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ДОМЕДИЈСКИХКУЛТУРА
Сажетак:Поводом актуелизованетеме социјалистичкетелеви
зије,њеногутицајаипрограмакојејекреирала,акрозформуис
траживачкогдијалога,циљовогтекстаједапредставиуправо
објављенукњигуСабинеМихељиСајмонаХакстабла(SimonHux
table)„Одмедијскихсистемадомедијскихкултура”(FromMedia
SystemstoMediaCultures).Фокусирајућисенанастанактелевизи
је,каоновогмедијакојисепаралелноразвијаосахладноратовским
тензијама,инањенутицајувремеинаконвладавинекомунизма
у земљама источноевропског блока, ова компаративна медијска
студијасједнестранеистражујеспрегугеополитичкиходносау
овомделусвета,асдругестранедајеосавремењенпогледнаовај
медијкојијеобликоваомодерностсвакодневицеграђанаисоција
листичкукултуруиуметност.Стога,књигаомогућавареконтек
стуализацијудосадашњих(устаљенихинајчешћепреузиманихи
понављаних)мишљењаомедијимаикултуриудобаХладнограта,
као и ревизију спрам друштвеног, политичког имедијског окви
ракојијепостојаоуземљамаиза„гвозденезавесе”какоудругој
половиниXXвека,такоиусавременомтренутку.

Кључне речи: телевизија, социјалистичка модерност, компа
ративномедијскоистраживање,Југославија,ИсточнаЕвропа
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Увод

ТридеценијенаконпадаБерлинског зида архивикомуни
стичкихземаљајошувекнисуупотпуностиотворени,аме
ђуњимателевизијскиархивиипрограмикојеонисадрже
идаљечекајуисторијску,идеолошку,медијскуикултурну
контекстуализацију,заразликуодсвојихзападнихпандана.
Својоморигиналномнаучном студијом,СабинаМихељ1и
СајмонХакстабл2тежедаумање јазинесразмеруинтере
совањазастудијетелевизијеизмеђусједнестранеистори
чараи теоретичара уИсточнојЕвропи, где се ове студије
текпомерајусамаргинепроучавања,асдругестранеуЗа
паднојЕвропииАмерици,гдесеунеупоредивовећојме
риистражујеипишеонастанку,утицајуитрансформацији
телевизијекаомедија.Овајнедостатакинтересовањаможе
сепосматратикрознајчешћеперпетуираномишљењедаје
телевизијаусоцијализмубилаискључивоинструментпро
паганде,тедасуњенигледаоцикористилисвакуприлику
да се препусте „сјајнијим” телевизијским бојама капита
листичких суседа.Мањкавост ове тезе, сматрају коаутори
устудији,налазисеучињеницидасупрограмисоцијали
стичке телевизије у време настанка имали масовну и по
свећенупублику,алиинаклоносткојадоданастрајеи„са
којомсегледаоцисећајумногихтелевизијскихемисијаиз
социјалистичкогдоба”3.

Анализом програмских садржаја, архивских докумената,
искуствагледалаца,каоиполитичкихиисторијскихокол
ностиуразличитимземљамаИсточнеЕвропе,ауторитеже

1 СабинаМихељјепрофесоркамедијскеикултурнеанализеуЛафборо
универзитету(LoughboroughUniversity)уВеликојБританији.Усвојим
истраживањима,наосновукојихједосадаобјавилавеликибројнауч
них радова у релевантним међународим публикацијама, анализирала
је темеиз области студија телевизије, источноицентралноевропских
медија,хладноратовскихмедијаикултуре,компаративнемедијскеана
лизе,медија и национализма, итд.До сада је објавила књиге: „Media
Nations:CommunicatingBelongingintheModernWorld”(2011),„Central
andEasternEuropeanMediainComparativePerspective:Politics,Economy
andCulture”(2012)и„FromMediaSystemstoMediaCultures:Understan
dingSocialistTelevision”(2018).Њенеистраживачкепројектеподржали
суArtsandHumanitiesResearchCouncil,EconomicandSocialResearch
Council,BritishAcademyиLeverhulmeTrust.

2 СајмонХакстаблпредајеисторијунаГолдсмитколеџу(GoldsmithsCol
lege) у оквируУниверзитета уЛондону.Фокусњеговог истраживања
јенапериодукасногсоцијализма,наосновукогјеобјавиовеликиброј
научних радова у међународим часописима и другим публикацијама.
Између2013.и2016. радио је каоистраживачнапројекту „Screening
Socialism”наЛафбороуниверзитету,атренутнозавршавамонографију
осовјетскојштампиињеномутицајунајавнусферупосле1945.године.

