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ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

РадославГаћиновић
Институт за политичке студије, Београд

ПОЛИТИЧКАПРОПАГАНДА–
ЕФИКАСНООРУЖЈЕУ
САВРЕМЕНОМРАТУ*

''Из ме ђу бо ја зни да ће се де си ти и на де
да мо жда  ипак не ће, има ви ше про сто ра 

не го  што  се ми сли.  На том уском,
твр дом,  го лом и мрач ном про сто ру 

про во ди мно ги  од нас свој ви јек.'' 
Иво Ан дрић

Сажетак
Про па ган да је из раз ла тин ског по ре кла и по ти че од гла го ла 

pro pa ga re,  ко ји у срп ском пре во ду зна чи: ши ри ти, рас про сти ра ти. 
Си но ним за про па ган ду је тер мин про па га ци ја, та ко ђе из ве ден из 
гла го ла pro pa ga re. Овај тер мин је уста но вљен 1622. го ди не. На и ме, 
то се до во ди у ве зу са по зна том уред бом па пе Гре го ра XV, ко јом се 
уста но вља ва јед на во де ћа пап ска уста но ва за ши ре ње ка то лич ке 
ве ре (Con gre ga tio de pro pa gan da Fi de). 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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Ако се при хва ти ста но ви ште да про па ган да пред ста вља ве-
шти ну и ме тод убе ђи ва ња људ ских гру па или по је ди на ца – мо же 
се го во ри ти да је на ста ла пре ме ђу на род них од но са. То зна чи да је 
чо век при ме њи вао про па ганд не по ступ ке у ме ђу на род ним од но си-
ма од њи хо вог на стан ка. Про па ган да  се при ме њу је у свим сфе ра ма 
дру штве ног жи во та, а ње на уло га је нај зна чај ни ја у ра ту, јер је рат  
спе ци фич ни об лик дру штве ног су ко ба – кон флик та, ко ји са др жи 
од ре ђе не вој не и нај ви ше дру штве не ак тив но сти. То је дру штве но 
ста ње у ко ме оштри кон флик ти са не ком гру пом спо ља (др жа ва, 
са вез др жа ва) или оштри уну тра шњи кон флик ти на ла зе из лаз  у 
ору жа ном су ко бу. Рат на про па ган да пред ста вља сва оба ве ште ња, 
иде је, уче ња или спе ци ја ли зо ва ни на чин убе ђи ва ња ко ји слу жи по-
сти за њу од ре ђе них рат них ци ље ва, а на ме ње ни су да ути чу на ми-
шље ње, рас по ло же ње и др жа ње љу ди ра ди из вла че ња по сред них 
или не по сред них ко ри сти.
Кључ не ре чи: Про па ган да, рат, ме то де, сред ства, гла си не

Про па ган да је на мер ни и си сте мат ски по ку шај об ли ко ва ња 
пер цеп ци је и ма ни пу ли са ња са зна њем и по на ша њем у ци љу иза-
зи ва ња ре а го ва ња ко је је у ин те ре су про па ган ди сте. Про па ган да 
је да кле, сми шље но ши ре ње иде ја, без кон крет не ак ци је од стра не 
по је дин ца, гру па или ин сти ту ци ја на из глед без упо тре бе гру бе си-
ле. Они ко ји вр ше про па ган ду на сто је, у раз ли чи тим до ме ни ма ус-
по ста ви ти или учвр сти ти сво ју до ми на ци ју на осно ву иде о ло ги ја 
за ко ју твр де да јој при па да ју.

Про па ган да мо же би ти ин ден ти фи ко ва на као про ми шљен 
на пор да се вр ши ути цај на ис ход спор них си ту а ци ја  иза зи ва њем 
на кло но сти пре ма пре фе рен ци ји. У том сми слу про па ган да се раз-
ли ку је од дру гих про ми шље них тран сми си ја ин фор ма ци је или од 
слич них це ре мо ни јал них или чи сто из ра жај них ак тив но сти. На тај 
на чин про па ганд на ак тив ност  увек пред ста вља јед ну вр сту из ма-
ни пу ли са не ко му ни ка ци је, уна пред осми шље не и ни ка ко спон та не 
или слу чај не, са тач но од ре ђе ном свр хом и са ци љем да вр ши ути-
цај у скла ду са ин те ре си ма по ши ља о ца, од но сно кре а то ра по ру ке.1)

У до ме ну дру штве них на у ка, те о риј ске осно ве про па ган де 
по ста ви ли су грч ки фи ло зо фи Пла тон (427-347 г.п.н.е) у де лу ''Др-
жа ва'' и ње гов уче ник Ари сто тел (322-384 г.п.н.е) у де лу ''Ре то ри-
ка''.

Ита ли јан ски те о ре ти чар Ми то (Mit to) сма тра да је ''про па-
ган да исто што и тех ни ка со ци јал не пре си је ко ја те жи фор ми ра њу 

1) Дар ко Та дић, Про па ган да, Спек трум, Бе о град, 2005, стр. 21.
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пси хо ло шких или со ци јал них гру па са је дин стве ном струк ту ром, 
а пре ко афек тив них и мен тал них ста ња у ин ди ви дуа узе тих у об-
зир.2)

Аме рич ки пу бли цист Л. Мар тин од ре ђу је про па ган ду као 
''си стем ски по ку шај ути ца ја на љу де по мо ћу сред ста ва ма сов ног 
де ло ва ња, с ци љем ути ца ја на њи хо ве ми сли, а овим и на њи хо во 
по на ша ње у ин те ре си ма од ре ђе них гру па''.3) 

По зна ти фран цу ски на уч ник Жак Елил (Jac qu es El lul) од ре-
ђу је про па ган ду као ‘’скуп ме то да ко ји ма се слу жи не ка ор га ни зо-
ва на гру па ка ко би пси хо ло шким ма ни пу ла ци ја ма на ве ла ма су или 
по је дин ца, укљу че них у не ку ор га ни за ци ју, да узму ак тив но или 
па сив но уче шће у њи хо вој ак ци ји’’.

Зна чај ни је раз ли чи та де фи ни ци ја у Ве ли кој со вјет ској ен ци-
кло пе ди ји гла си: ‘’Под пој мом про па ган де под ра зу ме ва се рас про-
сти ра ње ши ро ког кру га иде ја, те о ри ја, уче ња, ко је из и ску је ду бо ка 
и де таљ на раз ја шња ва ња.’’4)

‘’Без об зи ра на циљ и са др жи ну, про па ганд на ак тив ност 
пред ста вља план ски ор га ни зо ва но, сми шље но ши ре ње ра зно вр-
сних по ли тич ких, при вред них, кул тур них, ре ли ги о зних и дру гих 
иде ја, ми шље ња, по да та ка, ра ди ути ца ја на схва та ње и по на ша-
ње љу ди.’’5) 

РАТКАОДРУШТВЕНАПОЈАВА

Рат је од у век био пред мет ин те ре со ва ња вој них те о ре ти ча-
ра6), а у дру гој по ло ви ни XX ве ка по ста је и пред мет на уч них ис-
тра жи ва ња у на ме ри да се са зна су шти на, ка рак те ри сти ке те да се 
на уч но ин тер пре ти ра  са др жај те дру штве не по ја ве. По себ ну па-
жњу ра ту по све ћу је вој на на у ка ко ја на сто ји да осве тли ду бин ске 
ди мен зи је и су шти ну ра та као су ко ба, ње го ву фе но ме но ло ги ју са 
те жи штем на утвр ђи ва њу на че ла ње го ве при пре ме и во ђе ња.

2) Исто, стр. 140.

3) Исто

4) Бо ль шая Эн ци кло пе дия, том 35, 2. из да ње, Мо сква, 1955, стр. 70.

5) Во ји слав Ми ћо вић – Ма те Оруч, Ју го сла ви ја и ино стра на про па ган да, Тан југ, Бе о град, 
1971, стр. 7-8.

