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Сажетак
Рад опи су је и ана ли зи ра ме диј ско оруж је са вре ме ног 
до ба – ра мо ва ње (fra ming). Реч је о ана ли зи па ко ва ња 
и ин тер пре та ци је ин фор ма ци ја во де ћих за пад них мас 
ме ди ја о Ко со ву и Ме то хи ји. Ра мо ва ње је зна чај но за 
ана ли зу од ка да је ути цај мас ме ди ја и њи хов real ti me 
по стао огро ман. На чин на ко ји ме ди ји и струч ња ци 
за од но се са јав но шћу „па ку ју“ по ру ке, пре вас ход но 
ути че на то ка ко јав ност раз у ме и ту ма чи до га ђа је. 
У том де ши фро ва њу, а по том и „упа ки ва њу“ по ру ке, 
љу ди че сто не ма ју вре ме на да пу но раз ми шља ју, због 
че га ра мо ви оба збе ђу ју ре ла тив но брз и лак на чин за 
про це су и ра ње ин фор ма ци је. По ред тех нич ких мо гућ-
но сти мас ме ди ја за исто вре мен и брз пре нос по да-
та ка ве ли ком бр зи ном, ра мо ва ње је њи хо во нај моћ ни је 
оруж је за ути цај на јав но мне ње. Овај рад ука зу је на 
ефек те спе ци фич но сти епи зод ног и те мат ског ра мо-
ва ња на при ме ру не га тив ног пор тре ти са ња Ср ба на 
се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, то ком два на е сто го ди шњег 
бо рав ка при пад ни ка ме ђу на род не за јед ни це у тој по-
кра ји ни и то са ци љем под сти ца ња на уч не за јед ни це 

* Рад је написан у оквиру пројекта 178028, Материјална и духовна култура Косова и 
Метохије, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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на ис тра жи ва ње ра мо ва ња као ути цај ног сред ства 
мас ме ди ја на срп ско дру штво, та ко ђе.
Kључне ре чи: ра мо ва ње, fra ming, епи зод ни ра мо ви, те-
мат ски ра мо ви, се вер ни део Koсовске Ми тро ви це, Ко-
со во и Ме то хи ја.

Vе ко ви ма се пре но си кри ла ти ца да је по ро ди ца основ на ће ли ја 
дру штва. У ХХI ве ку из гле да да су то гло ба ли за ци ја и мас ме-

ди ји. Мaс ме ди ји пред ста вља ју  нај сна жни је оруж је у фор ми ра њу 
јав ног мне ња, а код са вре ме них ге не ра ци ја до ми нант но ути чу и на 
лич ни раз вој. На ре ла тив но лак и брз на чин, они ме ња ју по је дин ца 
и свет, узро ку ју ви ше стру ке и ду го роч не по сле ди це на ло кал ном 
и гло бал ном ни воу. По зи тив не или не, за ви си од угла по сма тра-
ња – на ру чи о ца, од но сно ис по ру чи о ца ме диј ских по ру ка са јед не 
стра не, и по је ди на ца или чи та вих на ци ја – при ма ла ца по ру ка, од-
но сно обје ка та уокви ра ва ња (fra ming), са дру ге. По ред тех нич ких 
мо гућ но сти исто вре ме ног и бр зог пре но са по ру ка ма сов ном бро ју 
љу ди, ра мо ва ње (fra ming)1) је дру га нај сна жни ја алат ка мас ме ди-
ја за по сти за ње ути ца ја на јав но мне ње, од но сно про па ган де, ко-
ју са вре ме ни ме ди ји че сто ко ри сте. Ка ко про па ган да „мо же би ти 
иден 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“2), 
ра мо ва ње мо же мо об ја сни ти као про цес па ко ва ња по ру ке и сла ња 
исте до при ма ла ца, са ци љем да по ру ку схва те на по же љан на чин. 
На чин по же љан ме ди ји ма или на ру чи о ци ма по ру ка. Та ко „они ко ји 
вр ше про па ган ду на сто је, у раз ли чи тим до ме ни ма 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“.3) Са оп шти ти по ру ку што бр же и ја сни је ма сов ном 
бро ју љу ди ни је са мо тех нич ка мо гућ ност мас ме ди ја, већ и њи-
хов им пе ра тив у по сти за њу ци ља ног ути ца ја на јав но мне ње. То се 
по сти же упра во ко ри шће њем и сла га њем ра зно вр сних ме диј ских 
ра мо ва у ко је се сме шта ју по ру ке, чи ји ди ја па зон се про те же од 
оп штих дру штве них, без бед но сних, вој них, те мат ских до ве о ма 
лич них/емо тив них, опи сних и епи зод них. Мул ти ди сцли пи нар ни 

1) Из раз ра мо ва ње у срп ском је зи ку, у том кон тек сту пр ви пут је упо тре бљен у овом ис-
тра жи ва њу, због то га што аутор ке до са да ни су на и шле на аде ква тан пре вод ре чи fra-
ming (уокви ри ва ње, ура мљи ва ње), а ко ји би пре ци зно опи сао са му тех ни ку, ди сци пли-
ну и фе но мен fra ming u PR in du stri ji и мас ме ди ји ма.

2) Ра до слав Га ћи но вић, „По ли тич ка про па ган да – ефи ка сно оруж је у са вре ме ном ра ту“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 2/2011, год. 18, вол. 32, стр. 149.

3) Исто.
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при ступ у ана ли зи ме диј ских ра мо ва и дру штве них схе ма4) би не-
по гре ши во де таљ но об ја снио фе но мен пре о вла ђу ју ћег ути ца ја мас 
ме ди ја  на ми ли јар де љу ди ши ром све та. 

Фе но мен ме диј ских ра мо ва у дру штве ним на у ка ма зе ма ља За-
па да (укљу чу ју ћи пре све га САД), из у ча ва се већ не ко ли ко де це-
ни ја, иако још увек без ко хе рент ног и мул ти ди сцли пи нар ног при-
сту па. У срп ској на уч ној и струч ној јав но сти ме ђу тим, до са да ни је 
би ло кон крет них ис тра жи ва ња или ана ли зе са мог фе но ме на ра мо-
ва ња, упр кос ви ше де це ниј ском сна жном не га тив ном ме диј ском 
ими џу Ср ба у све ту, а за мно ге и та ко зва ном ан ти срп ском спи ну. 
Тај не га тив ни ме диј ски рам је у за пад ним main stre am ме ди ји ма 
по ста вљен у пр вим да ни ма кри зе пред рас пад бив ше Ју го сла ви-
је, ка сних осам де се тих, по ја чао се де ве де се тих го ди на и го то во да 
ни је из гу био на ин тен зи те ту ни на кон пр ве де це ни је ХХI ве ка5). У 
епи зо да ма су се сме њи ва ли са мо до га ђа ји и ак те ри истог на ро да, 
др жав ни врх Ср би је, срп ско кри ло ЈНА, хр ват ски Ср би, бо сан ски 
Ср би, Ср би у Ср би ји са сво јим др жав ним вр хом, до ко сов ских Ср-
ба.

За да так овог ра да сто га ни је ис кљу чи во те о риј ско об ја шње ње 
ра мо ва ња по ру ка, већ сли ко вит при каз ви ше го ди шњег пор тре ти-
са ња Ср ба са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је, ис кљу чи во кроз не га тив-
не епи зод не и те мат ске ме диј ске ра мо ве. Овај рад је за пра во део 
обим ног ем пи риј ског ис тра жи ва ња не га тив них сли ка Ср ба са се ве-
ра по кра ји не, ко је до ми ни ра ју у во де ћим за пад ним, пре све га main 
stre am ме ди ји ма. Ва ри ја бле ко ри шће не у ем пи риј ском ис тра жи ва-
њу би ле су: те ма, ре фе рен це о гра ду/те ри то ри ји (атри бу ти за ци ја 
гра да), ре фе рен це о ак ци ја ма (атри бу ти за ци ја ак ци ја), ре фе рен це 
о ак те ри ма (атри бу ти за ци ја ак те ра), фор мат (епи зод ни и те мат ски 
ра мо ви), пре о вла ђу ју ћи/при су тан тон- ди јаг но за. У узор ку за ана-
ли зу би ла су 224 рас по ло жи ва Ин тер нет из да ња чла на ка, (у ма њој 
ме ри ви део и аудио из ве шта ји) о се вер ном де лу Ко со ва и Ме то хи је 

4) У те о ри ји со ци о ло ги је, рам се са сто ји од ше ма  ту ма че ња дру штве них по ја ва и нор ми 
(сте ре о ти пи, ми то ви, анег до те, за ко ни, дру штве не вред но сти и стан дар ди, исто ри ја, 
ис ку ство, афи ни те ти...), на ко ја се по је ди нац осла ња да би раз у мео и од го во рио на 
до га ђа је. Та ко ђе, љу ди као по је дин ци то ком жи во та из гра ђу ју се ри је мен тал них и емо-
тив них фил те ра ко ји им слу же да би има ли сми сао о дру штву и све ту о ком жи ве. Емо-
тив ни фил те ри ути чу на  ми шље ња до ко јих до ла зи мо, из бо ре ко је пра ви мо и од лу ке 
ко је до но си мо и они су за пра во ра мо ви тих ми шље ња, од лу ка и из бо ра.

5) Нај но ви ји фе но мен је пре но ше ње та ко зва ног CNN real-ti me ефек та са бој ног по ља и 
ве сти на ин ду стри ју за ба ве, сво је вр сну хо ли ву ди за ци ју Ср ба као ло ших мо ма ка, што 
на ро чи то до би ја на ак ту ел но сти у тре нут ку свет ских пре ми је ра пре ми је ра фил ма глу-
ми це и ре жи сер ке Ан ђе ли не Џо ли  „У зе мљи кр ви и ме да“.
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из пет бри тан ских и аме рич ких ме ди ја (BBC, Gu ar dian, In de pen-
dent, CNN i New York Ti mes), об ја вље них у пе ри о ду од ула ска ме ђу-
на род них вој них сна га на Ко со во и Ме то хи ју, ју на 1999. до сеп тем-
бра 2010. го ди не6) - не по сред но на кон од лу ке ме ђу на род ног су да 
прав де о ле гал но сти не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је7). Се лек ци ја 
мас ме ди ја за ана ли зу ода бра на је на осно ву по кри ве но сти ве сти 
о Ко со ву и Ме то хи ји у по след њој де це ни ји и ути ца ја ода бра них 
ме ди ја на свет ску јав ност, као и до но си о це од лу ка у ме ђу на род ној 
по ли ти ци. Ода бра ни ме ди ји спа да ју у во де ће свет ске мас  ме ди је 
ко ји су из ве шта ва ли о ко сов ској кри зи и има ли пре су дан ути цај на 
фор ми ра ње сли ке о ко сов ским Ср би ма и Ср би ји у ме ђу на род ној, 
пре све га за пад ној јав но сти. Свих пет ме ди ја су са ен гле ског го-
вор ног под руч ја, из Ве ли ке Бри та ни је и Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва, две зе мље ко је су би ле нај гла сни је укљу че не у кри зе на 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је.

