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Сажетак

Овај рад се ослања на инструменталистичке експланаторне 
теорије сецесије и медијске теорије уоквиравања, како би 
изучио дискурзивне праксе којима се медији у Србији користе 
приликом извештавања о референдумима о независности у 
западноевропским државама, при чему је пажња усмерена 
на Уједињено Краљевство и Шпанију. Предмет рада je 
уоквиравање дискурса о сецесији у онлајн медијима у Србији. 
Циљ истраживања је да испита подударност медијских 
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интерпретативних образаца заступљених у прилозима који 
дискутују покушаје сецесије Шкотске (2014) и Каталоније 
(2017) са медијским дискурсом о отцепљењу Косова и Метохије 
од Републике Србије. Рад се посебно фокусира на питање да 
ли медији у Србији производе пристрасне или аналитичке 
и информативне садржаје о осетљивој теми сецесије када 
покривају вести из других земаља. Узорак је заснован на 
Интернет архиви 10 медијских кућа (Блиц, Курир, Б92, Телеграф, 
Н1, Вечерње новости, Информер, Данас, РТС и Политика) које 
су теми националног самоопредељења посветиле значајну 
пажњу приликом одржавања плебисцита у Шкотској (2014) и 
у Каталонији (2017). Резултати истраживања побијају хипотезу 
о потпуном преливању „косовских” дискурзивних образаца 
на западноевропске случајеве, али ипак потврђују недостатак 
адекватног аналитичког приступа сецесионизму на српској 
медијској сцени.
Кључне речи: сецесија, онлајн медији, медијски дискурс, 

Република Србија, Шкотска, Каталонија

УВОД

Унилатерално проглашење независности Косова 
и Метохије (КиМ) 2008. године, подржано је од стране 
великог броја земаља Запада, што је – према неким 
тумачењима – подстакло и друге сецесионистичке регије у 
Европи да, попут власти у Приштини, актуелизују питање 
осамостаљивања од њихових матичних држава. Исте године, 
на право на самоопредељење од Грузије позвале су се 
Абхазија и Јужна Осетија, да би у годинама које су уследиле, 
референдум о отцепљењу био организован и на Криму, као 
и у самопрокламованим републикама на истоку Украјине. За 
разлику од сецесионистичке кризе која је почетком деведесетих 
година прошлог века уздрмала само Источну и Југоисточну 
Европу, посткосовски талас сецесионизма проширио се и на 
западни део континента: тако су плебисцити о осамостаљењу 
одржани у Шкотској и у Каталонији, а догађаји који су пратили 
поменуте референдуме, производили су ударне вести, како у 
глобалним медијима, тако и на српској медијској сцени.

стр. 247-274
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Пошто се експлицитне и имплицитне осуде 
сепаратистичких политика власти у Приштини, и даље 
прожимају кроз актуелне вести о дешавањима на Косову, 
важно је испитати да ли се антисецесионистички сентименти 
највећег броја медија у Србији преносе и на извештаје о 
покушајима сепаратизма неповезаним са случајем КиМ. Или 
су, пак, домаћи медији више склони да се непристрасним и 
објективним сагледавањем других покушаја сецесије уздигну 
изнад успостављених интерпретативних матрица о сецесији 
које су заступљене у вестима о политичким дешавањима у 
Покрајини. У овом истраживању полази се од хипотезе да 
се дискурзивни оквири (обрасци) успостављени приликом 
извештавања о отцепљењу Косова и Метохије, пројектују на 
чланке који се баве референдумима о независности одржаним у 
две поменуте западноевропске регије, као и да се та два случаја 
(Шкотске и Каталоније) у медијима у Србији често доводе у 
везу са сецесијом КиМ.

ЦИЉ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД

Следи да је циљ овог истраживања да испита подударност 
дискурзивних образаца заступљених у медијским онлајн 
прилозима који дискутују покушаје сецесије Шкотске (2014) и 
Каталоније (2017) са оквирима који преовладавају у медијском 
дискурсу о отцепљењу Косова и Метохије: (1) противљење 
отцепљењу и другим сецесионистичким активностима; (2) 
подршка антисецесионистичким политикама централних 
власти; (3) негодовање поводом умешаности страних 
актера (попут ЕУ и САД) у догађаје повезане са покушајем 
отцепљења; (4) контекстуализовање сецесије у оквирима 
Уставног, међународног и права ЕУ, и (5) омаловажавање 
сецесионистичких лидера, активиста или симпатизера.1 
Истраживање се посебно фокусира на питање да ли медији у 
Србији производе пристрасне или аналитичке и информативне 
садржаје о осетљивој теми сецесије када покривају вести из 
других земаља.

1  Наведени дискурзивни оквири идентификовани су на основу мале пилот студије у оквиру 
које је методом случајног узорка прикупљено и обрађено пар десетина чланака објављених 
на тему проглашења независности Косова и Метохије. 
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Предмет овог истраживања је, дакле, дискурс о 
сецесионизму у онлајн медијима у Србији. Истраживачки 
узорак обухвата онлајн издања дневних новина, телевизија 
и интернет портала с највишим рејтингом: Блиц, Курир, Б92, 
Телеграф, Н1, Вечерње новости, Информер, Данас, РТС и 
Политика. Временски оквир истраживања ограничен је на 
период од две недеље пре и две недеље након одржавања 
референдума о независности у поменутим административним 
јединицама Уједињеног Краљевства и Шпаније. Дакле, при 
изучавању покушаја сецесије Шкотске, прикупљени су чланци 
објављени у току септембра 2014. године, док су у случају 
Каталоније узорковани чланци који су објављени у периоду од 
15. септембра до 15. октобра 2017. године.2 Узорак је сачињен 
претрагом кључних речи: сецесија, отцепљење, независност, 
самоопредељење, осамостаљење, референдум, плебисцит, 
Шкотска и Каталонија. 