3 Mihelj,S.andHuxtable,S.(2018)FromMediaSystemstoMediaCultures,
Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.1.
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даоткријуиобјаснеулогутелевизијеумодернизацијисоци
јалистичкесвакодневице.Најпре,ониуказујунаспецифич
неоколностипојединачнихземаља,затимнарегионалнуи
блоковскуповезаност,дабинакрајуназначиликомпаратив
несличностителевизијскихпрограмакојисусеразвијали
наЗападу,акојисуувоженииемитованиумањемиливећем
обиму и са различитим закашњењем (у зависности од зе
мље).Телевизијајеигралаважнуулогуустварањуосећаја
стабилностиинормалности,сматрајуМихељиХакстабл,и
нудилајеосновузазаједничкедруштвененавикеиобичаје
грађана4.Централноместотелевизораустановима„обезбе
ђивало јеконстантниконтактизмеђупартијеиграђанина,
аделовалојеикаоважанизворзаједничкедруштвенепри
падности,ускладусакомунистичкимвредностимаициље
вима5.”Међутим,овачињеница јеомогућилаауторимада
сагледају(ипокушајудаоспоре)уверењакојавећдуговла
дајуомедијимаикомуникацијиутоталитаристичкимрежи
мима,акојасуданасактуелизованасапроменамасветске
политичкеимедијскесцене.Устудијисенаводида јесо
цијалистичкателевизијабилауамбивалентном,иличакпа
радоксалном,односупремакомунистичкојидеологији.Док
јенајвећидеотелевизијскогпрограмабиоускладуса(про
писаним)комунистичкимнормамаиинтересима(јаснедру
штвене ангажованостиидиктата), социјалистичка телеви
зијапакнијеуспелададугорочно,устабилномконтинутету,
активноиангажованоодржиивежеграђанеза(догматску)
комунистичку идеологију. Тиме су државно контролиса
несоцијалистичкетелевизијеуИсточнојЕвропи,сматрају
они,успостављаленормеиследиледоминантнефакторесо
цијалистичкихдруштава,аликонтрадикторно,тиистиар
гументи били су узрочник почетка кризе и брзог процеса
распадаитрансформацијеистихземаљанакон1989.годи
не.Збогтогајеодпосебневажностизаразумевањеанализе
социјалистичкетелевизијепитање:

„Далисукомунистичкевластитокомхладногратауспеле
даискористепотенцијал телевизије какобиунапредиле
својереволуционарнеидеје,илијетелевизијапокренула
сопственуреволуцију,доприносећидогађајимакојисусе
на дуже стазе показалиштетним за комунистички кон
цепт?Каоштоћемовидети,одговорлежинегдеусреди
ни:Телевизијајебилаизузетноуспешнаууткивањукому
нистичкихидеалаусамутекстурусвакодневногживота,
пружајућиосновузасвакодневненавикеидругеоблике

4 За даљи резиме погледати поглавље „EverydayTime” у:Михељ,С. и
Хакстабл,С.нав.дело,стр.207232.

5 Михељ,С.иХакстабл,С.нав.дело,стр.2.



276

АЛЕКСАНДРА МИЛОВАНОВИЋ

друштвености, али је точинилабездодатногподстица
њанаискључивупосвећеносткомунистичкојагенди.Као
таква,телевизијајеималадвосмисленодносспрамкому
нистичкогконцепта:служилајекао„сидро”нормалности
итимедопринеластабилностиидугомопстанкукомуни
стичкевласти,докјеистовременодопринеладаидеоло
шкапорукавременомпостанесвенејаснија.”6

Књига„Одмедијскихсистемадомедијскихкултура”,узпу
бликације„PopulartelevisioninauthoritarianEurope”(2013),
„PopularTelevisioninEasternEuropeDuringandSinceSocia
lism”(2013),„TelevisionBeyondandAcrosstheIronCurtain”
(2016), „TV Socialism” (2016), итд., доприноси напорима
дасепоследњихгодинакреирајукохезивнестудијеисточ
ноевропске телевизије. Дубински се посвећујући теми, уз
преданост у вишегодишњем истраживању, аутори студије
СабинаМихељиСајмонХакстаблкомпаративноанализи
рајуутицајсоцијалистичкетелевизијекрозсистематизацију
односа„система”и„културе”каоуниверзалнихструктура
којенадилазепојединачнедржаве.Ранијенаведенадуална
природањиховогистраживањаутицала јеинаизбортер
минологије:политичкисистемуземљамакојеистражујује
комунистички,доксе закултуруимедијекористипридев
социјалистички. У уводу књиге одређен је методолошки
оквирутрикорака:померањеупроучавањуодмедијских
системакамедијскимкултурама(иуобаслучајакористисе
множина);компаративномедијскоистраживање(продукци
јемедијскихтекстова,њиховарецепцијаиутицај);утицајна
савременорезумевањемедијаикомуникацијеутоталитар
нимрежимима.

