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Уводилидигиталниживоту 
проширенојстварности1

Срп ско дру штво де ве де се тих го ди на про шлог ве ка обе ле жи-
ла је кри ми на ли за ци ја го то во свих сег ме на та дру штва, по ја-
ча на је по ја ва по пу ли зма и из вр ше на пот пу на де ва ста ци ја 
свих дру штве них вред но сти. „На та квим те ме љи ма из ди гли 
су се и дру штве ни узо ри, ју на ци и по пу лар не лич но сти тог 
вре ме на – кри ми нал ци, па ра вој ни хе ро ји и зве зде тур бо-
фолк естра де, про жи ма ју ћи се у про це су све оп штег про па-
да ња”2. Ера не пре кид ног про то ка ин фор ма ци ја, „у дру штву 
пот пу но фа сци ни ра ном сли ком, ути ца ла је да штам па иза ђе 
из окви ра уло ге пса чу ва ра, а да ме ди ји по ста ну агре сив ни у 
то ли кој ме ри да их мно ги углед ни по ли ти ко ло зи окри вљу ју 
за ства ра ње не ке вр сте ме ди ја кра ти је или де мо кра ти је у ко-
јој сред ства ин фор ми са ња дик ти ра ју пра ви ла и при о ри те те 
у по ли тич кој сфе ри”3. Исто вре ме но, са сва ко днев ном по пла-
вом ин фор ма ци ја у све ту, „јер то ком јед не го ди не, у САД се, 
на при мер, об ја ви око 200.000 књи га, ра дио ста ни це еми ту ју 
при бли жно 70 ми ли о на са ти про гра ма, док те ле ви зи је про-
из во де око 58 ми ли о на са ти те ле ви зиј ског про гра ма”4. Од 
да на ва шег ро ђе ња „про из ве де но је ви ше ин фор ма ци ја не-
го то ком чи та ве за бе ле же не исто ри је пре ње га, а по ло ви на 
укуп ног бро ја на уч ни ка у на шој исто ри ји жи ви да нас и про-
из во ди ин фор ма ци је”5. Сва ке го ди не се об ја ви мно го ви ше 
књи га не го прет ход не. „Ако би сте се од лу чи ли да про чи та те 
све оно што је об ја вље но то ком јед не го ди не, мо ра ли би сте 
да про чи та те по  јед ну књи гу на сва ка три ми ну та, од но сно 
око пет сто ти на књи га днев но. Ово се, на рав но, од но си са мо 
на но ви ју свет ску про дук ци ју, а не и на кла си ке. По ста вља 
се пи та ње ко ли ко се од но вих, упра во об ја вље них књи га за-
и ста про чи та”6. Не за у ста вљив раз вој ин тер не та, мо бил них 
ко му ни ка ци ја и умре жа ва ња по сред ством Ин тер не та, до не-
ло је у пр вој де це ни ји XXI ве ка истин ску ре во лу ци ју – свет 
је по стао по ве зан као ни ка да пре. Те о ре ти ча ри ме ди ја и ис-
тра жи ва чи дру штве них мре жа, Реј ни и Ба ри Вел ман ову по-
ја ву на зва ли су трострукомреволуцијом. Крат ко ре че но, на 
За па ду ме ди ји зна че моћ. 

1 Рад је ре зулт ат ра да на про јек ту ПолитичкиидентитетСрбијеурегио
налномиглобалномконтексту  (про је кат бр. 179076). 

2 Ву ка ди но вић, М. (2013) Звезде супермаркет културе, Бе о град: Клио, 
стр. 185.

3 Фоа, М. (2017) Господаримедија, Бе о град: Клио, стр. 9.
4 По тер, Џ. (2011) Медијскаписменост, Бе о град: Клио, стр. 24.
5 Исто.
6 Исто.
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На сле ђе но по на ша ње у тран зи ци о ном и пост тран зи ци о ном 
вре ме ну у Ср би ји, огле да се у кон ти ну и те ту по пу ли стич ког 
обра сца ко ји је мо ди фи ко ван у на ле ту „по тро шач ке кул ту ре 
и са др жа ја ма сов не кул ту ре за ба ве, за др жа ва ју ћи у осно ви 
три ви јал ност, при ми ти ви зам и по ди ла же ње нај ни жим уку-
си ма као сво је су штин ске ка рак те ри сти ке”7. Све ове по ја ве 
ви дљи ве су и у ве ћи ни срп ских ме ди ја, ко ји су, по сте пе но, 
пре ста ли да бу ду „не при ко сно ве ни, не до дир љи ви ау то ри-
тет у чи је са др жа је пу бли ка не по ко ле бљи во ве ру је”8. На и-
ме, штам па ни ме ди ји су се по де ли ли на агре сив не та бло и де, 
ко је ка рак те ри ше од су ство сва ког кри тич ког и ана ли тич ког 
ми шље ња, све де ност ко ри шће них но ви нар ских жан ро ва ко-
ји зах те ва ју ду бин ско ис тра жи ва ње и про ми шља ње (чла нак, 
ко лум на, кри ти ка) и оста ле – ко ји по ку ша ва ју да о(п)ста ну 
не у трал ни или су кри тич ни и ана ли тич ни по пут „Да на са”9. 
Ко лум ни ста овог ли ста и бив ши уред ник, Зо ран Па но вић, 
пи ше: „Они ко ји се ци ра ју ле ше ве, од мах по сле не сре ћа ку-
ца ју на вра та по ро ди ца стра да лих да их пи та ју ка ко се осе ћа-
ју, об ја вљу ју фо то гра фи је мр твих или ис ка са пље них те ла и 
де ло ве ме ди цин ске до ку мен та ци је оних ко је тре ба про ву ћи 
кроз бла то. Но ви нар ство да нас у Ср би ји, на рав но и спорт-
ско, да ле ко је од ни воа где се мо гу по ста ви ти мар ги не про-
фе си о нал но сти. Не ка да се зна ло да су све та пра ви ла чу ва ње 
из во ра и чу ва ње са го вор ни ка, аконезбогвишихциљева, а 
оно што вам, и пр ви и дру ги, тре ба ју и за ка сни је. Отуд и 
при ја тељ ства но ви на ра са јав ним лич но сти ма из сво јих сек-
то ра ни су ништавишеодбракаизрачуна”10.

По ја ва кон тро ле ме диј ског си сте ма од стра не вла сти и ау-
то цен зу ра, на ја ви ли су и кри зу мо ра ла за јед но са кри зом 
кул ту ре и обра зо ва ња и оп ште од су ство ана ли тич но сти, 
упи та но сти и кри тич ког ми шље ња. „Књи ге и но ви не да нас 
се сма тра ју па сив ним ме ди ји ма и од ба цу ју у ко рист ин тер-
ак тив них ме ди ја”11. Та ко ђе, ви ше де це ниј ска еко ном ска кри-
за, до ве ла је и до па да ре ле вант но сти ме ди ја, кри зе кул ту-
ре, ети ке и иш че за ва ња „гра ђан ске Ср би је”. Но, ши ре ње 
ин тер не та ко је је за хва ти ло чи тав свет, ни је ми мо и шло ни 
Ср би ју и „има ло је дра ма ти чан ути цај на при сту па ње ин-
фор ма ци ја ма. Ди ги тал на ре во лу ци ја, по ја ва веб-бло го ва, 

7 Дра ги ће вић-Ше шић, М. и Ни ко лић, М. (2018) Медији,култураиумет
ностудобапопулизма, Бе о град: ФДУ, Клио, стр. 195.

8 То до ро вић, Н. (2002) Интерпретативноистраживачконовинарство, 
Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 99.

