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Сажетак: Текст критички преиспитује улогу новинарских доку
ментарних форми у савременом новинарству, превасходно гло
балнихштампанихмедија,крозинтенцијуостваривањаврхунске
интерпретацијеузпомоћ“indeepth”истраживањаикроздоку
ментарнопосредовање.Фокусистраживањајенаанализинара
тивадокументарнихрепортажа,каонесаморепрезентативних
представникановедокументаристике,већипредводникаглобал
ног тренда “storytellinga”, који је увелико завладао медијском
индустријом. Студија случаја “Nаtiоnаl Gеоgrаphic” на репре
зентативномузоркуомогућаваувидукомпозицију,темеханизме
постојањаинтенционалностиуобрађиванимдокументарнимре
портажама,изчегапроисходиобјашњењеначинањиховогдело
вањанасвестиосећањареципијента,узсвеприсутнапсихагошка
својства.Башкаоинемерљивутицајкојинатајначиностварују
навишемилионскупублику–читаоце.

Кључнеречи:документарнарепортажа,наратив,психагогија,
интенција,значење

Новинарска документаристика и документарне форме ге
нерално представљају основ свих интерпретативних и
истраживачких медијских садржаја и својом заступље
ношћу подижу кредибилитет, али и квалитет штампаних
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медија, часописа и магазина понајвише.1 Зарад подиза
ња квалитета самог текста, овакве форме често садрже и
репортажне елементе јер савремени журнализам подразу
меваиманентноприсуство„акронимаХелп (хуманизовати,
енергизовати,локализовати,персонализовати)којисеможе
применити на све облике новинарског изражавања“2. Чак
и теоретичари односа с јавношћу сматрају да „вишенису
у трендуизмишљенеи забавнепричевећистраживачкаи
интерпретативна обрада контраверзних тема. Читатељи
којиимајупосебнеинтересеобраћајусечасописимаради
озбиљнијегприступатематици“3.Новинарствоуизворном
обликупостаје„господарпосредовања,опуномоћеникљу
ди,посматрачкојиуместоњихвидионоштоонисамине
могувидети“4.Стогаауторнекогновинарскогдокументар
ногжанра(новинарпрофесионалацилистручњакзаодре
ђенуобласт),несамодадоносиквалитетвише,већпомаже
уразјашњењуипревасходнотумачењуконгломератаразли
читих,честоврлосупротстављенихинформацијау,чинисе,
бескрајном информативном хаосу који је увелико загадио
целокупнумедијскусферу,пасходнотомеништампаније
поштеђена.Изостанакинтерпретације,минималанбројили
потпуноодсуствоизвора,непроверенечињенице,недоста
такдокуменатаидокументарности, самосунекиодброј
нихнедостатакаштампаногновинарства21.века,уцењеног
утрцизатиражом(читајоглашивачима)иуунапредизгу
бљенојтрцисановиммедијимауреалномвремену.Разлог
више заприсустводокументаристике, јер „ни једандруги
обликкомуникације,засада,нијеуспеодапревазиђедоку
ментепоспособностидапоузданочувају,умножавајуипре
носеинформацијекрозпросторивреме“5.

Већина новинарских документарних жанрова у својој
структурипоседујенаратив.Пресвихфељтон,коментатор
скипреглед,историјскиесеј...,алисвакакоуовомсегменту
доминирановадокументарнарепортажа.Затојеонаиузета
застудијуслучаја.

Собзиромнапостојањенаратива,којеје,тврдимо,одесен
цијалне важности, новој документарној репортажи при
ступамо као наративној структури, затвореној целини са

1 Рад је део истраживачког  пројекта  „Политички идентитет Србије у
регионалномиглобалномконтексту“(евиденциониброј179076)

2 Кљајић В.,Интервју у штампи, online магазинима и на интернету,
Чигоја,Београд2012,стр.53.

3 КутлипС.М.,ЦентерА.Х. и БрумГ.М.,Односи с јавношћу,Мате,
Загреб2003,стр314.

4 БалФ.,Моћмедија,Клио,Београд1997,стр.114.
5 ФидлерР,Mediamorphosis,Клио,Београд2004,стр.64.
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сопственим иманентним законима функционисања, ко
ју чине приповедни текст и вишеструко функционалне
фотографије6иилустрације.Уанализикористимоиманент
ниметод,одређенеинструментеметоданаративнеанализе,
дескриптивни метод, као и квантитативноквалитативни,
статистичкииметодкомпаративнеанализе.

Такваанализарасветлићеструктурутекстова,начинњихо
вогунутрашњегфункционисања,тепроисходећипотенци
јалутицајностинамишљењеиосећањареципијента,оче
му,када јеречочасописуNationalGeographic,непостоје
валиднаистраживања.Узто,усмерењенаформуизразите
документарностијенеопходнокакобисеуказалонапотре
бузаквалитетнимистраживањем,којенамдубинскиобја
шњавазначајнепојавеиутиченаформирањекредибилног
мишљењаидруштвеноодговорногстава.

Ужељи да будемо прецизни и предупредимо потенцијал
нунежељенувишезначност,сматрамодајеважноодредити
кључне појмове. Под приповедним текстом подразумева
мосмисленуукупносттекстуалногделаструктуре,укоме
постојиинстанцакојаприповеда.Премдабисемоглиди
ференциратиуметнутинаративнииненаративниелементи
овогделаструктуре,собзиромдајесудеовеће,наративне
структуре, те сваки елемент, било да је носилац догађаја,
стања, дијалога, описа прожет њеном логиком, односно,
увекпостојиинстанцакојапричапричунапрвомнивоу,ко
ју творе свиелементиуинтеракцији,наративнитекстпо
сматрамо у његовој укупности. Структура поседује своју
интенцију,односно,усмерењенаформирањекорелативада
теструктуреуљудскојсвести.7

Каозначајно,истичемомодификованоодређењеформали
стичкогпојмовногпарафабулеисижеаЛеонаКојена,поко
менаративнитекст ,,настајезамењивањем’необележених,
семантичкинеутралнихкатегоријафабулеобележеним,се
мантичкиспецифичнимкатегоријамасижеа’,такодаје,’за
висноодпишчевогизбора[таквих]категорија’,‘смисаодо
гађаја,предоченихуновелиилироману…осенченоваквим
илионаквимимпликацијама”8.