Утриглавнапоглавља:„ConceptsandContexts”,„Thespaces
ofstatesocialisttelevision”и„Thetimesofstatesocialisttele
vision”,заступљенесутемекојесеширеизвантрадиционал
ногдоменаполитике,обухватајућиустројствосвакодневних
навика и обичаја, перцепцију приватног и јавног живота,
образовнизначајиимплицитниутицајтелевизијенасоци
јалистичкумодерност,водећекултурнепринципе,масовно
прослављањеисторијскихдогађајаињиховурепрезентаци
јуумедијима.Такође,уизабранимземљамаИсточнеЕвропе
упериодуод1960.до1990.анализирасе:порастбројасати
емитованогпрограма,структура(сличностииразлике)про
грамскихшема(уизабранимнедељамаитокомпразника),
удеоиграногпограмаињеговетеме,историјскидогађајии
периодипредстављениуњима,обимувозастранихпрогра
маиземљењиховогпорекла,итд.Истражујућителевизију

6 Исто,стр.4.
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саобестране„гвозденезавесе”,МихељиХакстаблсепоме
рајуоднајчешће западноцентричногпроучавањамедијаи
строгеграницеИсток/Запад,алинезанемарујунационални
контекстусмислуспољнеполитике,међународнепозиције,
транснационалнеоријентацијетелевизијскеинфраструкту
ре,брзинуњеногразвоја,опсегиформудржавнеконтроле
медија.Указујућинасоцијалистичкутелевизијукаона„спе
цифичан подмодел савремене телевизије”7, аутори књиге
пружајуиновативниконцептиметодзаанализумедијских
култураширомсвета,којиукрајњемисходупомажеразу
мевању медија масовних комуникација у недемократским
окружењимаиубудућностипотенцијалноотварапростор
зановаистраживањаукојимамедијскеслободенисуједном
изаувекуспостављенстандард,већпољекојесеобнављаи
осваја,азаштасунампотребнестратегијеизнања.

Истраживачкидијалог

ЗаистраживачкипројекатСабинеМихељ„ScreeningSoci
alism”8,којијеупериодуод2013.до2016.годинефинанси
ралабританскаистраживачкафондација„LeverhulmeTrust”,
интервјуисаласамуСрбији22гледаоцасоцијалистичкете
левизијекојасурођенаизмеђу1939.и1975.годинеуСоци
јалистичкој Федеративној Републици Југославији (СФРЈ).
Овегледатељкеигледаоциразличитогстепенаобразовања
(одаутомеханичараиземљорадникадопрофесораидок
тора наука), из градских центара, али и селаВојводине и
централнеСрбије, одговарали сунапитањао важностии
утицају телевизије на навике и обичаје у њиховом свако
дневномживоту9.Такође,наосновушемезакодирањеМи
хељове,саколегиницомМиломТурајлићсамизспецијали
зованихчасописазателевизијскипрограмкодиралаигране
серије,домаћеиувозне.Измеђунассеразвиоистраживачки
дијалогкојисеовим(мета)текстомзаокружује.

Називвашегиницијалногистраживања„ScreeningSocia
lism“омогућаваоједвосмернианалитичкиприступтеми
– приказивање и/или „скрининг тест” социјалистичких
друштава.Далијетоосновнаидејасакојомстеушлиу
пројекатизаштојенасловпромењен?

Да, основнаидејапројектабила је да телевизијуињен
утицајпосматрамои анализирамокрозузајамну спрегу

7 Исто,стр.9.
8 ScreeningSocialism,LoughboroughUniversity,http://www.lboro.ac.uk/de

partments/socialsciences/screeningsocialism
9 Задаљирезимепогледатидео„Lifestoryinterviews:samplestructure“у:

Михељ,С.иХакстабл,С.нав.дело,стр.323330.
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дваинтерпретативнаоквира.Најпресхваћенукаомедиј
којисукомунистичкеелитепокушаваледаупотребекао
„оружје”пролетерскереволуцијенаконДругогсветског
рата,усмислуинструментакојиимјепомагаодаседуго
задрженавласти.Затимсмоунашемистраживањутеле
визијусагледалиикаоистраживачкиобјекаткрозкојисе
могуспознатиновипоглединаунутрашњетензијеипа
радоксесоцијалистичкихдруштава, акоји (представља
јућиновимедиј)померасвојуреволуционарнудинамику
изванконтролеполитичкеелите.Ускладустим,мојана
мерајебиладанасловкњигебудеили„ScreeningSocia
lism”или„TheTelevisionRevolution”,алисумиуредни
ци издавачке серије „Comunication, Society and Politics”
уCambridgeUniversity Pressу – РобертЕнтман (Robert
Entman)иЛансБенет(LanceBennett)–предочилидата
коформулисаннасловнећепривућидовољноширокупу
блику,идајеумоминтересудагапроменим.Чињеница
једамногечитаоцекојеинтересујумедијиикомуника
цијанезаниманиисторијаовогмедија,нитидруштва,у
овомслучајусоцијализма.Имајућитоувиду,аливодећи
сеисопственомтежњомдаукажемнаважностразумева
њасоцијалистичкетелевизије,одлучиласамдарезултате
истраживањаискористимкаоосновузаширитеоријски
иметодолошкиаргумент,теразвијемконцептиметодза
компаративнуанализумедијскихкултура(заразликуод
компаративнеанализемедијскихсистема,која је, захва
љујућиутицајнојкњизи„ComparingMediaSystems”,Ха
лина(DanielC.Hallin)иМанцинија(PaoloMancini),врло
распрострањена).Стога,теманашекњиге„Одмедијских
системадомедијскихкултура”тежидаприближиипри
вучедвесасвимразличитепублике–сједнестране,ону
којуинтересујеисторијателевизије,социјализамкаодру
штвеноуређењеиисторијаИсточнеЕвропеудругојпо
ловиниXXвекаи,сдругестране,онукојузанимакри
тичкочитањеикомпаративнаанализамедијскихкултура
(унајопштијемсмислу).