6) Пре ма ис тра жи ва њу швај цар ског на уч ни ка Жан Жак Бе бе ла, за пет и по хи ља да го ди на 
сво је исто ри је, чо ве чан ство је во ди ло 14 500 ра то ва у ко ји ма је по ги ну ло пре ко 3 600 
ми ли о на љу ди, уз не про це њи ва ма те ри јал на ра за ра ња. Без об зи ра на то што по да ци о 
тим пи та њи ма у те о ри ји ва ри ра ју, ове број ке су вр ло илу стра тив не с аспек та уче ста ло-
сти  ра та у ње го вој де струк тив но сти.(Мр кић Слав ко, Пре ле вић Ми лош и Бе го вић Ан те, 
Tеорија о ра ту, ВИЗ, Бе о град, 1978, стр. 17).
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Рат је сво је вр сна сли ка струк ту ре, ста ња и од но са у дру штву 
ко је је њи ме за хва ће но. На и ме, у ра ту се ис по ља ва ју кван ти тет и 
ква ли тет дру штве не осно ве и над град ње кон крет ног дру штва (од-
ре ђе не дру штве не за јед ни це).

Тре ба прет по ста ви ти да је рат ''циљ (или), свр ха (или) и сам 
са др жај по ли тич ког''. Рат је до га ђај ко ји се ја вља са мо са по ли-
тич ким име но ва њем про тив ни ка и са де кла ра ци јом о отво ре ном 
и екс пли цит ном не при ја тељ ству про тив ње га. Оста је мо гућ ност 
при кри ва ња ствар ног ци ља да те ор га ни за ци је или по ли тич ке гру-
пе, или то ни је пре суд но ну жно за из град њу од но са из ме ђу про тив-
ни ка у ра ту.

Рат је спе ци фич ни об лик дру штве ног су ко ба – кон флик та, 
ко ји са др жи од ре ђе не вој не и нај ви ше дру штве не ак тив но сти. То 
је дру штве но ста ње у ко ме оштри кон флик ти са не ком гру пом 
спо ља (др жа ва, са вез др жа ва) или оштри уну тра шњи кон флик ти 
на ла зе из лаз  у ору жа ном су ко бу.7) 

Да кле, рат је ста ње це ло куп ног дру штва, не са мо збир би та-
ка или кам па ња, у усло ви ма кон флик та ко ји се ре ша ва оруж јем. У 
овој фор му ла ци ји се не да је де фи ни ци ја ра та, већ је ди но ука зу је 
на ње гов дру штве ни ка рак тер. Де фи ни ци је ра та ко је се по ја вљу ју 
у ли те ра ту ри, и то у оној ко ја се у те о ри ји ра та сма тра ре ле вант-
ном,  су  Кла у зе ви це ва и Рај то ва. Карл Кла у зе вић (пру ски ге не рал, 
вој ни пи сац и те о ре ти чар, 1780-1831) у сво јој већ кла сич ној де фи-
ни ци ји ра та раз ли ку је ње го во ап стракт но и кон крет но схва та ње. 
Ап стракт но, Кла у зе виц рат  де фи ни ше као акт на си ља чи ји је циљ 
при си ља ва ње про тив ни ка на ис пу ње ње соп стве не во ље. Да би ово 
су ви ше ап стракт но од ре ђе ње ра та кон кре ти зо вао, Кла у зе виц до да-
је да је рат по ли тич ки акт, ору ђе по ли ти ке, на ста вак по ли тич ких 
од но са, али дру гим сред стви ма.8)

Да би се до шло до но вих са зна ња ко ја до при но се де фи ни са-
њу  пој ма ра та зна чај но је ана ли зи ра ти  де фи ни ци ју Рај та Мил са 
да ту у ње го вом  де лу Сту ди ја о ра ту. Он твр ди да се на рат, са 
аспек та   сва ке од за ра ће них стра на, мо же де фи ни са ти као  крај-
ња ин тен зи фи ка ци ја вој них ак тив но сти, пси хо ло шких на пе то сти, 
прав не вла сти и дру штве не ин те гра ци је, од но сно да се рат мо же 
сма тра ти као исто вре ме ни кон фликт ору жа них сна га, рас по ло же-
ња ста нов ни штва, прав них на че ла и на ци о нал них кул ту ра ко ји су 

7) Два де се ти век је нај кр ва ви ји век у исто ри ји. Уку пан број смрт них слу ча је ва ко ји су по-
сле ди ца ра то ва или су по ве за ни с њи ма про це њу је се на 187 ми ли о на,што пред ста вља 
10 про це на та свет ске по пу ла ци је 1913. го ди не. (Ерик Хоб сба ум, Гло ба ли за ци ја, де мо-
кра ти ја и те ро ри зам, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2008, стр. 19)

8) Карл  Кла у зе виц, О ра ту,  Вој но де ло, Бе о град, 1951. стр. 41-45.
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то ли ко из јед на че ни(или сва ка стра на та ко про це њу је) да кон фликт 
из ме ђу њих до во ди до мак си мал не ин тен зи фи ка ци је сва ког од тих 
фак то ра и  на јед ној и на дру гој стра ни. На ве де на Рај то ва де фи-
ни ци ја ука зу је на то да је: Рат од ре ђе ни об лик дру штве ног кон-
флик та из ме ђу дру шта ва као хо мо ге них це ли на, при че му тај кон-
фликт иза зи ва ан га жо ва ње не са мо вој них, већ и не вој них ре сур са 
дру штва и узро ку је знат ну дру штве ну ин те гра ци ју и да се тај дру-
штве ни кон фликт  ре ша ва упо тре бом ору жа не си ле уз при бли жно 
ујед на че не сна ге до ме ре ко ја и јед ној и дру гој стра ни да је за пра во 
да оче ку је оства ри ва ње ци ље ва.9)

По ве љом ОУН рат је за бра њен као сред ство за ре ша ва ње ме-
ђу на род них спо ро ва. За то се у чл. 2. тач ка 4. По ве ље УН ис ти че: 
''Сви чла но ви се у сво јим ме ђу на род ном од но си ма уз др жа ва ју од 
прет ње си лом или упо тре бе си ле про тив те ри то ри јал ног ин те гри-
те та или по ли тич ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, или на сва ки дру-
ги на чин не са гла сан с ци љем Ује ди ње них  на ци ја.'' Рат је  су коб 
др жа ва, вој но-по ли тич ких са ве за, кла са, на ци ја или  дру гих дру-
штве них гру па, у ко ме се при ме њу је ма сов но ору жа но на си ље, ра-
ди оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва. Нај ва жни ји део ра та је ору жа-
на бор ба, али се он во ди на свим по љи ма дру штве них де лат но сти: 
он је то та лан и све о бу хва тан.''10) 

Са вре ме но ме ђу на род но пра во про гла ша ва рат кри вич ним 
де лом. Зна чи да от по чи ња ње во ђе ња ра та, по ме ђу на род ном пра-
ву, по вла чи ме ђу на род ну од го вор ност. По ве ља ОУН одва ја за ко-
ни ту од не за ко ни те упо тре бе си ле. Пр ва је упо тре ба си ле у ци-
љу од бра не, док дру га пред ста вља де ликт ко ји се мо ра осу ди ти 
и санк ци о ни са ти. Ме ђу тим, прак са је по ка за ла да се ова од ред ба 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва че сто не по шту је. Ме ђу на род не 
прав не ин сти ту ци је су због то га  по кре ну ле пи та ње од го вор но сти 
и санк ци ја про тив др жа ва и фи зич ких ли ца ко ја сно се од го вор ност 
због по чи ње них зло чи на. Ово је би ло нео п ход но, а по себ но из чи-
ње ни ца, ка ко ис ти че Ни ко лас По ли тис: ''Сва ко пра во, да би би ло 
од ствар не вред но сти, мо ра има ти санк ци ју.'' Кла сич на шко ла ме-
ђу на род ног пра ва де ли ла је ра то ве на ме ђу на род не (ору жа ни су ко-
би из ме ђу су ве ре них др жа ва) и гра ђан ске (ору жа ни су ко би уну тар 
су ве ре них др жа ва). Та по де ла је са прав ног аспек та  ак ту ел на и на 
по чет ку XXI ве ка. 

9) Ра до слав Га ћи но вић, «Дру штве на су шти на ра та», По ли тич ка ре ви ја, бр  4/2009, стр. 
85-86.