6 Фотографије се могу посматрати као визуелни ’текст’, односно као
нејезичка ’прича’, што у крајњој линији и чинимо, али избегавамо
таквотерминолошкоодређењекојесобомкаоподтекстносиДеридину
тврдњудајесветекст,којојнисмосклони.

7 Овакосхваћенпојаминтенцијепотичеизфеноменологије.
8 ЛеонКојенпремаМарчетићА.,Фигуреприповедања,Народнакњига/

Алфа,Београд2004,стр.28.
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Одважностијенапоменутидасматрамоданепостојиопо
зицијаизмеђусадржајаиформе,утекстусадржајједаткроз
одређенуформуисамотакопостојичинећицелину,којаби
се изменомма ког елемента преобратила у другу целину.
,,Структуралнацелиназначисвакимодсвојихделоваи(...)
свакиодовихделовазначиуправоту,анедругуцелину.“9

Новадокументарнарепортажа

Новадокументарнарепортажапредстављапоследњимоме
нат еволуције репортаже, новинарске форме променљиве
терминолошке,тедистинктивнеспецификације.Онајепро
дуктсавременостииновоуспостављенаdiffеrеntiаspеcificа
успрези јесаопштимтоком’корективних’кретањанови
нарских формиштампаних медија. Са експанзијом нових
медијаиопсегапроизводећихсензација,прекоинтернетре
волуције,доданашњихдана,штампанимедијинашлисусе
уалармантноугроженојпозицији,којаихјеприморалана
изналажењеначинакојимабиобезбедилисопственуактуел
ностикредибилитет.Са једнестране,поједиништампани
медијипокушавајудасвојуоправданостобезбедеслужбо
вањем свеинстантизацији, а са друге, међутим, дошло је
до заокрета ка ,,повећаној интерпретативности“ и, сходно
томе, ,,документарности“.10Чињеницадаусветулевитира
недогледномноштворазнороднихиопречнихинформација,
истраживач,ујединитељсроднихитумачистих,чиниседа
јесавременостипрекопотребан.Поузданиинтерпретаторје
водичкрозпрашумучињеницаувременуXXIвека,којидо
приносиразумевањусветакрозобликењеговепојавности,
чијијеопозитзурењеубомбастичненаслове.

Узфељтонрепортажајенајстаријановинарскаформа.Своју
претечуимаутекстовимаиз13.и14.века,насталајеувре
меМаркаПола,аразвијалесујезнаменителичностипопут
ЕвлијеЧелебијеу17.веку,каснијеЏ.Свифт,А.Синклер,Џ.
Лондон,којипредстављају,,зачетникемодерненовинарске
репортаже,алиипредставникепочетакалитерарногжурна
лизма“11,апотомиРид,Киш,Хемингвеј,чијомзаслугом
је репортажа постала ,,камен темељацмодерног новинар
ства“12.Трећиталас,,новогжурнализма“обележиојекрај
XXипочетакXXIвекаињеговиприпаднициназиванису

9 МукаржовскиЈ.,Структура,функција,знак,вредност,Нолит,Београд
1986.

10КљајићВ.,Новадокументарнарепортажауштампи,Веродостојност
медијадомети медијске транзиције, приредио Раде Вељановски,
ФакултетполитичкихнаукаиЧигојаштампа,Београд2011,стр.234.

11Исто,стр.236.
12Исто.
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,,новинарима књижевницима“13, који чињенице преносе
користећисероманескнимметодама.Модернафактограф
скарепортажа,насталауновијевреме,,,усебисублимира
далековишеелеменатафактографијеукомбинацијисаре
портерскимизвештајем,док јестил,лепаречикреативан
рукопис(...)стављенудругиплан“14.Садругестране,нова
документарнарепортажа,уз,,опсервације(...)писцарепор
таже и неопходног присуства саговорника“15, темељи се
,,надокументарнојграђи,(...)имаангажман,износисуд,даје
оцену(...)(упогледуindeepthанализе),апосебнокрозсво
јуструктуру,тј.композицију,иупотребомнајразноврснијих
стилскихсредстава“16.Дакле,новадокументарнарепорта
жаимаособенувредност–изразитојеистраживачка,утеме
љенананеоспорном,носиставипоседујеинтенцијудага
читалацафирмише,теда,натајначин,будепобуђеннаде
лање,аузтосадржипажљивуманипулацијуграђом,алии
сопствениммедијумом.Нималослучајноуправоуњојсвој
потпунирефлексдобијаShulzоваподеланаседамкритери
јумакојиодређујувредноствести–новости,сапосебним
акцентомнаидентификацијуизаменљивостсликама.

Међутим,будућидановадокументарнарепортажапочива
надубинскомистраживању,нужноподразумевапосвећење
временаиновца,штопредстављанедозвољенииздатакза
многесавременештампанемедије.,,Евидентноједаекстен
зиванприступкопањучињеницаиспоратемељностпоста
вљајупитањефинансирањатаквогпосла(...).“17Дакле,фор
макојајевисокопозиционирананаквалитативнојаксиоло
шкојлествици,управозбогтаквогкарактераусебиносиза
метаксвоје’смрти’,паје,,свеређеприсутнаунедељницима
иселисе(...)умесечнике“18.Стогасмоанализуовеформе
утемељилинатекстовима125годинапостојећегглобалног
светскогштампаногмедијаучијојструктурионапредста
вљадоминанту,70,68%,и,самимтим,изразиторепрезента
тиванузорак.Тимпрештоовај„медијскидив“19,какогана
зивајуCеntеrиBrооmимаизузетновеликинесамомедијски
утицајидоспевадовишемилионскепублике.Натајначин
омогућеноје„комуникаторимадаупутеконкретнупоруку

13Тодоровић Н., Интерпретативно и истраживачко новинарство,
ФакултетполитичкихнаукаиЧигојаштампа,Београд2002,стр.54.