Крозприкупљањеимпресивнообимнеграђеосвакоднев
номживотуипопуларнојкултуриусоцијалистичкимзе
мљама,сједнестране,акрозанализумедијаимедијског
сећања, с друге стране, водили су васинституционална
сарадњаи(не)доступностматеријала,тејеиписањекњи
гетрајаловишегодина.Гдеонагеоисторијскизапочиње,
агдесезавршава?

Првеистраживачкематеријале за књигуприкупила сам
пре скоро 10 година, почевши да изучавам телевизиј
ске архиве у земљама наследницама социјалистичке
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Југославије.Овиархивитадасубили,иувеликојмери
још увек јесу, тешко доступни за све врсте истражива
ња.Сареткимизузецима,иаудиовизуелнииштампани
архивскиматеријалиувласништвусутелевизијакојесу
наследилејугословенскетелевизијскецентре.Гледањеи
копирање свихврста аудиовизуелнихматеријаламноге
медијскекућенаплаћују,теиакојемогућедобитипопуст
у сврхе академског истраживања, цене су и даље доста
високе.Такође,архивикојисадржештампанеизворепод
једнако су важни за проучавање и контекстуализацију
теме, али су тиматеријаличестокаталошкинесређени,
илисунапростоизгубљени.Збогтогасамсеусвомис
траживањудостаослањаланазаинтересованепојединце
којисубилиспремнидамипомогнуиолакшајуприступ
материјалима.Ималасамсрећедауцеломрегионубив
шеЈугославијепронађемвеликибројљудикојиделеса
мном етузијазамда се овоистраживањеоствари.Њима
самнеизмернозахвалнанапомоћи,јеровакњигабезза
једничкихнапораупроналажењуграђенебипостојала.

Иудругимисточноевропскимземљамасуочиласамсеса
тешкодоступнимтелевизијскимархивима.Међутим,за
хваљујућигрантубританскефондације„TheLeverhulme
Trust”,несамода јемојеистраживањеисторијесоција
листичкетелевизије знатнопоспешено,већ јеипроши
ренопоредЈугославијена јошчетириземље–Источну
Немачку,Пољску,РумунијуиСовјетскиСавез.Важноје
напоменутиитодајевременомумногимземљамапри
ступ релевантним архивима за историју телевизије по
стаомноголакши.Тосепосебноодоносинаархивисточ
нонемачкетелевизијеиделимичнонаархиветелевизије
уСовјетскомСавезу, због чега је и историја телевизије
башуоведвеземљедосаданајдетаљнијепредстављена.
Надамседаћеархивимедијскихјавнихсервиса,наслед
ници југословенских РТВ центара у Србији, Хрватској
и другим државама бивше Југославије, успети да нађу
моделзавећудоступностбаремделоваархива.Напри
мер,штампаниархивскиматеријаликојисесаданалазе
утелевизијамамоглибидасепренесуудругеврстеар
хива(каоштојеслучајуНемачкој,РусијииСловенији),
илидаседигитализујуипоставенаотворенедигиталне
портале.Значајно јепоменутиипорталEUscreen10,који

10Наинтерентстранициhttp://euscreen.eu/about.htmlналазисепорталEU
screenкојинудидигиталниприступаудиовизуелномнаслеђу.Колекци
јасадржи60.000насловаувисококвалитетнојрезолуцији,сапратећом
контекстуализацијомиметадатаподацима.ЊиховчасописView:Jour
nalofEuropeanTelevisionHistoryandCultureобјавиојетрематскиброј
„TelevisionHistoriesin(Post)SocialistEurope”(2014).
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јефинансиралаЕвропскаунијаикојифункционишекао
агрегатор одабраних архивских телевизијских програма
изсвихземаљачланицаЕУ.Наравно,свакоодовихре
шењазахтевареорганизацијуифинансијскеинвестиције,
алипресвегапроменуколективнесвестиозначајуаудио
визуелнебаштинезакултуруиисторију.