9 Ко ји кон стант но бе ле жи пад ти ра жа.
10 https://www.da nas.rs /ko lum na/zo ran-pa vic/ti raz-2/, po sled nji put po gle da no 

13. 08. 2020.
11 Вот сон, Р. (2016) Будућиумови, Бе о град: Пла то, Бе о град, стр. 54.
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но вих фор ми об ли ко ва ња ин фор ма ци ја ко је чи не ве сти, али 
и ре де фи ни са ње пој ма ин фор ми са ња, има за циљ по ја ву да 
ве сти до пу бли ке че шће до ла зе пу тем дру штве них мре жа”12.  
По да ци Pew Cen ter-а ука зу ју да у Аме ри ци пре ко 60% од ра-
слих до ла зи до ин фор ма ци ја пре ко ме диј ских пор та ла. Све 
ви ше гра ђа на Ср би је се ин фор ми ше на исти на чин, а сај-
бер про стор по ста је ствар ни жи вот, про ши ре ње ре ал но сти. 
Упра во у тој „про ши ре ној ре ал но сти”, у срп ском ме диј ском 
про сто ру ис тра жи ће мо да ли је ус пе ло да оп ста не кри тич ко 
ми шље ње. Но ви на р ка не дељ ни ка „Нин”, Ве сна Ма ли шић, о 
при су ству сло бод них ме ди ја на срп ском ме диј ском про сто-
ру, ка же: „Све што је да нас сло бод но не пред ста вља ни 0,1% 
сло бо де. Оста вље ни су „Н1” као те ле ви зи ја ко ју осам од-
сто Бе о гра ђа на мо же да ви ди, не дељ ни ци „НИН”, „Вре ме”, 
„Не дељ ник” и днев ни лист „Да нас”, ко ји сви за јед но има ју 
ти раж 10 пу та ма њи не го је дан та бло ид”13. За то се као при-
ро дан циљ на мет ну ла по тре ба да се кроз овај рад ис тра жи 
по сто ја ње и ка рак те ри сти ке кри тич ког ми шље ња но ви на ра 
у ме диј ском сај бер про стран ству.

Колумна–новинарскижанрслободе

Те о ре ти ча ри ко лум ну де фи ни шу као „вр сту ко мен та ра, где 
ау тор по ја ву ана ли зи ра и про це њу је, да ју ћи и на чи ну и сти-
лу лич ни „Пе чат” пот пу не ори ги нал но сти.14”. Та ко ђе, сма-
тра се да је ко лум на жа нр ко ји спа да у „члан ке ми шље ња15”. 
„У ко лум ни ау то ри по ја ву ана ли зи ра ју и про це њу ју, али то 
чи не ис кљу чи во из свог угла, да ју ћи и на чи ну раз ми шља ња 
и сти лу лич ни „Пе чат” пот пу не ори ги нал но сти16“.

Раз ли чи ти ау то ри ко лум ну су де фи ни са ли на ви ше на чи на: 
„као цар ство лич ног ста ва, вре мен ски уо би ча јен ко мен та-
тор ски текст раз ли чи тог те мат ског са др жа ја, пи сан нај че шће 
у пр вом ли цу, са не скри ве ним са ти рич ним или по ле мич-
ним ка рак те ри сти ка ма, ре зер ви сан са мо за нај истакнутије 

12 Дра ги ће вић-Ше шић, М. и Ни ко лић, М. (2018) Медији,култураиумет
ностудобапопулизма, Бе о град: ФДУ, Клио, стр. 154.

13 http://rs.n1in fo.co m/Ve sti/a444292/Skup-Slo bod ni-me di ji-ka o-zrn ce-pe ska-
al i-i-ta ko-ma li-ner vi ra ju-vlast.html

14 То до ро вић, Н. (2002) Интерпретативноистраживачконовинарство, 
Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 99.

15  Fon de vil la Ga scon, Joan Fran ces, Mul ti me dia., Di gi tal press and jo ur na li stic 
ge ne ris in Ca ta lo nia and in Spain: an em pi ri cal analysis“(PDF); Uni ver si tat 
Au to no ma de Bar se lo na, Espa na, pri stu plje no po sled nji put 11. 07. 2020.

16 То до ро вић, Н. (2002) Интерпретативноистраживачконовинарство, 
Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 99.
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новина ре или углед не јав не лич но сти17”. На ста нак по ли-
тич ке ко лум не ве зу је мо за Сје ди ње не Др жа ве. По ли тич ка 
ко лум на се та мо раз ви ла у ра ним два де се тим го ди на ма XX 
ве ка. Нај по зна ти ји но ви нар тог жан ра био је Вол тер Лип-
ман, пи сао је о те ку ћој по ли ти ци, а ко лум не је об ја вљи вао 
у ХералдТрибјуну. До го ди ло се да је 1970. го ди не но ви нар 
Мар киз Чајлз за ко лум ну до био Пу ли це ро ву на гра ду, у тој 
ка те го ри ји но вин ских тек сто ва. Ко лум ни ста Ви ли јам Се фа-
јр био је сла ван, а ње го ву ко лум ну је пре но си ло ви ше од 
500 днев них ли сто ва. Наш пр ви до ма ћи ко лум ни ста био је 
Југ Гри зељ, а ње го ве ко лум не пу бли ко ва не су у „Ве чер њим 
но во сти ма.” Ре дов на ру бри ка – ко лум на Ју га Гри зе ља зва ла 
се „Из мог угла.“ 

За раз ли ку од дру гих но ви нар ских жан ро ва (чла нак, умет-
нич ка кри ти ка, осврт, фељ тон) ко лум на је про на шла сво је 
ме сто на Беб-у. По што мо же у се би да са др жи из ве шта је, 
кри ти ке, по ле ми ке, ко мен та ре, пи сма, ху мо ре ске..., он лајн 
но ви на ри су већ де ве де се тих го ди на про шлог ве ка по че ли 
да ко ри сте ове пред но сти и „сва ког да на на ве бу по ја вљи ва-
ли су се сај то ви за не за ви сне ве сти и ко мен та ре. На Ве бу се 
по ја вио но ви стил, сасвимновоновинарство, ко ји се ви ше 
ве зу је до би ја њем па жње чи та ла ца, не го с тра ди ци о нал ним, 
ди рект ним из ве шта ва њем. Овај стил ве о ма под се ћа на ко-
лум не, у ко ји ма се из но се лич на ми шље ња”18. Пре ма са др-
жа ју, фор ми и сти лу ови тек сто ви су вр ло бли ски ко лум ни. 
Ов де на ла зи мо на мно го ау тор ског и ори ги нал ног, ау то ри су 
до ви тљи ви, иза зи ва ју ћи, са ти рич ни, ду хо ви ти и ов де но ви-
на ри, баш као у ко лум на ма у штам па ним ме ди ји ма пот пу но 
сло бод но из но се сво је ми шље ње. „Хи ља де чи та ла ца ши ром 
све та при ву че не су овом ко лум ном на Ве бу где су ује ди ње-
ни из ра жа ва ње ау то р ског ми шље ња, до бро из ве шта ва ње и 
до ку мен то ва не чи ње ни це”19. Ко лум на на Ве бу је ду жа, још 
сло бод ни ја и жан ров ски сло же ни ја од оне у штам па ним ме-
ди ји ма, али и да ље „дру штве но ре ле вант на, убе дљи ва, пот-
кре пље на чи ње ни ца ма, екс пре сив на, уз сло бод ну упо тре бу 
ме та фо ра и анег до та и – пи са на ре дов но у пр вом ли цу”20.  
Пр ви сај то ви ко ји су об ја вљи ва ли ова кву ко лум ну на ве бу 
би ли су: Салон,Фид,СмокингГун,Сак.

17 Јев то вић, З., Пе тро вић, Р. и Арац ки, З. (2014) Жанровиусавременомно
винарству, Бе о град: Ја сен, стр. 282.