14Новадокументарнарепортажауштампи,стр.237.
15Исто.
16Исто.
17Интерпретативноиистраживачконовинарство,стр.55.
18Новадокументарнарепортажауштампи,стр.238.
19КутлипС.М.,ЦентерА.Х. и БрумГ.М.,Односи с јавношћу,Мате,

Загреб2003,стр.313.



393

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ и САРА ДОНЕВСКИ

конкретној публици на економичнији начин“20.Ако се то
медодајуисвеостале„платформе“NаtiоnаlGеоgrаphicа
пресвихтелевизијскиканали,филмскапродукција,студији
исл.,медијскаалиисвакадругамоћпостајеготовонемер
љива.Усвакомслучају–глобална.

Часопис“NаtiоnаlGеоgrаphic”

NаtiоnаlGеоgrаphicјестезваничногласилодруштванаста
логуВашингтону13.јануара1888.Тридесеттримушкарца
основалисудруштвоNаtiоnаlGеоgrаphic уциљу ,,проду
бљивањаиширењапознавањагеографије“21,начијејечело
дошаоГардинерХабард.Првипримеракчасописаобјављен
је у октобру исте године. Друштво је 1890. финансирало
експедицијунапланинуСентЕлијас. ,,Њомесупоставље
неодредницехиљадаекспедицијаиистраживањаукасни
јимгодинама.“22Тек1986.овајчасописпостаојемесечник.
НареднегодиненачелодруштвадошаојеАлександарБел
идонеоодлукекључнезадаљиразвојчасописа:укинуоје
продајучасописанакиосцима,намениогачлановимадру
штваидовеојеГилбертХ.Гросвенора,којијесамоиници
јативно1905. годинеувеофоторепортажууовајчасопис,
итимчиномпреусмериоњеговразвој,алииразвојштам
паних медија уопште. Како се унапређивала фотографска
техника, тако се повећавао квалитет објављених фотогра
фија,алисеишириотематскиспектар.Данас,фотографије
NаtiоnаlGеоgrаphicаостварујунајвишидометуовојобла
сти,тесучакизопштенеизфотографскихтакмичењазбог
апсолутногпреимућства.Друштвојефинансирало,,вишеод
7000експедицијаиистраживачкихпројеката“23,причемусе
токомвременаокренулоитемамаокојимасенијехтелого
ворити,каоштосу,,хемијскозагађење,нуклеарнаенергија,
илегалнатрговинадивљимживотињамаиљудскаеволуци
ја“24.Данасдруштвопоседујенеоспорануглед,изграђенна
темељунауке,алиивисококвалитетногновинарства,очему
сведочичињеницадабројиокодесетипомилионачланова,
авишеод40милионачиталацаиутицалоје,,каконаразвој
науке,такоинаразвојцивилизацијеу20.веку“25.

20Исто,стр.314.
21http://www.nationalgeographic.rs/odrutvung.html,посећен8.02.2013.
22Исто.
23Исто.
24Исто.
25Новадокументарнарепортажауштампи,стр.240.
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Корпус,контекстиициљистраживања

Предмет ове анализе јесте нова документарна репортажа.
Разматрамо је на узорку који чине носеће репортаже са
насловних страна  објављене у триброја српскогиздања
NаtiоnаlGеоgrаphicа,октобарском,новембарскомидецем
барскому2012.години.Узоракчинишестрепортажа.Овим
репортажамапосвећеноје96од324страницамагазинабез
реклама,односноод325страницеукупно.Дакле,онечине
38,6%одукупногсадржајабезреклама.Стога,можесере
ћи,оверепортажејесурепрезентативнеи,уистимах,поу
зданосведочеоNаtiоnаlGеоgrаphicууопште,збогчегасу
учињенеузоркомовеанализе.

Собзиромдајетезаопостојању,,аpriоriразликеизмеђу
наративногрежимафикцијеинефикције“26неодржива,већ
самимтимштообепоседујунаративноуобличавање27,тек
стовимаобјављенимуNаtiоnаlGеоgrаphicуприступићемо
користећисепојединиминструментимазаописприповед
нихтекстова,причемупрвих6позајмљујемоодМикеБала,
аосталепридодајемо:редослед,ритам,ликови,време,фо
кализација,приповедачилинараториграђа28,композицијаи
интенција.Овакваанализадовешћедоувидаукомпозицију,
теначинапостојањаинтенционалностиуобрађиванимдо
кументарним репортажама, из чега происходи објашњење
начинањиховогделовањанасвестиосећањареципијента.

Основнициљовограда јестедаукаженаванредандомет
који нова документарна репортажа може имати, остварен
уNаtiоnаlGеоgrаphicу,којисеогледанесамоумоћида
тих текстовада сложенанаучнапитањаињиховуретори
кумодификују и уњих имплементирају потенцијал да за
таква питања незаинтересованог реципијента преобрате у
радозналоги,натајначин,учиненаукуинтересоммаког
читаоца,већсууједнопримерглобалногтренданаративно
сти у превасходно новинарским документарнимформама,
репортажи пре свих. Грађа текстова резултат је опсежног
истраживања које се у тексту документима документује,

26GenetteG.,Фикцијскаприча,фактографскаприча,Фикцијаидикција,
Церес,Загреб2002,стр.65.