Прославе великих јубилеја, 60 година рада ТВ Загреб/
ХРТиТВБеоград/РТС,крозразличитепрограмскеса
држаје,одсамихпочетакадоданас,показалесуњихову
дубокуукорењеносту(пост)југословенскојкултури.Од
носно,онисуданасидаљеснажандеоличног/индиви
дуалног и колективног/генерацијског идентитета. Инте
ресантно једанистенаписаликњигусамоотелевизији
уСФРЈјер,пореддисперзивнообјављиванихчланака11и
историографија12,свеобухватнекњигеоњојдоданасне
ма.Далиидаљеразмишљатеоњеномписањуилисупи
тањакојастепотенцијалножелелидаистражитевећса
држанауовојстудијикрозкомпаративнуанализупораста
сатиемитованогпрограма;структурепрограмскихшема;
темаизаплетаоригиналнокреиранихигранихпрограма
ионихкојисуувезени,итд.?

11ДрагићевићШешић,М.Приватниживотувременутелевизије,у:При
ватни живот код Срба у двадесетом веку, приредио Ристовић, М.
(2007),Београд:Clio,стр.733767;Mihelj,S.ThePoliticsofPrivatization:
TelevisionEntertainment and theYugoslavSixties, in:TheSocialist Sixti
es:TheGlobalMovementintheSovietUnion,EasternEurope,andCuba,
eds.Gorsuch,A.andKoenker,D.(2013),Bloomington,Indianapolis:Indiana
UniversityPress,pp.251267;Peruško,Z.andČuvalo,A.(2014)Comparing
SocialistandPostSocialistTelevisionCulture.FiftyYearsofTelevisionin
Croatia,View,JournalofEuropeanTelevisionHistoryandCulture,Vol.3,
Issue 5. pp. 131150;Daković,N. iMilovanović,A. (2015) Socijalistički
familysitcom:Pozorišteukući,ZbornikFakultetadramskihumetnosti27,
Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, str. 183–203;Duda, I. (2015)Da
naskadapostajempionir:djetinjstvoiideologijajugoslavenskogasocijali
zma,Zagreb:SrednjaEuropa;Daković,N.andMilovanović,A.TheSocialist
FamilySitcom:TheatreatHome(SocialistFederalRepublicofYugoslavia
1972–RepublicofSerbia2007), in:TelevisionBeyondandAcrosstheIron
Curtain,eds.Bönker,K.,Obertreis,J.andGrampp,S.(2016),Cambridge:
CambridgeScholarsPublishing,pp.124147;Duda,I.(2016)Whencapita
lismandsocialismgetalongbest:tourism,consumercultureandtheideaof
progressinMalomisto, in:SocialInequalitiesandDiscontent inYugoslav
Socialism,eds.Archer,R.,DudaI.andStubbs,P.,London:Routledge,pp.
173192;Erdei,I.(2017)Fragmentijugoslovenskesocijalističkemodernosti
1970ihuTVseriji„Pozorišteukući”,Etnoantropološkiproblemi,sv.12(2),
str.537–563.

12Андрић,Б.(1998)ВодичкрозпродукцијуиграногпрограмаТелевизије,
Београд:фондсачуванихемисијаод1958.докраја1995,Београд:РТС;
Novak,B.(gl.ur.)(2016)Leksikonradijaitelevizije,drugoizdanje,Zagreb:
HRTiLjevak.
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Намерамијебиладанајпренапишемкњигуоисторији
телевизијеуСФРЈ,акаснијестудијукоја југословенско
искуство ставља у компаративни оквир.Међутим, кроз
разговоресауредницима,издавачимаиколегамаистра
живачимакојезанимајусличнетеме,посталојејаснода
ће књига саширим оквиром изазватимного веће инте
ресовање и оставити дубљи значај. Наравно, још увек
желим да напишем књигу о југословенској телевизији
–прикупиласамдовољноархивскогматеријаланаосно
вукогсамразрадилањенконцептиструктуру,укључу
јућиинацртпојединачнихпоглавља.Нажалост, за сада
незнамкада(идали)ћемивреметодозволити,јерсам
већзапочелановеистраживачкепројекте,докпаралелно
предајемнауниверзитету.Надамседаћенекиполазник
докторскихилипостдокторскихстудијабитизаинтересо
вандадаљеразвијаистраживањеојугословенскојтеле
визији, тедаћесемојраднаовој теминаставитикроз
менторствотеза.

Непрекиднимрепризирањемдрамскихсерија,РТСсоп
ственуархивуиисторијукористикаоемоционалниизвор
за евоцирање југословенскеносталгије.У сталномпро
грамском слоту емитују се „Музиканти” (1969), „Позо
риштеукући”(1972,1973,1975,1980,1984,2007),„Ка
мионџије” (1974, 1984), „Отписани” (1974–1975, 1978),
„Врућветар”(1980)итд.,алибезконтекстуализацијевре
мена и система (политичког, економског и медијског) у
којемсунастали.Текоднедавнотеоретичарииисторича
рикултуреимедијаулажунапоредаистражевредностии
успоставекритеријумеквалитетакојиизовихсеријапро
изилазе.Заштоједанассоцијалистичкателевизијатемаи
инспирација?