Истраживачки методи коришћени у овој студији 
представљају комбинацију нумеричке анализе и квалитативне 
дескрипције. Квантитативна анализа садржаја је спроведена на 
основу дефинисаног кодног система који је обухватио неколико 
аналитичких категорија: величина прилога, тип наслова, 
ауторство текста, новинарски жанр. Након квантификовања, 
нумерички резултати су упоређивани и интерпретирани. 
Квалитативна анализа садржаја је фокусирана на садржај језика 
и контекстуално значење медијских објава, према моделу Ши 
(Hsiu-Fang Hsieh) и Шанон (Sarah E. Shannon) (Hsieh and Shan-
non 2005, 1278). Такође, примењена је критичка анализа 
дискурса, и то само један њен ниво – језичка анализа текста, 
према Фарклафовом (Fairclough) моделу (Fairclough 1995, 57). 
Дакле, истражујемо како се у медијским објавама лексички и 
семантички обликује феномен сецесије; које теме се притом 
издвајају; идентификујемо стилске фигуре које се користе при 
именовању протагониста и опонената сецесије; те анализирамо 
маркиране језичке изборе у контексту потенцијалних последица 
таквих избора на конструисање значења (Fairclough 1992, 
73−96), односно њихову интерпретивну функцију (Van Dijk 
2006, 364). 

2  Узорак не обухвата онлајн чланке које је Информер објавио о референдуму у Шкотској, 
пошто они нису доступни у оквиру Интернет архиве овог дневног листа. 

стр. 247-274
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Описана методологија научног истраживања спроведена 
је на потпуном узорку од 1249 текстуалних прилога онлајн, а 
јединица анализе био је један медијски текст.

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Теоријске основе овог истраживања представљају 
теорија медијског уоквиравања и најважнији закључци 
инструменталистичких експланаторних теорија сецесије. 
Уоквиравање означава употребу одређених „оквира” у 
медијском обликовању стварности, при чему „оквири” 
представљају интерпретативне обрасце на основу којих 
тумачимо и представљамо појаве и догађаје (Kunczik and Zip-
fel 2006, 148). Теорију уоквиравања популаризовао је Ервинг 
Гофман (Erving Goffman), и њена основна претпоставка је да 
медији и новинари темама и догађајима о којима извештавају 
приступају употребом специфичног дискурса, тако несвесно (а 
некад и свесно) одређујући позицију из које читалац приступа 
феноменима и подацима о којима се информише (Goffman 
1974, 21). Концепт уоквиравања се односи на структурисање 
вести: новинари истичу одређене аспекте стварности, док 
другима умањују значај или их игноришу и прикривају, и то, 
често, у складу са одређеним интерпретативним циљевима, 
како би се „промовисао неки проблем, узрочна интерпретација, 
морална евалуација или препорука за решавање проблема” 
(Entman 1993, 52). Алате медијског уоквиравања представљају: 
одређени лексички избори, њихова понављања, избори 
саговорника и перспектива, формулисање наслова, одговарајуће 
визуализације, и друго. Тако медијски оквир кроз који је 
неки догађај представљен, утиче на начин како ће читаоци 
процесовати и доживети посредовани феномен. Поред тога што 
постављају оквире сопственим интерпретацијама догађаја који 
су предмет њихове обраде, медији делују и у улози посредника 
или преносилаца оквира (образаца) које уобличавају други 
јавни или комуникацијски актери (Brüggemann 2014, 64).

Чак и најобјективнији приступ одређеној теми 
подразумева постојање неке врсте оквира путем ког се 
информације презентују публици, јер сваки извештај (писане 
или друге природе) захтева ситуирање у неком ширем 
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контексту. Дакле, одређени дискурзивни оквири могу бити 
више или мање изражени унутар новинских чланака, али 
не могу бити потпуно одсутни. Ферхаст (Theus Fairhurst) и 
Сар (Gail Robert A. Sarr) су предложили следећу типологију 
могућих медијских уоквиравања, која је узета у обзир 
приликом интерпретације истраживачких резултата: (1) путем 
метафора, односно поређењем представљених тема и догађаја 
са другим темама и догађајима; (2) путем прича, митова и/
или легенди, односно давањем узвишеног значаја конкретном 
догађају о ком се извештава; (3) путем традиције, односно 
позивањем на колективно сећање читалаца; (4) коришћењем 
слогана или фраза; (5) визуелним приказима и симболима који 
изазивају емоције; (6) путем контраста, односно указивањем на 
супротности феномена о ком се извештава и другог феномена, 
и (7) путем спиновања, односно намерним извештавањем о 
теми на начин који учитава позитиван или негативан суд, не 
узимајући у обзир све релевантне чињенице (Fairhurst and Sarr 
1996, 11−12).

