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Популаризација  националних  јунака 1  има два основна значења, односи се на два 
различита, мада међусобно повезана проседеа. С  једне  стране,  реч  је  о операцијама 
намењеним томе да се борцима за ствар нације прида популарни (народски) карактер. 
С друге стране, популаризација јунака значи вулгаризацију, дифузију подвига нацио 
налних јунака у народној маси. Наравно, кад се национални вођи и војници приказују 
као људи из народа а пројекти изградње или учвршћивања нације описују као оства 
ривање идеје  која  је  претходно формулисана  у народној  традицији,  онда  се  то  чини 
управо зато што се очекује да ће такви прикази наићи на широк одјек у народу. И, vi 
ce versa, широка дифузија херојских призора и дела становника националних пантео 
на на крају доводи до тога да се они претварају у ликове из народне маште. Ипак, ми 
слим да  је не само могућно него и методолошки важно да се утврди разлика између 
квалитативног и квантитативног смисла популаризације националних јунака и да се о 
њима говори одвојено. 

1. Од националног до популарног 

Рећи да се национални јунаци популаришу онда кад им се приписују народске (по 
пуларне) црте претпоставља да постоји типолошка и историјска разлика између попу 
ларног (народног) и националног, на пример, између народне (фолклорне) културе и 
националне  културе,  између народних  веровања и обреда и „религије нације“, с ње 
ним култом националне државе. 

За  идеологе  нације,  који  настоје  да  дефинишу  легитимитет  власти  националних 
држава, које се јављају у Европи почев од краја XVIII века, разликовање популарног 
и националног не долази у обзир. Напротив, националне елите настоје да новој власти 

1  Речју  национални  јунак  овде  је  означен,  пре  свега,  онај  чији  храбри  и  пожртвовани  подухвати 
утемељују нацију као имагинарну заједницу и представљају предмет култа у оквиру "религије нације".
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дају  популарну  (народну)  подлогу,  да  аутентификују,  легитимишу  и  оправдају  своје 
политичке и војне подухвате позивањем на такозвани „дух народа“ (данас: „етнички 
идентитет“),  то  јест  представљањем новог политичког поретка   који више нема бо 
жанско јемство  као поретка у име народа. 

Ова стратегија је посебно плодотворна зато што се позивање на народ може лако 
удвојити, и тако учинити још солиднијом референцом, позивањем на природу, јер је у 
неоромантичкој оптици, која се данас намеће са изненађујућом снагом, народ везан за 
свет природе. С обзиром на то, овде је популаризација националног исто што и њего 
ва натурализација  (у смислу који  је R. Barthes дао том термину). Стратегија легити 
мисања националне власти тражи да утемељивачи нације буду популаризовани („по 
народњени“) и  тиме натурализовани („поприрођени“). Тачније, популаризација  је  је 
дан момент конструкције националног јунака, хероизације истакнутих личности наци 
оналне историје. 

На основу српских примера, могућно је описати неке од најважнијих поступака те 
популаризације/конструкције  националних  јунака.  Фолклоризација  националног  са 
стоји се у томе што се историја нације и портрети оних који се за њу боре сликају у 
популарном,  фолклорном  стилу,  што  се  национална  историја  претвара  у  популарну 
књижевност и митологију. Изложити подухвате неког политичког или  војног  вође  у 
десетерачкој песми представља једноставан и ефикасан начин да се сугерише идеја да 
је све што тај вођа чини у савршеном складу са вољом народа. Кад се тврди да је из 
весна за националну ствар важна личност у вези са неким јунаком из народног преда 
ња и кад се каже да та нова личност представља верну реплику оригинала, да она на 
слеђује и наставља његово дело, онда је реч о инкарнацији фолклорног лика. Укоре 
њивање  је поступак популаризације у коме се инсистира на народном, сељачком по 
реклу неког националног вође или борца: приповеда се о његовом детињству на селу, 
о његовој везаности за земљу, за претке, за народну традицију и обичаје, он се облачи 
у народно одело, у руке му се стављају гусле. 

Те поступке налазимо већ у генези српских националних јунака из круга историј 
ских личности које су живеле у време формирања модерне српске нације. У складу с 
њима одвија се хероизација Карађорђа, Хајдук Вељка, Његоша и Вука Караџића. Кад 
је  реч о Вуку, његово  сељачко порекло и његов фолклористички и  етнографски рад 
сигурно су помогли да се конструише лик националног јунака блиског народу. 

Судећи, међутим, на основунеких других примера, изгледа да у стварању лика на 
роду  блиског  националног  јунака  улога  биографских  чињеница  није  одлучујућа.  У 
том погледу, поучан је Његошев пример. Црногорски кнез и владика имао је изразито 
резервисан,  аристократски    данас  бисмо рекли:  елитистички    однос према народу, 
упркос  романтичарској љубави према фолклору. Па, ипак, и у његовом лику нацио 
налног јунака важно место има блискост с народом. 