18 Крејг, Р. (2010) Онлајнновинарство, Бе о град: Клио, стр. 163.
19 Исто.
20 Јев то вић, З., Пе тро вић, Р. и Арац ки, З. (2014) Жанрови у савременом 
новинарству, Бе о град: Ја сен, стр. 287.
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Критичкомишљење–промишљањевишегреда

По се бан на чин ми шље ња је „кри тич ко ми шље ње – скуп раз-
ли чи тих ком плек сних ве шти на ко је се од но се на про ми шља-
ње ви шег ре да. То је са мо у сме ре но раз ми шља ње ко је до во-
ди до но вих и ино ва тив них иде ја и ре ша ва про бле ме. Оно 
под ра зу ме ва кри тич ки осврт на ис ку ства и про це се уче ња 
и до но ше ње ефек тив них од лу ка из бе га ва њем уо би ча је них 
зам ки као што су, на при мер, са гле да ва ње са мо јед не стра не 
про бле ма, од ба ци ва ње но вих до ка за ко ји не иду у при лог 
ва шим иде ја ма, ре зо но ва ње во ђе но стра шћу а не ло ги ком и 
тврд ње ко је ни су пот кре пље не до ка зи ма”21. Те мељ нај бо љег 
кри тич ког ми шље ња за сни ва се “на уни вер зал ним ин те лек-
ту ал ним вред но сти ма, а то су: ја сно ћа, тач ност, пре ци зност, 
до след ност, ре ле вант ност, чвр сти до ка зи, до бри раз ло зи, ду-
би на, ши ри на и по ште ње”22. Окс форд ски реч ник кри тич ко 
ми шље ње де фи ни ше као „објек тив ну ана ли зу и про це ну у 
ци љу до но ше ња од лу ке23”. Сти ца ње кри тич ког ми шље ња 
има спе ци фич не пред но сти.

Кри тич ко ми шље ње по бољ ша ва „флек си бил ност и ве шти-
не уче ња. Оно чи ни обра зо ва ње ма ње па сив ним, а ви ше 
ин тер ак тив ним. Кри тич ко ми шље ње је те мељ на у ке и ли-
бе рал но-де мо крат ског дру штва. Пра вил но функ ци о ни са ње 
ли бе рал не де мо кра ти је зах те ва од гра ђа на ко ји су у ста њу да 
кри тич ки раз ми шља ју о дру штве ним про бле ми ма да до но-
се уте ме ље не од лу ке о пра вил ном упра вља њу и пре вла да ју 
при стра ност и пред ра су де”24.  

Та ко ђе, сва ко кри тич ко ми шље ње под ра зу ме ва об ра ду ин-
фор ма ци ја, кре а тив но до ла же ње до ре ше ња, до но ше ње од-
лу ка, кон стант но уче ње, ана ли зу, пре и спи ти ва ње свих пре-
ми са и оп ци ја. „Оно нам омо гу ћа ва да се дис тан ци ра мо од 
соп стве них убе ђе ња и пред ра су да и да до ђе мо до до бро за-
сно ва них и ло гич ких за кљу ча ка о то ме у шта да ве ру је мо и 
шта да чи ни мо. Кри тич ко ми шље ње се за сни ва на ра ци о-
нал ним ар гу мен ти ма, на кри те ри ју ми ма, оно ко ри гу је са мо 
се бе и осе тљи во је на кон текст”25. Очи то је да је кри тич ко 
ми шље ње осно ва сва ког сло бод ног дру штва и да по сто ји у 
др жа ва ма са сло бод ним ме ди ји ма. Где се на ла зи Ср би ја ка-
да је реч о овом фе но ме ну? „Ка да се по сма тра ју све земље 

21 https://www.bri tishco un cil.rs/pro gram mes/edu ca tion/21st-cen tury-scho ols/
what/ctps

22 Исто.
23 https://www.le xi co.co m/de fi ni tion/cri ti cal_thin king
24 Исто. 
25 http://kri tic ko.blog spot.com/2011/02/kri tic ko-mi slje nje-ka o-na cin.html
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света, пре ма ли бе рал но – де мо крат ском ин дек су, Ср би-
ја спа да у до њу по ло ви ну на ранг ли сти др жа ва, од но сно 
из ме ђу 30 и 40 од сто на ли сти свих др жа ва у дру штву са 
Ли ба ном, Фи ли пи ни ма, Зам би јом, Мо зам би ком, Ма ро ком, 
Јор да ном, Ира ком итд. У оп штем ли бе рал но-де мо крат ском 
ин дек су на ла зи мо се на 117. ме сту на све ту, а у по гле ду из-
бор ног ин дек са (ЕДИ) Ср би ја је на 124. ме сту са ско ром 
од 0,35”26. На при ме ри ма ана ли зе кри тич ког ми шље ња на 
иза бра ним пор та ли ма, утвр ди ће мо ко ли ко је кри тич ког ми-
шље ња на пор та ли ма у Ср би ји, ми шље ња ли ше ног дог ми, 
не у трал ног, ко је се за сни ва на ра ци о нал ним ар гу мен ти ма, 
осе тљи вог на кон текст, ми шље ња ко је под сти че на се лек-
ци ју чи ње ни ца, уче ње и до но ше ње од лу ка, а за сни ва се на 
не у трал ној, објек тив ној об ра ди ин фор ма ци ја.

Колумненадомаћимпорталима– 
јединствениприступпознатимтемама

За по тре бе ис тра жи ва ња и овог ра да, ана ли зи ра не су ко лум-
не на три пор та ла: те ле ви зи је „Н1”, те ле ви зи је „Но ва. рс” 
и пор тал не дељ ни ка „Пе чат”, у пе ри о ду од 1.07. до 31.07. 
2020. Кван ти та тив но, нај ви ше ко лум ни об ја вље но је на пор-
та лу „Но ва.рс ”, укуп но 53. На пор та лу „Пе чат”а је об ја вље-
но 19, а на пор та лу „Н1” 13. Раз лог за то ни је те шко об ја сни-
ти. “Н1” је и те ле ви зиј ска ста ни ца, пор тал је још је дан њен 
на чин огла ша ва ња и због то га све ве сти днев но ажу ри ра ју, 
а ко лум не об ја вљу ју на три-че ти ри да на. „Пе чат” је пор тал 
исто и ме ног, штам па ног не дељ ни ка. Пор тал „Пе чат” а вла-
сни ци ма слу жи и као пред ста вља ње штам па ног са др жа ја и 
као пор тал. На „Но ва.рс ”, пор та лу ко ји се по ја вио 28. фе-
бру а ра 2020, на све на чи не и у сва ком тре нут ку но ви на ри 
на сто је да бу ду ак ту ел ни. Њи хо ва ин тен ци ја је да чи та о це 
на вик ну да их сва ког ју тра чи та ју као упра во иза шле но ви-
не – са увек но вим са др жа ји ма свих ру бри ка, па и ко лум ни. 
Отуд ова ко ве ли ки њи хов број у од но су на „Пе чат” и „Н1”.

Та ко ђе, уо че на је раз ли чи та уче ста лост у об ја вљи ва њу ко-
лум ни: у „Пе ча ту” на сва ких се дам да на, на “Но ва.рс ” сва-
ко днев но, а на „Н1” не по сто ји пре ци зан рас по ред, ма да се 
но ве ко лум не нај че шће на пор тал по ста вља ју у раз ма ку од 
три до че ти ри да на. Тре ба спо ме ну ти да ко лум не на Пор та-
лу „Пе чат” ни су увек да те у це ли ни, с об зи ром да он има и 
сво је штам па но из да ње, па се од ре ђе ним ко лум на ма об ја-
вљу је са мо пр вих не ко ли ко па су са, у же љи уред ни штва да 
за интри ги ра ју чи та о ца да но ви не и ку пи.  

26 https://di rekt no.rs /ve sti/dru stvo-i-eko no mi ja/261730/de mo kra ti ja-i-slo bo da-
me di ja-u-sr bi ji-na -dn u.html
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Ау тор ство ко лум ни је оно што при вла чи и за др жа ва па жњу 
чи та ла ца. Исти, ре дов ни ко лум ни сти пи шу: за „Н1” – Љу-
бо драг Сто ја ди но вић, Бо рис Де жу ло вић и Дра го љуб Дра жа 
Пе тро вић; за „Пе чат”: Ни ко ла Ма ло вић, Бо жи дар Зе че вић, 
Џе вад Га ли ја ше вић, Дра ган Ан то но вић. То ком ана ли зи ра-
ног пе ри о да при ме ће но је да је 10. 07. 2020. из о ста ла ко лум-
на Џе ва да Га ли ја ше ви ћа. Што се ти че пор та ла „Но ва.рс ”, 
ко лум не се об ја вљу ју сва ко га да на, ре дов ни ко лум ни сти су 
Ран ко Пи вља нин, Ма ја Узе лац, Дра ган По по вић, Ми лен ко 
Ва со вић, Маг да Ја њић. Та ко ђе, ов де је уо че но да ко лум не 
пи шу и осо бе ко је до ла зе из све та умет но сти (Ми ра Фур лан, 
глу ми ца, ко ја је у ана ли зи ра ном пе ри о ду об ја ви ла че ти ри 
ко лум не), као и мул ти ме ди јал не лич но сти (Лу на Лу, ко ја се 
ко лум на ма на пор та лу огла си ла та ко ђе че ти ри пу та).