Налик медијској теорији уоквиравања, 
инструменталистичке експланаторне теорије сецесије, такође, 
полазе од претпоставке да су грађани подложни утицају 
медијског дискурса, који се у савременом свету пројектује путем 
штампаних, електронских и дигиталних медија. Оне појаву 
масовне подршке сепаратистичким политикама објашњавају 
политичком и реторичком манипулацијом. Рецимо, Филип 
Родер (Philip Roeder) износи тезу да до масовне подршке 
сецесионистичким политичким партијама и друштвеним 
покретима долази тек након што способни прагматични лидери 
преузму те партије и покрете од националном идејом занесених 
ентузијаста који их оснивају, јер само вешти политичари, 
спремни на компромисе и тактичку међуигру са централним 
властима, могу да уоквире наратив о националној независности 
на начин који може бити политички употребљив (Roeder 2018, 
10). Они се обраћају својим присталицама на јавним скуповима 
и путем медија, како би им апстрактну и романтичарску 
идеју о независности приближили свакодневним речником о 
конкретним интересима и користима на које појединац може 
да рачуна приликом стварања нове државе (били ти интереси 
економске, безбедносне или неке друге природе), креирајући 
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тако дискурзивне матрице (обрасце) које се потом репродукују 
у средствима масовног и виртуелног комуницирања.

Другим речима, регионални и локални политичари, као и 
лидери етничких заједница, реториком о нужности отцепљења 
операционализују сецесију као тему онда када процене да 
им промоција сепаратистичке агенде може обезбедити већу 
подршку на изборима, или да им може бити политички 
корисна на неки други начин (нпр. очекујући одређене уступке 
од централних власти на које оне нерадо пристају; локални 
политичари сецесионистичку кампању могу искористити као 
одређену врсту уцене). Сецесија је, у том смислу, ретко сâма 
по себи циљ, јер је много кориснија као реторичко средство 
којим се на политичкој позорници тргује на релацији центар–
периферија, ради постизања мањих конкретних добити 
(Jenne 2007, 38). Такође, декларативне антисецесионистичке 
оријентације политичких актера, такође могу бити коришћене 
као параван за друге прикривене циљеве. Узимајући ово у 
обзир, важно је изучити дискурзивне оквире којима се феномен 
отцепљења обрађује на домаћој медијској сцени, јер они могу 
бити индикатори политичких процеса који превазилазе интерес 
очувања Косова и Метохије у саставу Републике Србије.

АНАЛИЗА САДРЖАЈА НОВИНСКИХ ПОРТАЛА

Применом метода квантитативне и квалитативне анализе 
садржаја, идентификована су основна обележја медијског 
дискурса о сецесионизму који се конституише на најчитанијим 
онлајн порталима у Србији. Текстови посвећени сецесији 
Шкотске и Каталоније карактеришу се претежно дугим 
обимом (више од 8 пасуса) и информативном и метафоричком 
типологијом наслова. Највећи проценат ових прилога у 
укупном узорку објавили су портали дневних листова Блиц и 
Курир, а следи ТВ Н1 (графикон 1). 



254

СПМ број 2/2020, година XXVII, свеска 68

Графикон 1. Дистрибуција чланака o референдуму за независност 
Шкотске и Каталоније (укупно и појединачно)

Извор: Обрада аутора

Сви медији (изузев портала Б92) су знатно више свог 
простора посветили дешавањима у Каталонији у односу 
на Шкотску, што се може објаснити чињеницом да је 
медијску агенду – када је реч о покушају сецесије Шкотске 
– обликовао стабилан друштвени и политички контекст у 
којем је референдум за осамостаљење ове земље спроведен 
на уставни и демократски начин. С друге стране, гласање у 
Каталонији организовано је и одржано у атмосфери високих 
напетости, почев од забране одржавања референдума, преко 
интензивних демонстрација у неколико градова, контроверзног 
сукобљавања полиције и демонстраната на улицама Барселоне, 
до антагонизоване реторике званичника супротстављених 
страна и занимљивих реаговања ауторитета Европске уније. 
Сваки од ових догађаја је у светским медијима свакодневно 
продуковао „вредност вести” и подстицао интензивна 
извештавања са лица места, као и аналитичке дискусије о 
њима.

Неки од индикатора на основу којих дискутујемо квалитет 
извештавања у овом узорку, јесу ауторство прилога и њихова 
дистрибуција по најзаступљенијим жанровима. Чак 67,5% ових 
текстова преузето је из неког другог (домаћег или иностраног) 
медија, док је идентификација аутора транспарентна само 
у 16,7% свих прилога. У Данасу и Политици је доследније 
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спроведена ауторизација прилога у односу на друге медије 
(графикон 2б). При томе, дискурсом доминирају фактографски 
жанрови: највише прилога посвећених теми сецесије објављено 
је у форми извештаја и вести (69%), док су жанрови у којима 
се негује дубљи аналитички и полемички приступ (чланак 
и колумна или коментар) заступљени у знатно мањем броју 
(28%) (графикон 2а). 