По у че не не га тив ним ими џом Ср ба у за пад ним ме ди ји ма за 
вре ме гра ђан ског ра та то ком рас па да СФРЈ8), већ на по чет ку ис тра-
жи ва ња прет по ста ви ле смо да ће ме диј ска сли ка Ср ба са Ко со ва и 
Ме то хи је би ти не га тив на. Ре зул та ти ана ли зе са др жа ја ука зу ју на 
ве о ма ин тен зив но при ка зи ва ње Ср ба ис кљу чи во као не га ти ва ца, 
чи ме је по чет на прет по став ка о ра мо ва њу по ру ка као ме диј ском 
оруж ју, би ла по твр ђе на, као и то да је ути цај ни део ме ђу на род-
не за јед ни це, не по сред но на кон за вр шет ка кон флик та 1999. го ди-
не ауто мат ски на ста вио да пор тре ти ше Ср бе са се ве ра Ко со ва као 
не га тив це упр кос из ме ње ним дру штве ним, по ли тич ким и исто риј-
ским окол но сти ма. За по тре бе овог ра да, сто га, при ка за ни су епи-
зод ни и те мат ски ра мо ви (ва ри ја бла фор мат), те њи хов кон траст, с 
об зи ром на то да је ко ри шће ње епи зод них ра мо ва оми љен рам мас 
ме ди ја, јер се њи ма нај бр же по сти же брз и ефек тан пре нос по ру ке.

6)  Ов де ни су узе ти у раз ма тра ње до га ђа ји на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је од 26. ју ла 2011 
го ди не,  од ка да се се вер Ко со ва  вра ћа у жи жу јав но сти. Ис кљу чи ви раз лог за из у зи ма-
ње тих до га ђа ја је сте чи ње ни ца да је ис тра жи ва ње об у хва ти ло пе ри од до 2010. го ди не.

7)  Овом ана ли зом ни су по кри ве ни сви ра дио/ те ле ви зиј ски из ве шта ји, као и штам па на 
из да ња, ко ји ни су би ли до ступ ни у Ин тер нет ар хи ви, као ни фо то гра фи је. 

8)  Ви де ти:  Јо во Ба кић, „Пи са ње стра не штам пе о рас па ду Ју го сла ви је и ра ту во ђе ном на 
ње ном тлу (ја ну ар 1991 – март 1992)“, Со ци о ло ги ја , 1997/3, стр. 401-423; Јо во Ба кић, 
„Да ли је за пад на јав ност у Ср би ма пре по зна ла не при ја те ља – Ана ли за са др жа ја Тан југ 
прес цр ве них бил те на, ја ну ар 1991 – де цем бар 1993“, Со ци о ло шки пре глед, вол. 32/1, 
1998, стр. 3-29; Јо во Ба кић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма у јав но сти ма по је ди них за пад них 
на ци ја“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, вол. 6/1-2, 1999, стр. 27-55.
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EПИЗОДНИ И ТЕМАТСКИ РАМОВИ 

„Ни је вест ако не ма кр ви“ јед на је у ни зу кри ла ти ца ко ја мо жда 
нај бо ље опи су је из ве шта ва ње мaс ме ди ја, али и фор ми ран укус 
кон зу ме на та ве сти у гло бал ној за јед ни ци. У дру гом пла ну она за-
пра во опи су је епи зод ни рам, ко ји пред ста вља глав ну алат ку ре пор-
те ра и спин мај сто ра. Услед са вре ме ног, до ми нант ног ути ца ја но-
вих елек трон ских ме ди ја и спе ци фич ног елек трон ског та ко зва ног 
со ци јал ног но ви нар ства и ко му ни ка ци је у ре ал ти ме пре но су на ту-
ма че ње до га ђа ја, али и на ме ђу људ ску, сва ко днев ну ко му ни ка ци ју, 
епи зод ни ра мо ви по ста ли су до ми нан тан на чин ту ма че ња до га ђа ја. 
Услед сто ти на ин фор ма ци ја ко ји ма је са вре мен чо век сва ко днев но 
из ло жен и мно го број них ме ди ја ко ји ма се пре но се ра зно вр сне по-
ру ке, као и због бр зи не жи во та, са вре мен чо век склон је да тре нут-
но ре а гу је и пам ти. У мо ру по ру ка, по ред ком пле та ин фор ма ци ја од 
ко јих за ви се днев не ак тив но сти љу ди, па жња се усме ра ва са мо на 
оне ве сти ко је има ју тре нут но јак ефе кат на људ ска чу ла. То су оне  
ин фор ма ци је ко је иза зи ва ју ја ка осе ћа ња, по ди жу адре на лин јер 
мо гу би ти дру га чи је од сва ко днев не ко ло те чи не. Са дру ге стра не, 
због за си ће но сти ин фор ма ци ја ма и вре ме на ко је љу ди тро ше ре ги-
стру ју ћи те са др жа је, скло ни су да епи зод но – крат ко  пам те ве сти, 
од но сно да ре ги стру ју са мо тре нут ни, по сле дич ни кон текст ве сти/
ин фор ма ци је. И елек трон ски мас ме ди ји, ју ре ћи сен за ци о нал ност 
и ак ту ел ност у тр ци са вре ме ном, по пра ви лу ко ри сте епи зод не ра-
мо ве. Шта ви ше, ко ри шће ње епи зод них ра мо ва ко ји ма се по сти же 
брз и сна жан ефе кат, ра чу на ју ћи на емо ци ју пре не го на ра зум и из-
бе га ва ту ма че ње ши рег кон тек ста по ру ке, мо же би ти моћ но оруж је 
у ма ни пу ла ци ји јав ним мне њем. Због то га их од ре ђе ни су бјек ти у 
јав ном жи во ту, као што су по ли ти ча ри, ко мер ци јал ни мас ме ди ји 
ра до ко ри сте.

На су прот епи зод ним ра мо ви ма, по сто је те мат ски ра мо ви, ко-
ји се ба ве ши рим кон тек стом при че. Ако се епи зод ни ра мо ви ба ве 
по сле ди цом, те мат ски се кроз ис тра жи ва ње ба ве узро ком и мо гу 
до се ћи да ље у про шлост. Те мат ски ра мо ви тра же ста ло же ност, по-
све ће ност, пу но ин те ре со ва ње и кон цен тра ци ју при ма ла ца та квих 
по ру ка, и ко нач но – обра зо ва ну или ви со ко про фи ли са ну пу бли ку. 
Ако се, при ме ра ра ди, сру ши вој ни ави он и пи лот се ка та пул ти-
ра, а ми ни стар по хва ли пи ло та за ње го во  од го вор но ре а го ва ње 
што је ру ше ње ави о на из ве де но на те ре ну где не ма љу ди и та ко 
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су са чу ва ни жи во ти, он да ће у епи зод ним ра мо ви ма, па жња јав-
но сти би ти усме ре на упра во на са му вест због сна жних емо ци ја 
стра ха од  до га ђа ја, те ин те ре со ва ња за не у о би ча јенз вест, као 
и ди вље ња за под виг пи ло та и сре ће што ни је би ло жр та ва. Али 
ако би се исти до га ђај сме стио у те мат ски рам, па се јав ност под се-
ти ла на још не ке слич не до га ђа је у не дав ној про шло сти, гу би та ка 
не ко ли ко ави о на и огром не ма те ри јал не ште те ко ја се на док на-
ђу је на ме ти ма оси ро ма ше них гра ђа на, он да би при ча кре ну ла у 
дру гом сме ру и по ста ви ло би се пи та ње ста ња у ва зду хо плов ству, 
ште те и од го вор но сти ре сор ног ми ни стра. Та кве те мат ске ра мо-
ве, вла да ју ће по ли тич ке ели те по пра ви лу не во ле и из бе га ва ју их. 
Оп шта кла си фи ка ци ја ра мо ва на епи зод не и те мат ске вр ло је ви-
дљи ва и у сфе ри од но са с јав но шћу. Епи зод не и те мат ске ра мо ве 
опи сао је  аме рич ки про фе сор ко му ни ка ци ја  и по ли тич ких на у ка 
Шан то Ијен гер (Shan to Iyen gar), ко ји је дао зна ча јан до при нос у 
ис тра жи ва њу фе но ме на ра мо ва ња и уоб ли ча ва ња ин фор ма ци ја9). 
Он на во ди да  је ма ла ве ро ват но ћа да ће се ши ре дру штво сма тра ти 
од го вор ним за не ки до га ђај ако се он при ка же кроз епи зод ни рам, 
за то што је у фо ку су епи зод ног ра ма по је ди нац или сам до га ђај, за 
раз ли ку од те мат ских ра мо ва у ко ји ма се све тло ба ца на кон текст и 
об ја шње ње узро ка, ко ји се че сто на ла зе у са мом дру штву. 

ЕПИЗОДНИ РАМОВИ О СРБИМА СА СЕВЕРА  
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У АНАЛИЗИРАНОМ САДРЖАЈУ

У ис тра жи ва њу смо прет по ста ви ле да су епи зод ни не га тив ни 
ра мо ви о Ср би ма са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је пре ра сли у оп шти 
те мат ски не га ти ван рам то ком два на ест го ди на од кон флик та из 
1999. го ди не. Око сни ца у ве ћи ни ана ли зи ра ног са др жа ја би ли су 
епи зод ни ра мо ви ко ји ма су се опи си ва ли не га тив ни до га ђа ји са се-
ве ра по кра ји не, нај че шће из се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це, 
те се од го вор ност на по сре дан или не по сре дан на чин пре ба ци ва ла 
на Ср бе: „Ср би из се вер ног гра да Ко со ва – Ми тро ви це пу ца ли су 
из оруж ја и ба ца ли бом бе на ме ђу на род не чу ва ре ми ра, ра нив ши 
де се ти не по ли ца ја ца и НА ТО вој ни ка. На си ље је нај го ре на си ље 
од ка да је Ко со во про гла си ло не за ви сност. Епи зо да се од и гра ла у 
зо ру ка да су по ли цај ци Ује ди ње них На ци ја из вр ши ли упад у згра ду 

9) Shan to Iyen gar, „Is Anyone Re spon si ble: How Te le vi sion Fra mes Po li ti cal News“, 1991, The 
Uni ver sity of Chi ca go Press.
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су да Ује ди ње них На ци ја, ко ју су у пе так за у зе ли Ср би и ухап си ли 
53 љу ди. Порт па рол Ко сов ске по ли циј ске слу жбе, ка пе тан Ве тон 
Ељ ша ни, ре као је у те ле фон ском ин тер вјуу, да је не ко ли ко сто-
ти на Ср ба од го во ри ло пу ца њем на по ли ци ју и ба ца ло ка ме ни це и 
бом бе, а да је он да по ли ци ја упо тре би ла шок бом бе и су за вац”10). 