2. Од популарног до националног 

Било  би  тешко  одредити  тренутак  кад  су  историјске  личности  из  прве  половине 
XIX века ушле у пантеон српских националних јунака. У сваком случају, они су ту на 
шли једну групу јунака који су имали част да буду примљени међу првима: Свети Са 
ва,  Цар Душан,  Кнез  Лазар,  Обилић, Марко, Старина Новак, Мајка  Југовића  ...  Ти



Популаризација националних ... ГЛ. ЕИ САНУ XLV (1996)  51 

први  становници  српског  националног  пантеона  потичу  из  средњовековне  историје 
(од XII до XIV века), из народне поезије и митологије, а понекад истовремено из сва 
три извора. Али, да би били примљени у национални пантеон, они су били подвргну 
ти третману прилагођавања и дотеривања. Тај третман се овде назива „национализа 
цијом“. Реч је о преузимању народног сећања и народне маште у систем представа ко 
је обликују слику нације. 

Карактер народног јунака мора бити очишћен од разних двосмислених и неразго 
ветних  црта,  које  су  често  трагови његовог  митолошког  порекла.  На пример,  слика 
Мајке Југовића чува извесне црте својствене карактеру виле, она зато подсећа на Вал 
киру  из  скандинавске  митологије.  Дакле,  она  није  обична  мајка  која  оплакује  смрт 
својих у боју погинулих синова. То запажање и један ерудитски осврт на митолошке 
слојеве  у  лику Мајке  Југовића  дугујемо Веселину Чајкановићу,  који  је  дошао до  за 
кључка  да  је  потпуно погрешна и неоснована  тенденција  да  се  од  тог лика направи 
„тип српске мајке“ : „али да ли је то жалост српске жене и српске мајке?  Никад ни 
до века!" 2 И Чајкановић наводи необичне стихове којима народни певач описује смрт 
своје јунакиње: 

Надула се Југовића мајка, 
Надула се, па се и распала. 

Међутим,  аутор  једне  савремене  антологије  народних  епских  песама,  намењене 
широкој публици и патриотском образовању омладине, одлучио је да у својој збирци 
ипак задржи и ову песму о јуначкој мајци, али да би је учинио сасвим у складу са уло 
гом примерне српске мајке, он је просто изоставио наведене грубе и двосмислене сти 
хове. 3 

Места  која  су  у  националном пантеону добили његови становници не подударају 
се са значајем који они имају као јунаци народних предања и песама. На пример, Ми 
лош Обилић, српски национални јунак par excellence, чији национални престиж уве 
лико превазилази онај који има Марко Краљевић, у контексту народне епске поезије 
(осим  епизоде  о  Косовској  бици),  остаје  у  сенци  овог  свог  моћног  пријатеља  и  за 
штитника, који је неприкосновена звезда те поезије. Оно што спречава Марка да зау 
зме  боље  место  у  српској  херојској  номенклатури  управо  је  његова  сувише  велика 
слава. Она прекорачује националне границе и отежава евентуалне ретуше на његовом 
лику. Она, такође, смета свођењу Марка Краљевића на отеловљење апстрактне наци 
оналне  врлине.  Зато  Марку  припада  популарност  у  народу,  а Милошу  национални 
значај. 

2  Веселин  Ча јкановић,  Из  српске  религије  и  митологије.  1. Мајка  Југовића,  Забавник,  Додатак 
Српских новина, 15. септембар 1918. 

3 В.  Ђурић,  Антологија народних јуначких песама, 12. издање, СКЗ, Београд, 1989.  И Вук Караџић 
је покушавао да оправда селекцију и адаптацију "сирове фолклорне грађе", полазећи од примедбе да "наш 
народ ни сад још не познаје праве вриједности својијех народнијех пјесама" (Уп. наш рад "Vox populi  vox 
naturae", у: Бордел ратника, Библиотека XX век, 1994, стр.86).
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3.  Од култа јунака до хероизације друштва 
(Време и простор популаризације) 

Популаризација  (дифузија  слике  и  приче)  националних  јунака предмет  је  сталне 
бриге модерних држава. Међутим, она одлучујуће зависи од историјског и политичког 
контекста, различита  је у време мира и у време рата, укључујући ту и „хладни рат“. 
Сходно томе, могућно је говорити о два времена и два простора популаризације јуна 
ка. 

У  време мира,  кад  је  опасност од рата, стварна или измишљена, одагнана,  јавне 
евокације националних јунака одвијају се у успореном и равномерном ритму. Тренуци 
тих евокација унапред су одређени у календару националних празника и годишњица 
историјских догађаја, као и у програмима наставе историје у школи. Чак и мање зва 
нични облици  сећања на националне  јунаке  историографска, књижевна и филмска 
дела  уклапају се у тај ритам. 