10) Ми лој ко Сто ја но вић, На у ка о од бра ни,  Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992, стр, 109.
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Ра то ви се мо гу  кла си фи ко ва ти на осно ву раз ли чи тих кри-
те ри ју ма. За ви сно од ци ља, и идеј но по ли тич ке ори јен та ци је, на: 
на ци о нал но о сло бо ди лач ке, вер ске, од брам бе не, на па дач ке, кон-
тра ре во лу ци о нар не итд. Ува жа ва ју ћи при су ство ор га ни за ци о них 
фор ма ци ја вој не си ле ра то ви се мо гу кла си фи ко ва ти на  фрон тал-
не, у ко ји ма се бор бе на деј ства во де кроз су да ре не при ја те ља на ја-
сно оме ђе ним фрон то ви ма и на ге рил ске. Об зи ром на ро до ве вој ске 
и ме ста из во ђе ња опе ра ци ја ра то ви се де ле на:коп не не, по мор ске 
и ва зду шне и у од но су на  вид бор бе них деј ста вана:  офан зив не 
и де фан зив не. За ви сно од вре мен ског и про стор ног де ло ва ња ра-
то ви се де ле на:  ло кал не, ре ги о нал не и свет ске. Мно ги те о ре ти-
ча ри ра то ве на осно ву дру штве но-по ли тич ког ка рак те ра  де ле на 
на па дач ке и од брам бе не, од но сно пра вед не и не пра вед не: ра то ве 
са огра ни че ним ци љем и ра то ве са ра ди кал ним ци љем. Ме ђу тим, 
сва ки на па дач ки рат – агре си ја на не ку су ве ре ну зе мљу је за њу 
са ра ди кал ним ци љем.  На са вре ме ну кла си фи ка ци ју ра то ва ути че 
низ чи ње ни ца, од ко јих су нај бит ни је: сло же ност усло ва,  раз ли чи-
тост ци ље ва и ви сок сте пен про из вод них сна га, ко је омо гу ћа ва ју 
ан га жо ва ње ста нов ни штва и упо тре бу са вре ме не тех ни ке. Раз вој 
људ ског дру штва је основ ни чи ни лац ко ји ути че на рат. Дру штво 
је из у зет но сло же но, чи ни га мно го уну тра шњих ве за и од но са, 11) и 
све их тре ба узи ма ти у об зир ка да се раз ма тра та ко сло же на по ја ва 
ка ква је рат. Сва ки еле мент људ ског дру штва, по себ но еко но ми ја 
(би ло да је реч о гло бал ном или ужем дру штву, у гра ни ца ма од ре-
ђе не др жав не за јед ни це) ути че на рат, ње го ве узро ке, усло ве, ток и 
ре зул та те. На кон де таљ ног пој мов ног од ре ђе ња на осно ву па ра ме-
та ра са др жа них у де фи ни ци ји, мо гу ће је кла си фи ко ва ти ору жа не 
су ко бе уз ува жа ва ње ин тен зи те та су ко ба као основ ног кри те ри ју-
ма. Сход но то ме, по сто је три ка те го ри је ору жа них су ко ба.12) Иако 
је рат у оп штем сми слу за бра њен ме ђу на род ним пра вом, по сто је 
ра то ви ко ји се те шко не мо гу из бе ћи, а то су пра вед ни, осло бо ди-
лач ки – од брам бе ни ра то ви. Да кле, кад се го во ри о пра вед ном ра ту, 
ми сли на од брам бе не – осло бо ди лач ке ра то ве чи је су кон ту ре да-

11) Ра до мир Лу кић дру штво де фи ни ше ‘’као ску пи ну ко ја ма те ри јал но про из во ди (и про из-
во ди но ве љу де) ве за на про це си ма ко ји чи не дру штве ну осно ву (од но сно ма те ри јал ним 
про це си ма), ко ја јој  омо гу ћу је оп ста нак, ко ји ипро це си,  опет, усло вља ва ју про це се 
ко ји чи не дру штве ну над град њу.’’ (Ра до мир Лу кић, Осно ви со ци о ло ги је, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, 1962, стр. 275)

12) Ма њи ору жа ни су коб – ка рак те ри ше га ви ше од 25 гу би та ка у људ ству у бор би го ди шње 
(за сва ку го ди ну у пе ри о ду тра ја ња су ко ба и ма ње од 100 у чи та вом су ко бу); Сред њи 
ору жа ни су коб – ка рак те ри ше га ви ше од 25, али ма ње од 1000 гу би та ка у људ ству у 
чи та вом су ко бу и Рат – ка рак те ри ше га ви ше од 1000 гу би та ка у људ ству го ди шње за 
сва ку го ди ну то ком пе ри о да тра ја ња су ко ба (Бран ки ца Пот ко њак – Лу кић, Од ре ђе ње 
са вре ме них рат них су ко ба, Вој но де ло, Бе о град, бр. 3/2007, стр. 161)
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те  у ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. Те о ри ја пра вед ног ра та Ху га 
Гро ци у са (1583-1645) ко га мно ги те о ре ти ча ри сма тра ју ''оцем ме-
ђу на род ног пра ва'' об у хва та  кри те ри је ко ји се у ли те ра ту ри на во де 
на ла тин ском је зи ку и то: jus  ad  bel lum, ко ји се ти че прав де у ра ту 
уоп ште, jus in bel lum, ко ји се ти че прав де у ра ту на кон што је по чео 
и  jus post bel lum, ко ји се ти че прав де у ра ту у за вр шној фа зи ра та, 
по за вр шет ку.13) 

Раз ли чи ти зах те ви да би рат тре ба ло да бу де про пор ци о на-
лан од го вор на прет њу, у ко ји се упу шта у крај њој ну жди,  на да ју ћи 
се успе ху, од ра жа ва ју од го вор ност др жав ни ка пре ма соп стве ним 
гра ђа ни ма и пре ма др жав ни ци ма дру гих зе ма ља с истим од го вор-
но сти ма. Јер рат је увек на си ље ко га тре ба из бе га ва ти увек, осим 
ка да је то за и ста нео п ход но и са мо где то има ефек та на по нов но 
ус по ста вља ње ми ра и без бед но сти за гра ђа не. Од лу чи ти се за рат 
у би ло ком дру гом  слу ча ју зна чи угро зи ти соп стве не гра ђа не због 
раз ло га ко ји пре ва зи ла зе оно што др жав ник гра ђа ни ма ду гу је.14) 
Два свет ска ра та у  пр вој по ло ви ни XX ве ка об у хва ти ла су чи та во 
ста нов ни штво за ра ће них зе ма ља, тр пе ли су и уче сни ци у ра ту и 
они ко ји то ни су би ли. Ме ђу тим, то ком два де се тог ве ка те рет ра та 
се све ви ше пре ба ци вао с ору жа них сна га на ци ви ле, ко ји ни су би-
ли са мо ње го ве жр тве, већ све ви ше пред мет вој них или вој но-по-
ли тич ких опе ра ци ја. Раз ли ка из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та 
је дра ма тич на: са мо 5 по сто стра да лих у пр вом су ци ви ли, а у дру-
гим та број ка ра сте на 66 про це на та. Оп ште је при хва ће но да је на 
по чет ку XXI ве ка 80 или 90 по сто ци ви ла за хва ће но ра том.15)

ПРОПАГАНДАУРАТУ

Рат на про па ган да је кроз исто ри ју  при сут на у свим ра то ви-
ма. Још у дав ним вре ме ни ма ње на опе ра ци о на ли за ци ја се спро во-
ди ла при ме ном рат ног лу кав ства,  као кон цеп та или као прин ци-
па. У ста ром Ри му, Ци це ро се углав ном сла гао са Ари сто те ло вим 
опа жа њи ма о убе ђи ва њу,  уста но вио соп стве не иде је о ду жно сти 
про па га то ра под на зи вом  of fi cia ora to ris, у ко ји ма је из нео основ-
не осо би не ко је про па га тор мо ра да по се ду је: шарм (ко ји ус по ста-

13) Злат ко Иса ко вић,  „Док три на ''пра вед ног ра та'' од Гро ци ју са до Ује ди ње них на ци ја“, 
Вој но де ло, бр. 4/2003, стр. 44.