У дру гим слу ча је ви ма, до ду ше знат но ре ђим, у епи зод ном ра-
му би се из ве шта ва ло о не га тив ном до га ђа ју11) на се ве ру, а ни је 
на во дио по чи ни лац на ал бан ској стра ни, иако је био по знат, те се 
та ко јав ност на во ди ла да, уз мо гу ћи мо тив, ак ту ел ну си ту а ци ју и 
те ри то ри ју на се ве ру, прет по ста ви да би Ср би на се ве ру мо гли би-
ти од го вор ни. Или би ре до след до га ђа ја у епи зод ном ра му  био 
по ре ђан не тач но или не пре ци зно, та ко да ис ти че од го вор ност јед-
не стра не ко ја би уне ко ли ко би ла ма ња да је ре до след ствар них 
до га ђа ја био пре ци зно по ста вљен12). Мо гу ће је ипак да се ра ди ло 
о не на мер ној гре шци но ви на ра, ко ји ма би та кви епи зод ни ра мо ви 
обич но по слу жи ли са мо као по вод за ши ру те му у члан ку, те ни су 
де таљ но про ве ра ва ли след до га ђа ја. Та ко се, на при мер, у из ве шта-
ју CNN-a „Бес на ко сов ском мо сту”, од 4. фе бру а ра 2000 го ди не, 
о ал бан ском про те сту на глав ном ибар ском мо сту, дан на кон по-
зна тог на си ља у се вер ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це ка же: „Све 
ово (оку пља ње на мо сту, прим.аут.) је од го вор на уби ство пет 
Ал ба на ца но ћас у Се вер ној Ми тро ви ци. На кон уби ства, ба че не су 
бом бе на срп ске ка фи ће у се вер ном де лу гра да. Ср би су од го во ри ли 
на си љем у се вер ној Ми тро ви ци и уни шти ли не ко ли ко во зи ла Ује ди-
ње них На ци ја.”13) Иако не по сто ји оправ да ње за на си ље, обр ну тим 
сле дом до га ђа ја у епи зод ном ра му (за пра во су пр во ба че не бом бе 
на два срп ска ка фи ћа у ко ји ма је би ло мно го по вре ђе них мла дих 
Ср ба, па су он да уби је ни Ал бан ци), зна чај но се ме ња зна че ње ве-
сти и зна чај но се у јав но сти по ве ћа ва од го вор ност Ср ба са се ве ра и 
исто вре ме но ре ла ти ви зу је од го вор ност дру ге стра не. 

10) March 18, 2008, Ko so var Serbs Clash With Po li ce, http://www.nyti mes.com/2008/03/18/
world/euro pe/18ko so vo.html?scp=6&sq=mi tro vi ca&st=nyt

11) У сва 224 са др жа ја, Се вер на Ко сов ска Ми тро ви ца, од но сно се вер но Ко со во, са др же 
не га тив ну ре фе рен цу о гра ду/те ри то ри ји (не га тив на атри бу ти за ци ја гра да), те се у ис-
том са др жа ју на гла ша ва да ту ћи ви ве ћин ско срп ско ста нов ни штво.

12) Та ква вр ста из ве шта ва ња би ла је нај пре ка рак те ри стич на за ло кал не, срп ске и ал бан-
ске аген ци је, чи ме би се оп ту жи ва ла дру га стра на, али тај са др жај ни је об у хва ћен овом 
ана ли зом.

13) Fe bru ary 4, 2000 Web po sted at: 3:52 p.m. EST (2052 GMT) An ger on a brid ge in Ko so vo , 
http://ar chi ves.cnn.com/2000/WORLD/euro pe/02/04/ko so vo.vi o len ce.01/in dex.html 
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У BBC-ије вом из ве шта ју од 20. мар та 2004. го ди не „Вој ни ци 
Ује ди ње ног Кра љев ства спрем ни за Ми тро ви цу”, не пре ци зне ин-
фор ма ци је  у епи зод ном ра му, при том и не пре ци зно по ре ђа не, те 
атри бу ти за ци ја ак те ра ме ња ју по ру ку и сна жно ре ла ти ви зу ју од го-
вор ност ко сов ских Ал ба на ца: „У че твр так је осо бље Ује ди ње них   
На ци ја  из ву че но из гра да су ко ба Ми тро ви це, на кон што су по че ли 
су ко би из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца, а ру ље за па ли ле  срп ске пра во слав-
не цр кве и ку ће. Ини ци јал на кап су ла за на си ље би ла је смрт два 
ал бан ска де ча ка, за шта су оп ту же ни при пад ни ци ма ле срп ске за-
јед ни це у по кра ји ни. Ко ман дант НА ТО сна га за ју жну Евро пу, Гре-
го ри Џон сон је ре као да на си ље “у осно ви во ди ет нич ком чи шће-
њу”14). Не пре ци зи ра се ко јој ет нич кој за јед ни ци при па да ју ру ље, 
иако се зна да су де се ти не хи ља да Ал ба на ца ју ри ша ле и ру ши ле 
де се ти не пра во слав них све ти ња. Исто вре ме но се по ми ње ет нич ки 
су коб и пре ци зи ра ју се стра не у су ко бу, иако су Ср би би ли у крај ње 
де фан зив ној уло зи у свим де ло ви ма ју жно од Ибра, где се за пра во 
на си ље и од и гра ва ло. Пре ци зи ра се, та ко ђе, ко ја се ет нич ка гру па 
оп ту жу је за смрт ал бан ских де ча ка, иако се, то ис по ста ви ло као 
ка сни је не тач на, а у по чет ку не про ве ре на вест. Ко нач но, уво ди се 
озбиљ на оп ту жба ви со ког зва нич ни ка о ет нич ком чи шће њу, ко је се 
по сред но мо ђе до ве сти у ве зу са обе стра не, јер се не де фи ни ше 
пре ци зно са ко је стра не је ишло. Не га тив ни епи зод ни ра мо ви у ко-
ји ма су Ср би би ли ак те ри су при ка за ни у 181 тек сту и из ве шта ју од 
224 ана ли зи ра на тек ста, што чи ни 80,8% ана ли зи ра ног са др жа ја и 
у још јед ном тек сту ко ји је ушао у ка те го ри ју про-срп ског спи на, 
али је не га ти ван до га ђај ко ји су Ср би из ве ли по слу жио као по вод 
ана ли ти ча ру да кроз свој лич ни став ре ла ти ви зу је њи хо ву од го вор-
ност. У 181 тек сту на ла зе се и они члан ци ко ји су оце ње ни као 
објек тив ни (укуп но 39), али је не га ти ван епи зод ни рам о Ср би ма 
при су тан и у њи ма. Оту да не чу ди што су у до ми нант ној ве ћи ни 
ана ли зи ра ног са др жа ја при сут ни не га тив ни епи зод ни ра мо ви о Ср-
би ма са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је.

ЕМОТИВНИ РАМОВИ 

При ли ком сла га ња епи зод них ра мо ва, по сво је вр сном ша бло-
ну, уз рам о не га тив ном до га ђа ју, за чи ју од го вор ност се упу ћу-

14) Sa tur day, 20 March, 2004, 03:58 GMT, UK sol di ers ready for Mi tro vi ca, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/uk_news/3552149.stm
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је на Ср бе, ишли су емо тив ни ра мо ви о Ал бан ци ма као жр тва ма. 
Они су до но си ли лич ну при чу по је ди на ца, нај че шће ал бан ских 
жр та ва, ко јом се ту ма чио ши ри по ли тич ки кон текст. Лич не при че, 
кон крет ни при ме ри из жи во та су у скла ду са ин ди ви ду а ли стич ки 
ор јен ти са ним за пад ним дру штвом, ко је са дру ге стра не бр зо жи ви 
и ко му ни ци ра, те им ме ди ји пре но се при че кроз ра мо ве ко ји су за 
њих нај е фект ни ји и нај бр же пам тљи ви, а то је упра во епи зод ни 
емо тив ни рам. Ко ри шће њем емо тив них ра мо ва на ви шем ни воу 
кре и ра се рам при по ве да ња при че (the story tel ling fra me). У та квој 
ком по зи ци ји и уз на ра тив ну тех ни ку, те за у при чи ја сно под у пи-
ре глав ну по ру ку, по пут сле де ћих: „Она је пре жи ве ла, ти неј џер ка 
са гво зде ном во љом и ве ли ком на дом сво је по ро ди це за бо љу бу-
дућ ност. Са сво јим ро ди те љи ма и дво ји цом сво је бра ће, Ре зар та 
Ру ке ци оста ла је не по вре ђе на кроз зло гла сан ко сов ски рат. Упр-
кос бом бар до ва њу НА ТО сна га и про те ри ва ња ми ли он Ал ба на ца, 
по ро ди ца ни ка да ни је на пу сти ла свој дом у Ми тро ви ци и та мо су 
ра до сно до че ка ли до ла зак ме ђу на род них чу ва ра ми ра. Али ове не-
де ље се дам на е сто го ди шња Ре зар та, ко ја же ли да по ста не адво-
кат,  при пре ма се на пут у Сло ве ни ју. Опру же на у кре ве ту, у пи-
џа ми са пли ша ним ме две ди ћи ма, по вла чи јор ган да от кри је за ви јен 
па тр љак од екс тре ми те та и ожи љак ис под гру ди где ју је по го дио 
шрап нел. Ох, за бо ра ви ла сам да вам ка жем -  го во ри -  Мој брат је 
ка сни је умро”15). Уз сна жан емо тив ни на бој, те за да јед на де вој чи ца 
из гу би ла бра та и но гу у сво јој ку ћи и то у ми ру, а да су то из ве ли 
Ср би ја сно са оп шта ва по ру ку о срп ским зло чин ци ма и ал бан ским 
жр тва ма.

