни ка, Си ма Авра мо вић, по пут Гор ги је ко ји је сли-
ко ви то по ре дио бе сед ни штво са ле ко ви ма1), за сни ва сво ју те о риј-
ску по де лу по ли тич ког бе сед ни штва узи ма ју ћи као кључ ни кри те-
ри јум по де ле не по сред ни циљ (учи нак из го во ре ног), тј. да ли оно 
„има за не по сред ни циљ оства ри ва ње по ли тич ке вла сти у ужем 
сми слу, или пак оства ри ва ње не ког дру гог ин те ре са, ко ји се мо же 
у нај ши рем зна че њу под во ди ти под по ли тич ки, ка ко по са др жи ни, 
та ко и пре ма ме то ду по мо ћу ко га се он же ли по сти ћи“. (Авра мо-
вић, 2008: 343) 

Сма тра ју ћи си но ни ми ма из ра зе по ли тич ко бе сед ни штво и 
по ли тич ко го вор ни штво, он на осно ву по де ле на по ли тич ки го вор 
у ужем сми слу и по ли тич ки го вор у ши рем сми слу, не при сту па 
пре ци зном пој мов ном раз гра ни че њу из ме ђу по ли тич ке бе се де и 
по ли тич ког го во ра: 

1) „Као што јед ни ле ко ви су зби ја ју бо лест, а дру ги, не сра змер ни, пре ки да ју жи вот, та ко 
и не ки го во ри рас ту же, дру ги раз ве се ле, тре ћи упла ше, че твр ти слу ша о цу уса де од ва-
жност, а пе ти не ким злим за во ђе њем за тру ју и за ча ра ју ду шу“. (цит.пре ма: Љ. Та дић, 
Ре то ри ка – увод у ве шти ну бе сед ни штва, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 305)
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„По ли тич ки го вор у ужем сми слу мо же об у хва ти ти мно штво 
раз ли чи тих по во да и са др жа ја, ко ји су ма ње или ви ше не по сред но 
ве за ни за осва ја ње или вр ше ње вла сти. Он се по ја вљу је као скуп
штин ски, пар тиј ски (кон гре сни), аги та ци о нипред из бор ни, ди
пло мат ски, го вор на ми тин гу, по ле мич ки, а ту би се мо гло до да ти 
и мно штво дру гих спе ци фич них си ту а ци ја ка да се др жи по ле мич
ки го вор ad hoc при су сре ту са гра ђа ни ма, пред ста вља по ли тич ки 
про грам, обра ћа на ци ји, про сла вља не ки до га ђај, пре го ва ра са дру-
гим по ли тич ким су бјек ти ма, обра ћа ме ди ји ма, итд.“ (Авра мо вић, 
2008: 343) 

Од су ство пре ци зног пој мов ног раз гра ни че ња из ме ђу по ли
тич ког го во ра и по ли тич ке бе се де, при мет но је, до не кле, и код Јо-
ви це Тр ку ље ко ји је по ли тич ко бе сед ни штво де фи ни сао као „вр сту 
бе сед ни штва ко је се од но си на пи та ња за ко је је за ин те ре со ван ве-
ли ки број љу ди, од ко јих по не кад за ви си суд би на чи та вог на ро да“ 
(Тр ку ља, 2005: 10) Он го во ре ћи о раз ли чи тим вр ста ма по ли тич ког 
исту па ња раз ли ку је три вр сте по ли тич ког бе сед ни штва. „Нај че-
шћи и нај по зна ти ји вид је по ли тич ка бе се да или по ли тич ки го вор 
ко ји мо же би ти упу ћен ма си на тр гу, на по ли тич ким кон гре си ма, 
кон вен ци ја ма и сл. ве ли ким ску по ви ма и, с дру ге стра не, ди фу зном 
ме ди ју ко јем се го вор ник обра ћа по сред ством ра ди ја, те ле ви зи је, 
фил ма и ин тер не та. Дру го, то су пар ла мен тар не де ба те ко је се 
од но се на исту па ња у пред став нич ким те ли ма (пар ла мен ту, град-
ској или оп штин ској скуп шти ни, скуп шти ни ак ци о на ра и сл.) Ове 
де ба те има ју по себ не ка рак те ри сти ке и пра ви ла; исту па ње је ре то-
рич ко, не гу је се и це ни до се тљи вост, спо соб ност бр зог ре а го ва ња, 
из бе га ва ју се лич ни об ра чу ни, ауди то ри јум је про бран и та ко да ље. 
И тре ће, ди пло мат ско пре го ва ра ње, као вид ре то рич ког убе ђи ва ња 
чи ји је циљ да се до би је што ви ше, а по пу сти што ма ње.“ (Тр ку ља, 
2005: 10-11)

За Де ја на Ми ли ћа, чи ни се, не по сто ји ни не до у ми ца, јер он у 
сво јој књи зи Срп ски по ли ти ки го вор мо дер ног до ба (Ми лић, 2006) 
већ на сло вом и идеј ним опре де ље њем за син таг му по ли тич ки го
вор, по ли тич ке бе се де и по ли тич ке го во ре по ста вља у иден тич ну 
пој мов ну и ква ли та тив ну ра ван. 

Очи глед но је да су те о риј ска раз ма тра ња ових ауто ра до не-
кле у су прот но сти са иде ја ма кла сич них те о ре ти ча ра по ли тич ког 
бе сед ни штва, али и са оним ко је је сво је вре ме но за сту пао Ну шић, 
вр ше ћи по де лу ове вр сте бе сед ни штва на све га три под вр сте: др
жав нич ко, пар ла мен тар но и пар тиј ско тј. збор ско. (Ну шић, 2009: 
46) 
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У ње го вој, али и у Ари сто те ло вој де фи ни ци ји, са др жа но је, 
ме ђу тим, још не ко ли ко ва жних по је ди но сти ко је се не сме ју за-
о би ћи. Оне нам мо гу би ти од ва жно сти у по ку ша ју пој мов ног и 
жан ров ског де фи ни са ња по ли тич ког бе сед ни штва. На и ме, Ну шић 
сма тра да „по ли тич ке бе се де има ју све осо би не пра вих бе се да“, ис-
ти чу ћи на да ље ва жност уло ге бе сед ни ка и „од ме ре но сти ње го вог 
из ра жа ва ња“ (ре то рич ко-стил ске осо бе но сти го во ра), што су по-
ред про стра ног зна ња, по зна ва ња по ли тич ких од но са и ду бо ке уве-
ре но сти „да су по гле ди ко је за сту па истин ски ин те ре си ње го во га 
на ро да и ње го ве зе мље“ (Ну шић, 2009: 47), те мељ ни пред у сло ви 
ње го вог устрој ства. 

До ве де мо ли ова кво те о риј ско од ре ђе ње у бли ску ве зу са 
Ари сто те ло вим те о риј ским од ред ни ца ма ко је су штин ски од ре ђу ју 
по јам по ли тич ког бе сед ни штва, а то су, пред мет по ли тич ких бе
се да и ре то рич ко  уме ће го вор ни ка, би ће мо, чи ни се, на пра вом 
тра гу. На то ука зу је још јед на за ни мљи ва по је ди ност из Ну ши ће ве 
Ре то ри ке (2009). Иако је из вр шио тро дел ну по де лу по ли тич ког бе-
сед ни штва, он из вор ни јим сма тра др жав нич ке и пар ла мен тар не 
бе се де од пар тиј ских тј. збор ских  ко је „вр ло че сто из ла зе из окви-
ра пра вог бе сед ни штва“ (Ну шић, 2009: 48), због те шко ћа у про пи-
си ва њу сти ла и на чи на из ра жа ва ња и окре ну то сти ка уну тар стра-
нач ким пи та њи ма (аги та ци је, оба ве ште ња, кан ди да ту ре, по ла га ње 
ра чу на и др). 

При род но је за кљу чи ти да за по то њу вр сту ре то рич ког де ла-
ња (по ли тич ке го во ре), пи та ње из бру ше но сти сти ла (кра сно реч ја), 
ми ло звуч но сти је зи ка, ком по зи ци о не ускла ђе но сти, по себ них вер-
бал них и не вер бал них спо соб но сти ко је од ли ку ју на да ре не по ли-
тич ке го вор ни ке и оста ли ре то рич ко - стил ски (пред)усло ви, ни су 
од пре суд не ва жно сти. Ло гич но је раз гра ни чи ти по ли тич ке бе се де, 
ну ши ћев ски ре че но, као „пра ве бе се де“ ко је не мо же из го во ри ти 
би ло ко, ре ћи би ло шта, учи ни ти то, би ло где, би ло ка да и би ло 
ка ко, од по ли тич ких го во ра ко је не мо ра да из го во ри по ли тич ки бе-
сед ник per se, већ то мо же и онај ко ме је сва ко днев ни за нат или по-
зив ба вље ње по ли ти ком, а из го во ре на реч, пре сва ко днев но сред-
ство, не го циљ.

ПО ЛИ ТИЧ КА БЕ СЕ ДА И ПО ЛИ ТИЧ КИ ГО ВОР

По ли тич ко бе сед ни штво, по ред пред мет не усме ре но сти ка 
ре ша ва њу оп штих ци ље ва од ва жно сти за суд би ну др жа ве и на ро-
да, по себ не ре то рич ке ком пе тент но сти го вор ни ка, спе ци фич но сти 
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у по гле ду ме ста, вре ме на (тре нут ка) и по себ ног по ли тич ког мо-
ти ва за ње го во одр жа ва ње, од ре ђу је, упра во ње го ва ква ли та тив на 
(фор мал но-естет ска) ди мен зи ја по ли тич ког ко му ни ци ра ња. На ве-
де ним ка те го ри ја ма мо гла би се при до да ти и она ко ја прет хо ди чи-
ну из го ва ра ња, а то је ње го ва по себ на при пре мље ност, иако има и 
по ли тич ких бе се да ко је су из го во ре не (ex tem po re), без прет ход не 
при пре ме  и је зич ко–стил ског ци зе ли ра ња.  