14) Пол Гил берт, ''Ста ри и но ви ра то ви'', Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 
1-2/2007, стр. 315-316.

15) Ерик Хоб сба ум, Гло ба лизсци ја, де мо кра ти ја и те ро ри зам, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2008, 
стр. 21-22.
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вља кре ди би ли тет го вор ни ка), по ру ку (из но ше ње по ру ке уз звуч не 
ар гу мен те ко ји до во де при ма о ца до не ког са зна ња), и по кре та ње 
(ис пу ни ти пу бли ку емо ци ја ма). Је дан од Ци це ро вих нај ва жни јих 
до при но са био је уна пре ђе ње Ари сто те ло вог кон цеп та ''atec hnoi'' 
у те о ри ју sta ti is или ста тус  не ког пи та ња, што се да нас на зи ва про-
ду бљи ва њем. У том сми слу, за да так про па га то ра је сте да омо гу ћи 
де фи ни ци ју си ту а ци је, ко ја ће пред ста вља ти пред ност за ње го ву 
тач ку гле ди шта или став. Да би про па ганд на по ру ка оства ри ла 
свој мак си мал ни ефе кат, про па ган дист ко ри сти сле де ћа рат на лу-
кав ства: Пр во,  по треб но је до бро кон тро ли са ти си ту а ци ју и ус по-
ста ви ти по жељ ну  кли му за пла сман по ру ке кроз про цес ко ји се 
на зи ва по ста вља ње про па ганд не по зор ни це. Дру го,  ко му ни ка тор 
мо ра да ус по ста ви вред но сно-по жељ ну сли ку у очи ма јав ног мње-
ња. Ово рат но лу кав ство се на зи ва из вор кре ди би ли те та. Дру гим 
ре чи ма, ко му ни ка тор мо ра да из гле да до па дљи во, ауто ри та тив но, 
као не ко ко ме се мо же ве ро ва ти, или јед но став но, да по се ду је би ло 
ко ји атри бут ко ји мо же олак ша ти убе ђи ва ње. Тре ће рат но ис ку ство 
пред ста вља кон стру и са ње и еми то ва ње по ру ке ко ја усме ра ва па-
жњу и раз ми шља ња циљ не гру пе тач но на оно што про па ган дист 
же ли и че твр то, ефи ка сан ути цај мо ра кон тро ли са ти емо ци је ме-
те сле де ћи јед но став но пра ви ло: иза зи ва ти не ку емо ци ју, а за тим 
по ну ди ти ме ти на чин од го во ра на ту емо ци ју ко ја ће од го во ри ти 
же ље ном пра ву де ло ва ња.16)

Про па ган да у ра ту има од ре ђе не ка рак те ри сти ке ко је по ли-
тич ка про па ган да у ми ру не ма, као што гло бал но дру штво има од-
ре ђе не озна ке у ра ту ко је не ма и не мо же има ти у ми ру. И обр ну то, 
про па ган да у ми ру има не ке ква ли те те ко ји се не мо гу ис по љи ти у 
ра ту. Спе ци фич но сти про па ган де у ра ту про из и ла зе, пре све га, из 
раз ли ка жи во та по је ди на ца и за јед ни ца  у ми ру и ра ту. 

За тим, осо бе ност про па ган де у ра ту је у то ме што се ја вља ју 
зна чај но  од го ва ра ју ће раз ли ке из ме ђу про па ган ди за ра ће них стра-
на у по гле ду њи хо вих са др жа ја, ме то да и сред ста ва, ко је про из и-
ла зе из су штин ских раз ли ка по ли тич ких ци ље ва за ра ће них стра-
на. По ред то га, бу ду ћи да је ору жа на бор ба у ра ту глав но сред ство 
оства ри ва ња ци ље ва ра та, осо бе ност про па ган де у ра ту је у то ме 
што је пот чи ње на рат ним за ко ни то сти ма и по тре ба ма рат не ве шти-
не.

Тре ба ис та ћи да се про па ганд ним де ло ва њем у ра ту на сто-
ји по сти ћи: обез бе ди ти по др шку соп стве ног на ро да за оства ри ва-
ње рат них ци ље ва и одр жа ти њи хов бор бе ни мо рал; де мо ра ли са ти 

16) Дар ко Та дић, Про па ган да, Спек трум, Бе о град, 2005, стр. 135-137.



Радослав Гаћиновић Политичка пропаганда - ефикасно оружје у ...

157

про тив ни ка (ње го во ста нов ни штво, ње го ве ору жа не сна ге и на ру-
ши ти ње го ве са ве зе); обез бе ди ти по др шку не у трал них су бје ка та 
ме ђу на род не за јед ни це за оства ри ва ње рат них ци ље ва  и про па ган-
да је да кле, са став ни део укуп них рат них на по ра за ра ће них стра на 
усме ре на је на при ја тељ ске и не у трал не со ци јал не гру па ци је. 

Јед ним сво јим де лом, про па ган да је вр ста ра то ва ња. А то 
је онај њен део ко ји је усме рен на ору жа не сна ге и ста нов ни штво 
про тив ни ка и ње го вих са ве зни ка. У по ли тич кој и вој ној ли те ра ту-
ри она се на зи ва ‘’спе ци јал на про па ган да’’ или ‘’пси хо ло шко ра-
то ва ње’’. ‘’Пси хо ло шко ра то ва ње’’ (спе ци ја ли зо ва на про па ган да) 
је ин те грал ни део по ли тич ких про це са и ра то ва ња као њи хо вог 
про ду жет ка, а у то ку це ле исто ри је људ ског дру штва. Пр ви за пи си 
о ње го вој при ме ни у ра ту на ла зе се од Хе ро до та а ко ри стио га је 
Те ми сто кле.

У аме рич кој ли те ра ту ри ко ри сте се тер ми ни ‘’пси хо ло шка 
деј ства’’ (psycho lo gi cal ope ra ti ons), ‘’ пси хо ло шки рат’’ (psycho lo-
gi cal war), ‘’пси хо ло шко ра то ва ње (psycho lo gi cal war fa re’’) и ‘’кон-
тро ла ми шље ња’’ (mind con trol). 

Бри тан ци су ду го вре ме на за озна ку ак тив но сти ко је су САД 
на зи ва ле ‘’пси хо ло шким ра то ва њем’’ упо тре бља ва ли тер мин ‘’по-
ли тич ко ра то ва ње’’. Од дру гог свет ског ра та и они усва ја ју аме рич-
ку тер ми но ло ги ју.

На фран цу ском го вор ном под руч ју Евро пе  ко ри сте се тер-
ми ни ‘’пси хо ло шка ак ци ја’’ (ac tion psycho lo gi que), ‘’пси хо ло шки 
рат’’ (la qu er re psycho lo gi que), и ‘’пси хо ло шка бит ка’’ (com bar 
psyco lo gi que). У са вре ме ним ра то ви ма рат на деј ства су не ми нов но 
про же та ин тен зив ним пси хо ло шко про па ганд ним деј стви ма.

Основ ни ци ље ви  пси хо ло шко-про па ганд ног ра та су: сла бље-
ње и под ри ва ње мо ра ла, пси хо ло шких и од брам бе них спо соб но сти 
зе мље на ко ју се при пре ма или вр ши агре си ја; при до би ја ње свет-
ског јав ног мње ња за сво ју хе ге мо ни стич ку агре сив ну по ли ти ку и 
ути цај на то мње ње и на ре ал не по тен ци јал не са ве зни ке да агре си ју 
при хва те ка нео п ход ну ак ци ју, ‘’осло бо ди лач ку ми си ју’’; кон сти ту-
и са ње од го ва ра ју ћег ре жи ма на при вре ме но оку пи ра ној те ри то ри-
ји; за во ђе ње кон тро ле по на ша ња и ко му ни ци ра ња и по ди за ње ме ра 
усме ре них за ин док три на ци ју ста нов ни штва оку пи ра ног ре ги о на 
и њи хо вог при до би ја ња за кон цеп ци ју ‘’но вог по рет ка’’,  и бе сми-
сле но сти пру жа ња да љег от по ра; вр бо ва ње за са рад њу и сл.