У ана ли зи ра ном са др жа ју иден ти фи ко ва на су са мо два тек ста 
од 3. фе бру а ра 2000. го ди не (New York Ti mes „Дво је уби је них ка да 
је гра на та по го ди ла ауто бус Ује ди ње них На ци ја ко ји је пре во зио 
Ср бе на Ко со ву”) и 24. мар та 2004. го ди не (BBC „На си ље на Ко со-
ву ба ца све тло на не у спех Ује ди ње них На ци ја), у ко ји ма су срп ске 
жр тве би ле ис кљу чи ва те ма и свр ста ни су у ка те го ри ју по зи тив ног 
епи зод ног и  те мат ског ра ма за Ср бе. Иако пр ви текст го во ри о за и-
ста тра гич ном до га ђа ју у ко ме је на пад нут ху ма ни тар ни кон вој под 
ме ђу на род ном прат њом, ко ји пре во зи ма хом ста ри је срп ске ци ви ле 
из ен кла ве у дре нич ком кра ју (у ср цу ору жа ног по кре та Ал ба на ца 

15) Од ло мак из Gu ar dian-овог тек ста “По ро ди ца раз не та у по де ље ном ко сов ском гра ду”), 
об ја вље ном  27. фе бру а ра 2000, о жр тви фе бру ар ског на си ља у Се вер ној Ми тро ви ци. И 
то је ти пи чан при мер емо тив ног ра ма о ал бан ским жр тва ма из ана ли зи ра ног са др жа ја. 
http://www.gu ar dian.co.uk/world/2000/feb/27/bal kans



- 322 -

ЕПИЗОДНИ И ТЕМАТСКИ ...Татјана С. Лазаревић, Ивана М. Аритоновић

за вре ме ра та), ка да су уби је ни стар ци и по вре ђе но ви ше љу ди, у 
том тек сту не ма емо тив ног на бо ја, ка кав по сто ји у са др жа ју о ал-
бан ским жр тва ма. Ал бан ске жр тве углав ном су при ка зи ва не кроз 
фор му ре пор та жи или кроз ком би на ци ју ве сти и ре пор та же, а о 
срп ским жр тва ма се углав ном из ве шта ва ла кроз фор му ве сти: 

„Ра кет ни на пад на ауто бус ко ји је пре во зио Ср бе  усмр тио је 
два ста ри ја се ља на и  ра нио још три чо ве ка да нас и  то све га не ко-
ли ко ме та ра од прат ње оклоп них НА ТО во зи ла. Ср би су  ко ри сти ли 
не дељ ни пре воз ко ји је ор га ни зо вао Ви со ки ко ме сар Ује ди ње них 
На ци ја за из бе гли це до свог се ла на се ве ру Ко со ва, ка да их је са че-
ка ла за се да, из ја ви ли су ми ро твор ци НА ТО сна га. Порт па рол кан-
це ла ри је Ко ме са ра је ре као да је то био нај го ри на пад на срп ски 
кон вој, те да ће то вра ти ти уна за ди на по ре на под сти ца њуи ми ра 
и то ле ран ци је из ме дју Ал ба на ца и Ср ба. Тен зи је су у по де ље ном 
гра ду Ми тро ви ци, уда ље ном не ких 12 ми ља од ме ста на па да по ра-
сле од мах на кон на па да. На пад на ауто бус је шо ки рао кан це ла ри ју 
Ви со ког ко ме са ра, ко ји је од мах об у ста вио све слич не ауто бу ске 
услу ге. ‚За шти та ма њи на је би ла и оста ла глав на пре о ку па ци ја, а 
ова кви ин ци ден ти нас енорм но вра ца ју уна зад, у це лом ре ги о ну’, 
из ја вио је Den nis Mc Na ma ra, на чел ник кан це ла ри је Ко ме са ри ја та 
на Ко со ву. ‘УН ХЦР у овој фа зи, сва ка ко не ће охра бри ва ти Ср бе да 
се вра те на Ко со во, због без бед но сне си ту а ци је у овом трен ту ку’, 
ре као је Mc Na ma ra.  ‘Све до да нас, ауто бу ски сер вис је с раз ло гом 
био успе шан и по пу ла ран код Ср ба’, из ја вио је Pe ter Kes sler, порт-
па рол кан це ла ри је Ви со ког ко ме са ра. ‚Пру жа им при ступ ле ка ру, 
зу ба ру, шан су да про да ју свој сир и оста ле про из во де’, ре као је. 
‚Углав ном,  у њи ма су  ста ри ји љу ди.’ Го спо дин  Mc Na ma ra  је ре-
као: ‘Ми зна мо још из Бо сне да ова кве опе ра ци је ни су без ри зи ка. 
Ми смо уло жи ли вре ме и па жњу да то  ор га ни зу је мо. Али ако је 
не ко од лу чан у то ме да из вр ши на пад, он то и мо же’”16).

Ов де ипак, не ма лич не при че кроз ко ју би се из ра зи ла осе ћа ња 
– не ма емо тив ног ра ма. Мо же се го во ри ти о по сред ном емо тив ном 
ра му – ко ји би мо гао да иза зо ве са о се ћа ња у јав но сти ко ја чи та ова-
кав текст, с об зи ром на то да се на епи зод ни рам о срп ским жр тва ма 
на до ве зу је те мат ски рам о угро же но сти ма њин ског ста нов ни штва 

16) New York Ti mes „Дво је уби је них ка да је гра на та по го ди ла ауто бус Ује ди ње них На ци ја 
ко ји је пре во зио Ср бе на Ко со ву”, BBC „На си ље на Ко со ву ба ца све тло на не у спех Ује-
ди ње них На ци ја“,  у ко јем су срп ске жр тве би ле ис кљу чи ва те ма, и свр стан у ка те го ри-
ју по зи тив ног епи зод ног и  те мат ског ра ма за Ср бе. http://www.nyti mes.com/2000/02/03/
world/2-kil led-as-roc ket-hits-a-un-bus-for-serbs-in-ko so vo.html?scp=111&sq=mi tro vi-
ca&st=nyt 
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на Ко со ву и Ме то хи ји и на си љу ко ји над њи ма вр ши ве ћи на. Тај 
те мат ски рам по ја чан је лич ним ра мом ви со ког ме ђу на род ног зва-
нич ни ка на Ко со ву ко ји је за бри нут због на си ља над Ср би ма. 

У све га че ти ри (од укуп но 224) тек ста са по зи тив ним ра мом за 
Ср бе, у са мо два  од та че ти ри по сто је емо тив ни ра мо ви, а у са мо 
јед ном од њих је за сту пљен та ко зва ни по је ди нач ни рам, од но сно 
лич на при ча. На су прот то ме, лич не при че о ал бан ским жр тва ма из 
ју жног и се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це су и на кон за вр шет ка 
бом бар до ва ња на ста ви ле да до ми ни ра ју, упр кос то ме што је чи тав 
ју жни део гра да очи шћен од Ср ба у том пе ри о ду као и оста так Ко-
со ва и Ме то хи је, а оста так ста нов ни штва у се вер ном де лу био под 
стра хо ви тим по ли тич ким при ти ском да до зво ли ула зак Ал ба на ца. 
Те лич не при че ни су би ле ни шта дру го до нај сна жни ја ком би на-
ци ја емо тив но-епи зод них ра мо ва са та ко зва ним nut graph-ови ма у 
оп штем ра му при по ве да ња при че (story tel ling fra me).

ТЕМАТСКИ РАМОВИ У АНАЛИЗИРАНОМ САДРЖАЈУ

Те мат ски  ра мо ви ко ји су се де таљ но (објек тив но или не) ба-
ви ли по за ди ном до га ђа ја  у ана ли зи ра ном са др жа ју го то во да ни су 
ни по сто ја ли17). Те мат ски ра мо ви ко ји су ко ри шће ни у ана ли зи ра-
ном са др жа ју има ли су ис кљу чи во функ ци ју да под у пру не га ти-
ван епи зод ни рам о Ср би ма, од но сно по зи ти ван епи зод ни рам о 
Ал бан ци ма. Је ди на вр ста те мат ског ра ма, ко ја опет ни је ду бље за-
ла зи ла у по за ди ну, био је нај че шће ша блон – nut graph18). До ми ни-
ра ју не га тив них nut graph–ови ѕа Ср бе. У по чет ку су се од но си ли 
на ре пре си ју Ми ло ше ви ће вог ре жи ма пре ма ал бан ским ци ви ли ма 
и њи хо вом стра да њу. И на кон ра та, на ста ви ло се са ко ри шће њем 
истог nut graph-а, као и то ком бом бар до ва ња, са нај че шће  пре у ве-
ли ча ним ци фра ма о бро ју про те ра них, уби је них и не ста лих Ал ба-
на ца, или ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва19): “Ко со во је ста вље но 
под ад ми ни стра ци ју Ује ди ње них На ци ја 1999. го ди не, на кон што је НА-

17) Та кви ра мо ви би ли су око сни ца ра да за пад них ин сти ту ци ја, think-tank ор га ни за ци ја и 
не дељ ни ка ко ји су се ба ви ли по за ди ном ко сов ског су ко ба. По пут чу ве не ICG гру пе.

18) Nut graph je оба ве зна bac kgro und ин фор ма ци ја, ко ју зах те ва ју уред ни штва мас ме ди ја 
и но ви на ри елек трон ских ме ди ја га у бр зи ни углав ном пре пи су ју из из ве шта ја у из ве-
штај, све док из ве ша ва ју са истог кри зног под руч ја, у од ре ђе ном вре мен ском ин тер ва-
лу.

19) Те пре у ве ли ча не ци фре ко ри шће не су у nut graph-у чак и ка да су се по ја ви ли зва нич ни 
из ве шта ји са по да ци ма ко ји су по ка зи ва ли ма ње број ке. При ме ра ра ди, мо гло се чу ти 
о ци фри о 10.000, чак и 100.000 уби је них ко сов ских Ал ба на ца од стра не Ми ло ше ви-
ће вих сна га без бед но сти, иако ни је би ло пре ци зних по да та ка о то ме.  Иако је усле дио 
из ве штај Ха шког три бу на ла из 2000. го ди не о 2.788 ис ко па них те ла на Ко со ву (ци фра 
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ТО ин тер ве ни сао да за у ста ви ре пре си ју срп ског во ђе Сло бо да на Ми ло-
ше ви ћа над ет нич ким Ал бан ци ма, ко ји чи не 95 про це на та ста нов ни штва. 
Ипак, се вер ни део Ко со ва, ко ји чи не 15 од сто те ри то ри је оста је под де 
фак то срп ском кон тро лом“20).

У оста лим не га тив ним ра мо ви ма за Ср бе на се ве ру, у пр вим го-
ди на ма по окон ча њу кон флик та, би ли су они ко ји су у не га тив ном 
кон тек сту до во ди ли Ср бе са се ве ра и по де лу у ве зу, као и спре ча-
ва ње по врат ка Ал ба на ца на се вер: „Се вер на Ми тро ви ца је са да на-
се ље на ско ро у пот пу но сти Ср би ма, пра ве ћи не фор мал ну по де лу 
Ко со ва, ко ја се ши ри до гра ни це по кра ји не пре ма остат ку Ср би је, 
ства ра ју ћи зо ну где ју го сло вен ски пред сед ник Сло бо дан Ми ло ше-
вић има зна чај ну кон тро лу, љу те ћи ко сов ску ал бан ску ве ћи ну“21).