Љу бо мир Та дић, рас пра вља ју ћи о ве шти ни бе сед ни штва, 
сма тра да је „одав но по зна та фа сци на ци ја есте тич ким ква ли те ти ма 
је зич ког из ра за“, и да је ре то ри ка, ко ју он, до ду ше, пој мов но тре-
ти ра, пре као прак тич ну, не го те о риј ску ди сци пли ну, „од по че та ка 
не го ва ла ко му ни ка ци ју, као пре све га, емо ци о нал но – афек ти ван, а 
тек за тим ра ци о нал но – ин те лек ту а лан од нос.“ (Та дић, 1995: 324) 

Овај аутор, осла ња ју ћи се на иде је Ро ла на Бар та (Ro land Bart-
hes),  та ко ђе ис ти че : „За бе сед нич ку ве шти ну нео бич но је ва жна 
чул на стра на је зи ка, ри там и звук, бит но је не са мо шта се ка же 
не го и ка ко се не што ка же, ко јим из ра жај ним сред стви ма. Ово ка ко 
је та ко ђе обе леж је спе ци фич но умет нич ког из ра за. Бе сед ник ко ји 
не во ди ра чу на о ути ску ко ји ће ње гов го вор има ти на слу ша о це 
– рђав је бе сед ник. На ро чи то сли ко вит го вор при бли жа ва бе сед ни-
штво умет но сти. Ро лан Барт  ука зу је на по ста нак тзв. епи де ик тич-
ког го во ра као укра сне, спек та ку лар не про зе. У пре ла зу од сти ха 
на про зу гу бе се ме три ка и му зи ка. Гор ги ја, твр ди Барт, хо ће да их 
за ме ни ко дек сом ко ји је има нен тан по е зи ји: ре чи ма истог скла да, 
си ме три јом ре че ни ца, ја ча њем ан ти те за звуч ном слич но шћу, ме та-
фо ра ма, али те ра ци ја ма.“ (Та дић, 1995: 307)

Да ли би смо би ли на по гре шном тра гу ако би смо твр ди ли 
да се на ве де ни кри те ри ју ми мо гу у ве ли кој ме ри при ме ни ти и ка да 
је реч о по ли тич ком бе сед ни штву као спе ци фич ном ви ду по ли тич-
ког јав ног ко му ни ци ра ња? Мо же ли се не ги ра ти те за да у по ли тич
ким го во ри ма за раз ли ку од по ли тич ких бе се да, углав ном из о ста ју, 
или их има у не знат ној ме ри, прет ход но на ве де ни чи ни о ци? Ако би 
се од го вор по тра жио са гле да ва њем на ве де ног те о риј ског про бле ма 
из ко му ни ко ло шког, по ред фи ло ло шког аспек та, и раз ви ја ла гле ди-
шта у прав цу идеј них те ко ви на по ли тич ког мар ке тин га и со ци јал не 
пси хо ло ги је, он да би се, до не кле, та спо ља шња, фор мал но-естет-
ска ди мен зи ја об ли ко ва ња  по ли тич ких бе се да, мо гла по сма тра ти 
као функ ци о нал но сред ство ко је омо гу ћу је лак ше до се за ње до по-
ли тич ких иде ја као ин фор ма тив ног је згра по ру ке.

Фор мал но–естет ским об ли ко ва њем по ли тич ке по ру ке успе-
шно се мо би ли ше и усме ра ва јав но мње ње у од ре ђе ном прав цу. У 
скла ду са тим ути че се на од ре ђе ни тип по ли тич ког де ла ња по је-
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ди на ца. С тим у ве зи, Ум бер то Еко, сма тра, „да би смо слу ша о ца 
на те ра ли да по кло ни па жњу пре ми са ма и ар гу мен ти ма, тре ба да 
под стак не мо ње го ву па жњу; у ово ме за јед нич ки уче ству ју пре но-
сни сми сао и ре тор ске фи гу ре, ко је пред ста вља ју укра се по мо ћу 
ко јих го вор по ста је нео би чан и ори ги на лан, што има свој удео у 
ин фор ма ци ји“. (Еко, 1973: 95) 

Го во ре ћи о „ди зајн-тех ни ка ма“ ко ји ма се пер су а зив но и де-
тер ми ни стич ки опло ђу ју иде је ка ко би мо гле де лат но да мо ти ви шу 
од ре ђе ни тип по ли тич ког по на ша ња, То ма Ђор ђе вић сма тра, „да 
јед на те иста иде ја као мен тал на ор га ни за ци ја sui ge ne ris, чак и 
кад се сим бо лич ки по сре до ва на ко му ни ка тив но раз ме њу је, пре не-
го што се ди зајн-есте ти ком есте ти зу је, не до се же ни во соп стве не 
функ ци о на ли за ци је: оста је не де лат на. Тек уко ли ко се у ту прет ход-
но об ли ко ва ну сим бо лич ку струк ту ру угра де и сим бо лич ки анек си 
са естет ским им пли ка ци ја ма, она се пре о бра жа ва у праг ма тич ки 
функ ци о на лан са др жај све сти.“ (Ђор ђе вић, Т., 1990: 26) 

На осно ву из не тих те о риј ских ста во ва, оправ да но је раз гра-
ни чи ти пој мо ве по ли тич ке бе се де и по ли тич ког го во ра, и уста но-
ви ти раз вр ста ва ње по ли тич ког бе сед ни штва (го вор ни штва) пре ма 
сле де ћим кри те ри ју ми ма. Пре ма го вор ни ку на: 1) бе сед ни штво ли-
де ра и др жав ни ка, 2) скуп штин ско (пар ла мен тар но) бе сед ни штво 
и 3) бе сед ни штво ин те лек ту а ла ца и дру гих ван стра нач ких лич но-
сти. Пре ма ауди то ри ју му на: 1) по ли тич ко бе сед ни штво на ме ње-
но кла сич ном ауди то ри ју му (је дин ство „ме ста, вре ме на и рад ње“) 
и 2) по ли тич ко бе сед ни штво на ме ње но ди фу зном ауди то ри ју му 
(по сре до ва но ме ди ји ма ма сов ног ко му ни ци ра ња – штам па, ра дио, 
те ле ви зи ја, ин тер нет). Пре ма ме сту де ша ва ња на: 1) ин сти ту ци о-
нал но и 2) бе сед ни штво на јав ним ме сти ма (тр го ви, аре не, ам фи-
те а три, оста ли јав ни про сто ри). 

Под пој мом по ли тич ки го во ри, раз у ме ли би смо све оста ле 
ви до ве ре то рич ког (го вор ног) исту па ња ко је сре ће мо у сва ко днев-
ном (днев но-по ли тич ком) жи во ту и ко ји ма нај че шће, ма да не и 
увек, не прет хо ди по себ на при пре ма. Ту би смо свр ста ли: 1) скуп-
штин ске го во ре и де ба те, 2) пред из бор не го во ре на ми тин зи ма, 3) 
стра нач ке говорe и 4) ди пло мат ске го во ре. По ред услов ног од су-
ства ка те го ри је оп што сти (окре ну то сти ка ве ли ким др жав ним ин-
те ре си ма), по ли тич ке го во ре (ве ћи ну пар ла мен тар них по ли тич ких 
го во ра и де ба та, па и стра нач ких и ди пло мат ских го во ра) од ре ђу је 
и ка те го ри ја ко ју је Мо рис Угар ди (Mo ris Ho u gardy) до во дио у ве зу 
са ак ту ел но шћу и тре нут но шћу до га ђа ја на ко је го вор ник ре а гу је. 
(Угар ди: 1966: 170) Сто га он, слич но Бра ни сла ву Ну ши ћу, сма тра 
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да се ова кво по ли тич ко го вор но исту па ње углав ном за сни ва на ка-
рак те ру на ци је и оп штем сте пе ну кул ту ре јед ног на ро да.

НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА БЕ СЕ ДА

Го во ри ти о стил ско - ре то рич ким ди мен зи ја ма но ви јег по ли-
тич ког го вор ни штва у Ср би ји у пе ри о ду од 1988 – 2003, под ра зу ме-
ва утвр ђи ва ње ре ла тив но по сто ја них, ди фе рен ци ра ју ћих свој ста ва 
и спе ци фич но сти ко је се мо гу уочи ти у вер бал ној и не вер бал ној 
ко му ни ка циј ској прак си, сфе ри функ ци о нал не упо тре бе је зи ка и 
јав ном бе сед нич ком исту па њу нај зна чај ни јих ак те ра он да шњег по-
ли тич ког жи во та. 