Репризирање социјалистичких серија наРТСуније из
узетак,јериосталетелевизијскекућебившихсоцијали
стичкихземаља(алиисвета)користепопуларнепрогра
меизсвогархивадабиналакијефтинначинпопуниле
програмизабавилепубликукојасејошувекзањихинте
ресујеирадоихгледа.Наравно,носталгијатуиграважну
улогу –ненужнокаонекритичкоприхватање, иможда
чакглорификовањепрошлости (иакоитогаима)–него
каопотенцијалкојиможедабудеподстицајзакритичко
суочавањекакосапрошлошћу,такоисасадашњошћуи
будућношћу.Управојеовакомбинацијаносталгијеипо
тенцијалазакритикупривуклаименедадубљепроучим
конституенте социјалистичке телевизије. Занимљиво је
даниуСрбији,нитиудругимземљамабившеЈугослави
јениједошлодоотвореногикритичкогпреиспитивања
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репризирања социјалистичких серија. У Пољској и Че
шкој,например,репризирањепопуларнихсоцијалистич
кихпрограмадеведесетихгодина,алиикасније,билоје
контроверзно и у великој мери исполитизовано.Одсут
ност таквих контроверзи уСрбији делимично је после
дицаратовадеведесетих,теекономскеиполитичкеситу
ације у земљинакон сломакомунизма.Иначе, питањем
односа телевизије, носталгије и колективног сећања се
небавимоу самој књизи, али га ја анализирам– зајед
носаколегиницамаиколегамаса„ScreeningSocialism”
пројекта–утематскомброју„Memory,Postsocialismand
theMedia”(2017)научногчасописа„EuropeanJournalof
CulturalStudies”.

Совевременскедистанце,несумњивоједајеуЈугосла
вијикреирањесвакеновеигранесеријебилотематскии
естетскивеомапромишљено,наосновучегасусеуспо
стављали критеријуми телевизијских канона, какве да
насминемамо.Истовремено,социјалистичкамодерност
представљена уњима имплицитно је утицала на свако
дневни живот многих Југословена (норме, вредности и
навике).Такође,осврћетесенамасовностиважностобе
лежавањадржавнихпразника,каоинањиховопредста
вљањенателевизији.Далијесличноиуосталимземља
маИсточнеЕвропе?

Кадсепоставипитањеутицајателевизије,илибилоког
медија, сматрам да је важно сагледати их из двоструке
перспективе.Прва јечињеницадамедијипотенцијално
врше утицај на друштво на два различита начина: кроз
причеињиховувизуелнурепрезентацију(narrativesand
representations); и кроз увођење нових друштвених ри
туалаинавика.Честосемедијскаанализазаустављакод
првог,доксепотоњиутицајзанемарује.Унашојстудији
„Одмедијскихсистемадомедијскихкултура”настојали
смо да обухватимо оба.Што се тиче друге важне пер
спективе,лакосезападнеупретеривањекадсеговорио
утицајумедија, поготово кад су у питању новимедији,
односно нове технологије комуникација, каква је била
телевизијаувреме Југославије.Каоштоседанасшири
паникаокоутицајадигиталнихмедијаидруштвенихмре
жа на политички живот, рецимо кроз ширење „лажних
вести”, тако је са појавом телевизије постојала бојазан
да ће сеповећати криминалинасиље, угрозитиморал
не вредности, и слично. Историјска истраживања јасно
указујудапојавасвакогновогмедијаилиизазивасличну
„панику”,илисупротно:инспиришеутопистичкевизије
које ће наводно омогућити нова технологија. Реалност
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је увек комплекснија од ових „медијских имагинарија”
(media imaginaties, према терминологији колегеСимона
Натала/SimoneNatale),штојеслучајисасоцијалистич
ком телевизијом. Партијски функционери и културне
елитеуЈугославији,паиширомИсточнеЕвропе,сједне
странебринулисудаћетелевизијапромовисатизападне,
„буржујске”вредности,доксусдругестранеутелевизи
јивиделимедијкојибимогаодапомогнеостварењуре
волуционарнихидеја,подигнекултурниниворадничких
класа,послужикаоинструментмасовногшколовања,али
икаосредствоквалитетнеразоноде.Унашојстудијипо
казујемодасупрограмисоцијалистичкетелевизијепро
мовисалииовуреволуционарнувизијуиуспешноуводи
линове,модерненавике–вечерњеритуалногледањеани
миранихфилмова, илимасовнопраћењеновогодишњег
програма, уз традиционална јела и пиће. То свакако не
значинидасугледаоциусвојилисвевредностикојејете
левизијапромовисала,нитидасуупотпуностиприхвати
ликомунистичкувизијумодерногживотаинапретка.Ту
севидеразликемеђуземљама,алииизмеђупојединаца
идруштвенихгрупа.Например, једнаодкарактеристи
кајугословенскетелевизијебилајевећиувознипрограм
сакапиталистичкогЗапада,укључујућииСАД.Али,као
штоуказујемоукњизи,тонезначинужнодасунајуго
словенскегледаоцевишеутицалезападневредности(ма
штаонепредстављале)илидасуонижуделизазападним
капиталистичким стилом живота. Баш напротив, наша
анализауказујенамогућностдајеуправооваотвореност
заразличитепричеирепрезентацијемодерногживотана
водилагледаоцедазаузмукритичкиилибаремскептичан
став спрам различитих идеализованих визија модерног
живота.СличнојеважилоизагледаоцеуИсточнојНе
мачкој, који су у великом делу земљемогли да прате и
источноизападнонемачкутелевизију.