На кон за у зи ма ња РМХК „Треп ча“ 2000. го ди не сма њу је се при-
ти сак по ве зи ва ња се ве ра по кра ји не са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем. 
Ме ђу тим, при ти сак у nut graph-ови ма ја ча у ис ти ца њу па ра лел них 
ин сти ту ци ја на се ве ру у не га тив ном кон тек сту. Раз ли ка је и у то ме 
да се ра ни је на гла ша ва ло ка ко се ра ди кал ни Ср би са се ве ра про-
ти ве по врат ку Ал ба на ца на се вер, док се у nut graph-ови ма по сле 
2005. го ди не, са кул ми на ци јом у 2008. го ди ни ис ти че про ти вље ње 
Ср ба са се ве ра не за ви сно сти Ко со ва. Рам од го вор но сти и по ве за-
но сти зва нич ног Бе о гра да и Ср ба са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је ис-
кљу чи во у не га тив ном кон тек сту по чи ње по но во да до ми ни ра од 
до ла ска ДСС-а на власт у Ср би ји, а свој пу ни за мах тај рам до би ја 
у мар тов ском на си љу на се ве ру 2008. го ди не и прет ход ном па ље њу 
ца рин ских пунк то ва на се ве ру по кра ји не: „Вла да у Бе о гра ду тра жи 
на чи на да оја ча па ра лел не ин сти ту ци о нал не струк ту ре у обра зо-
ва њу и здрав ству на се вер ном Ко со ву, док је де се ти не Ср ба на пу-
сти ло ко сов ску мул ти ет нич ку по ли ци ју и за тра жи ло да их пре у зме 
Ср би ја“.22) Ак це нат у 2008. го ди ни је, по ред от по ра Ср ба са се ве ра, 
по но во на на ци о на ли стич кој по ли ти ци, под стре ки ва њу и ути ца ју 
јед ног ре жи ма из Бе о гра да – вла де Во ји сла ва Ко шту ни це, чи ме 
се за пра во, ба рем по ин тен зи те ту оп ту жби на ра чун Бе о гра да за 

је ка сни је по ве ћа на), nut graph ни је пре ци зи ра но ко ли ко је у по кра ји ни за пра во би ло 
рат них жр та ва. 

20) Fe bru ary 21, 2008, Serbs Con ti nue to Push for Con trol of Nort hern Ko so vo http://www.nyti-
mes.com/2008/02/21/world/euro pe/21ko so vo.html?scp=54&sq=mi tro vi ca&st=nyt 

21) No vem ber 14 1999, Fe ars Grow Over the Fac to Par ti tion of Ko so vo, http://www.
nyti mes.com/1999/11/14/world/fe ars-grow-over-the-de-fac to-par ti tion-of-ko so vo.
html?scp=20&sq=mi tro vi ca&st=nyt

22) March 25, 2008, Ser bia For mally Pro po ses Et hnic Par ti tion of Ko so vo, http://www.nyti mes.
com/2008/03/25/world/euro pe/25ko so vo.html?scp=51&sq=mi tro vi ca&st=nyt 
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ко сов ску кри зу и слич но сти у  не га тив ном пор тре ти са њу два срп-
ска ли де ра (лич ни ра мо ви од го вор но сти), из јед на ча ва ју пе ри о ди од 
1999-2001 са 2005-2008. го ди на.  

РАМОВИ ОДГОВОРНОСТИ

Епи зод ни ра мо ви су ко ри сти ли ра мо ве од го вор но сти, под јед-
на ко као и те мат ски. У на ве де ним при ме ри ма мо гли смо ви де ти 
не ки од ти пич них, и чак бла жих при ме ра ра мо ва од го вор но сти 
кроз епи зод не и те мат ске ра мо ве. У епи зод ним ра мо ви ма, тра жи 
се од го вор ност не по сред но за до га ђај ко ји се опи су је тим ра мом, 
док се у те мат ским од го вор ност обич но про ши ру је на исто риј ске 
ре фе рен це, нај че шће о од го вор но сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа за 
зло чи не про тив ал бан ског ста нов ни штва и од го вор но сти вла де Во-
ји сла ва Ко шу ни це, за тим о од го вор но сти за ак ци је Ср ба на се ве ру 
ко је во де ка „по де ли Ко со ва“ и фран цу ског КФОР-а, а у рет ким 
тек сто ви ма, пре све га аутор ским тек сто ви ма и лич ним ко мен та ри-
ма, о од го вор но сти ме ђу на род не за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи-
ји. Упра во је рам од го вор но сти био и ка мен спо ти ца ња при ли ком 
пре ци зног утвр ђи ва ња да ли се ра ди о епи зод ном или те мат ском 
ра му, по го то ву, ка да се у на из глед епи зод ном ра му о не ком ак ту-
ел ном до га ђа ју, у зна чај ној ме ри ко ри сти ла исто риј ска ре фе рен ца 
као до дат на ин фор ма ци ја, ко ја је скре та ла ток при че са са да шњег 
тре нут ка у про шлост и про ши ри ва ла епи зод ни до га ђај. 

У епи зод ним и те мат ским ра мо ви ма о не га тив ним до га ђа ји-
ма на се ве ру по кра ји не, нај че шће се иден ти фи ку је тро у гао стра-
на Ср би–Ал бан ци–ме ђу на род на за јед ни ца. Њи хо вим пор тре том и 
уза јам ним од но сом при су ства кроз ра мо ве, сва ка стра на има ја сно 
из дво је ну уло гу у тим до га ђа ји ма, пре све га пре ко ра ма од го вор но-
сти. Та ко се у јав но сти пер ци пи ра парт нер ство из ме ђу ме ђу на род-
не за јед ни це и Ал ба на ца. Ме ђу на род на за јед ни ца  се пер ци пи ра 
као стра на ко ја же ли и по ку ша ва да до не се мир, ред и за кон на 
Ко со ву, Ал бан ци  су жр тве, док су Ср би про бле ма тич ни и не по-
слу шни, а фран цу ски вој ни ци  при стра сни пре ма Ср би ма. У ра-
мо ви ма на кон про гла ше ња не за ви сно сти, те уло ге су се до не кле 
тран сфор ми са ле, по пут то га да фран цу ски вој ни ци ви ше не игра ју 
та ко бит ну уло гу, го то во се и не спо ми њу ћи, да ак це нат ви ше ни је 
на Ал бан ци ма као жр тва ма, већ као гра ђа ни ма ко ји се бо ре за то-
ле ран ци ју, де мо кра ти ју, ин те гра ци ју и про спе ри тет у сво јој мла-
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дој (new-born23)) зе мљи, док се Ср би ви ше не по ве зу ју са ре жи мом 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, од но сно са Во ји сла вом Ко шту ни цом, већ 
се при ка зу ју као на за дан, не по слу шан и ду бо ко кри ми на ли зо ва ни 
кор пус, у окви ру ко га се ја сно де фи ни ше ша чи ца кри ми на ла ца ко ја 
уце њу је уме ре не гра ђа не. Уме ре ни гра ђа ни су са мо они за ко је се 
не по ста вља пи та ње от по ра ин те гра ци је у ле ги тим ну и де мо крат-
ску та ко зва ну ко сов ску др жав ну тво ре ви ну. 

КОНТРАСТ: ПОЗИТИВНИ–НЕГАТИВНИ ЕПИЗОДНИ  
РАМ, ПОЗИТИВНИ ЕПИЗОДНИ–НЕГАТИВНИ  

ТЕМАТСКИ РАМ, НЕГАТИВНИ  
ЕПИЗОДНИ–ПОЗИТИВАН ТЕМАТСКИ РАМ

Оно што је у ана ли зи ра ном са др жа ју нај ви ше и нај че шће ути-
ца ло на по ја ча ва ње не га тив не сли ке о Ср би ма са се ве ра по кра ји не 
је су кон тра сти по зи тив них и не га тив них ра мо ва су прот ста вље них 
стра на. По ода би ру те ма и опи су ак ци ја, не га ти ван рам је био ре-
зер ви сан за Ср бе са се ве ра по кра ји не, а по зи ти ван за дру гу стра ну. 
За сту пље ност две или ви ше стра на у тек сто ви ма и из ве шта ји ма је 
на пр ви по глед  да ва ло на озбиљ но сти, си сте ма тич но сти и ко нач-
но – објек тив но сти при че, уме сто да се при ча ба ви ла са мо јед ном 
стра ном. Оно што је ко нач но пре суд но ути ца ло на ра мо ва ње чи та-
ве при че био је рас по ред и сла га ње ра мо ва, а ту је до ми ни рао кон-
траст ра мо ва. То се де ша ва ло чак и он да ка да би за обе стра не би ла 
на из глед ре зер ви са на два иста ра ма, од но сно ка да су се ода би ра ли 
по ре ци про ци те ту. Кон траст по зи тив ног и не га тив ног ра ма се нај-
че шће по сти зао кроз:

 – кон траст по зи тив ног и не га тив ног епи зод ног ра ма
 – кон траст по зи тив ног епи зод ног и не га тив ног те мат ског
 – кон траст не га тив ног епи зод ног и по зи тив ног те мат ског 

Та кви кон тра сти сна жно су ис ти ца ли не га тив ну сли ку о Ср-
би ма са се ве ра по кра ји не и по зи тив ну сли ку о ко сов ским Ал ба-
на ци ма. По зи ти ван епи зод ни рам при ка зи вао је до га ђај у ко ме се 
кроз лич ну при чу Ал ба на ца пра ви ла сли ка о њи хо вој жр тви, а као 
кон траст, у истом или не ком дру гом до га ђа ју, Ср би су се опи си ва-
ли од го вор ним за жр тве, стра да ње или ште ту Ал ба на ца. Не га тив ни 
рам о Ср би ма та ко је по ја ча ван кон траст ним ра мом, у ко ме је до ми-
ни ра ла лич на, емо тив на, људ ска при ча о пат њи и стра да њу Ал ба-

23)  Сло ган ко јим се про мо ви ше не за ви сност та ко зва не ко сов ске др жа ве.
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на ца. У том кон тра сту се ре ла ти ви зо ва ла би ло ка ква од го вор ност 
Ал ба на ца за стра да ње Ср ба. Иако је на те ре ну ег зо дус Ср ба би ла 
за пра во по след ња вест, за пад ни ме ди ји су на пр вом ме сту из ве шта-
ва ли о по врат ку ал бан ских из бе гли ца на Ко со во. Вест о зло чи ни ма 
над Ср би ма се или иг но ри са ла, или на мар ги на ма при ка зи ва ла као 
од ла зак услед стра ха од осве те, а зло чи ни као осве та24) Ал ба на ца. 