Портал„Печат”

Ана ли зи ра ју ћи те ме ко је ко лум ни сти об ра ђу ју на пор та лу 
„Пе чат”, тре ба на по ме ну ти да се оне од но се на по ја ве и фе-
но ме не ко ји су ак ту ел ни и ко ји ма смо окру же ни: пре тва ра-
њу Аја Со фи је у џа ми ју, про бле ми ма пра во слав не цр кве у 
Цр ној Го ри, ту ри зму – увек ак ту ел ној те ми у лет ње до ба го-
ди не, ци клу су Ку ро са ви них фил мо ва на те ле ви зи ји... Али, 
не мо гу ће је не при ме ти ти да су ко лум не сна жно обо је не ау-
тор ским лич ним ста вом и ми шље њем. Фи лип Ро дић у ко-
лум ни „Зо на су мра ка – ра ди ја тор у те ме љу”, чи ја је те ма 
од нос Цр не Го ре пре ма све то са вљу, об ја вље ној 24. 07. 2020, 
пи ше: „Ни је исти на да све то са вље не мо же би ти у те ме-
љу Цр не Го ре јер је у су прот но сти с ан ти фа ши змом не го је 
упра во обр ну то – јер је у су прот но сти с фа ши змом ко ји са да, 
као и у про шло сти, сто ји иза мон те не грин ске иде је”27. Та ко-
ђе, ко лум ни ста за у зи ма из ри чит став, без по ле мич ког то на 
– сва ка ре че ни ца је ак си о мат ска: „Да нас се као и пре сто ти-
не го ди на рас пра вља о сло бо ди штам пе. Сло бод не су, на ре-
ђу ју по сло дав ци са чим се сла жу из вр ши о ци, до ма ћи НА ТО 
сти пен ди сти, оне но ви не ко је Ср бе, др жа ву Ср би ју, Срп ску 
пра во слав ну цр кву и све што има при дев срп ски ра за пи њу 
и че ре че”28, пи ше Сло бо дан Ан то нић, у ко лум ни „Сло бод на 
штам па“, об ја вље ној 31. 07. 2020, где ди рект но окри вљу-
је за све срп ске не во ље НА ТО и про гла ша ва Ср бе жр тва-
ма. Но, Ни ко ла Ма ло вић, књи жев ник из Хер цег Но вог, пи-
ше ко лум не чи је су те ме бли ске ли те рар ном жур на ли зму. У 
тек сту „Све ти о ник – љет ни сла ни ме да љо ни”, објављеном 

27 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/zo na-su mra ka-ra di ja tor-u-te me lju/, po sled-
nji put po gle da no 13. 08. 2020.

28 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/slo bod na-stam pa/, po sled nji put po gle da no 
13. 08. 2020.
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24. 07. 2020, он ка же: „Де фи ни ци ја ту ри зма: Ту ри зам је по-
ку шај са кра ли за ци је древ не прак се хо до ча шћа29”. Ма ло вић 
у тек сту „Све ти о ник – ми, сит не ри бе”, об ја вље ном 03. 07. 
2020, пи ше: „Жи ви мо у сви је ту ко ји је по ли тич ки ди зај ни-
ран та ко да оби чан чо вјек бу де у пре сту пу чим иза ђе из ку ће. 
Не маш по јас а во зиш 40 кроз град, не маш до зво лу а гра диш 
шу пу иза ку ће, пи ше да је рад но ври је ме од 8.00 а ти отво-
рио у 7.30 итд. Жи ви мо у ре жи ми ма у ко ји ма ин спек циј ске 
слу жбе вре ба ју не да би не пра вил но сти ис пра ви ле не го да 
би на њи ма за ра ди ле, до би ле про це нат и на пу ни ле др жав-
ну ка су. Сто га је на род у де спо ти ја ма склон да под ми ћу је 
круп ни је ри бе не би ли про шао кроз ре жим ску и си стем ску 
мре жу сит ног ока.” Ево кри тич ког ми шље ња без пре су ђи-
ва ња, ко лум ни ста је кри тич ки, крај ње лич ни став, из нео без 
хи пер бо ла, мир ним, уме ре ним сти лом. Бо жи дар Зе че вић, у 
тек сту „Опет Броз ме ђу Ср би ма,” об ја вље ном 03. 07. 2020, 
ко мен та ри шу ћи ре при зи ра ње се ри је о Ти ту, ка же: „Ре ди тељ 
и ау тор тек ста се ри је Ми ћа Ми ло ше вић при сту пио је овом 
по слу с од ре ђе ном све шћу: ’Три лер о Ти ту не ма кра ја. Ни ко 
пре ње га ни по сле ње га не ма то ли ко ма те ри ја ла за ле ген ду. 
Чи тав Ти тов жи вот је исто риј ски хе пе нинг, сја јан ма те ри јал 
за Ле Ка реа: од ано ни му са и ре во лу ци о нар ног аван ту ри сте, 
Ти то се уз ди гао до су пер ста ра ма ле зе мље ко ји са ве ли ким 
све том раз го ва ра на ти. У том це ре мо ни јал ном по зо ри шту, 
из ра чу на и по ли тич ког мар ке тин га, ко је све ко га ко ри стио 
и ис ко ри стио, пи та ње је за исто ри ча ре.’ Си гур но је да је Ти-
то из све га то га умео да на пра ви ве ли ки по ли тич ки ка пи-
тал за се бе лич но, а за Ју го сла ви ју про фи та бил но ме сто у 
све ту, пре тпла ће но ми ли јар да ма до ла ра”30. Џе вад Га ли ја ше-
вић, у ко лум ни од 17. 07. 2020, „Злу ра ди осмех Са ра је ва”, 
пи ше: „Док се на ули ци по ку ша ва осла би ти Ср би ја, Бо сна 
при је те ћи го ри у пла ме ну ислам ског ра ди ка ли зма; Хр ват-
ска плам ти уста шо ид ном мр жњом; у Цр ној Го ри про га ња ју 
Ср бе и Срп ску пра во слав ну цр кву, а Ма ке до ни ја, ни чи ја и 
сва чи ја, окре ће гла ву од Ср би је. За за пад не си ле ово су иде-
ал ни усло ви за по кре та ње не по треб ног и углав ном штет ног 
ди ја ло га о Ко со ву. При жељ ки ва ни и кре и ра ни усло ви за тзв. 
бри сел ски ди ја лог”31. Ана ли зи ра ју ћи „Пе чат” у пе ри о ду од 
ме сец да на, не мо гу ће је не при ме ти ти да на овом пор та лу 
има ви ше те мат ских це ли на и ви ше сти ло ва, али да има ма-
ло ал тер на тив ног ме диј ског пеј са жа, ко јим не до ми ни ра ју 

29 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/sve ti o nik-ljet nji-sla ni-me da ljo ni/, po sled nji 
put po gle da no 13. 08. 2020.

30 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/opet-broz-me dju-sr bi ma/, po sled nji put po-
gle da no 13. 08. 2020.

31 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/sve ti o nik-ljet nji-sla ni-me da ljo ni/, po sled nji 
put po gle da no 13. 08. 2020. 
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оштре, ди рект не, по пу ли стич ке по ру ке. Осим што је ов де 
кри тич ко ми шље ње при сут но, мо ра се при ме ти ти и да су 
ау то ри вр ло че сто свр ста ни чвр сто на јед ну стра ну, да по-
сто је „на ши и њи хо ви”, да се у тек сто ви ма сна жно осе ћа 
по зив на на ци о нал но је дин ство и  од бра на шку стра те ги ју. 
Ни ко ла Ма ло вић, ли те рар ни жур на ли ста, пи сац и ко лум ни-
ста, пи ше на пор та лу „Пе чат”-а о дру гим те ма ма – ма хом 
кул ту ро ло шким, ста ло же ним, би ра ним сти лом и је зи ком, те 
ње го ве ко лум не, сти лом и са др жа јем уме ре не – о књи га ма, 
Ан дри ћу, мо ру, ме ди та ци ја ма у по се ти при ја те љу има ју и 
ин тер пре та тив ну осо би ну, ту ма че и исто вре ме но по ни ру у 
по ја ве. Ње го ве те ме ни су мејнстрим, не за ви сне су и са мо 
на из глед ус пут не.