Про цес про па ганд ног де ло ва ња у ра ту се са сто ји од не ко ли-
ко кон крет них фа за и то: од ре ђи ва ње по пу ла ци је на ко ју ће би ти 
усме ре но про па ганд но де ло ва ње; иден ти фи ка ци ја ми шље ња, емо-
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ци ја и ста во ва у тој по пу ла ци ји; иден ти фи ка ци ја те ку ћих трај них 
сла бо сти те по пу ла ци је са ста но ви шта ци ље ва ко ји се же ле про па-
ганд ним де ло ва њем по сти ћи; од ре ђи ва ње вр сте, са др жа ја и фор-
ме про па ганд них по ру ка, њи хо вих из ра да и из бор нај по год ни јих 
ка на ла њи хо вог рас ту ра ња, од но сно до ту ра ња; до ту ра ње од но сно 
рас ту ра ње про па ганд них по ру ка и ана ли за ефе ка та про па ганд ног 
де ло ва ња.17)

Про па ганд на по ру ка мо же би ти са ста вље на од го вор них или 
пи са них ре чи, сли ка, зву ко ва, по кре та или њи хо ве ком би на ци је. Да 
би би ла функ ци о нал на она мо ра до спе ти до про тив ни ка, при ву ћи 
ње го ву па жњу и би ти при хва ће на од стра не оних ко ји ма је на ме-
ње на.

Уоп ште узев ши про па ганд на по ру ка мо ра ис пу ња ва ти сле-
де ће зах те ве.18): по ру ка је сво јим са др жа јем уса гла ше на са бор бе-
ном си ту а ци јом, од но сно  са пла ном бор бе них деј ста ва и пла ном 
пси хо ло шко-про па ганд них ме ра и ак тив но сти; са др жи не обе леж ја 
про па ганд них по ру ка  на во де при пад ни ке  ору жа них сна га не при-
ја те ља, од но сно ње го во ста нов ни штво на за кљу чак да уко ли ко по-
сту пе у скла ду са те жња ма из ра же ним у по ру ци, де лу, пре све га, у 
свом ин те ре су, а не у ин те ре су оно га ко им ша ље по ру ку; про па-
ганд ном по ру ком се ак ти ви ра по тре ба при пад ни ка ору жа них сна га 
про тив ни ка за са мо о др жа њем, си гур но шћу и из ве сно шћу; у про-
па ган де по ру ке се уно се са мо исти ни ти по да ци. Ме ђу тим, у њу 
се уно се они по да ци ко ји су при хва тљи ви с об зи ром на си ту а ци-
ју, сте пен ин док три на ци је, мен та ли тет и дру га кул тур на обе леж ја 
при пад ни ка ору жа них сна га про тив ни ка; про па ганд на по ру ка мо ра 
би ти до вољ но јед но став на ка ко би ње но зна че ње би ло  ра зу мљи во 
они ма ко ји ма је на ме ње на; у про па ганд ној по ру ци се из бе га ва вре-
ђа ње и за стра ши ва ње про тив ни ка;  у про па ганд ној по ру ци се не 
по ста вља ју пре те ра ни зах те ви про тив ни ку;  у са др жа ју про па ганд-
не по ру ке се не пред ви ђа ис ход кон крет не бор бе не ак ци је и у свом 

17) Љ.  Ста јић, Р. Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар,   Бе о град, 2007, стр. 
250.

18) Јо зеф Ге белс је на ре дио да се у ње гов тај ни ми ни стар ски за пи сник уне се сле де ће: а) 
‘’ла га ти се сме са мо ка да то зах те ва ју од брам бе не ме ре, али не да би се об ма ну ло у 
по гле ду успе ха; б) да би се лан си ра ле ла жи, ни ка да се не тре ба ко ри сти ти слу жбе ним 
апа ра том, ин фор ма ци о ним аген ци ја ма итд. Не го се од мах мо ра за ма гли ти из вор ла жи; 
в)штам па и ра дио у соп стве ној зе мљи се не сме ју уоп ште оп те ре ћи ва ти та квим ла жи ма, 
већ са мо ка на ли ко ји во де у ино стран ство сме ју та кве ла жи да при ме њу ју.’’ Ме ђу тим, 
и по ред ових ак тив но сти Ге белс је до жи вео не у спех за то што  (исто као и Хи тлер) ни је 
уви ђао да про па ган да мо ра би ти ве ро до стој на. Ова кон ста та ци ја се још мо ра про ши ри-
ти. У про па ган ди је пре суд на јав на ве ро до стој ност и то пре ма нео бо ри вој спо зна ји ко ју 
је Аб гра хам Лин колн из нео 21. ав гу ста 1958. го ди не: ‘’јав но мње ње је све. Са јав ним 
ми шље њем се не мо же су ко бља ва ти, без ње га не ма успе ха.’’ (Ра до слав Га ћи но вић, Те-
ро ри зам и про па ган да, Мла дост, Бе о град, 1994, стр. 147)
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си ту а ци ја ма се на сто ји да се по да ци ко је про тив ник  не са оп шта ва 
сво јим ору жа ним сна га ма и ста нов ни штву, са оп ште у соп стве ним  
про па ганд ним по ру ка ма. 

МЕТОДЕПСИХОЛОШКО-ПРОПАГАНДНОГ
ДЕЛОВАЊАУРАТУ

Ме то де пси хо ло шко-про па ганд ног де ло ва ња об у хва та ју си-
стем ак тив но сти и иза бра не пу те ве и на чи не ко ји ма се ути че на 
свест и по на ша ње љу ди ра ди по сти за ња од ре ђе них ци ље ва. Ове 
ме то де се мо гу кла си фи ко ва ти  у че ти ри гру пе:  ме то де иза зи ва ња 
од ре ђе них емо ци о нал них ста ња; ме то де за сно ва не на фор ми са др-
жа ја;  ак ци о не ме то де и  гла си не.

Ме то де иза зи ва ња од ре ђе них ста ња  су усме ре на на ства ра-
ње и иза зи ва ње од ре ђе них емо ци о нал них ста ња ко ја су пра ће на и 
ка рак те ри стич ним об ли ци ма по на ша ња. У окви ру ове гру пе нај ти-
пич ни је су сле де ће ме то де: ме тод ства ра ња и под сти ца ња мр жње; 
ме тод за стра ши ва ња; ме тод иза зи ва ња но стал гич них осе ћа ња и  
ди рект ни по зив и на го ва ра ње за пре да ју.

Ме тод ства ра ња и иза зи ва ња мр жње  као јед на од ба зич-
них људ ских емо ци ја усме ра ва се пре ма не ком кон крет ном објек ту, 
усло вља ва ју ћи спе ци фи чан на чин по на ша ња. У ак ту ел ном по на-
ша њу мр жња се раз ви ја пре ма не при ја те љу ко ји је из вр шио агре-
си ју на зе мљу, ка ко би се ак ти ви ра ли сви по тен ци ја ли од бра не у 
бор би про тив оку па то ра – агре со ра.

Ме тод за стра ши ва ња је усме рен на иза зи ва ње стра ха као 
спе ци фич ног и не при јат ног осе ћа ња ко ји се ис по ља ва на ра ци о-
нал но ра су ђи ва ње и не кон тро ли са но по на ша ње. То осе ћа ње је ре-
зул тат ра зно вр сних опа сно сти ко је се чо ве ку пре до ча ва ју у сми слу 
угро жа ва ња ње го вог те ле сног, пси хо ло шког и со ци јал ног ин те гри-
те та. Ко ри шће ње стра ха као пси хо ло шке осно ве за пси хо ло шко-
про па ганд не ак тив но сти  за сни ва се на са зна њу да не кон тро ли са ни 
страх ума њу је кри тич ност и са мо и ни ци ја ти ву, спо соб ност за ра ци-
о нал но и ан га жо ва но по на ша ње у бор би. 