За пад ни  но ви на ри су у лет њим ме се ци ма 1999. го ди не пра-
ти ли  по вра так ал бан ских из бе гли ца и по вла че ње срп ских сна га 
и та ко до ла зи ли са ју га по кра ји не у Ко сов ску Ми тро ви цу. Ни су 
се, ме ђу тим,  усу ђи ва ли да пре ђу мост ка се ве ру, ко ји је био ли-
ни ја раз гра ни че њеа, под ути ском да су Ми ло ше ви ће ве сна ге и да-
ље на се ве ру, на ком жи ве не при ја тељ ски  рас по ло же ни Ср би. У 
члан ку BBC-ија од 28. ју на 1999. „Оче ви дац из Евро пе: До ла зак 
ку ћи у Ми тро ви цу”25), но ви нар ка пра ти суд би ну Ал бан ке Ељ ва не 
Кел мен ди и ње не се стре на по врат ку ку ћи у Ми тро ви цу, из из бе-
глич ког кам па у Ал ба ни ји. Кроз јак лич ни и емо тив ни рам, пра ти 
се тре нут на те ма на Ко со ву, а то је по вра так ал бан ских из бе гли ца 
и спа ље не ку ће ко је за ти чу, вој ни ке НА ТО-а и сло бо ду, и опи су је 
се оно што се за ти че на пу ту. Та ко се ви де и срп ске ку ће ко је го ре 
пред пу та, али кроз ин фор ма тив ни рам се ре ла ти ви зу је зло чин, јер 
„то су би ле ку ће срп ских ци ви ла ко ји од ла зе, и ци га на или ко сов-
ских Ал ба на ца за ко је се ве ру је да са ра ђу ју са Ср би ма“. Опи су је 
по тре сно ис ку ство Ељ ва не ка да сти же у Ми тро ви цу и па ље ви не 
ко је за ти че, али и сре ћу што су сви у по ро ди ци жи ви и здра ви. У 
тре нут ки ка да је из ве штај пра вљен ме ђу тим, на те ре ну се де ша-
ва ет нич ко чи шће ње гра до ва и се ла од Ср ба, и то пред сто ти на ма 
свет ских ка ме ра и аген ци ја, па и у ју жном де лу Ми тро ви це, где се 
на ла зи Ељ ва не, и где су упра во ско ро сви Ср би про те ру ју ода тле.  
Но ви нар ка ту вест опи су је ра мом пот пу не ре ла ти ви за ци је, и шта-
ви ше, на гла ша ва ју ћи не га ти ван рам о Ср би ма и по ја ча ва ју ћи по зи-
ти ван о ал бан ским жр тва ма,  „Али њи хо ви срп ски су се ди су до са да 
већ по бе гли и ни је остао ни ко да од го во ри на пи та ње ко је мно ги 
ко сов ски Ал бан ци по ста вља ју „За што?“ Ти пич ну сли ку о  по гле-
да с ју га ка Ср би ма на се ве ру  до ча ра ва но ви нар ка у истом члан-

24)  Ви ше ме ђу на род них зва нич ни ка је зло чи не над Ср би ма кла си фи ко ва ло као осве ту 
и та ко их ре ла ти ви зо ва ло. За пам ће не су из ја ве та да шњег ше фа УН МИК-а Бер нар да 
Ку шне ра о осу ди „чи но ва осве те“, ка ко је на зи вао уби ства и от ми це Ср ба, на при мер 
по кољ 14 же те ла ца у се лу Ста ро Грац ко у ју ну 1999. го ди не.

25)  28 Ju ne 1999, World: Euro pe Eyewit ness: A Mi tro vi ca Ho me co ming, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/euro pe/380577.stm
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ку: „Ка да смо по ку ша ле  да пре ђе мо мост у ве ћин ски срп ски део 
гра да, фран цу ски вој ни ци са сво јим тен ко ви ма су нас спре чи ли у 
то ме.„Ви сте Ср би?“, пи та ли су нас ка ко смо им се при бли жа ва-
ли.„Не, Ељ ва не је ко сов ска Ал бан ка ко ја по ку ша ва да до ђе до свог 
до ма,“об ја сни ле смо.Вој ни ци су нам ре кли, сра ме жљи во сле жу ћи 
ра ме ни ма, да још увек ни је без бед но да пре ђе мо на дру гу ср тра ну 
гра да.„Па шта он да ра ди те ов де?“, по ви ка ла је љу ти то Ељ ва не, 
фру стри ра но бри знув ши у плач.Њен дом је био на до ма ку, на  са мо 
не ко ли ко сто ти на ме та ра, али на дру гој стра ни мо ста је ста ја ла 
гру па не при ја тељ ски на стро је них Ср ба, од ко јих су не ки пе ва ли 
на ци о на ли стич ке пе сме. На вод но, мно го срп ских ци ви ла у се вер ној 
Ми тро ви ци је још увек на о ру жа но.Фран цу ски вој ни ци КФОР-а, 
ко ји су ов де при сут ни да за шти те обе стра не, из гле да да ни су још 
увек ус по ста ви ли кон тро лу над по ло ви ном гра да.Ељ ва не је ре кла 
да ће по ку ша ти по но во сле де ћег да на – и овог пу та она на ме ра ва 
да се ку ћи вра ти да жи ви, не са мо да раз гле да“.

У ви ше тек сто ва и из ве шта ја, још ја чи кон траст био би по стиг-
нут ка да би се на су прот лич ној при чи о ал бан ским из бе гли ца ма и 
жр тва ма по ста вља ла  та ко ђе лич на при ча, али у не га тив ном кон-
тек сту, нај че шће ра ди кал ног во ђе на дру гој стра ни или би ло ког 
дру гог твр до ли ни ја ша (har dli ner), па је та кав кон траст ути цао на 
ја чи ин тен зи тет по зи тив ног ра ма за Ал бан це и не га тив ног за Ср-
бе. У по је ди ним тек сто ви ма, кон траст ни ра мо ви су у не ким спе ци-
фич ним и кон крет ним до га ђа ји ма, у ко ји ма су Ср би ја сно озна че ни 
као жр тве, успе ва ли чак и та да да по ја ча ју не га ти ван рам о са мим 
Ср би ма. То се по сти за ло на два на чи на – или ре ла ти ви за ци јом од-
го вор но сти ал бан ске стра не у кон траст ном ра му или та ко што би 
ис кљу чи ва те ма би ла при ча о жр тва ма на су прот ној стра ни (ал-
бан ској). Тек сто ви са та ко по ре ђа ним кон траст ним ра мо ви ма вр-
ло че сто су има ли и оста ле ра мо ве ко ји су по ја ча ва ли ин тен зи тет 
са мих епи зод них ра мо ва, по пут  ода би ра те ме, та ко зва них вој них 
ра мо ва о кр ше њу ре да и за ко на и жр тва ма, не га тив них ре фе рен ци 
ак ци ја и ак те ра, не га тив них ре фе рен ци о гра ду, ак цен ту а ли за ци је 
по је ди них ре чи.   

У кон тра сту по зи тив ног епи зод ног и не га тив ног те мат ског 
ра ма нај че шће су опи си ва ни до га ђа ји  у ко ји ма су Ср би са се ве-
ра би ли жр тве, а он да се у исто риј ској ре фе рен ци, нај че шће у  nut 
graph-у го во ри ло о не га тив ним до га ђа ји ма у про шло сти за ко је су 
Ср би од го вор ни (они па су си у ко ји ма се под се ћа о ре пре си ји над 
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Ал бан ци ма) или у дру гом те мат ском ра му (не ста бил ном се ве ру, 
Ср би ко ји се опи ру по врат ку Ал ба на ца, од но сно не за ви сно сти). 
Код та квих тек сто ва и из ве шта ја, по не кад је би ло ве о ма те шко пре-
ци зно утвр ди ти пре о вла ђу ју ћи тон, од но сно да ли га ка те го ри са ти 
са не га тив ним ра мом о Ср би ма, или као објек тив не. 

У кон тра сту не га тив них епи зод них и по зи тив них те мат ских 
ра мо ва, нај че шће су опи си ва ни не га тив ни до га ђа ји за ко је су би ли 
од го вор ни ко сов ски Ал бан ци, а по том би се у исто риј ској ре фе рен-
ци, нај че шће у nut graph-у (опет о Ми ло ше ви ћу и ре пре си ји ње го-
вог ре жи ма), њи хо ва од го вор ност ре ла ти ви зо ва ла кроз бе ле шку о 
не га тив ним до га ђа ји ма у про шло сти за ко је су Ср би од го вор ни. У 
сим бо лич ном бро ју тек сто ва и из ве шта ја, опи си ва ни су не га тив ни 
до га ђа ји  за ко је су би ли од го вор ни ко сов ски Ср би, а у исто риј ској 
ре фе рен це и ни ка ко у nut graph-у (по што ни су ни по сто ја ли, јер је 
та квих про срп ских тек сто ва би ло у сим бо лич ном бро ју), ре ла ти ви-
зо ва ла њи хо ва од го вор ност кроз до дат не ин фор ма ци је о оно ме што 
је прет хо ди ло том до га ђа ју. 