Графикон 2а и 2б. Дистрибуција текстова према  
жанровима и ауторству

Извор: Обрада аутора

Већина прилога потиче из истог домаћег извора – државне 
агенције Танјуг3, а консултовано је и неколико иностраних 
медија.4 Већина свих објава (изузев на порталима ТВ Н1 и 
листа Данас) представља пренасловљене, умножене и незнатно 
модификоване текстове који су изворно објављени у Танјугу. 
Релација између ауторства и жанра указује на доминантан модел 
једносмерне дистрибуције информација: оне су, углавном, 
изворно обрађене у доминантном комуникационом центру 
(Танјугу), који потом консултују готово сви медији, најчешће 
преузимајући и посредујући, у форми фактографских жанрова, 
3  Иначе, позиција Новинске агенције Танјуг је компромитована чињеницом да, упркос 
обавезујућем правном акту којим је констатован престанак рада ове агенције (2015), она – 
примајући државне субвенције – и даље послује као јавно предузеће. Ова чињеница поткопава 
поверење у самосталност и веродостојност рада Танјуга.
4  Ел паис (El País), Ди Прес (Die Prese), Дејли мирор (Daily Mirror), Дојче веле (Deutsche 
Welle), Форин аферс (Foreign Affairs), Монд (Le Monde), Нешенел интерест (The National 
Interest), Би-би-си (BBC), ТАСС, Њујорк тајмс (The New York Times), Dnevni avaz.
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већ обликоване интерпретације. То значи да се дискурс о 
сецесији уобличава у интеракцији интерпретативно хомогених 
комуникационих центара. На овај начин се фиктивно увећава 
број медијских објава о проблемима сецесије, док заправо, свега 
неколико аутентичних текстова образује доминантан дискурсни 
оквир. Медијску агенду постављају изабрани саговорници, 
односно субјекти извештавања чије се перспективе најчешће 
фокусирају: председник Р. Србије, премијерка и чланови Владе 
Р. Србије, укључујући и неколицину интервјуисаних стручњака 
за међународно право. То значи да већина медија у Србији, 
кроз хомогену структуру извора и саговорника, посредује 
јединствену перцепцију догађаја у вези са питањима сецесије, 
а коју артикулишу политички протагонисти власти. Покушај 
диверсификације комуникатора који уобличавају дискурс о 
сецесији видљив је на порталу Данаса, који се знатно мање 
од просека у читавом узорку наслања на агенцијске изворе 
и чешће ангажује различите домаће ауторе и то у улози 
колумниста и коментатора. Данас тако покушава да конкурише 
својеврсном противтежом доминантном дискурзивном оквиру 
који се конституише око Танјуга. 

Сецесионистичке иницијативе у Шкотској и Каталонији 
разматране су најчешће у контексту уставног, међународног 
и права Европске уније, такође и са становишта економских 
последица отцепљења, док су ређе тематизоване у оквиру 
безбедносних, социјалних и идентитетских индикатора. 
Предмет интензивне пажње аналитичара били су економски 
аспекти потенцијалне сецесије Шкотске од Уједињеног 
Краљевства, док је референдум за независност Каталоније 
дискутован претежно са становишта уставног права на 
самоопредељење. Пажљиво су разматрани ставови политичких 
елита ЕУ, одн. перспективе сецесије из угла потенцијалних 
бенефита и ризика у области банкарства, монетарне и економске 
политике, здравственог осигурања, и другим друштвеним 
ресурсима. Док су безбедносне претње хиперболизоване у 
таблоидима: када се ситуација у Шпанији описује као „веома 
узнемирујућа”, „грађански рат”, „корак до катастрофе”; или 
се каже да је „Европа на ивици рата”, а да је европски комесар 
услед тога „завапио” (RTS 2017; Informer 2017f; Informer 2017g).
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Најзаступљенија вредносна оријентација новинара 
према догађајима који су предмет обраде, у читавом узорку 
је неутралан или избалансиран став о отцепљењу и другим 
сецесионистичким активностима (у 17,5% текстова).5 
Избалансиран став постиже се равноправном заступљеношћу 
протагониста супротстављених интереса у истом медијском 
прилогу, као и уравнотеженошћу вредности и аргумената 
које заступају. На другом полу је подршка сецесији, која је, 
пак, видљива у мање од 5% прилога који се баве проблемом 
у Каталонији и у више од 10% текстова који су посвећени 
референдуму у Шкотској. Веће симпатије према сецесионизму 
у Шкотској у српском медијском дискурсу могу се тумачити 
као последица реаговања Уједињеног Краљевства и Краљевине 
Шпаније приликом сецесије Косова од Србије.6 Метафорама: 
„заиграла мечка и пред вашим вратима” или „шејтан дође по 
своје” (Bazdulj 2014) у већини медија се изражава подсмех 
поводом војне и политичке подршке УК једнострано 
проглашеној косовској независности, чиме је „успостављен 
преседан за сецесионистичке покрете широм Европе” 
(Stanišić 2014). Док се, с друге стране, појачавају наративи о 
пријатељству Шпаније и Србије, осведоченом кроз узајамно 
подржавање целовитости две државе (Tanjug 2017а).

Однос експлицитног или имплицитног противљења 
отцепљењу и другим сецесионистичким активностима 
(укључујући употребу силе), које је нарочито изражено 
у случају Каталоније, успостављен је у укупно 12,4% 
посматраних прилога. У целини гледано, сецесионистички 
лидери и активисти не добијају симпатије у медијском дискурсу 
Србије, али они нису третирани ни са омаловажавањем (< 1%). 
Сецесионистичке акције описане су на вредносно неутралан 
начин; однос према антисецесионистичкој политици и мерама 
власти у В. Британији је или неутрално или позитивно 
интониран. Међутим, упркос начелном подржавању шпанске 
владе, полицијска бруталност према демонстрантима у 
Каталонији, била је предмет медијске критике. 