27Разумесе,оватврдњанемаапсолутноважењеуслучајунефикције,али
не подлеже сумњи када говоримо о новој документарној репортажи
NationalGeographicа.

28Под грађом подразумевамо модификовани структуралистички појам
материјала,којимсеозначаваоноштодолазиспоља,својомсуштином
независно од његовог постојања у целини текста. Пошто грађа бива
захваћена целином, у њу бивају имплементирани логика и значење
структуре, при чему, уз остале елементе, формира интенционалност
целине.
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штообезбеђујекарактернесумњивостикојипоседују,ањи
ховакомпозицијаомогућуједаинеупућеничиталацразуме
комплекснипроблемидагаразумекаобитност.Разјашње
њепоменутогмеханизмаунепосредној јевезисазадатим
циљем.На овомместу треба додати да (иако то није био
превасходнициљанализе)сесличниилиготовоидентични
механизмикористеутекстовимакојиимају(не)скривенеПР
намере(таквихслучајевабилојеиурепортажамаNаtiоnаl
Gеоgrаphicа–уциљупромовисањаодређенихидеја,ставо
ва,ређекомпанија,глобалнихтрендоваисл).Тимесеула
зиупољеманипулацијекарактеристично(превасходноали
данаснесамозањузбограстућегтрендатаблоидизацијеи
коддојучереферентне)засемиитаболиднуштампуитек
стовекојичинењенсадржај.Ипак,какопоследњаистражи
вањауСрбијипоказујудајеблизу70%укупногмедијског,
пасамимтимисадржајаштампанихмедија,отворениили
прикривениПР,овоистраживањетребалобидапослужии
усврхубудућиханализакојећепомоћиуразоткривањусуп
тилнихзлоупотребанаративностиимеханизаманаративау
тесврхе.

Насловна документарна репортажа октобарског броја
NаtiоnаlGеоgrаphicа,заразликуоддругихузорака,озна
чена је као истраживање. Без насловне, броји укупно 26
странаодкојихфотографијеиилустрацијезаузимају15,25
страна,априча10,75страна,односно41,35%репортаже.У
квантитативномпогледу,уовојрепортажипостојиприбли
жнаравноправноствизуелногитекстуалногдела.

Друга документарна репортажа објављена у октобарском
бројуNаtiоnаlGеоgrаphicабројиукупно16странаодкојих
фотографијеиилустрацијезаузимају14,априча2страни
це,односносвега12,5%репортаже.

Насловна репортажа из новембарског броја Nаtiоnаl
Gеоgrаphicаброји26страна,одкојихфотографијеиилу
страције заузимају 16,25 страна, односно 62,5%, а прича
односнотекстзаузимаскоро10страницачасописаодносно
37,5%репортаже.

ДругарепортажановембарскогбројаNаtiоnаlGеоgrаphicа
броји 14 страна, од којих фотографије и илустрације зау
зимају7,9страна,атекстнештовишеодшестстранаили
42,8%репортаже.

Насловна репортажа из децембарског броја Nаtiоnаl
Gеоgrаphicаброји20страна,одкојихфотографијеиилу
страцијезаузимају14,5,априча4,5страницарепортаже,од
носно22,5%.
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ДругадокументарнарепортажадецембарскогбројаNаtiоnаl
Gеоgrаphicабројиукупно12страна,одкојихфотографије
иилустрацијезаузимају8,75,априча3,25странице,одно
сно,27,08%репортаже.

Квантитативна анализа недвосмислено показује изузетно
великоприсуствофотографијеусвиманализиранимрепор
тажама, што само потврђује установљене концепцијске и
уредничкестандардеNаtiоnаlGеоgrаphicа.Готовобезиз
узетка фотографија чини више од 50% сваке репортаже,
штододатноговориоњенојпосебнојулози.Алитакођеи
одопунскомзначењукојесвакаодовихфотографијаимаза
свакуодпојединачнихприча.

Функционисањефотографијапосматрамоаналогнотексто
вимаупогледуодносаграђеи,условноречено,’приче’.На
име,грађајестеилијебилареалнопостојећа,ноу’причи’
онапостојисамонаједанначин,увидуисечкакојипостаје
непроменљивомцелином–елементомвишеструктуре,што
можеимплициратизначењскоодвајањеодпримарног,нео
брађеногматеријала,ускладусалогиком,значењемиин
тенцијомвишеструктуре.

Квалитативнаанализатекста,којајерађеназасвакуодпо
јединачнихрепортажа,показалаједаауторприповедачсам
имабароноликуколичинутекстаколикоисвиосталиживи
извориинформација(крозцитатеипарафразе),анереткои
више.Натајначинњемујеостављенамогућностпредоми
нантног утицаја на перцепцију, као и остваривање утиска
кодчитаоца.

Анализа

Анализиранедокументарнерепортажејесуготово100%до
кументарнетворевине.Обрађиванетемезахватајуседубин
ски,продиреседопрвихузрокапојава,појавесезахватају
уширини свог распростирањаи вероватнихбудућих ефе
ката. Резултат су сложеног и темељног истраживачког ра
да,причемусеауториистраживачиготово,,приближавају
научницима“29.

Обрађиванетемесухетерогене:криволовикријумчарење
слонова, преуређење Рија заОлимпијске игре, новаКуба,
ВикинзиистароседеоциАмерике,добреилошестранеме
танаиоткривањепотопљенеземље.Осимчетвртеипете,
којебисемоглесврстатиуархеолошкоантрополошкосо
циолошку односно природнодруштвену, остале припада
ју експлиците друштвеној области.Из наведеног се може

29Интерпретативноиистраживачконовинарство,стр.55.
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закључити(поготовоакоуобзирузмемоипретходноистра
живање30)дадоминирајудруштвенетемеуодносунапри
родне.Избор тема упућује да је „реч о глобалномаgеndа
sеttinguкојинадневномнивоупунистраницемедијскеин
дустрије далекочешћекроз акцидентеиинциденте онако
какотосавременимедији(паиштампани)чинеутрциза
тиражом“31.