Телевизор као артефакт заузима значајно место у више
различитихупоредниханализаувашојкњизи,акрозову
анализу откривате веома битне аспекте важности теле
визијеителевизоракакоусоцијалистичкомдому,такои
уцелокупномдруштву.Утексту„ThePoliticsofPrivati
zation, Television Entertainment and theYugoslav Sixties”
(2013),којистеобјавилинапочеткуистраживања,уоча
ватеспрегуизмеђувишеспратнихзграда,величинеста
новауњима,важностидневногборавкаизначајателеви
зорауњему.Коликосетатезаиукњизипотврдила?

Какоиранијенаводим,унашемистраживањусможеле
лидаизбегнемоанализумедијакојасесводинаанализу
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садржаја.Збогтогасмопунопажњепосветилинавикама
иритуалимагледањателевизије,алииулозителевизије
каоматеријалногобјектакојиимаматеријалнеквалитете,
заузимаодређеноместоупростору,итд.Изовеперспек
тиве,нашаанализауглавномуказујенасличностиЈуго
славијеидругихземаља(ИсточнеЕвропеисвета)–свуда
јетелевизијапостепенозаузималацентралнупозицијуу
домуифункционисалакаореференцазапородичнери
туале.Међутим,указујемоинанеколикоразлика,аједну
већнаводите.Наиме,становиусоцијалистичкимземља
маупросекусубилимањи,тесетелевизорчешћенала
зиоилиукухињи,илиудневномборавкукојијеуједно
биоитрпезарија,илиутакозваној„комбинованојсоби”
којајеистовременобиладневниборавакиспаваћасоба
задецу.Јошједназанимљиваразликабилајевидљивау
ранојфази„одомаћењателевизије”(domesticationoftele
vision), кад је поседовање сопственог телевизора била
реткост, апрограмсе гледаоудруштву, ванкуће.У зе
мљамасатржишномекономијомпрвителевизорисусе
најчешће појављивали у баровима и ресторанима и би
лисудеопотрошачкекултуре,доксуусоцијалистичким
земљамателевизорепрводобијалешколе,партијскеор
ганизацијеирадничкиколективи,којисупрограмкори
стилиилизаобразовнеиполитичкеактивности,илиза
разоноду.Стогајетелевизијаусоцијалистичкимземљама
одсамогпочеткабила„одомаћена”битнодругачијенего
укапиталистичкимземљама.

Штосетичесарадње,Вистерођенииодраслиузсоција
листичкутелевизијууЈугославији,аВашкоауторудру
гачијемдруштвеномимедијскомконтексту.Даливамје
топомогло(илиодмогло)дајаснијесагледатетелевизију
унедемократскимдруштвима?Далиувашојкњизиима
ревизионизма?Односно,далииновативнитеоријскиза
окрет у вашој студији којим сеистраживањепомера од
медијских система камедијскимкултурамаможепомо
ћиразрешењузаблуденашегенерациједателевизијаима
јавну, културну и образовну вредност, а да је данас та
функцијадеформисана,илијенема?

Сигурнодасуразликеуискуствусасоцијализмомисо
цијалистичком телевизијом снажно – и верујем веома
позитивно–утицаленанашуанализу.Такође,мојаекс
пертизапресвегасеодносинаЈугославију,докјеСајмон
историчарСовјетскогСавеза.ОдрастајућиуЈугославији,
каодетесампроводилавремеиспредтелевизора,штоје
неизбежно утицало на мој приступ теми и постојала је
могућностдасоцијалистичкутелевизијупресвегаинтер