5  Позитивна или негативна вредносна оријентација медија декодирана је на основу 
израженог повољног тона представљања одређеног садржаја, или пак такве интерпретације 
у којој је експлицирана или прикривена антипатија комуникатора ког медиј консултује.
6  Шпанија није, а Уједињено Краљевство јесте признало независно Косово.
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Када је реч о приликама на домећем терену, референдум о 
независности Шкотске најчешће је корелиран са проглашењем 
независности Косова од Републике Србије (2008), али и (знатно 
мање) са сецесионистичким афинитетима које изражавају 
поједини лидери Републике Српске у односу на Босну и 
Херцеговину. Дешавања у Шпанији поређена су, осим са 
сецесијом Косова, и са распадом СФР Југославије, а нарочито 
је истицана паралела између Каталоније и бивше југословенске 
републике Словеније. 

ШТА ПОКАЗУЈЕ ДИСКУРС О СЕЦЕСИОНИЗМУ?

На наредним странама су идентификоване сличности 
и разлике између главних дискурзивних образаца којима 
су уоквирени референдумски догађаји спроведени у циљу 
осамостаљења Шкотске (2014) и Каталоније (2017) од матичних 
држава, на једној страни, и оних који су медијски обликовали 
отцепљење Косова и Метохије (2008), на другој.

(1) Противљење отцепљењу и другим сецесионистичким 
активностима. Образац противљења сецесији је уоквирен 
у складу с агендом коју су артикулисали политички лидери, 
како Србије, тако и Европске уније. У том смислу, ове две 
политике су кохерентне. Медији који подржавају Владу Србије, 
обликују шкотски и каталонски сепаратизам у духу њених 
политичких интереса (који су детерминисани косовским 
питањем) и стога заговарају противљење сецесионизму. 
Овај антисецесионистички дискурс се успешно надограђује 
интерпретацијама које се преносе из иностраних медија, а 
у којима европски званичници епитетима болне фаталности 
и историјског гласања изражавају своју забринутост за 
бесповратност процеса сецесије: „Уколико се Шкоти одлуче 
за независност, то ће бити болан развод. Нема враћања на 
старо, нема репризе. То је одлука једном за свагда” (Telegraf 
2014). Поменуте квалификације указују на преломни значај 
референдумског исхода, где се одвија избор између две 
крајности: (а) очување неповредивости државних граница 
које обезбеђује трајност и сигурност светског поретка или 
(б) ступање у неизвестан реверзибилан процес који прети да 
разори послератни светски систем, а који ће – по принципу 
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домино ефекта – следити бројни европски региони са снажним 
идентитетским агенсима: „Уколико на референдуму у Шкотској 
буде позитиван одговор за независност, Запад губи аргумент 
за ускраћивање права на осамостаљење и Криму и другим 
регионима” (Srna 2014). Интересантно је да је овај образац, који 
је иначе неприкосновен у медијској обради сецесије Косова, 
у дискурсу о сецесионизму у Шкотској и Каталонији ипак 
умереније заступљен. Овде је доминантан неутралан однос 
медија према актуелним европским проблемима сецесије. То 
значи да медији у Србији показују већу сензибилност према 
интерним националним проблемима него према истоврсним 
европским. 

(2) Подршка антисецесионистичким политикама 
централних власти. Такође се обликује у оба упoредна дискурса 
– сецесије Шпаније и Каталоније, на једној страни, и Косова, на 
другој. Медији су констатовали политичку напетост у Великој 
Британији, али и чињеницу да је референдум спроведен у 
уставним оквирима, те да није било масовних протеста као 
ни репресије према грађанима.7 У медијским прилозима 
о референдуму у Шкотској афирмишу се демократски 
принципи: дијалошки приступ друштвеним кризама; политика 
немешања круне у изборни процес; спремност централних 
власти да не оспоравају резултате референдума; позив лидера 
сецесиониста својим побеђеним присталицама да поштују 
исход референдума. Овај дискурзивни образац се формира у 
матрици следећих формулација које медији преносе: „Лекција 
коју би политичари овде могли да науче из референдума у 
Шкотској је, у ствари, колико је важно да се разлике решавају 
на демократски и миран начин (Kurir 2014a); „Референдум у 
Шкотској изазвао је политичку напетост у Великој Британији, 
али масовних протеста или насиља није било, што је чињеница 
коју стручњаци приписују политичкој природи Уједињеног 
Краљевства” (Tanjug 2014a); „У Шкотској нико не страхује од 
7  Акцентован је заокрет у јавном наступу британског премијера Дејвида Камерона 
пар дана уочи референдума, када се уверио да су присталице осамостаљења превладале 
у анкетама. Наиме, премијер почиње да тактизира обећањем шире аутономије за буџетску, 
фискалну и политику редистрибуције у Шкотској, обећавајући већа овлашћења за парламент 
Шкотске (Kurir 2014b), и истиче у први план шкотског лабуристу и свог претходника на месту 
премијера, Гордона Брауна, који потом, у кључном моменту, успева да мобилише неодлучне 
противнике отцепљења и да обезбеди већину за опстанак Шкотске у оквиру Уједињеног 
Краљевства (Kurir 2014c).
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војне акције нити од страног уплитања, а Лондон је већ јасно 
ставио до знања да ће поштовати резултате референдума“ (...) 
„Све то чини Шкотску прилично другачијом од свих других 
недавних случајева отцепљења” (Tanjug 2014b); „(...) у зрелој 
демократији каква је британска, кампања се води мирно. 
Износе се аргументи у прилог и против независности, који 
се своде на то да ли би она донела бољи живот грађанима” 
(Večernje novosti 2014). Подршка антисецесионистичким 
мерама централне власти се моделира у обрасцу евалуације 
демократског капацитета и политичке природе Уједињеног 
Краљевства. Кључно је како се држава позиционира у односу 
на контекст у којем једна заједница истиче сецесионистичке 
захтеве: наглашена је вредност уважавања права народа на 
самоопредељење, у условима рационалне и полемичке дебате, 
где се друштвени сукоби третирају као тест за демократску 
праксу, односно као изазов за способност поретка да 
процесуира и разреши такав сукоб – и на тај начин консолидује 
свој демократски капацитет. У овом обрасцу се показује да 
је европски мејнстрим још увек доминантно унионистички, 
али и да је Европа замишљена као место на коме се брани 
демократија: „Неће добро да изгледа ако се закључи да европске 
државе негирају ово право својим грађанима” (RTS 2014).