Ме тод иза зи ва ња но стал гич них осе ћа ња се за сни ва на ко ри-
шће њу емо ци је ту ге и жа ло сти ко је се ве зу ју за гу би так не че га што 
је за чо ве ков жи вот по себ но зна чај но и за што је он ја че осе ћај но 
ве зан. Обич но нај ја ча ту га на ста је услед одва ја ња од во ље не осо-
бе, по ро ди це и уже со ци јал не сре ди не. При ме на ове ме то де има за 
циљ сла бље ње вољ но-мо ти ва ци о ног еле мен та у чо ве ко вој лич но-
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сти, што има ди рект ног од ра за на ње гов бор бе ни мо рал, скло ност 
де зер тер ству и де пре сив ном ста њу.

Ме тод ди рект ног по зи ва и на го ва ра ња за пре да ју је ре до-
ван пра ти лац свих рат них су ко ба у исто ри ји ра то ва ња. За прак тич-
ну ре а ли за ци ју ме то да по зи ва ња и на го ва ра ња на пре да ју ко ри сте 
се гла сно го вор ни ци и дру га сред ства за пси хо ло шко-про па ганд на 
деј ства. Ова ме то да се на зи ва и ме то да по зи ва ња на де зер тер ство. 
По себ но је ефи ка сна у усло ви ма не по сред ног бор бе ног до ди ра са 
не при ја те љем.

Ме то де за сно ва не на фор ми са др жа јапод ра зу ме ва ју се ор-
га ни зо ва не ак тив но сти ко је се оства ру ју у ду жем и кон ти ну и ра ном 
пе ри о ду, са за дат ком да се ути че на мо ти ва ци ју, од но сно фор ми-
ра ње и ме ња ње ста во ва ма се. У окви ру ње мо гу ће је, као по себ-
не, из дво ји ти сле де ће ме то де: ме тод по на вља ња са др жа ја; ме тод 
упро шћа ва ња са др жа ја, ме тод на гла ша ва ња еле ме на та са др жа ја  
ин фор ма ци ја, ме тод ис кри вља ва ња еле ме на та са др жа ја и ме тод из-
ми шља ња еле ме на та са др жа ја.

– Ме тод по на вља ња по ла зи од пси хо ло шког пра ви ла да 
ин тен зив но и стал но по на вља ње не ких са др жа ја, ко ји се 
пре но се ра зним сред стви ма ко му ни ка ци је мо ра ју вре ме-
ном усво ји ти они ко ји ма су по ру ке на ме ње не.

– Ме тод упро шћа ва ња са др жа ја: Огра ни че не мо гућ но сти 
чо ве ка да при ми од ре ђе ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја, као и 
зах те ви да те ин фор ма ци је има ју по го дан об лик, у за ви-
сно сти од си ту а ци је и со ци јал но кул ту ро ло шких фак то-
ра, ис ти чу мо гућ ност при ме не овог ме то да. Тех ни ка ткз. 
цр но-бе лог при ка зи ва ња ства ри, по го то во ка да се пла си-
ра у од су ству дру гих ин фор ма ци ја, омо гу ћа ва успех тог 
ме то да. Та ко се пре ма не при ја те ље вим ин фор ма ци ја ма 
ис ти че ње го ва ори јен та ци ја на.: те рор; те ро ри стич ке ак-
тив но сти пре ма ци вил ном ста нов ни штву; не по што ва ње 
основ них пра ви ла ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва; 
не мо рал но по на ша ње и  од су ство људ ско сти и тд. С дру-
ге стра не, ис ти че се да се соп стве не сна ге по ште но бо ре, 
да су при си ље не да бра не отаџ би ну, да је соп стве на зе-
мља без раз ло жно на пад ну та и сл.

– Ме тод на гла ша ва ња еле ме на та са др жа ја об у хва та ис ти-
ца ње не ких де ло ва про па ганд не по ру ке(по ја ча ним гла-
сом, ви ше из ра же ним сло ви ма...).

– Ме тод ис кри вља ва ња еле ме на та са др жа ја че сто је при-
ме њив на пси хо ло шко-про па ганд ном де ло ва њу. У окви-
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ру тог ме то да се иде на пре зен та ци ју ми ни му ма ну жних 
- тач них ин фор ма ци ја, док се оста ли део са др жа ја ин-
фор ма ци ја до пу ња ва ис кри вље ним и из ми шље ним еле-
мен ти ма ко ји су, по пра ви лу, из ве де ни та ко да ства ра ју 
ути сак аутен тич них по да та ка, што се по сти же на во ђе-
њем не ких из во ра и по да та ка.

– Ме тод из ми шља ња еле ме на та са др жа ја је у ства ри пла-
си ра ње не и сти не(ла жи) или по лу и сти не чи ји је основ ни 
циљ да про тив ни ка об ма не у по гле ду раз у ме ва ња ствар-
ног зна че ња и ци ље ва соп стве них по сту па ка. Сва ки из-
ми шље ни са др жај се ма ски ра не ким по зна тим са др жа-
јем.

Ак ци о не ме то десеод но се на при ме ну кон крет них и ка рак-
те ри стич них по сту па ка а ко је су не по сред но ве за не за ко ри шће ње 
рат не тех ни ке увр шта ва ју се у гру пу ткз. ак ци о них, од но сно по-
сред них ме то да, тј. ме то да ин ди рект ног пси хо ло шко-про па ганд ног 
де ло ва ња. Ре зул та ти њи хо ве при ме не ви дљи ви су по сред но, на кон 
од ре ђе них ак ци ја опе ра тив них је ди ни ца. Ти пич ни пред став ни ци 
те гру пе је су сле де ће ме то де; из во ђе ње пре пад них ак ци ја и ко ри-
шће ње рат них за ро бље ни ка.

– Из во ђе ње пре пад них ак ци ја не за сни ва се на уве ре њу да 
су на си ље, атен та ти, от ми це и сл. са ми за се бе циљ, већ 
на уве ре њу да та кве ак ци је има ју пре све га пси хо ло шко-
про па ганд ни ефе кат, јер те ак ци је уно се не мир и пла ше 
по је дин це и гру пе. На тај на чин се ства ра ју усло ви за 
ефи ка сну при ме ну дру гих ме то да пси хо ло шко-про па-
ганд них сред ста ва, нпр. ме то да иза зи ва ња па ни ке, уз 
при ме ни нај са вре ме ни јих ра дио и звуч них сред ста ва.

– Ко ри шће њем рат них за ро бље ни ка у пси хо ло шко-про-
па ганд ном де ло ва њу је ме тод ко ји се по твр дио у ско ро 
свим ра то ви ма. То илу стру ју мно ги при ме ри ка да се по 
сва ку це ну на сто ја ло за ро би ти про тив нич ког вој ни ка.

Гла си не су не и сти не или по лу и сти не ко је се пре но се нај јед-
но став ни јим пу тем: ''од уха до уха'', ''у по ве ре њу'', ''у че ти ри ока''.... 
пра ће не по зна тим ре фре ном ''је сте ли чу ли....'', ''зна те ли да...'', ''ре-
ћи ћу вам али да ни ко ме не ка же те'', ли че на гру дву сне га оти сну ту 
низ пла ни ну, ко ја ко тр ља ју ћи се по ста је ла ви на. Због то га су оне 
не са мо по себ на вр ста про па ганд них по ру ка, већ и по себ на про па-
ганд на ме то да. Њи хо ва ефи ка сност се те ме љи на пси хо ло шкој за-
ко ни то сти да чо век увек ис по ља ва ве ли ку за ин те ре со ва ност за оно 
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што му се ''са оп шта ва у по ве ре њу'', и што се у ње му ја вља по тре ба 
да то, као зна чај но, са оп шти бли ским осо ба ма. 

Уко ли ко је си ту а ци ја не из ве сна, дра ма тич ни ја, уко ли ко са-
др жи ви ше опа сно сти, уто ли ко та пси хо ло шка за ко ни тост до ла-
зи ви ше до из ра жа ја. Про из вод њи гла си на ве о ма по го ду је дра ма-
тич ност рат них зби ва ња. Основ ни мо ти ви за на ста нак гла си на су 
страх, на да, мр жња и ра до зна лост. Сход но то ме пред мет гла си на 
су ис так ну те лич но сти и ва жни до га ђа ји. Цен три за про из вод њу 
гла си на пред у зи ма ју све по треб не ме ре да би пра во вре ме но от кри-
ва ли осе тљи ве тач ке, а струч ња ци из по ну ђе них по да та ка из вла че 
за кључ ке, утвр ђу ју глав не те ме и кон тро ли шу гла си не. По себ но се 
во ди ра чу на о  ефек ту де ло ва ња на пси ху чо ве ка. Мо же се из дво ји-
ти ви ше вр ста гла си не, као нпр. гла си не за стра ши ва ња, под ри ва-
ња, спон та не и ор га ни зо ва не гла си не.  