Портал„Н1”телевизије

“Н1” је 24-ча сов ни ин фор ма тив ни ка нал, парт нер аме рич ког 
ка на ла Си-Ен-Ена, а та ко ђе и ин фор ма тив на плат фор ма ко ја 
сва ког тре нут ка пра ти оно што се до га ђа у зе мљи и све ту. На 
овој плат фор ми по себ но ме сто за у зи ма ру бри ка „ко лум на”, 
у ко јој се об ја вљу ју тек сто ви Љу бо дра га Сто ја ди но ви ћа, Бо-
ри са Де жу ло ви ћа и Дра же Пе тро ви ћа. То ком ана ли зи ра ног 
пе ри о да, на пор та лу „Н1”, об ја вље но је 13 ко лум ни, чи ји су 
ау то ри на ве де ни но ви на ри, ко је су све при ме ри по ли тич ких 
ко лум ни, са на гла ше ним ау тор ским „Пе чат”-ом . У тек сто ви-
ма чи ји су ау то ри Дра жа Пе тро вић и Љу бо драг Сто ја ди но-
вић, те ме се нај че шће од но се на уну тра шњу по ли ти ку Ср би-
је. Бо рис Де жу ло вић ана ли зи ра са вре ме ну по ли тич ку сце ну 
Хр ват ске. То ком ју ла, на „Н1” су ко лум ни сти пи са ли о из-
град њи гон до ле у Бе о гра ду, ко јом ру ко во ди гра до на чел ник 
Го ран Ве сић и иро нич но се по зи ва ло да се јед на ули ца у Бе-
о гра ду по Ве си ћу и на зо ве, (ау тор Дра жа Пе тро вић, 31. 07. 
2020, ко лум на „Од гон до ле па до Рав не го ре”32), у ко лум ни 
„Град ски слу жбе ник Bru ce Wil lis“, Бо рис Де жу ло вић кри ти-
ку је по на ша ње и ре ак ци је пред сед ни ка Хр ват ске, Ан дре ја 
Плен ко ви ћа, на еле мен тар ну не по го ду – по пла ву ко ја је за-
де си ла За греб: Хрватска јесредњоеуропсказемља,Загреб
јеграднаријеци,уконтиненталномпојасу,инијејединико
јегапогађајупоплаве, мр тав хла дан ко мен ти рао је пред сјед-
ник Вла де Ан дреј Плен ко вић но ву ка та кли зму у За гре бу, 
ко је га је – на кон пан де ми је ко ро на ви ру са и сна жног по тре-
са – по го ди ла и ка та стро фал на „са вр ше на олу ја“ с пљу ском 
од осам де сет ли та ра по че твор ном ме тру, по пла вив ши по ла 
гра да бу јич ним во да ма. „Видисесолидарностиквалитет
наорганизација,павјерујемдаћемоизовепоплаве,којаје

32 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Bo ris-De zu lo vic/a624772/Grad ski-slu zbe nik-
Bru ce-Wil lis.html, po sled nji put po gle da no 13. 08. 2020.
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интересантнајерједошладосамихградскихнасеља,изву
ћиодређенепорукеијошунаприједитисвемеханизменад
лежнихслужби, ре као је пред сјед ник Вла де”33. Не мо гу ће је 
не уо чи ти иро нич но по и гра ва ње сти лом и је зи ком но ви на ра 
Де жу ло ви ћа. 

Ко лум на „Ро бо ви стра ха”, об ја вље на 29. 07. 2020, но ви на ра 
Љу бо дра га Сто ја ди но ви ћа, сна жно је по ли тич ки ин то ни ра-
на – истом же сти ном ко јом је „Пе чат” бра нио Ср бе од Евро-
пе у „Пе чат”-у, Сто ја ди но вић се об ру ша ва – са мо у дру гом 
сме ру. Он као узрок про бле ма у Ср би ји  пре по зна је ак ту ел ну 
власт:” Сви стра хо ви у овој сло мље ној др жа ви мо гу да бу ду 
са же ти са мо у јед ну вр сту, са ста вље ну из бес ко нач но мно-
го об ли ка стреп ње: то је страх од ова квог жи во та у Ср би ји. 
Док тор ка Са ша Љу шти на, јед на од пот пи сни ца пе ти ци је за 
сме ну по да нич ког кри зног шта ба, од лу чи ла је да на пу сти 
ГАК у Ви ше град ској. Ни је мо гла да под не се при ти сак, прет-
ње и увре де. На пред њач ка сек та на ди ре као пр ља ва во да 
и за га ђу је све што не из бег не бу ји цу. Са ша Љу шти на ни је 
при ста ла на бла то“34. Сто ја ди но вић пи ше ми са о но, ори ги-
нал но и је зич ки спрет но. Ње го ва кри тич ност је убо ји та и 
оштра. Сто га ње го ве ко лум не жан ров ски на ги њу есе ју. 

Дра жа Пе тро вић у тек сту од 27. 07. 2020. „Че до, оле ши ме”, 
не кри ти ку је са мо вла да ју ћу стран ку, већ и ли де ре опо зи ци-
је: „У исто ри ји срп ског пар ла мен та ри зма и рек тал ног ал пи-
ни зма, на и ме, ни ка да се ни је де си ло да не ки ли дер опо зи ци је 
оде у штаб по бед ни ка на из бо ри ма исте но ћи ка да је овај по-
бе дио, те да га та мо усли ка ју ка ко се за во дљи во сме шка уни-
вер зал ном ман да та ру, па је би ло ја сно да је та ко зва ни Че да 
Јо ва но вић чо век ко ји по ме ра гра ни це. Ка ко гра ни це срп ског 
пар ла мен та ри зма, та ко гра ни це рек тал ног ал пи ни зма. По-
том се де сио то тал ни пре о крет – уме сто у Вла ди Ср би је, та-
ко зва ни Че да Јо ва но вић за вр шио је на Ин фек тив ној кли ни-
ци, са ди јаг но зом ко ро на ви ру са, ко ји је уфа со вао упра во оне 
но ћи ка да се по пео на нај ви ши врх СНС”35 Дра жа Пе тро вић 
ов де по ка зу је ори ги нал ност и ин ди ви ду а ли зам, спрет ност у 
игра ма ре чи и пре тва ра ње ко лум не у по је ди ним ре че ни ца ма 
у – бур ле ску и ху мо ре ску. У ко лум ни од 15. 07. 2020, „По-
ср та ње двор ског клов на”, Љу бо драг Сто ја ди но вић пи ше ни 
о вла сти, ни о опо зи ци ји, али опет по ли тич ку ко лум ну о по-
ли ти ча ру ко ји је увек ак ту е лан на по ли тич кој сцени Срби је: 

33 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Bo ris-De zu lo vic/a624772/Grad ski-slu zbe nik-
Bru ce-Wil lis.html, po sled nji put po gle da no 13. 08. 2020.