На другој страни, медијски дискурс је диверсификован 
када извештава о мерама шпанских власти у Каталонији. На 
пример, на Телевизији Н1, мере које је предузимала шпанска 
централна власт често су тумачене као „миран и одлучан 
одговор државе” на демонстрације које су квалификоване 
као „напад на правну државу” (Beta 2017a). У текстовима 
који критикују предузете антисецесионистичке мере, обично 
се користи метафора: „Рахој прешао црвену линију” (Beta 
2017b), али исту метафору власти у Мадриду користе да означе 
понашање сецесионистичког лидера Карлоса Пуџемона. 
Другачије извештавају Влади наклоњени медији. На порталу 
Телеграфа појачано је присуство објава које сведоче о 
прекомерној употреби силе према протестантима у Каталонији. 
Кадрирање агресије и полицијске бруталности у овој држави 
Европске уније спроведено је у маниру дискредитовања ЕУ 
као антиауторитарне и демократске заједнице. Тако је, у 
таблоидима, ЕУ (а не пријатељска Шпанија) оспоравана због 
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немешања у репресију на својој територији и истовремено 
таргетирана као један од главних криваца за отцепљење Косова 
од Србије, будући да је – аргументацијом обуздавања репресије 
српских власти на сецесионистичком Косову – већински 
подржала отцепљење јужне српске покрајине. 

(3) Контекстуализовање сецесије у оквирима Уставног, 
међународног и права ЕУ. Део дискурса о сецесији се обликује 
с обзиром на однос званичника Европске уније према 
сецесионистичким иницијативама на територији Европе. 
Кључно питање је: Због чега разне тежње за независношћу 
у Европи бивају различито оцењене? Случај Каталоније 
посебно је употребљен за преиспитивање међународноправних 
аспеката признавања сецесије Косова од стране већине 
држава Европске уније. Расправа се генерише око колизије: 
геополитички интереси vs обавезујуће правне норме, а 
доминантна интерпретативна матрица се формира у знаку 
реторичког питања: „Да ли за Србе у свему важе друга 
правила?” или тврдње: „Што важи за ЕУ и за западне државе, 
не важи за Србију и за већину источних држава (...). Важи само 
оно што је у инте ресу Запада” (Klipić 2017). У централни фокус 
медија доспело је писмо Владе Србије упућено Бриселу, где 
је затражено објашњење тврдње да је Косово случај sui gener-
is тј. неупоредив са Каталонијом, те поводом аргументације 
званичника ЕУ да се сецесија Косова може одобрити – док 
сецесија Каталоније не може, услед чињенице да је Шпанија 
чланица ЕУ, а да Србија то није била у време самопроглашења 
косовске независности, као ни сада (Kurir 2017b).

Медијско уобличавање проблема сецесије се у овом оквиру 
заснива на две главне интерпретације: (а) Из иностраних извора 
преноси се перспектива која осветљава „врло специфичан 
контекст”, „контекст са специфичним разлозима” и специфичан 
гео-политички контекст (Danas 2017a; Tanjug 2017d; Tan-
jug 2017e; Tanjug 2017g), како се објашњава међународно 
признање Косова. Између права на самоопредељење народа 
и принципа територијалног интегритета држава, истакнута је 
аргументација тзв. ремедијалне сецесије, која се заснива на 
праву неког ентитета на самоопредељење, уколико мањина у 
одређеној држави трпи кршење права и међународних норми, 
дискриминацију или незакониту употребу силе (Tanjug 2017c; 
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Tanjug 2017d). У овом кључу се објашњава различит приступ 
Каталонији и Косову: „за државу која је постојала у време 
када су се на Косову појавили сецесионистички покрети, не 
може се рећи да је била демократија” (Tanjug 2017e), или: 
„Каталонци се у референдум о независности нису упустили 
зато што их је Шпанија дискриминисала, укидала им 
аутономију и масовно ʼапсила (...)” (Basara 2017). (б) С друге 
стране је проблематизована доследност позиције ремедијалне 
сецесије: „Последњих деценија је у Курдистану било знатно 
више патњи и бруталности, но не видим да би светске силе због 
тога подржале референдум и осамостаљивање Курдистана” 
(Cerovina 2017) и наглашавана уставна забрана сецесије у 
оба упоређивана примера: „И ја сам мишљења да одвајање 
Косова није базирано на правним већ на политичким обзирима 
– пре свега на односу снага. Вероватно ће то тако бити и у 
Каталонији” (Cerovina 2017; Tanjug 2017f). Овај угао негира 
право на сепаратизам, изузев уколико су сагласне обе стране: 
„Не само међународно већ и европско право штити status quo. 
Нико не сече грану на којој седи” (Telegraf 2017).