Уанализиранимтекстовимасенаводеразличитиизворидо
кументарнеграђе–научнестудије,анализе,претпоставке,
статистике,бившеобјавештампанихиелектронскихмеди
ја, подаци релевантних организација...Живиизвори – на
учници,различитизваничници,актеризбивањаокојимасе
говори,локалностановништво–носиоцисуважнихинфор
мација.Највишеживихизворапостојиуопсежномистра
живањуКулт слоноваче (октобар 2012), чак 1832, док је у
осталимтај број знатномањи–између5и12.Премда је
поменута репортажа замашандокументаран текст, не тре
базакључитидајеквантитетживихизвораесенцијалан.О
томејасносведочипоређењерепортажаДобаргас,лошгас
(децембар2012)иРазиграниРио (октобар2012),одкојих
другаимавишеживихизвора,а,упогледутекста,вишеје
негодуплокраћа,имамањизахват,мањидометимањудо
кументарнувредност.Ауторирепортажамогуинеморају
иматифункцијуинстанцекојадокументује.Док,например,
услучајуКултаслоновачеаутор,излажућиопажања,носи
знатандеодокументарнеграђе,урепортажиДобаргас,лош
гас,ауторкасвегадвапутапостајетакофункционализована,
употпуностинеупадљиво.Дакле,изостајањеауторасведо
канезначиимањакдокументарности,већразличитупри
поведну матрицу, која је у сагласју са интенцијом текста.
Међутим,премдаускладусаконцепцијоммагазина,аутор
сведоктежиобјективности,уколико јеречоострашћеном
субјекту,његовставипакможесеуткатиутекстидобро
намернојпричипридодатиикап сувишне злонамерности.
Највећидеодокументарне грађеипакизлажеприповедач,
ненаводећиизворзнања.Собзиромнасвеприсутнудоку
ментарност,поступакнавођењабиствориоготовонечитљи
вуцелину.Стогаипостојезапосленикојисебавепровером
свих изнетих информација (часопис се поноси највећим
одељењемзапроверучињеницана светукојебројиблизу

30Види: Кљајић В., Нова документарна репортажа у штампи (студија
случаја National Geographic издање за Србију), у: Веродостојност
медија,дометимедијскетранзиције,Чигојаштампа,Београд2011,стр.
242.

31Исто,стр.242.
32Убројанојеимишљењегрупаљудисакојимајеауторразговарао.
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500људи),теихбезсумњетретирамокаоиинформацијеза
којејеизворексплициран,односнокаоистините.

У нефикционалним приповедним текстовима, за разлику
одфикционалних,постојизнакједнакостиизмеђустварног
ауторатекстаинаратора.Услучајуједнеоданализираних
репортажа,Култслоноваче,ауторБрајанКристијеприпо
ведачликфокализатор, односно активан је учесникприче
ионајкоји’види’.Приповедачнереткоупућујенасебе,не
двосмисленоистичућисопственуважност.Он јепоуздани
водич кроз у презенту излагана збивања, чиме се ствара
привиднепостојања временскедистанцеи тимеостварује
виднепосредностиизмеђучитаоцаикретањаприповедача
ликаињеговог опажајног захвата.На тај начиностварује
седодатноусмерењечитаоцанаприповедачалика,извесна
’блискост’и,сходнотоме,већистепенповерења,неопход
ногуследквантитетаиквалитетаинформацијакојенастају
посредствомвишеструко значајнихнаводаи описа опсер
вација.Такође,онитумачи,износизакључке,предлажере
шења.Са једне стране, описима опаженог документује се
излагано,билодајеречосаговорницима,просторимаили
другимдокументима.

Наиме,приповедач јеинстанцакоја језичкиуобличаване
језичке,документарновреднетворевинефотографијеиви
деоснимаксабилборда–ањеговаопажањаиописиистих
документују изглед значењски важних места – појединих
градова,фабрике,продајнихиизложбенихместазапредме
теодслоновачеиквантитети/иликвалитетњиховогинвен
тара.Садругестране,несмесепренебрегнутичињеница
субјект’гледа’,тенужанизвеснистепенсубјективностико
јути’документи’носе,којисеможеогледатисамоуизбору
предоченихинформација,алииуначинуњиховогизлагања.

УтекстуоРију,Фабиојеодважностизарецепцијуприче,
штосенаглашавапредочавањемселектованихчињеницаиз
његовогживота.Томесепридодајеиупечатљивопискоји
дајеприповедачфокализатор,акојијеодзначајазакаракте
ризацијулика–ФабиоличинаМајкаТајсонауодори.Исти
цањебаштаквогобележјаФабианијеслучајно–оно’упри
зорава’изложене,контрастнечињеницеизњеговогживота,
алииснажнокореспондирасаопштомизлаганомпричомо
Рију,којајетакођеутемељенанаживомпостојањусупрот
ности.Фабиосепојављујенапочеткуинакрају, чимесе
остварујекружнакомпозицијатекста.Фабијев’бивши’жи
вотпредстављенјекаорезултатподавањау’бившем’Рију
свеприсутномегзистенцијалномоблику,а’нови’каорезул
тат револтоминицираног одуховљавања.Измеђупредоче
ног ’бившег’ и ’садашњег’ Фабиа, који окружује причу о
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Рију,постојаојепреображајниконтинуитет,,,постепенопо
кајање“којејесамосугерисано.Риоје,међутим,приказану
временскомисечкукојиједоминантноодређенуправопре
ображајнимпроцесом–одукриминалогрезлогградатреба
дапостанедео,,функционалнеграђанскедржавесалегал
номекономијом“и–домаћинпредстојећеОлимпијаде.