34 https://di rekt no.rs /ko lum ne/291384/lic ni-stav-sto ja di no vic-ro bo vi-stra ha.
html

35 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Dra za-Pe tro vic/a622954/Ko lum na-Dra ze-Pe-
tro vi ca-Ce do-ole si-me.html
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„Да чић Иви ца, деч ко ко ји на фи скул ту ри ни ка да ни је ус пео 
да пре ско чи ко злић, по стао је ико на по ли тич ке по за ди не, и 
мај стор за ко пер ни кан ске обр те. Ње го во је да се др жи мар-
ги не и да ода тле упа да у цен тар мо ћи. То су не у по ре ди ве 
по ли тич ке пред но сти: био је пре ми јер, ми ни стар по ли ци је, 
а са да и спољ них де ла. Је ди ни та кав ко ји тек сто ве на ен гле-
ском пи ше ћи ри ли цом, уз прет ход но фо нет ско уве жба ва ње 
са лек то ром. Био је на вла сти са сва ким ко је био на вла-
сти”36. По сле јед но ме сеч ног пра ће ња ко лум ни на пор та лу 
„Н1”, мо же се за кљу чи ти да су сва три ау то ра на пот пу но 
опо зит ној стра ни од ве ћи не ко лум ни ста “Пе чат”а”, да кри-
тич ко ми шље ње на пор та лу “Н1” ите ка ко по сто ји, да се ту 
ре дов но, сва ких не ко ли ко да на по ја вљу ју по ли тич ке ко лум-
не, из ра зи то кри тич ки усме ре не ка ко у од но су на срп ску, 
та ко и на хр ват ску власт, али и опо зи ци ју. Глав на те ма по-
ли тич ке ко лум не је сте по ли тич ки еста бли шмент те Дра жа 
Пе тро вић, Љу бо драг Сто ја ди но вић и Бо рис Де жу ло вић ин-
си сти ра ју да пи шу дру га чи је, кри тич ки и – ау тен тич но. По-
ја ве о ко ји ма пи шу су сва ко дне ви ца, оно што је ак ту ел но тих 
да на ка да ко лум на на ста је, они до га ђа је, по ја ве, фе но ме не  
раш чла ња ва њу, ко ри сте исто вре ме но и чвр сту (Сто ја ди но-
вић) и раз ба ру ше ну, ви на ве ров ску на ра то ло ги ју, ре флек сив-
ну фа бу лу (Пе тро вић), стил ски ја сно и дра ма тур шки чвр сто 
ком по но ва ну. Ово кри тич ко ми шље ње спа да у има нент ну, 
оштру и ди рект ну кри ти ку. Еле мен ти фар се, ху мо ре ске, ка-
ри ка ту ре, са ти ре и бур ле ске, игре ре чи ма, па ро ди ја, чи не да 
и пу бли ка ко ја не де ли њи хо во ми шље ње, ове ко лум не ра до 
чи та – по што увек ви со ко вред ну је ду хо ви тост.

Портал„Нова.рс”

На пор та лу „Но ва.рс ” у ана ли зи ра ном пе ри о ду об ја вље но 
је укуп но 53 ко лум не, раз ли чи тих ау то ра. По себ но је за ни-
мљи во би ло ис тра жи ти ко ли ко је ов де би ло кри тич ког ми-
шље ња, бу ду ћи да су ове ко лум не, по ред но ви на ра пи са ле и 
јав не лич но сти. Маг да Ја њић, 15. 07. 2020. „Не ћу у кр до”, 
на пи са ла је ко лум ну ко ја из но си кри тич ки став, али ово-
га пу та не пре ма вла сти ма или опо зи ци ји, већ пре ма дру-
штве ној за јед ни ци: „Ни сам би ла део пред из бор ног кр да, 
а не ћу ни у по сти збор но. Има да се чу вам за инат сви ма 
(да, за инат), па и ако ме ухва ти ко ро на и чак и ако рик-
нем, мо рам да на у чим де цу да не бу ду део кр да, на ро чи то не 
срп ског кр да и да се не ода зи ва ју на по зив ра зних иди о та у 
овој зе мљи, а на пр вом ме сту оно ме ко је мо же да им на шко-
ди. Да их на у чим да не ве ру ју вла сти ни кад, ни опо зи ци ји, 

36 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Lju bo drag-Sto ja di no vic/a619848/Po sr ta nje-
dvor skog-klov na.html 
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нико ме да нас, ов де, осим са ми ма се би и мо жда ме ни. Ни кад 
ни сам би ла део кр да, го ми ле, сви за јед ног, Иде мо сви ии, 
Сви у на пад и та ко да ље. Је сте, ја сам по себ на па ху љи ца и 
мо ји нај бли жи су нај по себ ни је па ху љи це и та ко се пре ма 
се би и њи ма од но сим. Ако ме кр до по ву че са со бом јер ни-
сам има ла из бо ра, океј, али да до бро вољ но бу дем оти рач за 
ма ло ум не из го во ре за што не што мора, не ћу”37.  Ран ко Пи-
вља нин, ко ји се од свих ко лум ни ста нај че шће огла ша ва (за 
ме сец да на 15 ко лум ни је об ја вио на пор та лу „Но ва.рс ”), у 
тек сту „Дуа ли па ај вар пи па”, по ста вље ном на пор та лу 25. 
07. 2020. пи ше: „Не мо же мо са Ал бан ци ма ра том, а из гле да 
не мо же мо ни на но те. Ових да на је ов да шње ду хо ве, ина че 
скло не уз не ми ре њу, на но ге по ди гла јед на бри тан ска пе ва-
чи ца ла ких но та али те шког по ре кла – ал бан ског, ко ја је на 
Тви тер ока чи ла сли ку тзв. ’Ве ли ке Ал ба ни је’ уз на зна ку ’ау-
тох то но’. Пре то га је тра жи ла од ком па ни је ’Епл’ да на ма пе 
уре ђа ја ја сно упи ше гра ни це Ко со ва – ме наџ мент ‘Епла’ сад 
са мо о то ме раз ми шља.Те ри то ри јал не пре тен зи је би јој још 
не ка ко и опро сти ли али је Дуа Ли па (та ко се пе ва чи ца зо-
ве) оти шла и ко рак да ље од Бу ја нов ца, Ме две ђе, Пре ше ва 
и Ни ша и при сво ји ла нам и ле ско вач ки ај вар што је би ла 
и бу квал но цр ве на ли ни ја пре ко ко је се ни је мо гло пре ћи. 
Ко со во мо жда и (про)да мо, али за ај вар има д’и зги не мо. За 
по че так, удру же ње Лесковачкиајвар раз ма тра ту жбу про тив 
пе ва чи це, бор ци са пр ве Тви тер ли ни је су осу ли др вље и ка-
ме ње, осе тљи ви РТС се пи тао какоБеограддаодговори и 
са мо сам че као кад ће Ву лин да по диг не бор бе ну го то вост 
вој ске, мо би ли ше Еру Ој да ни ћа, Ба ју Ма лог Книн џу, Ца ка-
ну и уз вра ти свим рас по ло жи вим сред стви ма, на ро чи то срп-
ском тру бом”38.  Ње го ва ко лум на по ка зу је ка ко из гле да ка да 
се жи вот до те ме ре по ли ти зу је, да се по ли ти ка усе ли и ме ђу 
му зи ча ре, па пе ва чи ца ал бан ског по ре кла не са мо што аги-
ту је за не за ви сно Ко со во, већ про гла ша ва и ај вар ал бан ским 
спе ци ја ли те том. На гла ша ва ју ћи ап сурд ност чи та ве си ту а-
ци је, Пи вља нин ка же да ће мо Ко со во мо жда и да ти, али да 
за ај вар „има д’и зги не мо.” Дуа Ли па ни је ни слу ти ла ко ли ко 
ла ко и га стро но ми ја по ста је ствар по ли ти ке и сим бол иден-
ти те та и оп стан ка. Јед на од ор га ни за то ри ца „Зи да ма ма” 
ка же да се „осе ти ла про зва ном и по зва ном док је слу ша ла 
ка ко ве ли ки, од ра сли, ја ки Цр ни чо вјек, Ge or ge Floyd, за зи-
ва сво ју ма му се кун ду при је смр ти, док му би је ли по ли ца јац 
чи змом гње чи врат.” Ми ра Фур лан, глу ми ца, ша ље ко лум-
ну из Аме ри ке, „Зид ма ма”, 27. 07. 2020: „Кад сам ви дје ла 

37 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-mag da-ja njic-ne cu-u-kr do/, po sled nji put po-
gle da no 13. 08. 2020. 