(4) Дискурс одговорности Европске уније. У обликовању 
овог обрасца учествује већина медија у Србији, преузимајући 
агенду од политичког мејнстрима и посредујући интерпретације 
неколико изабраних иностраних медија. Илуструју га следећи 
искази: „Преседан за сецесионистичке покрете широм Европе 
успоставила је једнострано проглашена косовска независност” 
(Stanišić 2014); „ЕУ неће дозволити отцепљење Каталоније 
јер онда ништа не би спречавало Баскију, Фландрију и њима 
сличне регионе да пођу истим путем” (Tanjug 2017h). „Светски 
центри моћи” (Informer 2017a) је најчешће коришћена синтагма 
којом се именују међународни актери који су подржали 
сецесију Косова. Ову интерпретативну матрицу појачавају 
карактеристични лексички избори којима се именују политички 
инструменти ЕУ, како би се изразило неповерење према њеним 
институцијама: „политика силе” (Informer 2017c), „двоструки 
аршини” (Tanjug 2017b), „лицемерје светске политике” (Tanjug 
2017a). Метафоре: „Пандорина кутија” (Kurir 2017a), „домино 
ефекат” (Fonet 2017a) и „мечка пред њиховим вратима” (Tanjug 
2017a) означавају сецесионистичке претње које се актуелизују 
на територији Европске уније – а за које се управо Унија 
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перципира као одговорна, јер је подржала отцепљење Косова. 
Овај сецесионистички чин се инаугурише као иницијални и 
њиме се легитимизују наредни покушаји сецесије.

У таблоидним медијима се перцепција непријатељске 
ЕУ појачава. Европска унија се, у маниру омаловажавања, 
дискредитује као посредник у разрешавању спорова у вези 
са сецесијом – путем персонификације: „Европо, паметнија 
си док ћутиш” (Informer 2017b); увредљиве квалификације 
званичника Европске комисије: „појма нема о чему говори 
(...) прича глупости” (Informer 2017c); исказа: „Овакву глупост 
могу да кажу само идиоти” (Informer 2017b), и сведочења о 
„очигледно шизофреној позицији ЕУ” (Informer 2017c). На овај 
начин се вербализују изразито негативни вредносни судови 
у односу на реаговања иностраних актера (ЕУ) на покушај 
сецесије одређеног региона. 

Таблоиди користе емоционално засићен речник, 
манипулативно усмерен ка ирационалним капацитетима 
заједнице. У функцији манихејског обликовања политичке 
стварности употребљени су искази попут: „нечиста савест 
наших непријатеља, који су се огрешили о нас” (Inform-
er 2017d); који „раде своје” док „Србију нико не штити” 
(Blic 2017). Антиевропски став је најдраматичније изражен 
уоквиравањем путем спиновања, у (на срећу) лажној вести 
да деца у Србији „масовно умиру од канцера” (Informer 
2017e), као последица НАТО бомбардовања (1999) у којем 
су учествовале европске државе, подржавајући косовски 
сецесионизам. Случај Каталоније се, уоквиравањем путем 
контраста, инструментализује у циљу дисквалификовања 
политичког легитимитета ЕУ и, истовремено, мобилисања 
националистичких осећања и афирмације домаћих политичких 
елита. 

(5) Дискурс српске одговорности. Подразумева 
преузимање одговорности за губитак Косова, који се у овом 
обрасцу тумачи као последица репресије српских централних 
власти над становништвом на овој територији. То се истиче 
и као главна разлика у односу на случај Каталоније. У овом 
обрасцу се подржавају реаговања Европске уније, која је 
кадрирана као ауторитет који заступа интересе уставног права, 
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демократског дијалога и европских вредности (Beta 2017c; 
Kišjuhas 2017). Генеза одговорности политичког режима у 
Србији се разматра од „насилног растурања Југославије које су 
пратили злочини, разарања, прогони и геноцид” (...). „Једном 
прекршена Бадинтерова правила о распаду Југославије по 
границама република, од Косова су направили преседан у 
међународном праву” (Kojčić 2017). Овај дискурзивни оквир 
преиспитивања сопствене одговорности представља својеврсно 
наличје напред описаног доминантног; у српском јавном 
мњењу је слабије укорењен; везује се за тзв. ʼграђанистичкиʼ 
део друштва (конфронтиран са ̓ националистичкимʼ), и такође 
није лишен политичке (и идеолошке) инструментализације, 
како историјских конфликата на Балкану, тако и савремених 
проблема сецесије. 

Око централне теме – поменутог протестног писма Владе 
Србије, конституише се критика актуелне власти у Београду и 
њеног односа према косовском, али и каталонском покушају 
сецесије. Представници српских власти који траже одговоре 
од званичника ЕУ именовани су као „архилицемери” (Danas 
2017b); њихова реаговања оцењена су као „кукумавчења”, 
„ламентирање”, „глума надмености” (Paković 2017), а 
аналогије између Косова и Каталоније као „злураде”, 
„ступидне” (Kojčić 2017; Biševac 2017). Предметно писмо у 
овом обрасцу употребљено је као синегдотска замена за целину 
актуелне политичке власти у Србији – коју писмо отеловљује 
– тако да његове метафоричке презентације конотирају 
манипулативност власти и неповерење у њу: „апсурдно“; 
„инструмент за унутрашњу употребу”, „узалудан посао”, 
„подилажење бирачком телу ʼенергичним реаговањемʼ на 
неправду” (Valtner 2017); „једно велико ништа” (N1 2017); „још 
једна епизода пропагандне хистерије упућена домаћој публици, 
односно бирачком телу”, „бусање у кобајаги патриотска прса”, 
„политичка глума и фолирање” (Danas 2017b); „представа, још 
један мали провинцијални аматерски театар” (Fonet 2017b; 
Odalović 2017). 
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ЗАКЉУЧАК