По ла зе ћи од кла си фи ка ци ја функ ци о нал них сти ло ва у ру-
ској функ ци о нал ној сти ли сти ци ко ја раз ли ку је пет функ ци о нал них 
сти ло ва: на уч ни, пу бли ци стич ки, књи жев но у мет нич ки, ад ми ни-
стра тив ни и раз го вор ни, пре ко че шке и пољ ске ко је ту кла си фи-
ка ци ју про ши ру ју, све до но ви јих ко је су пред ло жи ли Бран ко То-
шо вић (2002) и Ма ри на Кат нић – Ба кар шић (1999), уоча ва се да 
је ора тор ски (бе сед нич ки) тј. ре то рич ки стил у окви ру ових кла-
си фи ка ци ја по себ но по зи ци о ни ран и из дво јен. На и ме, То шо вић 
ора тор ски стил сма тра ме ђу сти лом (на чи ном из ра жа ва ња) ко ји 
у се би са др жи еле мен те два ју или ви ше функ ци о нал них сти ло ва 
и свр ста ва га у исту гру пу са сце на ри стич ким, есе ји стич ким, ре
клам ним, ме мо ар ским, и епи сто лар ним (То шо вић, 2002: 97), док је 
у кла си фи ка ци ји Кат нић – Ба кар ши ће ве, ко ја раз ли ку је при мар не 
и се кун дар не функ ци о нал не сти ло ве и њи хо ве под сти ло ве, ре то-
рич ки стил свр стан у се кун дар не функ ци о нал не сти ло ве за јед но 
са есе ји стич ким, сце на ри стич ким, ре клам ним и стри пов ним, уз 
на гла ша ва ње ње го ве уже спе ци ја ли зо ва не сфе ре функ ци о ни са ња 
и раз у ђе но сти на два под сти ла: ора тор ски и де бат ни. (Кат нић – 
Ба кар шић, 1999: 23)

За раз ли ку од на ве де них, у кла си фи ка ци ји функ ци о нал них 
сти ло ва пре ма на че лу да „спе ци фич ност сва ког сти ла про ис ти-
че из осо бе но сти функ ци ја је зи ка у да тој сфе ри оп ште ња“, ко ју 
је пред ло жи ла Ири на Вла ди ми ров на Ар нолд (I.V.Ar nold, 2002:56), 
ора тор ски функ ци о нал ни стил је по ста вљен у над ре ђен по ло жај 
у од но су на оста ле сти ло ве (раз го вор ни, по ет ски, пу бли ци стич ки 
и но ви нар ски, по слов ни и на уч ни), бу ду ћи да је у пот пу но сти у 
са гла сно сти са ин те лек ту ал но – ко му ни ка тив ном, во лун та тив ном, 
емо тив ном, кон такт ном и естет ском функ ци јом ко му ни ка ци је. 
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Про ми шља њем на ве де них кла си фи ка ци ја функ ци о нал них 
сти ло ва и по себ не по зи ци о ни ра но сти ора тор ског (бе сед нич ког) 
сти ла чи ја је ко му ни ка тив на функ ци ја, пре те жно пер су а зив на, ма-
да не ис кљу чу је по ет ско-естет ску функ ци о нал ност, мо гли би смо 
да у окви ру да ље жан ров ске ди фе рен ци ја ци је, по ли тич ко го вор ни-
штво са гле да мо као пре те жно усме ну ре а ли за ци ју ора тор ског сти-
ла. У њој до ла зи до из ра жа ја на че ло „ефи ци јент но сти као ску па 
вред но сних обе леж ја зна ка и стил ски ре ле вант ног уоб ли че ња ис-
ка за ко ји до при но се по себ ном ко му ни ка тив ном учин ку“ (Си мић, 
1991: 228). Ова кво те о риј ско ста но ви ште у ко ме је фи гу ра тив ност 
по ли тич ког дис кур са у са гла сно сти са ар гу мен та тив ном (ра ци о-
нал но – ло гич ком и афек тив ном) и убе ђи вач ком функ ци јом, мо гло 
би се, до не кле, до ве сти у ве зу и са праг ма тич ким од но сом зна ко ва 
пре ма ин тер пе та то ри ма, о ко јем је у окви ру оп ште те о ри је зна ка, 
го во ре ћи о три ти па од но са, се ман тич ким, праг ма тич ким и син так-
тич ким, пи сао Чарлс Мо рис. (1975: 22)

Прет по ста вља ју ћи да је опо зи ци ја фи гу ра тив но сти/не фи-
гу ра тив но сти дис кур са је дан од зна чај них кри те ри ју ма ко јим се 
ус по ста вља ју раз ли ке из ме ђу функ ци о нал них сти ло ва и функ ци-
о нал но стил ског ра сло ја ва ња је зи ка, Ма ри на Кат нић – Ба кар шић 
сма тра, да је, иако, књи жев но у мет нич ки стил нај бли жи по лу фи-
гу ра тив но сти и ди стри бу ци ји свих ти по ва фи гу ра и њи хо вих ва-
ри је те та, за сту пље ност раз ли чи тих ти по ва фи гу ра (фи гу ра тив ност 
дис кур са) не за о би ла зан сег мент ре клам ног и ре то рич ког сти ла и 
њи хо ве ар гу мен та тив не и убе ђи вач ке функ ци о нал не усме ре но сти. 
(Кат нић – Ба кар шић, 1999: 119) Као ар гу мент ви ше, ова аутор ка 
на во ди да је „на ора тор ском сти лу ан тич ка ре то ри ка за пра во мо-
де ли ра ла сво је ти по ло ги је и кла си фи ка ци је фи гу ра, што свје до чи 
о ње го вој при јем чи во сти за све фи гу ре (осим, на рав но, за ме та-
гра фе, бу ду ћи да је ора тор ски стил до ми нант но ве зан за усме ну 
ре а ли за ци ју), и то у функ ци ји дје ло ва ња на адре са те, да кле, у убје-
ђи вач кој функ ци ји“. (Ibid., 121) 

Ако би смо у ана ли зи оп штих ре то рич ких и стил ских обе леж-
ја но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва, по ку ша ли да от кри је мо не ке 
од за јед нич ких са др жај них и фор мал них спе ци фич но сти, без об зи-
ра на то о ко јим го вор ни ци ма и ко му ни ка циј ским па ра диг ма ма да 
је реч, он да би, сва ка ко, јед на од до ми ни нант них би ла скра ћи ва ње, 
тј. гу бље ње оп шир но сти ве ћи не го во ра из овог пе ри о да. На и ме, у 
од но су на кла сич но го вор ни штво, али и ре то рич ку прак су со ци ја-
ли стич ког и са мо у прав ног дис кур са, но ви ја по ли тич ка бе се да је 
знат но кра ћа и отво ре ни ја, на лик об ли ку ex tem po re или на мер ној 
им про ви за ци ји, а ка рак те ри ше је и је згро ви тост ми сли и гу бље-
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ње ме ста нео д ре ђе но сти ко ја би мо гла да по ли тич ку ко му ни ка ци ју 
учи не не де ло твор ном и не функ ци о нал ном.

Зна чењ ска згу сну тост, јед но став ност и ра зу мљи вост, осо би-
не су но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва, ко је се мо гу до ве сти у ве-
зу са ути ли тар ним, а не рет ко и ма ни пу ла тив ним, те жња ма ко ји ма 
се ру ко во де го вор ни ци и њи хо ви по ли тич ки са вет ни ци, са ци љем 
при ла го ђа ва ња и де ло твор ног ути ца ја на раз ли чи те ни вое по ли-
тич ког ауди то ри ју ма. Го во ре ћи о об ли ци ма и тех ни ка ма ма ни пу-
ла тив ног де ло ва ња Фи лип Бре тон свој ства гу бље ња оп шир но сти 
и јед но став но сти, до во ди у ве зу са по ступ ком ма ни пу ла ци је, сма-
тра ју ћи да у да на шње вре ме го вор мо ра би ти ја сан и отво рен и да 
не ја сно ће ни су до зво ље не, јер је ја сно ћа већ са ма по се би до вољ но 
за во дљи ва. (Бре тон, 2000: 79)

Мо гло би се ус твр ди ти да су на ве де на те о риј ска за па жа ња, 
до не кле у ве зи и са оним про ти ву реч но сти ма са вре ме не ре то ри ке 
ко је је Ум бер то Еко, го во ре ћи о осци ла ци ји из ме ђу ре дун тант но-
сти и ин фор ма ци је, до во дио у ве зу са ње ним раз ли чи тим зна че-
њи ма („ре то ри ка као про у ча ва ње оп штих усло ва из ла га ња чи ји је 
циљ да убе ди, ре то ри ка као ге не ра тив на тех ни ка, тј. као овла да-
ва ње ар гу мен та тив ним ме ха ни зми ма ко ји омо гу ћа ва ју ства ра ње 
убе дљи вих ар гу мен та ци ја, и ре то ри ка као де по зит већ до ка за них 
ар гу мен та тив них тех ни ка ко је је дру штве но те ло већ при хва ти ло)  
и ме ха ни зми ма ен ко ди ра ња и де ко ди ра ња по ру ка. (Еко, 1973: 96) 
Ов де пр вен стве но ми сли мо на од нос из ме ђу ја сно ће (отво ре но сти) 
и скри ве них (ма ни пу ла тив них) сло је ва по ли тич ке ко му ни ка ци је, 
ко ји се, ка да је реч о но ви јем по ли тич ком бе сед ни штву, огле да у 
из ра же ном ком би но ва њу   по зна тих (ин фор ма тив них) и нео че ки ва-
них фор ми и ис ка за, и на тај на чин де ло твор ни је об ли ку је и при до-
би ја по ли тич ки ауди то ри јум за пла си ра ње од ре ђе них иде ја. 

Го во ре ћи на ко ји на чин го вор ни штво за сно ва но на функ ци о-
нал ној упо тре би ре тор ских фи гу ра ен ко ди ра фор ме нео че ки ва ног, 
Еко сма тра да да на шња „ре то ри ка не ен ко ди ра оне од но се нео че ки-
ва ног ко ји би се су прот ста ви ли свим си сте ми ма оче ки ва ног у ко ду 
или пси хо ло ги ји слу ша ла ца: она ен ко ди ра са мо оне од но се ко ји 
се, иако уоби ча је ни, мо гу укло пи ти у слу ша о чев си стем оче ки ва-
ног“. Она, да кле, ен ко ди ра „јед ну ре гу ли са ну нео че ки ва ност, та ко 
да нео че ки ва но и ин фор ма тив но не иза зи ва ју и не до во де у пи та ње 
све оно што се зна, већ уве ра ва ју, од но сно де ли мич но струк ту ри-
шу, оно што се већ зна“. (Еко, 1973: 98)

По сту пак са жи ма ња у бе сед нич ком пре и на че њу ствар них 
чи ње ни ца до при но си, не са мо гу бље њу оп шир но сти, зна чењ ској 
згу сну то сти, је згро ви то сти, јед но став но сти и отво ре но сти као до-
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ми нант ним ко му ни ка циј ским свој стви ма мо дер ног по ли тич ког го-
вор ни штва, већ у се би као има нент на обе леж ја са др жи и ма ни пу-
ла тив ност и за во дљи вост. Мо гли би смо на овом ме сту, ру ко во ђе ни 
ла тин ском из ре ком Con tra hit ora tor va ri ant in car mi ne va tes2), да по-
ста ви мо пи та ње, у ко јој ме ри је по ли тич ко бе сед ни штво, по себ но 
ка да је реч о естет ској функ ци ји је зи ка и ка рак те ри сти ка ма го вор-
нич ког сти ла,  за пра во слич но по е зи ји и умет но сти? 