Јо зеф Ге белс, нај по зна ти ји ми ни стар про па ган де у исто ри-
ји, лич но је сми шљао об ма њи вач ке гла си не и на ''лу кав'' на чин их  
про ту рао у јав ност. По знат је ње гов трик са ско ром ''ин ва зи јом Бри-
та ни је'', а ра ди ло се о ужур ба ним при пре ма ма за на пад на СССР.

Да кле,  пси хо ло шко-про па ганд ни про из вод ко ји на људ ску 
пси ху де лу је као маљзо ве се гла си на.Оне се де ле нагла си не стра-
ха;гла си не не из вест но сти; гла си не мр жње; об ма њи вач ке гла си не; 
гла си не же ља; са ња лач ке (но стал гич не) гла си не; гла си не ра до зна-
ло сти; гла си не бо ја зни и стреп ње и  гла си не о нат при род ним чу-
ди ма.19)

– Гла си не стра ха су нај ра спро стра ње ни ја вр ста гла си на, 
ко је се ко ри сте у свим кри зним си ту а ци ја ма, на ро чи то 
у ра ту. Страх је нор мал на чо ве ко ва емо ци ја у кри зним 
си ту а ци ја ма, а са др жи, по ред би о ло шке и ра ци о нал но 
вољ ну и со ци јал ну ком по нен ту.

– Гла си не не из ве сно сти чи не по себ ну вр сту гла си на, ко-
је у кри зној си ту а ци ји де лу ју на свест циљ не гру пе, За 
на ста ја ње и ши ре ње тих гла си на основ ни услов је ин-
фор ма тив на изо ла ци ја циљ не гру пе у од но су на до га ђа је 
ко ји за њу има ју ег зи стен ци јал ни зна чај.

– Гла си не мр жње су до би ле  на зив пре ма ци љу пси хо ло-
шко-про па ганд ног ра та ко ји же ли да се по стиг не ши ре-
њем гла си на: иза зи ва ње сум ње, по до зре ња, не по ве ре ња, 
раз до ра и отво ре не мр жње. Не га тив не емо ци је ко је се 
фор ми ра ју под ути ца јем тих гла си на усме ре не су про тив 
не ких основ них вред но сти, ко је не са мо да има ју зна ча ја 

19)  Исто и На род на ар ми ја, 16. 1. 1992.
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за циљ ну гру пу не го су и не пре кид но из ло же не јав ној 
кри ти ци и про це ни: др жав но и вој но ру ко вод ство и по-
је ди ни ру ко во ди о ци; при пад ни ци дру гих пар ти ја, на ци-
ја ра са; при пад ни ци дру гих со ци јал них гру па;  по је ди не 
јав не лич но сти за ко је циљ на гру па има сим па ти је и у 
ко је има по ве ре ње и дру го.

– Об ма њи вач ке гла си не у осно ви са др же об ма ну, за во ђе-
ње, ис кри вља ва ње и об ли ко ва ње чи ње ни ца ствар но сти. 
Да би од ре ђе на вр ста гла си на ипак до би ла епи тет “об-
ма њи вач ке” у њи хо вој осно ви мо ра да по сто ји свр ха; 
да циљ ну гру пу до ве ду у за блу ду или да ство ре ла жну 
пред ста ву о не ком до га ђа ју, лич но сти и по ја ви.

– Гла си не же ља нај че шће на ста ју и ши ре се спон та но, 
као из вор иш че ки ва ња и на да ња ве ли ког бро ја љу ди да 
ће на ста ти не ки до га ђа ји или по ја ва ко ји има ју ве ли ки 
и ег зи стен ци јал ни зна чај. Не по сред не штет не по сле-
ди це ко је би па ра ли са ле не ку ак ци ју или је усме ри ле у 
не же ље ном прав цу углав ном ни су ве за не за те гла си не. 
Ме ђу тим, до та квих по сле ди ца си гур но до ла зи у об ли-
ку раз о ча ра ња и ре зиг на ци је ка да се же ље не оства ре и 
утвр ди не и сти ни то сти не мо гућ ност на ста ја ња же ље ног 
до га ђа ја.

– Са ња лач ке (но стал гич не) гла си не. Но стал ги ја у свом 
из вор ном зна че њу под ра зу ме ва ту гу за род ним кра јем-
за ви ча јем. Фи гу ра тив но, тај тер мин озна ча ва сва ку вр-
сту че жње за не чим дра гим и при јат ним што је чо ве ку 
по ста ло трај но или при вре ме но не до ступ но. У кри зним 
си ту а ци ја ма, на ро чи то у ра ту, вој ни ке одво је не од по ро-
ди ца, за ви ча ја и при ја те ља но стал ги ја под сти че на ира-
ци о нал но по на ша ње, “омек ша ва ње ду ше” и сла бље ње 
бор бе ног мо ра ла. 

– Гла си не ра до зна ло сти. Та вр ста гла си на ни је ди рект но 
у ве зи са кри зним си ту а ци ја ма, али њи хо во на сто ја ње и 
пре но ше ње у мно го ме за ви си од пси хо ло шких, мо рал-
них, ин те лек ту ал них, ка рак тер них и дру гих свој ста ва 
со ци јал них гру па и по је ди на ца. Оп шти, со ци јал ни окви-
ри за на ста ја ње тих гла си на је сте не до ста так ин фор ма-
ци ја  о не ком до га ђа ју или лич но сти ко ји су зна чај ни за 
циљ ну гру пу.

– Гла си не бо ја зни и стреп ње на ста ју пре у ве ли ча ва њем 
свих, чак и нај сит ни јих сла бо сти и не у спе ха, а по себ но 
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вој нич ких по ра за. Њи ма се у не при ја тељ ске ре до ве на-
сто је уне ти бо ја зан и стреп ња за суд би ну по је ди них вој-
них је ди ни ца и по је ди на ца. Гла си не бе жа ња од ствар но-
сти са др же раз не не мо гу ће, али ипак прет по став ке ко је 
де мо ра ли шу. Та ко се нпр. го во ри ло да ће Дру ги свет ски 
рат тра ја ти де сет го ди на, чи ме је Не мач ка про па ган да 
хте ла на ро чи то код Аме ри ка на ца ство ри ти ути сак по 
прин ци пу: че му пре те ра но на пре за ње кад је крај ра та и 
та ко још увек да ле ко.

– Гла си не о нат при род ним чу ди ма ши ри ли су кра јем Дру-
гог свет ског ра та на ци стич ки вла сто др шци ка ко би се 
пред не из бе жним по ра зом на ро ду и вој ни ци ма не ка ко 
по ди гао мо рал. 

Ме ђу та кве гла си не ко је су го во ри ле да ће се ток ра та пре-
о кре ну ти у зад њи час би ла је и она ко јом се твр ди ло да ће смрт 
аме рич ког пред сед ни ка Ру звел та (умро не ко ли ко не де ља пре сло ма 
Не мач ке) има ти дра ма тич не и по зи тив не по сле ди це и спа си ти Не-
мач ку од про па сти.

Гла си не су да кле, јед на од нај ста ри јих ме то да пси хо ло шко-
про па ганд них ак тив но сти. Јед но став но се ши ре а убо ји те су, њи хо-
ви твор ци се те шко от кри ва ју а ла ко сти жу до ци ља. 