Истраживање српског медијског дискурса о сецесији 
показало је значајан уплив тзв. косовских дискурзивних обрасца 
у уоквиравање сецесионизама у Западној Европи. Овај утицај, 
међутим, није потпун и апсолутан. Обрасци који су присутни у 
оба упоредна дискурса у српским медијима – оном о сецесији 
Шпаније и Каталоније, на једној страни, и Косова, на другој, 
су: противљење отцепљењу и другим сецесионистичким 
активностима; подршка антисецесионистичким политикама 
централних власти, и одговорност Европске уније. Две кључне 
разлике у односу на раније обликован косовски дискурс су: 
потпуни изостанак омаловажавања сецесионистичких лидера, 
активиста или симпатизера, и појава видљивијег дискурса 
српске одговорности. 

Када се случајеви Косова и Каталоније доводе у везу, 
медији претежно преузимају агенду и интерпретативне матрице 
од српског политичког мејнстрима, које потом репродукују. У 
овом обрасцу, тема сецесије Шкотске и Каталоније је често 
инструментализована како би се скренула пажња на домаћи 
проблем Косова, истовремено оспоравајући легитимитет 
Европске уније (будући да је подржала косовску сецесију) и 
афирмишући домаћу политичку елиту. У осталим прилозима, 
позајмљују се вредносно неутралне интерпретације из 
иностраних медија. 

Дискурс је у једном мањем делу антагонизован. Супротан 
приступ сецесији у односу на медијски мејнстрим негује 
усамљени дневник Данас, који уоквирава овај предмет: 
диверсификујући изворе и субјекте извештавања, уводећи већи 
удео аналитичких текстова и колумни, и отварајући перспективу 
српске политичке одговорности за сецесију и признавање 
Косова. Дакле, видљива је поларизација медијског дискурса 
о сецесији, са једним доминантним и свеобухватним медијским 
полом (наклоњеним влади) и другим маргинализованим 
(наклоњеним опозицији). 

У обликовању дискурса о сецесији коришћене су 
технике уоквиравања: путем метафора, контраста, спиновања 
и коришћењем фраза. Значајно обележје овог дискурса је 
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предоминација фактографских и подређеност аналитичких 
жанрова који на објективан, темељан и аутентичан начин 
дискутују проблеме сецесије. Медији се чешће појављују 
у улози посредника (а не креатора) већ формираних 
дискурзивних образаца, преузимајући их претежно од домаћих 
политичких лидера и, нешто умереније, од иностраних медија. 
Тако се инаугурише доминантан утицај ова два агенса у 
обликовању домаћег јавног мњења о сецесији. Још једна важна 
карактеристика дискурса о сецесији (односно његовог већег 
дела) јесте и његова интерпретативна хомогеност. Медији 
су изворе селективно активирали и консултовали, како би 
подупрли оне интерпретације које се адекватније уклапају у 
њихове уређивачке политике и политичке ставове које желе 
да подрже у вези са питањем сецесије. 
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Resume

This research relies on instrumentalist explanatory theories 
of secession and the media framing theory in order to examine 
discursive praxis through which Serbian journalists report on inde-
pendence referendums being held in West Europe, with primary 
focus being dedicated to the case of Spain and the United Kingdom. 
The aim of the research is to investigate whether a comparison can 
be drawn between media discourse on the secession of Kosovo 
and interpretative patterns that are utilized when Serbian media 
report on attempts of Catalonia and Scotland secession. The goal 
is to conclude whether Serbian journalists produce subjective or 
objective and analytical articles when writing about the sensitive 
subject of separatism outside of the domestic political context. 
The sample is based on the Internet archive of ten newspapers and 
broadcasting agencies which substantively covered the issue of 
Scotland’s and Catalonia’s right to self-determination during the 
respective referendums. 

The results go against the initial hypothesis which predicted 
that discursive frames used in describing the secession of Kosovo 
would completely spill over to reports on West European cases, but 
confirm the lack of adequate analytical approach to secessionism 
in Serbian media. We found several equal interpretative patterns 
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in both observed media discourses - on Catalonia and Scotland 
secession attempts, on the one, and Kosovo secession, on the sec-
ond hand. Those are: resistance to secession and other secessionist 
activities; support for central government anti-secessionist policies, 
and the European Union responsibility. Two key differences regard-
ing previously framed discourse on Kosovo secession are: absence 
of secessionist leaders humiliation and more visible discourse of 
Serbian responsibility. When it comes to Kosovo and Catalonia 
secessionism comparation, the media mostly take over and repro-
duce the Serbian political mainstream agenda and interpretation. 
This is the way to instrumentalize this media topic in order to draw 
attention to Kosovo’s problem, while supporting Serbian political 
leaders and disputing the European Union legitimacy (since it has 
supported Kosovo’s secession).

The mainstream media discourse has been challenged having 
in mind daily Danas, which frames the topics of secession by diver-
sifying sources and subjects of reporting, using a larger share of 
analytical papers, and opening the perspective of Serbian political 
responsibility for secession of Kosovo. But this media discourse 
polarization has one broader and dominant (pro-government) and 
one minor and marginalized (pro-opposition) pole.
Keywords: secession, online media, media discourse, the Republic 

of Serbia, Scotland, Catalonia11
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