Је дан од мо гу ћих од го во ра мо же мо по тра жи ти осла ња ју-
ћи се на већ на во ђе не те о риј ске ста во ве Ум бер та Ека. Он сма тра 
да „за раз ли ку од по ет ског го во ра ко ји се осла ња на ми ни мал ну 
ре дун дант ност (ми ни мал но по шту је оче ки ва ња при ма о ца) и на-
ме ће кон су мен ту из ве сно на пре за ње при ли ком ин тер пре та ци је, 
пре и спи ти ва ње ко до ва, ко је (у са вре ме ној умет но сти) мо же да до-
стиг не крај њу тач ку под но шљи во сти, ре то ри ка ен ко ди ра ра зум ни 
тип ин фор ма ци је.“ (Еко, 1973: 98) Ре ци пи јен ти при ли ком при је ма 
по ет ских по ру ка има ју, да кле, мно штво мо гућ но сти њи хо вог де-
ши фро ва ња, док од нос бе сед ни ка и ауди то ри ју ма ка да је реч о ре-
цеп ци ји по ли тич ких по ру ка, ра чу на на од ре ђе ну уни форм ност и 
јед но о бра зност у њи хо вом ту ма че њу и де ко ди ра њу, при че му стил-
ска ци зе ли ра ност до при но си убе ђи ва њу ауди то ри ју ма и уни фи ка-
ци ји дру штве не све сти. 

Са же тост и згу сну тост из ра за је, из гле да, за јед нич ко обе леж-
је по ет ског и по ли тич ког дис кур са, са бит ном раз ли ком што са вре-
ме ни бе сед ник са жи ма (пре и на ча ва) ствар но сне чи ње ни це да би 
по ну дио јед но зна чан, не у пи тан мо дел ин тер пре та ци је по ли тич ких 
иде ја, ко ји је, уз то, у ве ли кој ме ри ко му ни ка циј ски ли шен се ман-
тич ких шу мо ва, док де ко ди ра ње по ет ских иде ја, под ра зу ме ва нео-
гра ни че но мно штво но вих зна че ња ко је ре ци пи јен ти у за ви сно сти 
од соп стве ног ис ку ства раз ли чи то де ши фру ју, осла ња ју ћи се и на 
лич не ко до ве не за ви сно од ко до ва еми те на та.

У ком по зи ци о ном по гле ду ве ћи на по ли тич ких бе се да и го-
во ра из овог пе ри о да, гра ђе но је у скла ду са ре ла ти ви зо ва њем тра-
ди ци о нал них схва та ња о по сто ја њу по себ них це ли на ко је би по 
од ре ђе ном ре до сле ду они тре ба ло да са др же. Уоп ште но го во ре ћи, 
прин ци пи са вре ме не ре то ри ке и pu bling spe a king-a (јав ног го во ра) 
су ге ри шу, ка ко то на во де Си ма Авра мо вић и Об рад Ста но је вић 
(2002), да се за при пре му кра ћих го во ра при ме њу је схе ма при мер 
– по ен та – ар гу мен ти, ко ју је Дејл Кар не ги (Car ne gie), ина че, сма-
трао нај де ло твор ни јом фор му лом успе шне по ли тич ке ко му ни ка ци-
је. У ком по зи ци о ном уре ђи ва њу ду жих по ли тич ких бе се да, ва жно 

2)  Бе сед ник са жи ма, пе сни ци у пе сми ме ња ју.
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је да се ар гу мен та ци ја из ла же у скла ду са раз ви је ном ло ги ком и 
оквир ном по де лом го во ра на увод (pre mi um, in tro duc tion), глав ни 
део (nar ra tion, body of the spe ech) и за кљу чак (con clu sio, con clu sion) 
тј. за вр ше так го во ра. (Авра мо вић, С.; Об ра до вић, С, 2002: 212 – 
226)

Чи ни се да су он да шњи по ли тич ки го вор ни ци у Ср би ји, 
углав ном сво је бе се де и по ли тич ке го во ре гра ди ли у скла ду са на-
ве де ним прин ци пи ма, док је ре ла ти ви зо ва ње на че ла тра ди ци о нал-
не ре то ри ке, ма ње ви дљи во ка да је реч о оп штим ка рак те ри сти-
ка ма го вор нич ког сти ла. Он се, иако опу ште ни ји и не по сред ни ји 
у од но су на кла си чан, у ве ли кој ме ри мо же укло пи ти у тро дел ну 
по де лу го вор нич ког сти ла на јед но ста ван, уме рен и уз ви шен, ко ја 
да ти ра још из рим ског пе ри о да.

По ред на ве де них оп штих осо би на но ви јег по ли тич ког бе сед-
ни штва, мо гло би се ре ћи да се прин ци пи но ве ре то ри ке, тј. основ-
не раз ли ке из ме ђу кла сич не и мо дер не ре то ри ке о ко ји ма го во ре 
Об рад Ста но је вић и Си ма Авра мо вић (2002), мо гу пре по зна ти у 
по ли тич ком го вор ни штву на ста ја лом у Ср би ји од 1988. до 2003. 
Чи ње ни ца је да су по ли тич ке бе се де и го во ри у овом пе ри о ду кра-
ћи и са же ти ји, да се њи ма у ма њој ме ри ути че на емо ци је, а ви ше 
на ра зум. Они су ма ње дра ма тич ни у са оп шта ва њу основ них иде-
ја, а њи хов стил је опу ште ни ји и не по сред ни ји. Нео спор но је да 
кла сич на пра ви ла о ком по зи ци ји го во ра би ва ју ре ла ти ви зо ва на и 
оста ју да ва же са мо у оп штим на зна ка ма, као и то да су им пе ра ти-
ви са вре ме ног по ли тич ког бе сед ни штва са др жа ни у за ни мљи во-
сти,  анег дот ском ка рак те ру, ства ра њу ути ска о им про ви зо ва но сти 
из го во ре ног и при ме ни но вих са зна ња о по ли тич ком ауди то ри ју му. 

МО ДЕР НА ПО ЛИ ТИЧ КА БЕ СЕ ДА  
У СР БИ ЈИ У СВЕ ТЛУ АК ТУ ЕЛ НИХ  

ДРУ ШТВЕ НО-ПО ЛИ ТИЧ КИХ ПРО МЕ НА

Мо дер на по ли тич ка бе се да пред ста вља јед но од ва жни јих 
(те мељ но ино ви ра них) пер су а зив них сред ста ва у по ли тич ком ко-
му ни ци ра њу, ко јим се пла си ра ју по ли тич ке иде је, у из ве сној ме ри 
(по кре та њем – лат. mo ve re) ути че на ста во ве гра ђа на и фор ми ра ње 
јав ног ми шље ња, у те жњи по ли тич ких су бје ка та да осво је власт, 
уче ству ју у вла сти, до при не су про мо ци ји од ре ђе них иде ја и ус по-
ста вља њу дру га чи јег или очу ва њу по сто је ћег др жав ног по рет ка. У 
од но су на ра ни је по ли тич ко бе сед ни штво, но ва по ли тич ка бе се да 
пред ста вља ра зно ли ко ино ви ра ни жа нр. 
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Кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на XX ве-
ка, Ср би ја се, као и оста ле ре пу бли ке та да шње СФРЈ, су о ча ва са 
еко ном ским и по ли тич ким иза зо ви ма и нео п ход но шћу спро во ђе-
ња круп них дру штве них про ме на ко је су у ши рем ге о по ли тич ком 
кон тек сту, по ред оста лог, би ле мо ти ви са не сме ном вла сти ко му ни-
стич ких пар ти ја и рас па дом со ци ја ли стич ки уре ђе них др жа ва на 
про сто ру Ис точ не и Цен трал не Евро пе. 

Ако би смо по ку ша ли да опи ше мо по за ди ну на стан ка, ра спон 
те ма, са др жи ну и фор му по ли тич ког бе сед ни штва у пр вим го ди на-
ма об но ве ви ше пар ти зма у Ср би ји, у од но су на го вор ни штво из пе-
ри о да са мо у прав ног со ци ја ли зма, он да би уз уви ђа ње мо гућ но сти 
пре ли ва ња гло бал них по ли тич ких про ме на на наш ре ги он, сва ка ко 
тре ба ло са гле да ти по ли тич ке при ли ке по сле ви ше стра нач ких из-
бо ра у Ср би ји 1990.

Упр кос то ме што су по је ди не по ли тич ке стран ке оку пља-
ле ин те лек ту ал це и ис так ну те лич но сти из све та на у ке, кул ту ре и 
умет но сти ко ји су до но си ли но ве иде је и дру га чи ји по ли тич ки го-
вор, на пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма за пред сед ни ка и пар ла-
мент у де цем бру 1990, по бе ди ли су Сло бо дан Ми ло ше вић и Со ци-
ја ли стич ка пар ти ја Ср би је.  