Утекстуометану’видимо’јунакињу,екологаКејтиВолтер
Ентонијеву, за коју одмах бивамо заинтересовани, будући
да ’присуствујемо’њеној необичној делатности.Дескрип
цијадинамичнесцене,чијасеонеобиченосттемељинана
раторовојповученостиизприче,асамимтимиизостанку
његовогзнања,иницирапитање: ,,Заштотоонаради?“На
тај начин, читалац пробуђене радозналости припремљен
једасазна,штојеодважности,будућидасеразјашњењем
уводиједаноддвакључнаполаобрађенетеме–директни
утицајослобађањаметананаглобалнозагревање.Истовре
мено,разјашњавасезаштојеважнотоштооначиниити
меоправдавауводнаретардација.Кејтијеприсутнаупрвом
делуприче,привременонестајеипоновосепојављуједада
(за)кључнуреч:,,Кадабисмомоглидагаскладиштимо,био
би то велики извор енергије“.На почетку пробуђеног ин
тересазаКејти,читалацбиваприпремљендањенупоруку
заиста’чује’идајеаpriоriприхвати.

Свепричепочињуinmеdiаsrеs.Иницијалностварањеосно
вазаемотивноповезивањејеједаноддвадетектованана
чинадапотоњепредоченопостанеинтересчитаоца,нужан
заостварењеинтенцијеструктуре.Другијестепреокретање
узрочнопоследичногодноса,причемусенајпреупечатљи
водајупоследице,којепобуђујуинтересдасесазнаузрок,
да се открива услед упитаности. Они су у односу узрок
последица,причемуједругиначиндоминантан.33

Прича о Догерланду, сежући век и по изван сопственог
оквира,започињеодпрвогважногдогађајакојијепокренуо
ланацпотоњихрибарисумрежамазахваталинепроцењи
воважнеархеолошкеналазеи,збуњени,враћалиихуморе.
Затимсеунутарретроспекције,упогледуритмаприповеда
ња,примењујеелипса.Наиме,ДикМолубедиојерибареда
мудоносепредмете,штоједовелодопрвогважноготкри
ћанатомместујеумезолитубилокопнонакомејеживео

33У томе наликују прози модернизма, а особито постмодернизма чије
је једно од основних обележја управо преокретање односа узрок
последица.Сањимакореспондирају,алисеиодвајајуупогледудруге
важнеодлике,отвореностиинедовршеностидела.Репортажепоседују
чврсте структуре, одбачене у поменутој прози, а приче су допричане
коликојетомогућенаставакјенужноубудућности.ПМпрозанамерно
недопричава.
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човек.Удругомделупричепримењујесеелипсауобрну
томсмеру,одлазисе18000годинауназад,увремепочетка
отапања леда, када је постојала једна низија... Из давне
прошлости,причасевраћаусавременостипроучавањима
Догерланда.Аналогнотоме,композицијапричепочивана
смениприказа реконструисаногдогерландскогмезолитаи
савремених, међусобно допуњујућих научних стремљења
каистиниоДогерланду.

Фотографијечинечак71%укупногбројастранасвихана
лизираних документарних репортажа.Сходно уређивачкој
концепцијичасописа,фотографиједакакоимајусвојусамо
сталнумањуиливећу,или,тачнијеречено,већуилинајве
ћу документарну и естетску вредност, али тек унутар це
линеонезадобијајуодређенисмисао,уследпроширивања
илисужавањањиховогзначењскогпотенцијала,распореда
у целинии односа са текстуалнимдатостима.Не самода
наизузетанначинупризорују,онеравноправноучествујуу
грађењузначењаиинтенцијецелине.

Свим текстовима је заједничко коришћење начела орга
низације и поступака својствених фикционалним делима.
Суштинскаразликањиховогпостојањауфикционалними
нефикционалнимтекстовимапроисходиизразличитихин
тенцијацелине–доксупрвиусмеренинаестетске,другису
усмеренинасазнајневредности.Сазнајневредностикаткад
сусамесебисврха,апонекадсутаквогкарактераданужно
иницирајубуђењеделатногпринципаусвестиреципијента.
Постојањесвакогелементаструктуре,па,самимтим,иње
говефункцијеусаодносусаосталимелементима,имплици
раноједоминантноминтенцијом.

Собзиромдасунејезичкатворевина,фотографијепосвојој
битијесумањепосредованосновзаемотивнинабој,основ
изграђенпутемприказанихпредметностииликрозмодифи
кацијуњенепримарнеприроде,односноуинтеракцијипри
казанихпредметностиипратећегтекста.Такође,иуслучају
фотографија постоји врста узрочнопоследичнеманипула
ције,којасеостварујеусаодносуфотографијаиприповед
ногтекста–фотографијепоследицепретходепричиузроку.
Овефотографије,какобиреклаСусанСонтаг,показујудве
врстеморала–фотографаифотографисаногобјекта.„Фо
тографијајесјенуучинилатрајнијом,постајућиистовреме
ноисамасвојеврсномсјеномспознаје.“34

34С. Алић, Истина из фотографског строја, Култура бр. 132, Завод за
проучавањекултурногразвитка,Београд2011,стр.252.
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Анализиране документарне репортаже у мањој или већој
мери поседују психагошка својства35. Као и у књижевно
уметничким делима, психагогија је функционализовано
својство– ’завођењемдуше’, односно свестиреципијента
остварујеседасетекстуалнадатостприхватакаоистина.У
случајуовихдокументарнихрепортажа,разумесе,речјео
истинидругеврстеуодносунаонукњижевноуметничким
делимасходну,парадигматскуистину,наиме,речјеочиње
ничнојистини.Можесепоставитипитањезбогчегајеуоп
штепотребнокористититаквепоступкеисвојствакојасу
караткеристичназакњижевноуметничкадела.Збогчегаје
апсолутнојдокументарностипотребно’ткање’приче?Поу
зданамоћпсихагошкемрежепримењујесеуциљузбиљске,
истинске рецепције датости, ’хладних’ научних чињеница
којесетешкоразумевајуилакозаборављају,ачакиуслу
чајуњиховеадаптацијеускладусамоћиразумевањанеу
пућеногчитаоца,њиховкарактеростајенеизмењен,телако
побуђујуаутоматизамперцепције,штонужнопратимањак
пажњеинеправу,теефемернурецепцију.Наначинеописа
неуанализиостварујесеонеобичавање36научнихчињени
ца,штопратиразличитимсредствимаоствареноевоцирање
адекватнихемоција,теостваривањетемељазауосећавање,
а,самимтим,умериукојојјетоуопштемогуће,’истинско’
разумевање.