Кон траст ра мо ва је имао не по сре дан ути цај на пре о вла ђу ју ћи 
тон са др жа ја у тек сто ви ма. У ма њем бро ју тек сто ва, кон траст је 
био у потпзно сти про пор ци о на лан са ствар ним до га ђа јем или те-
мом, на при мер не га тив ни епи зод ни рам о Ср би ма, на су прот по-
зи тив ном те мат ском ра му о њи ма и/или не га тив ном ра му за дру гу 
стра ну – Ал бан ци ма или ме ђу на род ној за јед ни ци, или не га ти ван 
епи зод ни рам  не га ти ван о обе ма стра на ма. Та кви тек сто ви и из-
ве шта ји су нај че шће обе ле жа ва ни као објек тив ни. На при мер, у 
из ве шта ју BBC-ија од 25. фе бру а ра 2000. го ди не „Ста нов ни ци Ми-
тро ви це ‘јед ни дру ги ма за вра том’“, о фе бру ар ским не ми ри ма у 
Се вер ној ко сов ској Ми тро ви ци, но ви нар ка је опи са ла до га ђа је и 
ат мос фе ру, та ко што је у две се ри је по ста ви ла по је дан кон траст 
ра мо ва две стра не. Те ма из ве шта ја је сте на си ље и не при ја тељ ство 
две стра не, по ја ча но на кон  фе бру ар ског на си ља и при ти ском да се 
вра те ис те ра ни Ал бан ци на се вер. У пр вом кон тра сту две же не, Ал-
бан ка и Срп ки ња го во ре о свом ис ку ству. Са го вор ни це су па жљи во 
иза бра не да би ре ал но до ча ра ле си ту а ци ју у по де ље ном гра ду Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Обе су при бли жних го ди на, обе су у ет нич кој 
ма њи ни,  на ‘су прот ним’ стра на ма гра да, јед на са се ве ра, дру га са 
ју га: „Ми ров не тру пе НА ТО-а у по де ље ном гра ду Ми тро ви ци бу-
квал но спре ча ва ју од су ко ба две за јед ни це ко је су јед на дру гој за 
вра том. Ки ме те Азе ми и ње на мај ка су ме ђу ма ло број ним ал бан-
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ским по ро ди ца ма ко је још увек жи ве на ве ћин ски срп ској се вер ној 
стра ни ре ке. Ки ме те ка же да се пла ши сво јих срп ских ком ши ја и 
осе ћа прет њу од њих. Али је она од луч на да оста не.‘То је мо ја ку-
ћа, ја же лим да оста нем у сво јој ку ћи. Жи вим ов де 22 го ди не и не 
мо гу да одем.’ На ју жној стра ни мо ста, сли ка је дру га чи ја. Ов де, 
срп ска за јед ни ца, ко ја је не ка да бро ја ла око 4.000 ста нов ни ка, са-
да је сма ње на на са мо 15. Они жи ве у ку ћа ма бли зу пра во слав не 
цр кве, ко је сна жно чу ва ју фран цу ски ми ро твор ци. Сне жа на Но јић  
је ћер ка све ште ни ка. ‚То ни је ствар ни жи вот. Али ово је наш из-
бор и по ку ша ва мо да га жи ви мо нај бо ље што мо же мо.’”26)

По де ла има на ро чи ти зна чај за би ло ко ји текст или из ве штај о 
Се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци и она је уско по ве за на са кон тра-
стом ра мо ва. Без об зи ра о ка квом до га ђа ју да се ра ди, у по за ди ни, 
ако не у са мој ве сти је сте по де ла. До јед но стра не де кла ра ци је о 
не за ви сно сти фе бру а ра 2008. го ди не, по де ла ко ја се по ве зи ва ла са 
Ср би ма из се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це се по ста вља ла као 
кон траст ни рам  вла да ви ни за ко на, сло бо ди кре та ња, мул ти ет нич-
но сти Ко со ва, да кле свих де кла ра тив них ци ље ва и вред но сти ме-
ђу на род не ми си је на Ко со ву и Ме то хи ји. Од 2008. го ди не по де ла 
(„де ста би ли за ци ја”, „кон тро ла Бе о гра да”, „па ра лел не ин сти ту ци-
је”, „кри ми нал не ак тив но сти”, „на си ље”, „бој кот”, „за гла вље ност 
у про шло сти”) се при ка зу је као кон траст ни рам за не за ви снот ко ја 
се пред ста вља у по зи тив ном кон тек сту („но во ро ђе на зе мља”, „мул-
ти ет нич ност”, „бри га за ма њи не”, „де мо кра ти ја”, „мир”, „про спе-
ри тет”, „вла да ви на за ко на”, „гле да ње у бу дућ ност”, „са рад ња са 
за па дом”, „ду го го ди шњи сан Ал ба на ца”, „крај Ми ло ше ви ће ве ре-
пре си је”). 

Ни су би ли рет ки из ве шта ји у ко ји ма се по ста вљао кон траст 
Ср ба ју жно од Ибра и Ср ба са се ве ра Ко сов ске Ми тро ви це. Са-
ма  ре ал ност на те ре ну иде у при лог овом кон тра сту. Да нас се тим 
кон тра стом ис ти че ко о пе ра тив ност Ср ба са ју га, њи хо ва ин те гра-
ци ја, те од би ја ње са рад ње са ко сов ском др жа вом од стра не Ср ба 
са се ве ра. Ин те ре сант но је да је та кав кон траст фор си ран и у пр-
вим го ди на ма по окон ча њу кон флик та, ка да су Ср би из Гра ча ни-
це уче ство ва ли у ПАВК-у (При вре ме ном Ад ми ни стра тив ном ве ћу 
Ко со ва), а Ср би из Се вер не Ко сов ске Ми тро ви це се су ко бља ва ли 
са Ал бан ци ма на мо сту. Сле де ћи при мер го то во да је је дин ствен, 

26) Fri day, 25 Fe bru ary, 2000, 17:41 GMT Mi tro vi ca re si dents ‘at each ot her’s thro ats’ http://
news.bbc.co.uk/2/hi/euro pe/656783.stm 
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јер је је дан од рет ких при ме ра у ком се по ста вља кон траст Ср ба са 
се ве ра и ју га, та ко што го во ри о срп ском стра да њу на ју гу. У члан-
ку New York Ti mes-a од 3. ју ла 2000. „Зва нич ник Ује ди ње них На ци ја 
упо зо ра ва на мо гућ ност не стан ка ми ра на Косoву“27), у до бром 
де лу тек ста се вр ло кон крет но из два ја по зи ти ван рам о Ср би ма са 
Ко со ва и Ме то хи је. Они се при ка зу ју као жр тве, кон ста ту је се да 
су се де си ли зло чи ни над њи ма и да је про те ри ва ње ор га ни зо ва но. 
Оче ки ва не ме диј ске сли ке о ал бан ским из бе гли ца ма се са да за ме-
њу ју срп ским из бе гли ца ма ка ко на пу шта ју Ко со во на трак то ри ма. 
Оп ту жу ју се ме ђу на род на за јед ни ца и ал бан ске во ђе и све то се 
пот кре пљу је сна жним ра мом ауто ри те та и кроз из ја ву ви со ког зва-
нич ни ка Ује ди ње них На ци ја за ху ма ни тар на пи та ња.  На до ве зу ју 
се по да ци о стра да њу и уби је ним Ср би ма. А он да, као кон траст, 
пот пу но су про тан рам о Ср би ма са се ве ра: „На сли чан на чин, тру-
пе НА ТО сна га ко је су око сни ца ми ров них сна га Ује ди ње них На-
ци ја су би ле пре ви ше опре зне у ру ше њу ве штач ке ба ри је ре ко ју су 
ство ри ли Ср би у се вер ном ко сов ском гра ду Ми тро ви ци, ства ра ју-
ћи зо ну у ко јој пред сед ник вла де Сло бо дан Ми ло ше вић има зна чај-
ну кон тро лу и ти ме раз ја ру је ве ћин ске ко сов ске Ал бан це“28). Та кав 
кон траст ра мо ва упу ћу је  на за кљу чак да се Ср би са се ве ра ја сно 
пор тре ти шу као ре ме ти лач ки фак тор остат ку ко сов ског дру штва, 
од но сно да се ко сов ско дру штво ре ла ти ви зу је од го вор но сти од зло-
чи на пре ма јед ном на ро ду, јер се, уме сто ин си сти ра ња на од го вор-
но сти, они осло ба ђа ју та ко што се уво ди пот пу но но ва си ту а ци ја у 
тек сту пре ко но вог ра ма од го вор но сти за Ср бе и део ме ђу на род не 
за јед ни це. По сред но, што је још ва жни је, ис ти че се по де ла на до-
бре и без о па сне Ср бе на ју гу и опа сне Ср бе на се ве ру. Та по де ла 
сво ју кул ми на ци ју до жи вља ва од ло кал них ко сов ских из бо ра 2009. 
го ди не у ко ји ма су, на кон јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти 
Ко со ва ко сов ски Ср би на ју гу, упр кос ни ском бро ју, ипак по пр ви 
пут уче ство ва ли у ви дљи ви јем од зи ву на тим из бо ри ма. Упр кос 
чи ње ни ци да све стра не зна ју да ин сти ту ци је Ср би је на исти на чин 
функ ци о ни шу у да на шњим ве ћин ским срп ским сре ди на ма на ју гу, 
баш као и на се ве ру, те да го то во сви Ср би на ју гу ди рект но за ви се 
од фи нан сиј ске по мо ћи зва нич ног Бе о гра да, да нас се ко о пе ра тив-
ност и ин те гра ци ја Ср ба на ју гу у ко сов ско дру штво не до во ди у 

27) July 3, 2000, UN Of fi cial Warns Of Lo sing The Pe a ce In Ko so vo,  http://www.
nyti mes.com/2000/07/03/world/un-of fi cial-warns-of-lo sing-the-pe a ce-in-ko so vo.
html?scp=97&sq=mi tro vi ca&st=nyt

28)  Исто.
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пи та ње, ни је чак ни ме диј ска те ма, а сва не га тив на па жња усме ре-
на је на Ср бе на се ве ру, и то у окви ру је дин стве не ма три це да са мо 
још на се ве ру ни је за жи ве ло де мо крат ско дру штво, ред, за кон и 
прав ни си стем.