Ка ко су ови до га ђа ји ути ца ли на по ли тич ко ко му ни ци ра-
ње, на ста ја ње до ми нант них ре то рич ких ко му ни ка циј ских мо де ла 
и раз вој мо дер ног по ли тич ког бе сед ни штва? Но во и за бра на по ли-
тич ка ели та и њен нај и стак ну ти ји пред став ник и го вор ник Сло-
бо дан Ми ло ше вић, са чи ња ва ли су пр во сте пе ни (над ре ђе ни) мо дел 
по ли тич ког ко му ни ци ра ња, на су прот ко ме су се, у за ви сно сти од 
рас по де ле ре ал не по ли тич ке мо ћи, фор ми ра ли дру го сте пе ни (под
ре ђе ни) ко му ни ка циј ски мо де ли и по ли тич ко бе сед ни штво и по ли-
тич ки го во ри ко ји су на ста ја ли под окри љем по је ди них опо зи ци о-
них по ли тич ких стра на ка и њи хо вих ли де ра и иде о ло га (Дра го љуб 
Ми ћу но вић, Вук Дра шко вић, Зо ран Ђин ђић, Ко ста Ча во шки, Во-
ји слав Ко шту ни ца, Во ји слав Ше шељ, Сло бо дан Га ври ло вић и др.). 

Тре ће сте пе ну (ал тер на тив ну) па ра диг му по ли тич ког ко му
ни ци ра ња са чи ња ва ле су по ли тич ке бе се де и го во ри ин те лек ту а ла-
ца, кул тур них рад ни ка и оста лих ис так ну тих по је ди на ца (Бо ри слав 
Ми хај ло вић – Ми хиз, До бри ца Ћо сић, Дра го слав Ми ха и ло вић, 
Ма ти ја Бећ ко вић, Алек сан дар Де спић, Љу бо мир Си мо вић и др.), 
ко ји су сво јим јав ним де ло ва њем и пла си ра њем од ре ђе них по ли-
тич ких иде ја и ста во ва, углав ном по др жа ва ли те жње опо зи ци о них 
стра на ка или су за у зи ма ли не у трал ну уло гу, за ла жу ћи се за ра све-
тља ва ње сло же них др жав них и на ци о нал них пи та ња и ту ма че ње 
„ду ха вре ме на“. (Мо рен, 1979)  
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Ова кво раз вр ста ва ње мо де ла по ли тич ког ко му ни ци ра ња до-
не кле је мо ти ви са но те о риј ским прет по став ка ма ко је је Фран це 
Врег из нео у сво јој књи зи Де мо кра тич но ко му ни ци ра ње (1990). 
Го во ре ћи о па ра диг ма ма де мо крат ског ко му ни ци ра ња, он у исто-
риј ској прак си дру штве них си сте ма пре по зна је две ко му ни ка циј-
ске па ра диг ме ко је се ме ђу соб но пре пли ћу: па ра диг му ауто ри
тар ног и па ра диг му де мо крат ског ко му ни ци ра ња. „Ди стри бу ци ја 
по ли тич ке мо ћи у сва ком дру штву за ви си од сра зме ре сна га ме ђу 
кла са ма или гру па ма. Очи то је да је моћ у свим дру штве ним си сте-
ми ма по де ље на не јед на ко мер но и да је кон цен три са на у вла да ју ћој 
со ци о е ко ном ској и по ли тич кој ели ти или др жав но – пар тиј ској по-
ли то кра ти ји. За то го то во у сва ко ме дру штву по сто ји до ми нант ни 
ко му ни ка циј ски си стем по ли тич ке стран ке на вла сти или ко а ли ци-
је, од но сно хе ге мо ни стич ке пар ти је са „са ве знич ким“ пар ти ја ма. 
Ујед но по сто ји (ма ни фест ни или ла тент ни) ал тер на тив ни ко му
ни ка циј ски си стем „не вла да ју ћих“ кла са или гру па, по ли тич ких 
опо зи ци ја, ет нич ких ма њи на и суб кул ту ра.“ (Врег, 1990: 266-275)

Ако би смо пр во сте пе ни (над ре ђе ни) мо дел по ли тич ког ко-
му ни ци ра ња из јед на чи ли са па ра диг мом ауто ри тар ног ко му ни-
ци ра ња, тј. ауто ри тар ног по ли тич ког бе сед ни штва, а оста ла два 
ко му ни ка циј ска мо де ла, услов но (у сми слу де мо крат ске ле ги ти-
ми са но сти по ли ти ке), свр ста ли под па ра диг мом де мо крат ског по-
ли тич ког го вор ни штва, он да би смо ком па ра тив ним са гле да ва њем 
ових те о риј ских мо де ла, до би ли ја сни ју сли ку о при ро ди по ли тич-
ког бе сед ни штва у Ср би ји у вре ме ви ше пар тиј ског си сте ма. На-
рав но, све вре ме тре ба би ти све стан чи ње ни це да у окви ри ма ових 
до ми нант них па ра диг ми по ли тич ког бе сед ни штва, мо же до ћи до 
из ра жа ја на че ло ам би ва лент но сти, тј. да је мо гућ уплив по је ди них 
иде ја из јед не ко му ни ка циј ске па ра диг ме у дру гу и обрат но. 

Та ко ђе се не сме за не ма ри ти ни чи ње ни ца на ко ју ука зу ју по-
је ди ни те о ре ти ча ри, да ус по ста вља ње стра нач ког плу ра ли зма то-
ком де ве де се тих го ди на у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и 
оста лим пост ко му ни стич ким др жа ва ма, и по ку шај тран сфор ма ци-
је и пре ла ска из ауто ри тар ног у де мо крат ски дру штве ни по ре дак, 
ни је би ло до вољ но со ци јал но уте ме ље но, већ је реч о при вид ном, 
си му ли ра ном про це су ко ји је од стра не вла да ју ћих по ли тич ких 
ели та до шао „као јед на вр ста по ли тич ке од лу ке да се про ми је ни 
на чин на ко ји се игра по ли тич ка игра, да се уве де оно што је, ко-
ли ко је по ли тич ки мо гу ће, раз ли чи то од ста рог мо де ла ко ји је, на-
чел но гле да но, био мо дел у ко је му је мо но лит ност би ла за шти ће на 
ври јед ност.“ (Пу хов ски, 2005: 16)
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Сто га ка да го во ри мо о ауто ри тар ној и де мо крат ској (де мо-
крат ски ле ги ти ми са ној) па ра диг ми по ли тич ког ко му ни ци ра ња, а 
са мим тим и по ли тич ког бе сед ни штва на ста ја лог у Ср би ји од 1988. 
до 2000. го ди не, као пе ри о ду у ком се ја сно уоча ва ди хо то ми ја из-
ме ђу ових ко му ни ка циј ских па ра диг ми, на су прот го вор ни штву 
на ста ја лом по сле 2000. го ди не у ком је та ди хо то ми ја при вид но 
уки ну та, а ауто ри тар ни кон цепт за ма ски ран екс пан зи јом ли бе рал-
но–де мо крат ске ре то ри ке (Бо рис Та дић, Че до мир Јо ва но вић), мо-
ра мо би ти све сни свих на ве де них дру штве них про ти ву реч но сти.

АУТО РИ ТАР НА И ДЕ МО КРАТ СКА  
ПА РА ДИГ МА ПО ЛИ ТИЧ КОГ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА

Па ра диг ма ауто ри тар ног по ли тич ког бе сед ни штва, у са гла-
сно сти је са го во ром вла да ју ће по ли тич ке пар ти је и ње них на иј-
стак ну ти јих го вор ни ка ко ји су у пе ри о ду од 1988. до 2000. го ди не, 
не по сред но, или по сред ством кон тро ли са них ме ди ја, из ра жа ва ли 
сво ја по ли тич ка уве ре ња и ста во ве о нај ва жнијм др жав ним и на ци-
о нал ним пи та њи ма. Бу ду ћи да је Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
од 1990. би ла вла да ју ћа по ли тич ка пар ти ја, уз по вре ме не ко а ли ци је 
са по је ди ним по ли тич ким пар ти ја ма (Срп ска ра ди кал на стран ка), 
по ли тич ко го вор ни штво ње них на ис так ну ти јих чла но ва и нај ви-
ших др жав них функ ци о не ра, би ло је у фор мал ном, али и у са др-
жин ском по гле ду, иако ино ви ра но и осве же но на ци о нал ном те ма-
ти ком и упо тре бом исто риј ских ре ми ни сцен ци ја из да ле ке срп ске 
про шло сти,  у ве ли кој ме ри за сно ва но на го вор ни штву из пе ри о да 
са мо у прав ног со ци ја ли зма. 

Очу ва ње др жав не за јед ни це, тзв. „кр ње Ју го сла ви је“, по сле 
от це пље ња и про гла ша ва ња не за ви сно сти свих оста лих ре пу бли-
ка, сем, у то вре ме, Цр не Го ре, би ла је основ на иде ја ко јом су се 
ру ко во ди ли го вор ни ци ауто ри тар не па ра диг ме по ли тич ког бе сед-
ни штва. Око ове сто жер не иде је, ко ја је по сле 2000. го ди не по че ла 
да сла би и ре зул то ва ла, нај пре, про ме ном на зи ва др жа ве Са ве зна 
Ре пу бли ка Ју го сла ви ја у Ср би ја и Цр на Го ра, а по том и на ста ја њу 
две не за ви сне др жа ве, оку пља ле су се све оста ле ва жни је иде је та-
да шњег по ли тич ког бе сед ни штва. 

На сле ђе со ци ја ли стич ког, мо но лит ног, го во ра, уоча ва се у 
за тво ре но сти ова квог по ли тич ког го вор ни штва у дог му и то та ли-
тар не обра сце по ли тич ког про ми шља ња, и не спрем но сти ње них 
го вор ни ка да до сег ну иде је ком про ми са и кон сен зу са. За ова кво 
го вор ни штво, мо гло би се ре ћи, да по чи ва на крај но сти ма и ис кљу-
чи во сти ма, као и на де фи ци тар но сти по ли тич ке кул ту ре го во ра. У 
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фор мал ном по гле ду оно је пот по мог ну то би ро крат ским је зи ком и 
мо но лит ним је зич ким обра сци ма, а јед ним де лом и реч ни ком со-
ци ја ли стич ког, са мо у прав ног, го во ра. 