Буђењеминицијалногинтереса,оствареногначулном,емо
тивном и мисаоном нивоу, ствара се интересни темељ на
коме је могуће остваривање разумевања, сазнања и евен
туалног сазнањем иницираног ангажовања. Документарне
репортаже,тако,неговореонауци,већстварајуконструкт
доминантнонаучног,научноцентричног’света’укомејена
укаинстанцаукојусеверујеикојапоседујемоћдареорга
низујесвет.Алинеисамото.Јер,„светукомеживимо,пун
јеемоција.Данассветнепокрећусамочињенице...Затосе
данасчестонеокрећемоискључивочињеницама,речимаи
ономекојипричапредкамерамавећикњигама,фотографи
јамаисвемуштопреносиприче...“37

Уосталом, савременодоба је доба економије пажње, па је
самимтимсвевећеитржиштеонихкојисузадужени„зање
нопривлачење,професионалнупроизводњуипосредовање,
атосу–новинари.Основнасупстанцатогопстанкакрије

35Подразумеваседапсихагогијаимаширокепотенцијалезазлоупотребу,
штонијеновмоменат.Јошјеантичкисветбиосвестанњенихопасних
моћи.Усуштини,то јепроблеметике.Овде,међутим,неговоримоо
злоупотребама,већо’доброупотребама’.

36Појамрускихформалиста.
37СалмонК.,Storytelling,Клио,Београд2010,стр.169.
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сеувештинамапричањаприча,лојалностипремапублици
иновомпословноммоделукојитулојалностпоспешује“38.

Закључак

Још суМc Cоmbs и Shаw својим истраживањима показа
ли велику подударност тема које су обрађиване у масов
ниммедијимаионихкојесудоминиралеујавности.„Ма
совниммедијима се, додуше, не приписује способност да
вршеутјецајнатоштоћељудимислити,алимедијиуве
ликојмјериодређујуочемућељудиразмишљати.“39Тек
стови – репортаже светског глобалног штампаног медија
NаtiоnаlGеоgrаphicсвакаконесамодаимајутуинтенцију
већиреалниутицај.Онсеостварујекрозразличитеврсте
наративакојесуодкруцијалневажностизаоверепортаже
којепредоминантноипочивајунанаративнојструктуриса
сопственимиманентнимзаконимафункционисања,којечи
неприповеднитекстимултифункционалнефотографијеи
илустрације. Претходна анализа показала је кроз анализу
структуретекстованачинњиховогунутрашњегфункциони
сањакаоипотенцијалутицајанамишљење,осећањаибу
дућеставовечиталаца–реципијената.Собзиромнањихов
број(вишемилионскупублику)тајутицајдобијанадодат
номзначају.Поготовокадасеузмеуобзирукојојмериовај
медијучествујеукреирањуглобалнеагендеsetings.Чинисе
дакаоштосуауториNаtiоnаlGеоgrаphicамоделесвојена
ративнеструктуречестопреузимали(нереткомодификују
ћи)одсвојихкњижевнихпретходникаиузора,такоидруги
медијипресвегасаамеричкогианглосаксонскогговорног
подручја(алиисаосталих)свевишепреузимајуглобални
принципнаративностииstоrytеlingаусврхедобренамере,
алиионедруге.ХоћесерећисвеприсутниПРјеиовдепро
нашаоплоднотлезасвоједеловање.Нималонеочекивано,
акосезнадајеразвојодносасајавношћутекаорукуподру
кусаразвојемновинарства.Поготовоуколевци,тј.уСАДу.

Анализеунутрашњеструктуренаративапоказалесудасе
користеврлосуптилнеметодезаимплементирањеусвест
читалаца одређених (често крајности) ставова, осећања,
вредности. У готово свим анализираним репортажама –
причама,коришћенисунпр.придевикојиукоресподенци
јисаконтекстомреченицепостајузначењскипрегнантнии
учествујуначешћеуостварењунегативногодређења.Тако
ђејекарактеристичнодаопсервацијеврлочестоучествујуу

38ЈевтовићЗ.иПетровићР.,Штампанараскршћу,Културабр.132,Завод
запроучавањекултурногразвитка,Београд2011,стр.107.

39KunczikM.иZipfelA,Уводупублицистичкузнаностикомуникологију,
FriedrichEbertStiftung,Загреб1998,стр.147.
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карактеризацијипојединихсаговорника,одређујућинаврло
суптиланначинставкојићечиталацпремањимаимати.То
сечининапримеркрозвизуализацијутелеснихкарактери
стикаинатајначинсенегативниконтекстимплементира
усвестчитаоцапренегошто„ликизприче“уопштеузме
удеоузбивањима.Коришћењеелементапредзнањанеретко
секористиизанасилноотклањањесмислакојефактограф
скиелементиизворнопоседујуинатајначинсеконотира
однос према културнорелигијској, друштвенополитичкој,
идеолошкојиличаксоциолошкојконцепцијиодређенесре
дине,државе,пачакичитавихнарода.Очигледнодајехо
ливудскикултуролошкиобразац–стереотипиовдепрона
шаосвојеутемељење.