Кад земља живи у периоду кризе и рата, повратак јунацима постаје и интензивни 
ји и чешћи, прекорачујући временске границе уобичајених ритуалних комеморација. 
Повећава се и број значајних историјских догађаја чије се годишњице и остали јуби 
леји прослављају. И актуелни политички и војни догађаји постају прилике за сећање 
на славне претке, тако да се, на пример, на масовним политичким скуповима, говор 
ници позивају на „наше  јунаке“. Портрети  јуначких предака појављују се, заједно са 
сликама актуелних вођа, на транспарентима које носе учесници тих скупова, а о њима 
се говори чак и у политичким информацијама и коментарима које објављују медији. 

Присуство националних  јунака у друштвеном простору у време мира углавном је 
дискретно и своди се на јавни простор. Њихове слике и њихове бисте су у музејима и 
галеријама, у званичним просторијама и канцеларијама. Чак и споменици јунака по 
дигнути на  отвореном простору,  на  трговима или у парковима,  у  време мира остају 
скоро непримећени. У време рата, међутим, долази до њихове експанзије и видимо их 
помало свуда. Заузимају и места за рад и простор приватног живота. На пример, међу 
именима  која  у  Србији  родитељи  бирају  за  своје  синове  рођене  последњих  година 
налазе се имена као што су Растко, Стефан и Немања, то јест имена чланова породице 
Немањића. 

Средином осамдесетих година XX века, у Србији  је почела да расте понуда пор 
трета Светог Саве, Карађорђа и Његоша и других слика са мотивима из српске нацио 
налне историје. У исто време, на тржишту популарне музике нагло се повећава пону 
да  и  продаја  плоча  и  касета  са  неофолклорним  песмама  посвећеним  догађајима  из 
српске јуначке прошлости, легендарним јунацима и настављачима њихових подвига у 
модерно време.  Једна приватна радио станица, основана у Београду почетком рата у 
Босни,  емитовала  је  искључиво  ту  врсту  песама. И  сама  станица  имала  је  херојско 
име: „Радио Понос“. 

Али, експанзија јунака у време кризе и рата не задржава се у границама традицио 
налних  жанрова  фолклора  или,  тачније,  фолклоризма.  Да  не  би  оставила  ван  свог 
утицаја  велики  део  младих  који  култури  и,  посебно,  песмама  у  фолклорном  стилу 
претпостављају интернационалну попкултуру, пропаганда хероизма и јунака покуша 
ла је да се прилагоди и укусу, жанровима, понашању и колективним вредностима ве 
заним за ту културу. Таквим преокупацијама надахнути су били неки покушаји да се
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тематика  рата  у  бившој  Југославији изложи  језиком стрипа и такозваног роторома 
на. 4 

На основу ових примера популаризације српских националних јунака, можемо за 
кључити да за време мира  јунаци остају у границама времена/простора предвиђеног 
за ритуалну друштвену комеморацију, на јасно истакнутом одстојању од осталог дру 
штвеног живота и, пре свега, од сфере приватног живота. За то време они су, такође, 
највише представљени путем индивидуализованих, препознатљивих, канонских сли 
ка. Али, кад бубњеви рата почну да бију, мртви  јунаци излазе из гробова својих ка 
нонских  слика  да  би  се  појавили  у  ликовима  актуелних  политичких  и  војних  вођа. 
Тачније, они се у њих „уписују“, јер оно што прелази путем тог трансфера заправо је 
само  јуначко  име.  На  тај  начин,  популаризација  националних  јунака  за  време  рата 
представља парадоксалан процес: она напредује путем релативног губљења њихових 
херојских слика у корист експанзије њихових херојских имена. 

Ivan ČOLOVIĆ 

POPULARIZATION OF NATIONAL HEROES 

Popularization of national heroes means several things: 1. giving folk (popular) character to national heroes and 2. 
diffusion  of  their  character  among  people.  The  national  hero  is  a  result  of  two  acts:  the  act  of  popularization 
(„becoming national“) of political and military leaders from the national history or from contemporary life and the acts 
of  „nationalization“  of  the  characters  from  folk  tradition.  Popularization  (diffusion)  of  national  heroes develops  in 
different times / areas during the period of war and peace. Crisis and war lead to expansion of national heroes, but the 
thing  that  spreads  does  not  represent  their  individual  canonic  character  (because  their  places  are  taken  by  new 
characters), but their names. 

4  Аутори  стрипа  Витезови  Книнске  крајине  покушали  су  да  створе  српског  ратног  јунака  који  се 
одликује неким особинама својственим "модерним" јунацима стрипа (шампион каратеа, пилот хеликоптера, 
полиглота  и  шармер,  итд.)  и,  истовремено,  отеловљује  српске  националне  вредности:  он  се  бори  за  свој 
народ,  зове  се  Сава  и  има  душу Обилића.  На  истој  идеји  заснивају  се  и  стрипови  са  ратним  јунацима 
настали током рата у Хрватској и Босни и Херцеговини: Суперхрвоје ("Слободна Далмација", 1992) и Зелене 
беретке ("Горчин", Тузла, 1994). О овоме сам више писао у књизи Бордел ратника, стр. 136. и даље.