Ауто ри тар на па ра диг ма по ли тич ког бе сед ни штва, у пр вим 
го ди на ма об но ве ви ше пар ти зма, све до свр га ва ња са вла сти Сло бо-
да на Ми ло ше ви ћа и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 2000. го ди не, 
из ра ста у свом идеј но– по ли тич ком и ре то рич ком ста но ви шту на 
дво стру кој су прот но сти. У су прот но сти је са де мо крат ском па ра-
диг мом по ли тич ког бе сед ни штва и ње ним го вор ни ци ма у Ср би ји, 
али и са гло бал ним иде ја ма европ ске и свет ске де мо кра ти је. Ру ко-
во ђе на је на уну тар др жав ном по ли тич ком пла ну иде јом за ва ди и 
вла дај (di vi de et im pe ra), што мно ги ме ђу соб ни су ко би та да шњих 
опо зи ци о них пар ти ја и ли де ра до ка зу ју, а на спољ но по ли тич ком 
пла ну мо но ло ги змом и не спрем но шћу за ре ал ни по ли тич ки ди ја-
лог и по сти за ње кон сен зу са. 

У нај оп шти јем сми слу го вор ни ке ауто ри тар не па ра диг ме 
по ли тич ког бе сед ни штва, из у зи ма њем го вор ни ка из ре до ва Срп-
ске ра ди кал не стран ке ко ји су уну тар овог ко му ни ка циј ског мо де-
ла раз ви ли по се бан об лик де ма го шко-ми ли тант ног бе сед ни штва 
(Во ји слав Ше шељ, То ми слав Ни ко лић, Алек сан дар Ву чић), ка рак-
те ри ше окре ну тост ка про шло сти и ус по ста вље ним вред но сти ма 
са мо у прав ног со ци ја ли зма, при вид но за о гр ну тог облан дом де мо-
кра ти зма, и не спрем ност за успе шно су о ча ва ње са про бле ми ма са-
да шњи це и ис прав но пред ви ђа ње бу дућ но сти (по ли тич ка ви зи ја). 

Ње на до ми на ци ја у Ср би ји, нај и зра же ни ја је у пе ри о ду од 
1988-2000, по сле че га до жи вља ва про ме не и за о крет на иде о ло-
шко- по ли тич ком пла ну. Сме на др жав не вла сти по сле 5. ок то бра 
2000. го ди не и ус по ста вља ње вла сти но во и за бра них по ли тич ких 
ели та, пре у зи ма ње нај ви ших функ ци ја у Со ци ја ли стич кој пар ти-
ји Ср би је од стра не но во и за бра ног ру ко вод ства и пре гру пи са ва ње 
по ли тич ких сна га, до ве ли су, до не кле, до по сте пе ног сла бље ња на-
пе то сти из ме ђу до ми нант них ко му ни ка циј ских мо де ла по ли тич ког 
бе сед ни штва, и уки да ња „оштрих гра ни ца“ из ме ђу њих. Про це си 
де мо кра ти за ци је по ли тич ког ко му ни ци ра ња, и усло вље ност ло кал-
них по ли тич ких де ша ва ња, гло бал ним иде ја ма и по ли тич ким про-
це си ма, ство ри ли су дру га чи ји дру штве ну и ге о по ли тич ку осно ву 
за на ста нак но вог по ли тич ког бе сед ни штва.   

Го вор ни ци демократс кe па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, 
сво је го вор ни штво углав ном гра де на не га ци ји ауто ри тар ног ре то-
рич ког на сле ђа и го вор ни штва вла да ју ће по ли тич ке ели те, за ла жу-
ћи се за про це се де мо кра ти за ци је и европ ске мо дер ни за ци је, али и 
уме ре но, на ци о на ли стич ко при сту па ње ре ша ва њу срп ског др жав-
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ног пи та ња. По ред ре то рич ког за ла га ња за от кла ња њем рас ко ла 
из ме ђу иде ја на ци о нал ног и гра ђан ског, тра ди ци о нал ног и мо дер-
ног, ци ви ли за циј ског и на зад ног,  у овом по ли тич ком бе сед ни штву, 
иако раз ли чи то схва ће не, из ра же не су те жње за ре де фи ни са њем 
ко лек тив ног иден ти те та дру штва и ус по ста вља ње де мо крат ских 
вред но сти. Иако по ли морф на и у од ре ђе ној ме ри за сно ва на на 
про ти ву реч но сти ма, ова ко му ни ка циј ска па ра диг ма, из не дри ла је 
не ке од те мељ них вред но сти ви ше пар ти зма – спрем ност на јав но 
из ра жа ва ње раз ли чи тих по ли тич ких  гле ди шта, сло бо ду ми сли и 
го во ра, пра во на дру га чи је ми шље ње и по ли тич ко опре де ље ње и 
де ла ње.

Из ме ђу двeју до ми нант них па ра диг ми по ли тич ког бе сед-
ни штва, ауто ри тар не и де мо крат ске, по ја вљу је се још од по чет ка 
де ве де се тих го ди на оштра по де ље ност и ус по ста вља ју раз ли чи ти 
идеј ни и ре то рич ки кри те ри ју ми у од но су на на чи не осва ја ња и 
очу ва ња вла сти, во ђе ња др жав не по ли ти ке и про мо ви са ња глав них 
на ци о нал них ин те ре са и ци ље ва. Бу ду ћи да је при пад ни ци ма ауто-
ри тар не па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, при мар ни циљ био 
очу ва ње осво је не вла сти у не ста бил ним по ли тич ким при ли ка ма, 
еко ном ској кри зи, ра то ви ма и го ди на ма су ко бља ва ња са по ли ти-
ком во де ћих свет ских си ла, ње ни го вор ни ци су при лич но ни по да-
шта ва лач ки, а не рет ко и ко ри шће њем „го во ра мр жње“, из ра жа ва ли 
сво је ста во ве пре ма по ли тич ком де ло ва њу про тив ни ка и опо зи ци о-
них по ли тич ких ли де ра у Ср би ји. 

Нај че шће су по ли тич ке бе се де у окви ру ауто ри тар не па ра-
диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, идеј но - ре то рич ки би ле кон ци-
пи ра не та ко, да су по ред основ них по ли тич ких по ру ка и екс пли-
цит них иде ја ко је су се мо гле уочи ти у спо ља шњој, ком по зи ци о ној 
рав ни бе се да, са др жа ле и оне, ма ње оп ште, дог мат ске и де ма го шке 
сло је ве, ко ји су, за пра во, има ли за циљ „на го вор“ ауди то ри ју ма за 
оства ри ва ње кон крет них по ли тич ких ци ље ва по је ди на ца или гру-
па ко је су се бо ри ле за власт. 

По ли тич ки је зик, иако ра зу мљи ви ји и јед но став ни ји, у рав ни 
сво је прак тич не упо тре бе, ипак по вре ме но по при ма осо би не би-
ро крат ског је зи ка, као што су оп штост, нео д ре ђе ност, ви шак ре чи, 
упо тре ба ре чи стра ног по ре кла, фра зи ра ње. Ти ме је оста вље но до-
вољ но про сто ра за по ље де ло ва ња тра ди ци о нал них обра за ца, ауто-
ри тар ног, со ци ја ли стич ког го во ра и вер бал но за ма гље не исти не. 

По ли тич ки ли де ри опо зи ци о них стра на ка, ин те лек ту ал ци 
и оста ле лич но сти из ван по ли тич ког жи во та, у по ку ша ју од бра не 
ло ше ре пу та ци је ра ни је прак се по ли тич ког го во ре ња, као го вор-
ни ци у окви ру де мо крат ске па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, 
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по не кад ин ту и тив но, „по слу ху“, усва ја ју но ве ре то рич ке иде је под 
ути ца јем за пад них ре тор ских шко ла и по сред ством сво јих го во ра 
по ку ша ва ју да ус по ста ве нов од нос пре ма јед ном де лу по ли тич ког 
ауди то ри ју ма ко ји пре ста је да бу де мо но ли тан, по ста ју ћи све ви-
ше ак ти ван и кри тич ки на стро јен. У исто вре ме, у окви ру, вла да-
ју ће, ауто ри тар не па ра диг ме по ли тич ког бе сед ни штва, у од но су на 
ве ћин ски ауди то ри јум, не по сред но и по сред ством кон тро ли са них 
др жав них ме ди ја, де лу је зна ча јан број по ли ти ча ра и го вор ни ка ко-
ји су још увек у во да ма дог мат ског со ци ја ли стич ког го вор ни штва 
осло ње ног на би ро крат ски је зик.

По ли тич ко бе се ди штво на ста ја ло на су прот до ми нант не ко-
му ни ка циј ске па ра диг ме и ре то рич ки ле ги ти ми са но и за сно ва но 
на иде ја ма прав де, де мо крат ског ком про ми са, сло бо де и пра ва по-
је ди на ца на по ли тич ко опре де ље ње, као и на вред но сти ма  пар ла-
мен тар не и устав не де мо кра ти је, из не дри ли су у пр вим го ди на ма 
ви ше пар ти зма го вор ни ци, во ђе и ли де ри, углав ном из не ко ли ко во-
де ћих опо зи ци о них пар ти ја Дра го љуб Ми ћу но вић, Ни ко ла Ми ло-
ше вић, Вук Дра шко вић, Зо ран Ђин ђић, а по том и Во ји слав Ко шту-
ни ца, Ве сна Пе шић, Сло бо дан Га ври ло вић и др.