38 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-ran ko-pi vlja nin-du a-li pa-aj var-pi pa/, po sled nji 
put po gle da no 13. 08. 2020.
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одра слог чо вје ка ка ко зо ве сво ју ма му, био је то тран сфор-
ма циј ски тре ну так за мно ге од нас. За пи та ле смо се: има мо 
ли ика кав из бор осим да иза ђе мо на ули цу?” И кад смо се 
већ по ни зно склуп ча ли ис под сво јих по кри ва ча, скло пи ли 
умор не очи и од у ста ли и од бор бе и од сви је та, угле да мо 
нео бја шњив призор: пот пу но го ла же на, до ду ше са ма ском 
на ли цу, по ја вљу је се јед ног ју тра, ма гло ви тог што од при-
род не ма гле што од су зав ца, пред ма ски ра ним и те шко на-
о ру жа ним кор до ном по ли ца ја ца. Мир но и фо ку си ра но, она 
пре ла зи из јед не у дру гу јо га по зу, усред оп ће гун гу ле, усред 
су зав ца, усред ми тра ље за и пен дре ка, усред пу ша ка и ме-
та ка. Ме ди ји од мах на ла зе име же ни: Го ла Ате на. (Ате на је 
рим ска бо жи ца ра та – али и му дро сти.) Пор тланд ска Го ла 
Ате на се бе ну ди као сим бол су про тан Трам по вој, до зу ба 
на о ру жа ној вој сци: она је фра гил на, не за шти ће на, ра њи ва 
и – сло бод на. Сло бод на за то јер се не бо ји. Хо ће ли то би-
ти до вољ но”39?  Ево кри тич ког ми шље ња и у ко лум ни ко ју 
пи ше глу ми ца да ро ви та и за жур на ли зам. Ов де се кри ти ку-
је аме рич ко дру штво, њи хо ва по ли ци ја, пред сед ник и власт, 
али и да је ми ни ре пор та жа у окви ру ко лум не-плес на ге ба-
ле ри не, пор тланд ске го ле Ати не. Фур ла но ва ов де кри ти ку-
је аме рич ку вла ду, дру штво, ра си зам, со ци јал ну не прав ду, 
по ли ци ју и исто вре ме но ис ти че ка тарк тич ки, пре лом ни мо-
ме нат пле са. Кри тич ко ми шље ње ов де по ста је крик ли те-
рар ног жур на ли зма. Ово је текст ис под ко га би се за си гур но 
пот пи са ла и Ори ја на Фа ла чи. Ран ко Пи вља нин је 29. ју ла 
2020. об ја вио ко лум ну „Аца и Че да, сли ка јед не љу ба ви” и 
ту мо же мо да упо ре ди мо ка ко се на исту, по ли тич ку те му, 
мо же пи са ти дру га чи је ин то ни ра на, та ко ђе ду хо ви та ко лум-
на-ху мо ре ска: „Елем, Амо ро ва стре ла је про бу ра зи ла ср ца 
Алек сан дра Ву чи ћа и Че до ми ра Јо ва но ви ћа по ве зу ју ћи, на-
из глед, не спо ји во, а ро ман са ко ја са да кул ми ни ра ти ња ла је 
по след њих го ди на и раз го ре ва ла се упо ре до са Ву чи ће вим 
успо ном и Јо ва но ви ће вим по ли тич ким па дом. Ка ко су се на 
кра ју сре ли – онај ко ји је са ра ди кал ским ба га жом на ле ђи ма 
ишао ка не бе ским ви си на ма срп ске по ли ти ке и овај ко ји се 
са ими џом мо дер ног ли бе рал ног по ли ти ча ра стр мо гла вљи-
вао ка дну – пи та ње је не ке ви ше ко смич ке ге о ме три је, али 
су се на шли. Злоб ни ци ће ре ћи да је у пи та њу љу бав из ра-
чу на (обо стра ног) али по след ња ’раз ме на не жно сти’ ка да 
је Ву чић звао Јо ва но ви ћа у бол ни цу да га пи та за ју нач ко 
здра вље, а он ње га од мах по из ла ску из бол ни це ка да је, још 
ро вит од ко ви да, имао фи зич ки об ра чун око су вла сни штва 

39 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-mi ra-fur lan-zid -ma ma/, po sled nji put po gle da-
no 13. 08. 2020.
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у не ком фи зио цен тру, го во ри да ту има и ма ло хе ми је”40.  
По и гра ва ју ћи се Амо ро вом стре лом ко ја па да усред по ли-
тич ког бој ног по ља, ус пут ус пев ши да про бу ра зи ср ца и да 
про ра де фи зи ка и хе ми ја, Пи вља нин из ра зи то кри тич ки, са-
же то и ја сно, опи су је срп ску по ли тич ку сце ну као ме сто где 
се ла ко до га ђа сва ки сал то, али и сал то мор та ле, као и да је 
ин те рес из над све га, а да је сва ком по ли ти ча ру, пре ин те ре са 
на ро да или пар ти је, да ле ко бит ни ји – соп стве ни оп ста нак. 
На вла сти, на рав но.

Реаговањаиодјеци

По кре нут 2014. го ди не, пор тал те ле ви зи је „Н1” имао је за 
циљ, по ре чи ма уред ни ка Ве се ли на Си мо но ви ћа, сле де ће: 
„Наш кон цепт је сте да пре све га ис тра жу је мо, да от кри ва-
мо по за ди ну до га ђа ја, да не бу де мо са мо пу ки пре но си о ци 
по ру ка ко је шта ре као и шта је ко из ја вио и шта се де си ло 
на ули ца ма овог гра да”. Ис по ста ви ло се да су ко лум не ме-
ђу нај чи та ни јим и нај ко мен та ри са ни јим тек сто ви ма на овом 
пор та лу. На и ме, све ко лум не Дра же Пе тро ви ћа и Љу бо дра га 
Си мо но ви ћа има ју увек из ме ђу 100 и 200 ко мен та ра, кат-
кад и ви ше. Ко мен та ри го во ре о то ме да на пи са но под сти че 
код чи та лач ке пу бли ке ана ли зи ра ње, пре вред но ва ње, оце ну, 
про це ну. Ни су сви ко мен та ри са мо хва ло спе ви, има и оних 
ко ји ука зу ју да је у чи та о ци ма по кре ну то ана ли тич ко ми-
шље ње, кри тич ко вред но ва ње и пре и спи ти ва ње. У ко мен та-
ру на текст „Че до, оле ши ме” (об ја вљен 27. 07. 2020), је дан 
чи та лац тек ста, пот пи сан као Да ри њо, ка же: „Бра во Дра жо, 
је дан у тво јих 5 нај бо љих тек сто ва ов де, ужи вао сам чи та-
ју ћи ову ко лум ну. Ина че, кад смо већ код рек тал ног ал пи-
ни зма, ове ја ко по пу лар не ди сци пли не у Ср ба, про сто сам 
им пре си о ни ран ко ли ко смо се као на ци ја де гра ди ра ли у 
по след њих 70-80 го ди на. По ста ли смо пол тро ни, бес кич ме-
ња ци ко ји би за си тан ћар и мај ку ро ђе ну про да ли. Не сви, 
али до бар део Ср ба је та кав. На род ко ји је дао јед ног Ж. 
Ми ши ћа, Р. Пут ни ка, Сте пу Сте па но ви ћа, ма јо ра Га ври ло-
ви ћа, по стао је то ли ко пла шљив да се са њи ме мо же ра ди ти 
шта год ти пад не на па мет. Или ба рем не ки ми сле да мо гу”41 
(комен тар по слао Да ри њо, 11:59 мин, 27. 07. 2020)

„Но ва.рс ” је пор тал ко ји је по чео са ра дом две не де ље пре 
уво ђе ња ван ред ног ста ња због ко ро на ви ру са. Је ле на Ту шуп, 
но ви нар ка овог пор та ла, на ве би на ру одр жа ном 30. апри ла, 

40 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-ran ko-pi vlja nin-ac a-i-ce da-sli ka-jed ne-lju ba-
vi/, po sled nji put po gle da no 13. 08. 2020.