* * *
У ода би ру ме диј ског епи зод ног или те мат ског ра ма, ко сов ска 

кри за ни је би ла ни у че му пре се дан у од но су на би ло ко је свет-
ско жа ри ште или ак ту ел ну вест, јер упра во ме диј ски епи зод ни рам 
има ту по треб ну ди на ми ку ко ја мо же да ис пра ти ин тен зи тет са ме 
ве сти, а и до вољ но про сто ра за укљу чи ва ње оста лих „ди на мич-
них” под ра мо ва, као што су на при мер емо тив ни и лич ни. Оно што 
је за пра во спе ци фич но за ко сов ску кри зу, од но сно Ср бе на се ве ру 
по кра ји не, али и Ср бе уоп ште је сте да су би ли у жи жи за пад не јав-
но сти ду жи низ го ди на, због из ве шта ва ња за пад них ме ди ја о њи хо-
вим не га тив ним ак ци ја ма, те да су епи зод ни ра мо ви то ли ко ли чи ли 
јед ни на дру ге и кре и ра ли се по ша бло ну, да су вре ме ном ево лу и-
ра ли у је дан оп шти те мат ски не га ти ван ме диј ски рам у ко ји су сме-
ште ни Ср би као на род, као и Ср би са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је: 
„Ср би су не га тив ци ко ји жи ве на се ве ру, ко ји се на сла ња на Ср би ју 
и хо ће по де лу. По ма же их зва нич ни Бе о град, ка да су та мо на ци о-
на ли стич ке вла де и ра ди кал не стру је. Се ве ром вла да ју кри ми нал не 
и ра ди кал не во ђе. На се ве ру не ма за ко на и ме ђу на род на за јед ни ца 
се не осе ћа без бед но та мо. Ни су парт нер ме ђу на род ној за јед ни ци. 
Ср би са се ве ра стал но про те сту ју, бој ко ту ју, па ле и ба ца ју бом бе 
и иза зи ва ју не ми ре и де ста би ли за ци ју.  По др жа ва ју и из во де на-
си ље. Ис те ра ли су Ал бан це и не да ју им да се вра те. Сна жно се 
од у пи ру но во ро ђе ној др жа ви и де ста би ли зу ју и њу. За гла вље ни су у 
про шло сти.“ Та квим из ве шта ји ма ис кљу чи во се до ка зу је да су не-
га тив ни ра мо ви о Ср би ма са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је и се вер ног 
де ла Ко сов ске Ми тро ви це до ми нант ни. Ауто ма ти зам ме ђу на род не 
за јед ни це не по сред но на кон за вр шет ка кон флик та 1999. го ди не у 
уоб ли ча ва њу сли ка Ср ба са се ве ра по кра ји не као не га ти ва ца упр-
кос из ме ње ним дру штве ним, по ли тич ким и исто риј ским окол но-
сти ма, та ко ђе је ве о ма еви ден тан. Нај ма ње 181 чла нак и из ве штај 
од укуп но 224 ана ли зи ра на члан ка имао је пре о вла ђу ју ћи или при-
су тан не га ти ван тон за Ср бе са се ве ра по кра ји не. У са др жа ју BBC-
ja то je 40 oд 51, у Gu ar dian-у 30 oд 36, у In de pen dent-u 27 oд 31, 
CNN-у 16 oд 18 и New York Ti mes-у 68 oд 88 . Од тих 181 „не га тив-
них” чла на ка и из ве шта ја, 52 су са  про ал бан ским, од но сно ан ти-
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срп ских спи ном, 69 са ис кљу чи во не га тив ним ра мом, 21 са пре о-
вла да ва ју ћим не га тив ним ра мом уз по ку шај урав но те же но сти и 39 
објек тив них тек сто ва, у ко ји ма је та ко ђе при су тан не га ти ван рам за 
Ср бе са се ве ра по кра ји не. У пре о ста ла 43 тек ста и из ве шта ја, 2 су 
са про срп ским спи ном, 2 у ко ји ма су Ср би са се ве ра у по зи тив ном 
ра му, 18 ин фор ма тив них тек сто ва и 21 у ко ји ма су Ал бан ци и/или 
ме ђу на род на за јед ни ца те ма. BBC je, на осно ву ана ли зи ра них тек-
сто ва, био нај и зба лан си ра ни ји, што се ти че из ве шта ва ња о се ве ру 
Ко со ва и Ме то хи је, a New York Ti mes нај ек стре ми ни ји, на кон че га 
до ла зе CNN и In de pen dent, пa Gu ar dian. По је ди нач но, про ал бан-
ски, од но сно ан ти срп ски спин до ми ни рао је сле де ћим ре до сле дом: 
Gu ar dian, In de pen dent и CNN. Ти ме ди ји су ина че сна жно по др жа-
ва ли  бом бар до ва ње та да шње СРЈ. BBC и New York Ti mes има ли 
су нај ве ћи број тек сто ва у ко јем је пре о вла да вао не га ти ван тон за 
Ср бе са се ве ра или је био ис кљу чив, а обе ме диј ске ку ће об ја ви ле 
су зна ча јан број тек сто ва са про ал бан ским/ан ти срп ским спи ном.

Ср би су то ком 1999. го ди не нај пре би ли не до вољ но све сни чи-
ње ни це да су у во де ћим за пад ним ме ди ји ма  при ка за ни ис кљу чи во 
као „ло ши мом ци”. Ово тим пре што су по сле ди це ра за ра ња дру-
штва ко јем су де це ни ја ма при па да ли (СФРЈ), усло жње не санк ци-
ја ма, га ло пи ра ју ћом ин фла ци јом, при ли вом ви ше од 500.000 из бе-
глих ли ца, би ле ви ше слој не и ду бо ко уре за не у тран сфор ма ци ју 
сва ко днев ног жи во та. Та кве дру штве но по ли тич ке окол но сти зна-
чај но су из ме ни ле при о ри те те срп ског на ро да, ко ји су ре ду ко ва ни 
на очу ва ње ба зич не ег зи стен ци је, со ци оп си хо ло шке ста бил но сти 
и це ло ви то сти по ро ди це као основ не дру штве не за јед ни це. Бу ду ћи 
да су при о ри те ти Ср ба из ме ње ни у ат мос фе ри ме диј ског мра ка и 
изо ло а ци је од остат ка са вре ме ног све та, ду бо ко огре злог у ли бе-
рал ни ка пи та ли зам и гло ба ли за ци ју, бор ба за бо ље по зи ци о ни ра ње 
свог на ро да на ме ђу на род ној ме диј ској сце ни уна пред је би ла осу-
ђе на на про паст. То је очи глед но на при ме ру Ср ба са се ве ра Ко со ва 
и Ме то хи је, чи је стра те ги је бор бе по чи ва ју на ми ту о Ко сов ском 
бо ју и за ве ту, Ср би ма као све том на ро ду, слав ној  исто ри ји ди на-
сти је Не ма њић чи је су нај зна чај ни је за ду жби не упра во на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Ка ко су го ди не про ла зи ле и тај ар гу мент во де ће свет ске 
си ле ла тент но, а при вре ме не ко сов ске вла сти ма ни фест но до во де 
у пи та ње, по ку ша ва ју ћи да ма на сти ре и цр кве по пут Ви со ких Де-
ча на, Бо го ро ди це Ље ви шке, Пећ ке Па три јар ши је, Гра ча ни це, Бањ-
ске при ка жу као ре мек-де ла та ко зна ве ви зан тиј ско-ал ба но ло шке 
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шко ле, опи су ју ћи их као ко сов ско, а не срп ско кул тур но на сле ђе. 
Реч је но вом ви ду  ме диј ске ма ни пу ла ци је и ли ни је бор бе за срп ску 
ди пло ма ти ју у ин сти ту ци ја ма по пут УНЕ СКО-а и УН-а, ко ју Ср би 
из но ва по чи њу са не за вид не старт не по зи ци је. Дру штве ни су коб 
из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца „ре зул ти рао је ства ра њем ‘па ра лел ног’ 
ко сов ског дру штва, чи ја је су шти на ет нич ки су коб за рад кон тро-
ли са ња те ри то ри је, а и ци љу (не кад) ства ра ња, од но сно (од 17. фе-
бру а ра 2008. го ди не) одр жа ња за о кру же не на ци о нал не др жа ве”.29) 
Ка ко су Ср би (пре)ду го ве ро ва ли да ни ко ме ни шта и не тре ба да 
об ја шња ва ју, у сва ко днев ној бор би про тив њих/дгу гих/ ве ков них 
не при ја те ља са мо су учвр шћи ва ли не га тив не сте ре о ти пе ко је су 
за пад ни но ви на ри ве што ко ри сти ли па ку ју ћи ве сти о Ср би ма-ло-
шим мом ци ма. У по след ње вре ме по ја вљу ју се, ме ђу тим, ме диј ске 
ку ће по пут Rus sia To day ко је Ср бе са Ко со ва и Ме то хи је опи су ју 
ис кљу чи во као жр тве за пад них ин те ре са у том де лу Бал ка на. Ути-
цај те ме диј ске ку ће на ауди то ри јум, ме ђу тим, ве о ма је огра ни чен 
у по ре ђе њу са прет ход но ана ли зи ра ним ме ди ји ма. По ја вљу ју се и 
до ку мен тар ни фил мо ви ко ји го во ре о стра да њу Ср ба на Ко со ву и 
Ме то хи ји30), та ко ђе те шко до ступ ни ши ро ком ауди то ри ју му зе ма ља 
За па да. Осу ђе ни на бор бу про тив Ал ба на ца и ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја по пут ЕU LEX-а на те ре ну и За па да у ме ди ји ма, Ср би са 
се ве ра Ко со ва и Ме то хи је све ма ње схва та ју ре чи пра во, прав да, 
сло бо да, до сто јан ство. Од њих, ме ђу тим, не од у ста ју, иако у та-
квој бор би све оста ле жи вот не ак тив но сти свој стве не љу ди ма из 
мир но доп ских де ло ва срп ског дру штва има ју се кун дар ни зна чај. 
Упо ре ђу ју ћи свој не за ви дан по ло жај са жа ри шти ма у Европ ској 
уни ји на ко ја су зва нич ни ци тих зе ма ља ве о ма осе тљи ви (Ба ски ја, 
Ка та ло ни ја, Кор зи ка, Се вер на Ир ска, Ки пар, Бел ги ја – Фла ман ци 
и Ла пон ци), Ср би са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је уви ђа ју са ка квом 
па жњом за пад ни зва нич ни ци не га тив но пор тре ти шу оне ко ји су у 
њи хо вој не ми ло сти, не по ми њу ћи при том сво ја не ре ше на пи та ња. 
Од сво је бор бе ти ло ши мом ци ипак не од у ста ју, иако је реч о бор би 
ко ја већ (пре)ду го тра је. Нео п ход но је, ме ђу тим, да бор бу во де на 
не ко ли ко фрон то ва, ме ђу ко ји ма су и ме ди ји. И то у на ди да бор ба 
ни је за вр ше на.

29) Ива на Ари то но вић, „Не ки узро ци и по сле ди це дру штве них су ко ба на Ко со ву и Ме то-
хи ји“, Ба шти на, св. 28/2010, 342.

30) Ви де ти при ме ра ра ди: „Те жи на ла на ца“ (ре жи ја Бо рис Ма ла гур ски). 
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WESTERN MASS MEDIA EPISODIC AND THEMATIC 
FRAMES OF NORTH KOSOVO SERBS AS BAD GUYS

Summary
The study emphasises and analyses contemporary age 
weapons – media frames. It exemplifies information pack-
ing & interpretation by leading western mainstream me-
dia about Kosovo and Metohija. The framing phenomenon 
has stirred significant attention with a colossal influence 
of mass media and their real time effect. How will events 
be interpreted in public depends to a great extent on the 
framed messages. Frames are consistent parts of messages 
on their way to receivers. While decoding and interpreting 
messages, people often lack time to think much. Therefore, 
frames help them to process information in a relatively fast 
and easy way. Apart from mass media’s technical supe-
riority to transfer information within seconds to a mass 
number of receivers, framing is their most powerful weap-
ons over the influence on public opinion.
This study analyses specific episodic and thematic frames 
while illustrates negative portraying of North Kosovo 
Serbs in western media, during the 12-year-long inter-
national presence in Kosovo. The aim of this study is to 
inspire domestic academic community onto further re-
searches of framing as the influential mass media tool over 
the Serbian society, as well.
Key words: framing, episodic frames, thematic frames, 
North Kosovska Mitrovica, Kosovo and Metohia.
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