По зна ти со ци јал ни пси хо лог Мла ден Зво на ре вић ка же: ''гла-
си не су то бо же исти ни те ин фор ма ци је ко је се усме но ши ре, а чи-
ју исти ни тост ни је мо гу ће не по сред но про ве ри ти'', а Ни ко ла Рит, 
ка же: ''Гла си не су спе ци фич не вр сте тврд њи ко је се за сни ва ју на 
ве ро ва њу, а ко је ко ла ју од осо бе до осо бе, обич но усме ним пу тем, 
без ослон ца на еви дент не фак то ре.''20)

Ка да  се утвр ди са др жај гла си не по треб но је утвр ди ти чи-
ње нич но ста ње, а уко ли ко то ни је мо гу ће, тре ба  утвр ди ти апрок-
си ма ци ју ре ал них до га ђа ја. За тим се утвр ђу ју но си о ци гла си на и 
њи хо ве до ми нант не гру пе, про це не ра ши ре но сти гла си на и про на-
ла зе до ка зи гла си на. Сле де ћи ко рак је утвр ђи ва ње из во ра гла си на, 
а за тим се иден ти фи ку ју по је дин ци ко ји има ју нај ве ћи не фор мал ни 
ауто ри тет у до ми нант ној гру пи но си о ца гла си на. На кра ју гла си ну 
га се или пре у сме ра ва ју ин хи би то ри гла си не. Де ман ти или пре у-
сме ра ва ње има за циљ: иден ти фи ка ци ју из во ра, раз ја шње ње свр хе 
гла си не, раз гра ни че ње исти ни тих по да та ка, тј. чи ње ни ца од ин тер-
пре та ци је и ис кри вље них за кљу ча ка, те на кра ју да ва ње пра вил ног 
ту ма че ња до га ђа ја и ства ра ње же ље ног рас по ло же ња кон та ми ни-

20) Ра до слав Га ћи но вић, ‘’Про па ган да  у слу жби пси хо ло шког те ро ра’’, Без бед ност, бр. 
1/1994, стр. 7.
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ра не гру пе. Де мант има нај ви ше успе ха ако се пре не се усме но, ко-
му ни ка ци јом ли цем у ли це. Но, ка ко је че сто не мо гу ће да јед но 
ли це усме но де ман ту је гла си ну це лој кон та ми ни ра ној гру пи, та да 
у ак ци ју кре ће оспо со бље на гру па за де мант.21) Уко ли ко не ки по је-
дин ци, на су прот де ман ту, на ста ве са ши ре њем не га тив них гла си-
на, по треб но их је иден ти фи ко ва ти и пре ма њи ма за у зе ти по се бан 
став. На ова кав на чин мо гу ће је успе шно спре чи ти ши ре ње гла си-
на, чи је иг но ри са ње пред ста вља  по тен ци јал ну опа сност за опе ра-
тив ну успе шност је ди ни ца у ра ту.

RadoslavGacinovic

POLITICALPROPAGANDA-ANEFFICIENT
WEAPONINMODERNWARFARE

Summary
Pro pa gan da is a term of La tin lan gu a ge ori gin and de ri ves from 

the verb “pro pa ga re” me a ning “spread, wi den” in Ser bian lan gu a ge. 
For the term “pro pa gan da” the re is one synonym - the term “pro pa ga-
tion” which al so de ri ves from the term “pro pa ga re”. This term, which 
was esta blis hed in 1622, is re la ted with a fa mo us re gu la tion of the Po pe 
Gre gory XV by which a le a ding Pa pal in sti tu tion for spre a ding of Cat-
ho lic fa ith (Con gre ga tio de pro pa gan da Fi de) was esta blis hed. 

If one ac cepts the vi ew that pro pa gan da is a skill and met hod of 
per su a sion of hu man gro ups or in di vi du als, then it is pos si ble to con-
clu de that it pre ce ded the birth of in ter na ti o nal re la ti ons. It im pli es that 
hu man be ings im ple men ted pro pa gan dist mo ves in in ter na ti o nal re la ti-
ons sin ce the ir be gin ning. Pro pa gan da is im ple men ted in all sphe res of 
so cial li fe and its ro le is most sig ni fi cant in the war, be ca u se the war is a 
spe ci fic form of so cial con fron ta tion - con flict which con sists of cer tain 
mi li tary and highly con cen tra ted le vel of so cial ac ti vi ti es. It is a so cial 
sta te of af fa irs in which harsh con flicts with an ex ter nal gro up (the sta-
te, the sta te al li an ce) or harsh in ter nal con flicts end up in the form of a 
mi li tary con flict. The war pro pa gan da con sists of all in for ma tion, idea, 
te ac hings and spe ci a li zed way of per su a sion with pur po se of ac hi e ving 
cer tain war ob jec ti ves and al so with the ob jec ti ve of in flu en cing thin-
king, mood and con duct of the pe o ple for pur po se of get ting di rect or 
in di rect advan ta ge out of it. 
Key Words:  Pro pa gan da, war, met hods, re so ur ces, ru mors

21)  Мил ко вић, Д.: ''Гла си не'', Вој на пси хо ло ги ја, МО РХ, За греб, 2005, стр. 403-419.
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Resume
Pro pa gan da is an in ten ti o nal and syste ma tic at tempt of per cep-

tion sha ping and ma ni pu la tion of re a li za tion and be ha vi or with pur po se 
of ca u sing a re ac tion which is in the pro pa ga tor’s in te rest. The re fo re 
pro pa gan da is a tho ughtful spread of ide as wit ho ut con cre te ac tion on 
be half of in di vi dual, gro up or in sti tu tion and wit ho ut the use of harsh 
for ce on the sur fa ce. The pro pa gan dists in dent to esta blish or strengthen 
the ir do mi na tion in va ri o us do ma ins on the ba sis of ide o logy which 
they cla im that they sup port. On the ot her hand, the war is a cer tain 
mo del of so cial con flict bet we en so ci e ti es as ho mo ge no us com mu ni-
ti es and so this con flict ca u ses en ga ge ment of both mi li tary and non-
mi li tary so cial re so ur ces as well as sig ni fi cant so cial in te gra tion. Such 
so cial con flict is sol ved with the use of ar med for ces that are mo re or 
less clo se in sen se of the ir le vel of po wer to the ex tent that both si des 
may ex pect ful fil lment of the ir ob jec ti ves. Sin ce pro pa gan da has a very 
im por tant ro le in the war, the task of a pro pa ga tor is to in flu en ce the 
chan ge of si tu a tion to the be ne fit of his/her own si de and the war ob-
jec ti ves. The war con tri van ce (wit hin the war plan ning) is a ba sic part 
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of ac ti vi ti es of the war pro pa ga tor in the fol lo wing sen se: Firstly, it is 
ne ces sary to ha ve fi ne con trol of the si tu a tion and to cre a te a de si ra ble 
cli ma te for the mes sa ge mar ke ting thro ugh a pro cess cal led “set ting 
the sta ge for the pro pa gan da”. Se condly, the pro pa ga tor has to pro ject 
a “de si ra ble va lue” ima ge in the pu blic. This war con tri van ce is cal led 
the so ur ce of cre di bi lity. In ot her words, the pro pa gan dist has to ha-
ve a ple a sing ap pe a ran ce, aut ho rity and has to lo ok as so me body who 
can be tru sted, or simply, the pro pa gan dist has to ha ve any at tri bu te in 
that sen se which co uld ma ke the per su a ding pro cess easi er.  Thirdly, 
the war ex pe ri en ce im pli es a con struc tion and emit ting of a mes sa ge 
pro jec ting the at ten tion and thin king of the tar ge ted audi en ce pre ci sely 
to the de si red mes sa ge of the com mu ni ca tor and fo urthly, an ef fec ti ve 
in flu en ce sho uld con trol the tar get’s emo ti ons and then of fer the way of 
an swe ring the emo tion in the way which is su i ta ble to the en vi si o ned 
di rec tion of ac ti vity. The pro pa gan dist has to pos ses: the charm (which 
forms cre di bi lity of the spe a ker), the mes sa ge (con veying the mes sa ge 
along with audio ar gu men ta tion that le ads the mes sa ge re ce i ver to so me 
re a li za tion) and ac ti va tion (ful fil ling the audi en ce with emo ti ons) as a 
pre con di tion for the suc cess of his/her ac ti vity in mo dern war fa re.

* Овај рад је примљен 27. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. јуна 2011. године.
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