285

АЛЕКСАНДРА МИЛОВАНОВИЋ

претирам кроз призму југословенског искуства, које је
умногоме специфично. Захваљујући сарадњи са Сајмо
ном–идодатносаЕлисБарден(EliseBardan)иСилвијом
Шостак(SylwiaSzostak),којесуприкупљалематеријале
уРумунијииПољској–брзосепоказалодајугословен
скателевизијазаправоинијебилатакорадикалнодруга
чијаипосебна,даимасличностинарочитосапољском,
донеклеисточнонемачкомичакрумунскомтелевизијом.
Штосеревизионизматиче,нашајенамерадасеудаљимо
од хладноратовских поједностављених перцепција, које
социјалистичку телевизију виде као инструмент пропа
гандеисасвимразличитуодЗападне.Измеђуосталоги
збогтогаунашојанализиуказујемонамногесличности
телевизијскихкултурасоцијалистичкихикапиталистич
ких земаља. Једна од тих сличности односи се баш на
функцијутелевизијекаојавногсервиса,гдеуказујемона
чињеницу да је схватање друштвене улоге телевизије у
социјалистичкимземљамаувеликојмерисличноразуме
вањудруштвенеулогејавнетелевизије(publicservicebro
adcasting)наЗападу.Уобаслучаја,телевизијајесхваћена
као институција која доприноси остварењу друштвеног
јавног добра, која функционише као инструмент јавног
образовања,информисањаиквалитетнеразоноде.Исто
ријусоцијалистичкетелевизијезбогтогатребасхватати
каодеошире,глобалнеисторијемедијасајавномфунк
цијом, и као такву је супротставити историји комерци
јалнихмедија.Из тога следи да је крах социјалистичке
телевизијезаправоповезанисакризомјавнихмедијакао
таквих,сакојомсесуочавамонесамоубившимкомуни
стичкимземљама,негоидаљеусвету.

Комезаправо„припада”социјалистичкателевизија?Ко
лико је она (не)истражена? Ко су испитаници у вашој
књизи,акоњеничитаоци?Сакојомврстомпубликеће,
премаВашеммишљењу,онанајбољекомуницирати?

Књигајеписанапресвегазастручнујавност,истражива
чекојисебавеисторијомсоцијализмаиисторијоммеди
ја,каоизастручњакекојезанимајукомплекснапитања
односамедија,културе,свакодневногживотаиполитике.
Многојепитањакојачекајуодговореипунојетемакоје
супотпунозанемарене,несамоојугословенскојтелеви
зији, већ ишире у тој области. Само као пример наве
лабиходностелевизијеиспорта,образовнеипрограме
задецу,међународнекопродукције,итд.Надамседаће
књигаубедитичитаоцедасоцијалистичкателевизијана
неки начин „припада” свима, у смислу да искуство со
цијалистичке телевизије представља важан и изузетно
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значајандеомедијскеисторије,каоидаопштатеоријска
разматрањаодруштвеној,политичкојикултурнојулози
медијаумодерномдруштвууобзирморајуузетиисоци
јалистичкоискуство.

Закључак

Студија „Од медијских система до медијских култура”
угледнихбританскихистраживачаСабинеМихељиСајмо
наХакстаблаотварапољезаиновативнокритичкочитање
ианализуразвојателевизијеуИсточнојЕвропи,полазећи
одњеногисторијскогпрегледа(развојнихпракси,трендова
истратегија)докомпаративнемедијскеанализе.Поставље
наукоординатамавременаипросторанастанкаиутицаја
социјалистичке телевизије, студија надилази перпетуира
намишљењаистереотипеоовојтемиунајвећојмерикроз
анализуутицајателевизијенасвакодневниживотусоција
листичкојмодерности,заједничкедруштвененавикеиоби
чајеграђанаусоцијализму,итд.Социјалистичкателевизија,
сматрајуаутори,безобзиранабројнеспецифичности,нео
двојивајеодевропскихисветскихтокова.Стогаовастудија
представљановимоделзаистраживањемедијскихкултура
широмсвета,алии(ре)интерпретацијеи(ре)контекстуали
зацијестудијателевизијекакобисеуспоставилаосноваза
будућапроучавања.
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REFLECTIONSOFTHESOCIALISTTELEVISION

ASTUDY:FROMMEDIASYSTEMSTOMEDIACULTURES

Abstract

In reference to the ever actual topic of the socialist television, its
influenceandtheprogramsithascreated,usingtheformofresearch
dialogue, this paper aims to give a review of the recently published
bookbySabinaMiheljandSimonHuxtable–FromMediaSystemsto
MediaCultures,(2018).Focusingonthebeginningsoftelevisionasa
newmedia,whichdevelopedinparallelwiththeColdWartensions,as
wellasitsimpactatthetimeofthecommunistruleandimmediately
after the communist rule in the countries of the Eastern Block, this
comparative media study covers the interaction of the geopolitical
relations in thispartof theworldon theonehand, andon theother
hand,offersamodernizedviewofthesamemediathathasshapedthe
modernityofeverydaycivillifeandthesocialistcultureandart.The
bookallows for recontextualizationof theopinionsabout themedia
and culture of the ColdWar era (those that were rooted and most
frequently adopted and repeated), and also offers a revision against
thesocial,politicalandmediaframeworkthatexistedinthecountries
behindtheIronCurtain,bothinthesecondhalfofthe20thcenturyand

inthisparticularmoment.

Key words: television, socialist modernity, comparative media re
search,Yugoslavia,EastEurope