41 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Dra za-Pe tro vic/a622954/com ments/Ko-
lum na-Dra ze-Pe tro vi ca-Ce do-ole si-me.html, po sled nji put po gle da no 
17.08.2020.
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о то ме ко ме су на ме ње ни тек сто ви овог пор та ла, ка же: „Са 
дру га чи јим кон цеп том из ла зи мо не са мо да би смо би ли кон-
ку рент ни већ и да би смо би ли до дат ни из вор ин фор ма ци ја 
по ред свих оста лих сај то ва. По ред long reed-ова и ау тор ских 
тек сто ва ко ји се до ста чи та ју, има мо пре ко 10 ко лум ни ста 
из свих бран ши, а ме ђу њи ма и Ми ру Фур лан, као и ру бри-
ку Култура са ин тер вју и ма, ко мен та ри ма и кри ти ка ма ко ју 
по ку ша ва мо да раз ра ди мо све сни да то у Ср би ји ни је ви ра-
лан са др жај “42 ,ис ти че Ту шу по ва. Но, чи та о ци ре а гу ју на 
тек сто ве ко лум ни ста на пор та лу „Но ва.рс ” и ко ме на три шу 
их. На текст Ран ка Пи вља ни на, „Ви со ки дом ни ских стра-
сти”43, об ја вљен 5.ав гу ста 2020, јед на чи та тељ ка, пот пи са-
на са Је-Ја, ова ко је ре а го ва ла: „По ми слим – не мо же би ти 
бе сми сле ни је све што власт у Ср би ји тре нут но пла си ра...а 
он да ме г-дин Пи вља нин још јед ним сво јим сјај ним тек стом 
де ман ту је. Не ма дна за њих, они ба ха то шћу, по лу пи сме но-
шћу, без об зир но шћу и ђон обра зи ма, без има ло сти да у ли це 
ка жу: Сви смо ми Шо ји ћи...и ни шта нам не мо же ни ко”44!

На пор та лу „Пе ча та”, уо че но је мно го ма ње ре ак ци ја чи та-
ла ца. Кат кад тек сто ви оста ну и без ко мен та ра. Но, ко лум-
не Ни ко ле Ма ло ви ћа се ко мен та ри шу, под сти чу на по тре бу 
за да љим ди ја ло гом. У Ма ло ви ће вом тек сту „Све ти о ник у 
па ла ти на ци о нал ног Бо ке ља”, об ја вље ном 10. 07. 2020, ко-
ји пре и спи ту је пи та ње да ли је да нас мо гу ће у Цр ној Го ри 
би ти Бо кељ по на ци о нал но сти, је дан чи та лац ко ји се пот-
пи су је са Гру бач, ко мен та ри ше: „Ни кад се ни је су Бо ке зи 
(ово је из вор ни на зив за ста нов ни ке Бо ке) у иче му сла га ли 
осим у мр жњи пре ма Цр но гор ци ма. Та се мр жња га ји ла од 
16. ви је ка па све до да нас. Па и кад су Ен гле зи осло бо ди-
ли Бо ку уз по моћ не што Цр но го ра ца под Пе тром I, они су 
се ор га ни зо ва ли ује ди ње ни у мр жњи, тад по ред су сје да и 
Ен гле зи ма пред ви ђе ним капетаном Ви ље мом Хо стом. У ту 
свр ху су пи са ли про тест на пи сма, а пре ко опа та Бру на ци ја 
су тра жи ли да се Ау стри ја и Ру си ја уми је ша ју, да се Ен гле зи 
по ву ку. Ни је су они ни кад зва ли се бе Хр ва ти ма и Ср би ма, 
но Ка то ли ци ма и Гр ци ма. То што не ки Влах до ђе из Бр да, 
па по ста не кул тур ном аси ми ла ци јом Бо кељ, ни је раз лог да 
се про па ги ра не ка ет нич ка по себ ност ста нов ни ка Мле тач ке 
Ал ба ни је”.45 (ко мен тар об ја вљен 10. 07. 2020)

42 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-ran ko-pi vlja nin-vi so ki-do m-ni skih-stra sti/
43 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/sve ti o nik-u-pa la ti-na ci o nal nog-bo ke-

lja/#com ments
44 Исто.
45 Исто.
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Уместозакључка

У два де се том ве ку Брехт се за пи тао: „Св а моћ до ла зи од 
на ро да, али ку да од ла зи?” И у два де сет пр вом ве ку као да 
од го вор из ми че. Иа ко да нас мо же мо на бро ја ти 119 зе ма ља 
ко је се бе свр ста ва ју у оне са де мо крат ским по рет ком, као 
да се оства ри ла де фи ни ци ја о ап стракт ној кон цеп ци ји де-
мо кра ти је, „у ко јој јав ност мо ра би ти спре че на да упра вља 
вла сти тим по сло ви ма, а сред ства ин фор ми са ња мо ра ју би ти 
др жа на под стро гом и те сном кон тро лом”46. Ана ли зи ра ју ћи 
85 ко лум ни са три раз ли чи та пор та ла, на ко ји ма пи шу нај че-
шће но ви на ри, али и умет ни ци, со ци о ло зи, мул ти ме ди јал не 
лич но сти, до шли смо до сле де ћих за кљу ча ка: ме ђу 85 ко-
лум ни про на ђе ни су и из у зет но ак ту ел ни и ана ли тич ки но-
ви нар ски тек сто ви, ко лум не ко јих се не би по сти део ни је дан 
угле дан пор тал у Евро пи. Та ко ђе, број ни ко мен та ри чи та ла-
ца (по го то во на ко лум не на пор та лу те ле ви зи је „Н1”), по ка-
за ле су да ови тек сто ви не про ла зе не за па же но и да чи та о це 
под сти чу на да љу ана ли зу, про ми шља ње, што зна чи да се на 
ди ги тал ним пор та ли ма об ја вљу ју ква ли тет но пи са не ко лум-
не, од ко јих мно ге не гу ју кри тич ко, по ле мич ко, ори ги нал но, 
ана ли тич ко ми шље ње, али и оне где су но ви на ри кри тич ко 
ми шље ње за ме ни ли кри ти зер ством или јед но став ним свр-
ста ва њем на јед ну или дру гу по ли тич ку стра ну, вла сти или 
опо зи ци је, ма њи не или ве ћи не. Кри тич ко ми шље ње  на пор-
та ли ма у Ср би ји, би ло да се пи шу по ли тич ке ко лум не, (пор-
тал те ле ви зи је „Н1”), би ло да су то ко лум ни стич ки освр ти 
на цр но гор ске или хр ват ске при ли ке (Ни ко ла Ма ло вић и Бо-
рис Де жу ло вић) или, пак, на си ту а ци ју у Аме ри ци (Ми ра 
Фур лан) оп ста је. Ипак, оно што се мо ра кон ста то ва ти је да 
је ве ћи на ко лум ни на пор та ли ма са по ли тич ким те ма ма, да 
је ми шље ње у Ср би ји по ста ло пре вас ход но ве за но за по ли-
тич ке при ли ке, а то мо же би ти сиг нал да је у пи та њу дру-
штво у кри зи, ко јој ће ау то ри ко лум ни увек тра жи ти из вор 
и узро ке, раз ло ге и по сле ди це. Ово ис тра жи ва ње у скла ду 
је са пан чи ћев ским по сту ла том да све га има ме ђу „ин тер-
нет ском ку ком и мо ти ком”,47 те и ва лид них и вред них но ви-
нар ских са др жа ја, са кри тич ким ми шље њем ко је је те мељ и 
на у ке и ли бе рал но-де мо крат ског дру штва.

46 Чом ски, Н. (2006) Пропаганда и јавно мњење, Но ви Сад: Ру би кон,  
стр. 9.

47 https://www.go o gle.co m /se arch?q=Pan%C4%8Di%C4%87+in ter net-
ska+ku ka+i+mo ti ka&oq =Pa n%C4%8Di %C4%87+in ter net ska+ku ka+i+mo-
ti ka&aq s=chro me..69i57.26053j0j15&so ur ceid=chro me&ie=UTF-8
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CRITICAL THINKING ON SERBIAN DIGITAL PORTALS

Abstract

The paper explores critical thinking in columns as a genre of analytical 
journalism, taking on the peculiarities of digital media such as 
hypertextuality, multimedia and interactivity. Through an analysis of 
over eighty columns from various portals, the topics of columns in 
online journalism will be considered, deriving which journalists write 
analytically today and whether they write critically. The research sample 
has enabled analysis of 85 columns published in the period from July 1 
to July 31, 2020 on the N1, Nova.rs and Pečat portals. Out of the total of 
85 published columns in the given period, 13 columns were published 
on the N1 television portal, 19 on the Pečat portal and 53 on the Nova.rs 
portal. The main goal of the research was to determine whether and to 

what extent critical thinking was present on these online portals.
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