БЕ СЕД НИК – БЕ СЕ ДА – МЕ ДИ ЈИ – ПУ БЛИ КА

Од ан тич ког вре ме на до са вре ме ног по ли тич ког го вор ни-
штва, у од но су пре ма ауди то ри ју му, про ме нио се на чин али не и 
сми сао по ли тич ког ко му ни ци ра ња. При до би ја ње, уве ра ва ње и убе-
ђи ва ње слу ша ла ца (гра ђа на- би ра ча) „у функ ци ји осва ја ња, одр жа-
ња или про ме не вла сти“ (Сла ву је вић, 2007: 9) и да ље су при мар ни 
ци ље ви ове де лат но сти. 

Кла сич ни ауди то ри јум, ње го ву про стор ну и вре мен ску ло-
ци ра ност, за ме нио је ди фу зни (ра су ти), а ко му ни ци ра ње у гру па ма 
„ве ћим од при мар них, а из ве сно ма њим од оно га што се на зи ва ма-
сов ном пу бли ком“ (Ми ле тић, М., Ра дој ко вић, М., 2005:80), у ко ји ма 
се ко му ни ка ци ја од ви ја из ме ђу го вор ни ка и пу бли ке са ста вље не од 
по је ди на ца ко је по ве зу је за јед нич ки ин те рес и ко ја „има за ду бљу 
прет по став ку за јед нич ку скло ност ве ћег бро ја љу ди, исто вет ност 
њи хо вих уку са и до жи вља ја“ (Ђор ђе вић, Т., 1989:90), за ме ње но је 
ма сов ним ко му ни ци ра њем и, сход но то ме, ма сов ном пу бли ком. 

У скла ду са овим про ме на ма и раз во јем раз ли чи тих об ли-
ка ко му ни ка ци о не прак се, про ме ни ли су се и на чи ни ути ца ња на 
ауди то ри јум и фор ми ра ња јав ног мње ња. Све ве ћу уло гу ко ју у 
про це су по ли тич ке ко му ни ка ци је у Ср би ји пре у зи ма ју ме ди ји, а 
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по себ но убр за ни раз вој Ин тер не та од сре ди не де ве де стих, ре ла ти-
ви зу ју тра ди ци о нал на схва та ња уло ге бе сед ни ка и пу бли ке. Из ме-
ђу бе сед ни ка, бе се де и пу бли ке, као не из о став на ка ри ка, по ја вљу ју 
се ме ди ји ма сов ног ко му ни ци ра ња. Мо гло би се ре ћи, да без ме диј-
ског по сре до ва ња не би би ло ни бе сед ни ка чи ји би се глас мо гао 
чу ти. По себ но не оног ко ји у про це су уве ра ва ња и убе ђи ва ња слу-
ша ла ца не по зна је гра ни це.

Ме ди ји по ста ју бе сед ни ков ла ви ринт огле да ла, умно жа ва-
ју ћи сли ку и ре чи до не са гле ди вог мно штва оних ко ји се у том 
ла ви рин ту за ти чу као пу бли ка. Пи та ње ко је за о ку пља са вре ме не 
по ли тич ке бе сед ни ке за то ви ше ни је, и не мо же би ти, „ко ме се 
обра ћа ју“, јер они те же да се обра те „сви ма“, чи не ћи то без пре-
стан ка, све сни чи ње ни це да у „вир ту ел ној аго ри“ увек по сто ји не-
ко ко ће их ви де ти и чу ти. 

Овај про цес, ме ђу тим, ако се из у зме мул ти ме ди јал ност, це-
ло ви тост и све о бу хват ност ко му ни ка ци је по сред ством Ин тер не та, 
са др жи и из ве сна огра ни че ња. На и ме, па ра лел но са све на гла ше-
ни јом уло гом те ле ви зи је као нај моћ ни јег сред ства у по ли тич кој 
ко му ни ка ци ји, ди рект ни пре но си и сним ци јав них на сту па по ли-
тич ких бе сед ни ка, оста ју у сен ци мно штва по ли тич ких го во ра и 
де ло ва го во ра про сеч ног и ис под про сеч ног ква ли те та. Они чи не 
са став ни део те ле ви зиј ских ду е ла, из ја ва, ин тер вјуа, ре клам них 
спо то ва и оста лих те ле ви зиј ских жан ро ва ко ји раз би ја ју це ло ви-
тост и пер фор ма тив ност по ли тич ког бе сед ни штва, пред ста вља ју ћи 
га у ме диј ским фраг мен ти ма.

Ути цај мас-ме ди ја од ра зи ће се и на ква ли тет по ли тич ког бе-
сед ни штва, узи ма ју ћи у об зир свест бе сед ни ка и са зна ње да ће њи-
хов го вор би ти „про сле ђен“ ма сов ној пу бли ци. Не из о став но, они 
ће са др жај и фор му по ли тич ких бе се да, као и оста ле по је ди но сти 
јав ног на сту па, при ла го ђа ва ти зах те ви ма но вог вре ме на и „но вог 
ауди то ри ју ма“. Исто вре ме но, мас-ме ди ји би раз ви је ним тех ни ка ма 
ма ни пу ла тив ног за во ђе ња мо гли до при не ти вред но сном из о кре та-
њу, ре ин тер пре та ци ји и „оче ки ва но-јед но знач ном“ ен ко ди ра њу из-
го во ре них ре чи у за ви сно сти од вла да ју ће иде о ло ги је, уре ђи вач ке 
по ли ти ке и ин те ре са вла сни ка ме диј ских кор по ра ци ја.

Ов де тре ба ука за ти да су цен три по ли тич ке мо ћи упра во то-
ком де ве де се тих по сред ством бе сед ни штва раз ма тра ног у окви ру 
ауто ри тар не па ра диг ме по ли тич ког ко му ни ци ра ња, ор га ни зо ва-
њем ма сов них ми тин га („до га ђа ња на ро да“) и њи хо вим ду пли ци-
ра њем у фор ми те ле ви зиј ских спек та кла (Ми ло ше ви ће ва бе се да 
на Га зи ме ста ну 1989), те жи ли ка ус по ста вља њу мо де ла јав но сти 
ко ји не у пит но ре пре зен ту је власт. У та квом мо де лу слу ша о ци се 
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из јед на ча ва ју са ма сом, ума њу је се зна чај ин ди ви ду ал них раз ли ка 
и не ги ра кри тич ки по тен ци јал пу бли ке. Они су у функ ци ји вла сти, 
уко ли ко не по дра жа ва ју ње не те жње, про гла ша ва ју се „ша чи цом 
оку пље них“ чи је се ми шље ње не ува жа ва и не чу је. Го вор ник се 
обра ћа ма си ко ја је „он сам“, а сви оста ли еле мен ти (ико но гра фи ја 
јав ног на сту па, тран спа рен ти, пе сме), при ла го ђе ни су та квој ко му-
ни ка ци ји и том „ри ту а лу“. 

На су прот то ме, го вор ни штво у окви ру де мо крат ске па ра диг-
ме по ли тич ког бесд ни штва, одр жа ва но на про тест ним оку пља њи-
ма и ми тин зи ма, стра нач ким скуп шти на ма и три би на ма, бу ду ћи да 
је ве ћи на ме ди ја то ком де ве де се тих би ла под кон тро лом вла сти, у 
ве ћој ме ри је окре ну то „ми сле ћим пер со на ма“ и „при сут ној“ пу-
бли ци. 

Чи ни се, ипак, да бу дућ ност по ли тич ког бе сед ни штва, ако 
се узму у об зир по је ди но сти о ауди то ри ју му и до ми на ци ји по је ди-
них те ле ви зиј ских жан ро ва у од но су на дру ге, ни је не из ве сна, али 
ни све тла. Оно ће на ста ви ти да по сто ји и у свом кла сич ном, али и 
ме диј ски по сре до ва ном об ли ку, док год ње гов при мар ни циљ бу де 
би ло „осва ја ње ауди то ри ју ма“, од но сно, док год по сто ји те жња по-
ли тич ких су бје ка та да осво је власт и ути чу на фор ми ра ње ста во ва 
гра ђа на-би ра ча и јав ног мње ња. 

Ве ро до стој ност из го во ре них ре чи, њи хо ва исти ни тост и це-
ло ви тост, ве ро ват но ће по сред ством ме диј ске ма ни пу ла ци је са знај-
ним са др жа јем по ру ка и њи хо вом есте ти за ци јом, у че му, сва ка ко, 
пред ња чи те ле ви зи ја, до при не ти раз во ју не кри тич но сти и све ве-
ћем осла ња њу ауди то ри ју ма на ви зу ел ну ди мен зи ју ин тер пре та ци-
је по ли тич ких бе се да и го во ра. 

На рав но, док год је по ли тич ке бор бе, по сто ја ће по тре ба и 
за оста лим пер су а зив ним сред стви ма по ли тич ке ко му ни ка ци је и 
об ли ци ма про мо ци је. Док ће по ли тич ко бе сед ни штво по сре до ва но 
штам пом, ра ди јом и те ле ви зи јом, за раз ли ку од оног ко је се из во-
ди на јав ним про сто ри ма и у ин сти ту ци ја ма пред оку пље ним слу-
ша о ци ма, до ме диј ске пу бли ке до ла зи ти, нај че шће у фраг мен ти ма, 
мо гло би се оче ки ва ти да ће Ин тер нет и „вир ту ел не аго ре“, про мо-
ви шу ћи га пред мно штвом умре же них слу ша ла ца, до при не ти ње-
го вој ре а фир ма ци ји и по нов ном про цва ту.

* 
*    *

Де фи ни шу ћи по ли тич ко бе сед ни штво и ис тра жу ју ћи оп шта 
ре то рич ка и стил ска обе леж ја но ви јег по ли тич ког го вор ни штва у 
Ср би ји од 1988. до 2003, по ку ша ли смо да до ка же мо да је мо дер на 
по ли тич ка бе се да пред ста вља ла јед но од нај зна чај ни јих ко му ни ка-
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циј ских сред ста ва по ли тич ке бор бе, сред ство за пла си ра ње по ли-
тич ких иде ја, али и ма ни пу ла ци је, као и фор ми ра ња  јав ног мње ња 
и осва ја ња вла сти. 