Контрастнекомпозициједеловарепортажапочивајунасме
ниипреплитањутаксативнихнаводачињеницаи„оживо
творујућих“статичнихилидинамичнихописа,призораили
сценауказујућинасубјектакојисаједнестранеинформи
ше,асадругестранеснажноосећа.Овааналогијасакомпо
зицијомструктурецелерепортаже(а)нијенималослучајна
иочитоједапредстављапанданнамикроплану.

Преплитање различитих нивоа прича праћене су и про
меномизлагањаупрезентуипрошломвремену,ауциљу
остваривањадодатнединамикекомбинујусе„живесцене“
итаксативнонавођењепрецизнихподатака,причемусеони
међусобнозначењскидопуњују.

Информативностсадржаја,графичкииздвојенауформиче
шћеглосе,алииантрфилеа,користисекаофундаментсна
жногемотивногнабојанакончегаврлочестоследиидопу
наувиду„визуализације“,алиифотографијекојадопуњује
емотивнинаноссамогтекста.„Перцепцијакојаједеокре
ативнеинтелигенцијеподразумеватокаковидимоновеин
формацијеикакореагујемонањих.“40Аутори–приповедачи
трудеседачитаоцима„олакшају“тајпроцес. „Наинфор
мацијемогуутицатиисимптоми,анеправиузрокпробле
ма.Тојенарочитоважнокадавредностизаједницеодређују
штајетоштосесматраприхватљивим.“41

Фотографије и илустрације најчешће кореспондирају са
причомуциљуобезбеђивањаформирањаставакојитреба
дареализује(готовобезизузеткапозитиванилинегативан
набој)пренегошточиталациштасазнао главном јунаку
илијунациматеприче.

40РоуА.Џ.,Креативнаинтелигенција,Клио,Београд2008,стр.43.
41Исто.
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Иаковећинарепортажанапрвипогледимапредоминантну
документарностивеомавеликибројтакозванихживихиз
вора(њиховбројсекрећеод10до18иврлосухетерогени),
њихове цитиране или парафразиране изјаве чине никада
вишеод9.85%до20%укупногтекста.Ауторприповедач
јенајчешћеактиванучесникупричиињеговаопсервација
чиниод17%до21%.Тонаравноговориоогромнојслободи
ипресвегапросторукојијеостављенаутору–приповедачу
заутискивањезначењананачинкојисамодабере,аливрло
очигледноикрозпоштовањеглобалногтрендаstоrytеllingа.
Утусврхукористесеиуопштавањакрозмишљења„сви,
неки други, трећи...“ које тек контекстуализовано поста
јерелевантно.Натајначинкоришћењемхиперболелажни
ауторитетнудисекаоосновазанужноприхватањетезе.На
равно, оне која се суптилнопровлачи одпочетка до краја
текста.

Каданараторније директни актерилиучесник,појављује
секаоекстерниприповедачиможеиматифункцијусведока
збивањаипреносиоцазнањакојиневезујезасебеемпатију
читалаца,ненарушавајућијединствоемотивногусмерењаи
задржавајућинатакавначинсвојуважнуулогууцелокуп
нојструктуриприче.

Усвимрепортажамаауторсепојављујеупрвомилиутре
ћемлицу.Аналогијапреузетаизвеликихкњижевнихделаје
очигледна.Теоријакњижевностипрецизнијетеоријанара
тиваодавнопознајеовуврступоделенаратора.Таконапри
меркадасепојављујеупрвомлицу,ауторилиописујесоп
ственидоживљајиискуство42илисепостављакаопосма
трач–учесник43.Утрећемлицунараторсеможејавитиу
триваријације.Првајетакозванинараторобјективгдена
изгледнемавезеизмеђуоногаштонаратормислиилиосећа
ионогаштоједатоупричи44.Свевидећегнаратораутрећем
лицукарактеришемогућностдасекрећенапрединазаду
временуипросторуинеконцентришесесамонаједанлик
упричи45.Ограниченисвевидећинаратор јефокусиранна
унутрашњисветједногликајерјеуправотасвестобрађива
нипредметинајчешћесејављаукраткимпричама46.

42Поугледунанпр.ХаклбериФинаМаркаТвена.
43Поугледуна“ВеликогГетсбија”СкотаФицџералда.
44Каошто јеслучајрецимоуХемингвејовојкраткојпричиБреговикао

белислонови.
45Таквог  наратора налазимо на пример у „Еми“ Емили Бронте или

„Оронулојкући“ЧарлсаДикенса.
46ПопутновелаХенријаЏејмса.
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Свеово још један једоказдасекористеначелаорганиза
ције и поступака својственификционалним делима, све у
сврхуостваривања сазнајне вредности, алиузнужнепси
хагошкенаносекојиимплицитноувекостављајумогућност
манипулације.
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NARRATIONASAGLOBALTRENDOF
JOURNALISTICDOCUMENTARYFORMS

Abstract

Thepapercriticallyreviewstheroleofjournalisticdocumentaryforms
in contemporary journalism, mainly of global print media, with the
intentionofachievingtopinterpretationbyusingindepthresearchand
documentarymediation.The focusof the research ison the analysis
of narrative in documentary reportage, not only as representative
of new documentaristics, but also as a leader of global trends in
storytelling,which already rules themedia industry.A case studyof
National Geographic on a representative sample allows an insight
into composition and mechanisms of intentionality in the analyzed
documentary reportages, fromwhichwe can derive explanations for
their ways of influence on the mind and emotions of the recipient,
with ubiquitous psychagogical features. An immeasurable impact
whichthosefeatureshaveonthemultimillionaudiences/readersisalso

consideredhere.

Keywords:documentaryreportage,narrative,psychagogy,intention,
meaning