У увод ном де лу ра да, при сту пи ли смо де фи ни ци ји пој ма и 
функ ци је по ли тич ког бе сед ни штва, ба ве ћи се ње го вим жан ров-
ским спе ци фич но сти ма, при че му смо ука за ли на нео п ход ност ус-
по ста вља ња пре ци зне пој мов не ди стинк ци је из ме ђу по ли тич ких 
бе се да и по ли тич ких го во ра. 

Уоча ва њем нај зна чај ни јих по ли тич ких иде ја и са гле да ва њем 
ши рег ге о по ли тич ког зна че ња по ли тич ких про ме на, исто риј ских, 
кул тур них и со ци јал них окол но сти, у цен трал ном де лу ра да ис тра-
жи ва ли смо ви до ве њи хо вог ре то рич ког пред ста вља ња. На осно-
ву те о риј ског мо де ла о по сто ја њу до ми нант них ко му ни ка циј ских 
па ра диг ми, ауто ри тар не, де мо крат ске и ли бе рал но– де мо крат ске, 
по ку ша ли смо да при ме ном ком па ра тив ног и ана ли тич ко-син те-
тич ког ме то да, ис тра жи мо оп шта ре то рич ка и стил ска обе леж ја 
но ви јег по ли тич ког бе сед ни штва.

По сма тра ју ћи по ли тич ко бе сед ни штво као пре те жно усме ну 
ре а ли за ци ју ора тор ског (бе сед нич ког) сти ла, ис ти ца њем ње го вих 
праг ма тич ких, ре ла ци о них, об ли ко твор них и пер фор ма тив них ди-
мен зи ја, ана ли зи ра ли смо са др жај не и фор мал но-естет ске ино ва-
ци је и мо де ле функ ци о нал не упо тре бе је зи ка у син хро ниј ској пер-
спек ти ви у окви ру до ми нант них ко му ни ка циј ских па ра диг ми од 
1988. до 2003. 

У за вр шном де лу ра да ука за ли смо на спе ци фич но сти груп-
ног и ма сов ног ко ми ни ци ра ња и раз ли ке из ме ђу пу бли ке као су-
бјек та ко му ни ци ра ња у ве ћим дру штве ним гру па ма и ма сов не 
пу бли ке, са на ме ром да до ка же мо да су раз вој ме ди ја ма сов ног ко-
му ни ци ра ња и раз ли чи тих об ли ка ко му ни ка ци о не прак се, ути ца ли 
и на по ли тич ко бе сед ни штво.

Ис тра жи ва ње стил ско - ре то рич ких осо бе но сти по ли тич ког 
бе сед ни штва од 1988. до 2003, уз не за о би ла зно са гле да ва ње со цио-
исто риј ског кон тек ста, уна пре ди ло је раз у ме ва ње зна чај них ре то-
рич ких и по ли тич ких ди ле ма, али до при не ло и отва ра њу но вих пи-
та ња из гра нич них на уч них обла сти. 

Ства ра ње ја сни је сли ке о жан ров ском и ре то рич ко-стил ском 
про фи лу но ве по ли тич ке бе се де, мо гло би би ти под сти цај дру гим 
про у ча ва о ци ма да се на до ве жу на ис тра жи ва ну област и на ста ве 
про у ча ва ња по ли тич ког бе сед ни штва, али и дру гих го вор них и 
мул ти ме ди јал них сред ста ва по ли тич ке ко му ни ка ци је (скуп штин-
ских го во ра и де ба та, пред из бор них го во ра на ми тин зи ма, стра-
нач ких го во ра, ди пло мат ских го во ра, из ја ва и ин тер вјуа, пред из-
бор них сло га на и па ро ла, ре клам них спо то ва),  ко ја су на ста ја ла у 
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овом, али и у вре мен ском пе ри о ду по сле 2003, ко ји ни је об у хва ћен 
овим ра дом.

Mar ko M. Djor dje vic

TO WARD A DE FI NI TION OF PO LI TI CAL  
ORA TORY – AUT HO RI TA RIAN AND  

DE MOC RA TIC PO LI TI CAL COM MU NI CA TION

 Sum mary
This pa per ex plo res the po li ti cal (de li be ra ti ve) ora tory, pla cing 

an emp ha sis on ge ne ral rhe to ri cal and styli stic fe a tu res of re cent po li ti-
cal rhe to ric in Ser bia sin ce 1988. to 2003. 

Lo o king at it as one of the most sig ni fi cant com mu ni ca tion in-
stru ments of po li ti cal strug gle, an in stru ment for the la un ching of po li-
ti cal ide as, but al so an in stru ment of po li ti cal ma ni pu la tion, we star ted 
de fi ning the con cept and fun cti ons of po li ti cal rhe to ric and di scuss the 
spe ci fics of its gen re and mo da lity.

On the ba sis of a the o re tic mo del on the exi sten ce of do mi nant 
com mu ni ca tion pa ra digms, the aut ho ri ta rian, the de moc ra tic and the li-
be ral one, ge ne ral and spe ci fic rhe to ri cal and styli stic tra its in the spe ec-
hes of most pro mi nent  par ti ci pants  of the then po li ti cal li fe.

The man ners in which spo ken word, via mas sme dia, both di-
rectly and in di rectly, in flu en ced the audi to ri um and sha ped the pu blic 
opi nion we re par ti cu larly ob ser ved. The stress was on po li ti cal ora tory 
as „a skill of per su a sion“, as well as on the re la ti on ship spe a ker –spe-
ech – the me dia- li ste ners.
Key words: po li ti cal ora tory, po li ti cal spe ech, po li ti cal com mu ni ca tion, po li ti-

cal spe a kers, rhe to ric, ora tory, po li ti cal ide as, skill of per su a sion, 
li ste ners, mass audi en ce.
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Бе о град. 
Re su me

De fi ning the po li ti cal ora tory and ex plo ring ge ne ral rhe to ri cal 
and styli stic fe a tu res of re cent po li ti cal ora tory in Ser bia, from 1988 to 
2003, we tried to pro ve that mo dern po li ti cal spe ec hes re pre sen ted one 
of the most im por tant com mu ni ca tion to ols of po li ti cal strug gle, a me-
ans for pla cing po li ti cal ide as, and ma ni pu la tion, as well as the for ma-
tion of pu blic opi nion and ascen ding to po wer. 



СПМ број 2/2012, година XIX, свеска 36 стр. 377-400.

400

In the in tro duc tion, we ha ve ap pro ac hed the de fi ni tion of the fun-
cti ons of po li ti cal ora tory, de a ling with the spe ci fics of its gen re, in 
which we po in ted out the ne ces sity of esta blis hing a pre ci se con cep tual 
dis tin cti ons bet we en po li ti cal ora tion and po li ti cal spe ech.

Apart from de fi ning the most im por tant po li ti cal ide as and di-
scus sing the wi der me a ning of po li ti cal chan ge wit hin cur rent ge o po li-
ti cal, hi sto ri cal, cul tu ral and so cial cir cum stan ces, in the cen tral part of 
the pa per we ha ve in ve sti ga ted the rhe to ri cal aspects of the ir pre sen ta-
tion. Ba sed on the the o re ti cal mo del of the exi sten ce of the do mi nant 
pa ra digms of com mu ni ca tion, aut ho ri ta rian, de moc ra tic and Li be ral-
De moc rat one, we tried using a com pa ra ti ve synthe tic and analyti cal 
met hods, to exa mi ne ge ne ral rhe to ri cal and styli stic fe a tu res of re cent 
po li ti cal ora tory.

Lo o king at the po li ti cal ora tory as pri ma rily a ver bal re a li za tion 
of rhe to ric style, emp ha si zing its prag ma tic, re la ti o nal, and per for ma-
ti ve di men sion, we ha ve analyzed the con tent and for mal aest he tic in-
no va tion as well as fun cti o nal mo dels of lan gu a ge use in a synchro nic 
per spec ti ve wit hin the do mi nant pa ra digm of com mu ni ca tion bet we en 
1988 and 2003.

In the fi nal part, we ha ve po in ted out the spe ci fi ci ti es of gro up 
and mass com mu ni ca tion and the dif fe ren ces bet we en the audi en ce, as 
the su bject of com mu ni ca tion in lar ge so cial gro ups, and the mass audi-
en ce, in or der to pro ve that the de ve lop ment of mass me dia and va ri o us 
forms of com mu ni ca tion prac ti ces has in flu en ced the po li ti cal ora tory.

The study of style - the rhe to ri cal fe a tu res of the po li ti cal ora tory 
from 1988 to 2003, with the ine vi ta ble per cep tion of so cio-hi sto ri cal 
con text, has im pro ved the un der stan ding of im por tant rhe to ri cal and 
po li ti cal di lem mas, but al so con tri bu ted to the cre a tion of new is su es in 
the bor der are as of sci en ce.

Cre a ting a cle a rer pic tu re of the gen re and rhe to ri cal-style pro fi le 
of a new po li ti cal ora ti ons, might be the in cen ti ve for ot her scho lars to 
bu ild on re se ar ched area of   study and te ac hing of po li ti cal ora tory, and 
ot her vo i ce and mul ti me dia me ans of po li ti cal com mu ni ca tion (spe ech 
and par li a men tary de ba tes, elec tion spe ec hes on ral li es, party spe ec hes, 
di plo ma tic spe ec hes, sta te ments and in ter vi ews, elec tion slo gans and 
slo gans, com mer ci als), which we re cre a ted in the ma ne ti o ned pe riod 
and in the pe riod af ter 2003, which is not co ve red in this pa per.

* Овај рад је примљен 11. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.


	spm-broj-2-2012-13-07-2012-finalna
	spm-II-0-000sadr
	spm-II-1-1


