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ЗНАЧАЈ ДИСКУРСА У РАЗУМЕВАЊУ 
МОРАЛНЕ ПАНИКЕ

Сажетак
У ра ду аутор раз ма тра про бле ма ти ку дис кур са у кон тек сту 

ме диј ског при ка зи ва ња кри ми на ли те та а на ро чи то у ци љу бо љег 
раз у ме ва ња фе но ме на мо рал не па ни ке. Нај пре су ана ли зи ра ни по-
че ци ба вље ња дис кур сом и по јам дис кур са. У том сми слу по себ на 
па жња је по све ће на ана ли зи схва та ња о дис кур су ко је је из ло жио 
фран цу ски фи ло зоф Ми шел Фу ко. Аутор ис ти че да се дис курс мо-
же ана ли зи ра ти на ви ше на чи на. Је дан од њих је сте се ми о тич ка 
ана ли за ко ја под ра зу ме ва утвр ђи ва ње де но та тив ног и ко но та тив-
ног зна че ња са др жа ја. У ме диј ском при ка зи ва њу кри ми на ли те та 
на ро чи то су при сут ни дис кур си до ми нант них дру штве них гру па. 
Исто вре ме но мо гу по сто ја ти и до не кле са мо стал ни ме диј ски дис-
кур си чи ја се осо бе ност за сни ва на пра ви ли ма из ра де ме диј ских 
из ве шта ја. У сфе ри фор мал не со ци јал не кон тро ле до ми ни ра по ли-
циј ски дис курс ко ји мо же до ћи у ко ли зи ју са са мо стал ним ме диј-
ским дис кур сом. По че ци мо рал не па ни ке обе ле же ни су дис кур сом 
ко ји се углав ном ба зи рао на кон цеп ту „на род них де мо на“ (folk de
vils). Та кав дис курс је ста вљао жр тве у дру ги план, за раз ли ку од 
са вре ме ног дис кур са ко ји ис ти че да сва ко мо же да по ста не жр тва. 
Има ју ћи све то у ви ду, аутор ис ти че да би мо де ран при ступ мо-
рал ној па ни ци, ко ји узи ма у об зир ана ли зу дис кур са у ме диј ском 
из ве шта ва њу о кри ми на ли те ту, тре ба ло са гле да ти у све тлу кон цеп-
та дру штва ри зи ка. На кра ју ра да, у скла ду са Фу ко о вом иде јом о 
је дин стве но сти и ин ди ви ду ал но сти сва ког по је ди нач ног дис кур са, 
аутор ис ти че зна чај та квог при сту па и у про у ча ва њу мо рал не па-
ни ке.
Кључ не ре чи: дис курс, ана ли за, Фу ко, ме ди ји, кри ми на ли тет, мо рал на 

па ни ка
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1. ПО ЧЕ ЦИ НА УЧ НОГ БА ВЉЕ ЊА 
ПРОБЛЕ МА ТИ КОМ ДИС КУР СА

Раз ма тра ње уло ге дис кур са у на стан ку мо рал не па ни ке но-
ви јег је да ту ма. Пр во по ми ња ње овог фе но ме на ве зу је се за де ло 
Ми ше ла Фу коа (Mic hel Fo u ca ult) „По ре дак дис кур са“ (L’or dre du 
di sco urs) ко је пред ста вља при ступ но пре да ва ње на Ko lež de Frans 
(Col le ge de Fran ce), одр жа ном 2. де цем бра 1970. го ди не, у ко јем је 
из нео хи по те зу ка ко би об ја снио иде ју дис кур са.1) Хи по те за гла си: 
„у сва ком се дру штву про дук ци ја дис кур са у исти мах кон тро ли-
ше, се лек ту је, ор га ни зу је и рас по де љу је, и то из ве сним по ступ ци-
ма чи ја је уло га да укро те мо ћи и опа сно сти дис кур са, да овла да ју 
ње го вим не пред ви дљи вим до га ђа ји ма, да из бег ну ње го ву те шку и 
опа сну ма те ри јал ност“. Фу ко је у из ре че ној хи по те зи ука зао на су-
шти ну функ ци о ни са ња дру штва. Сви бит ни сег мен ти дру штва се 
на ла зе под кон тро лом оних ко ји по се ду ју моћ да до но се од лу ке и 
ру ко во де на шим жи во ти ма. Моћ ни ма ни је све јед но шта се из го ва-
ра, ка да се из го ва ра и ка ко се из го ва ра јер од то га за ви си и оства ре-
ње њи хо вих по ста вље них ци ље ва ко ји су нај че шће у су прот но сти 
с ци ље ви ма обич ног чо ве ка. Дис курс је моћ ко ју тре ба за до би ти.2)

Мно ги са вре ме ни те о ре ти ча ри, по пут Фу коа, уда ља ва ју се 
од функ ци о на ли стич ких об ја шње ња дру штве них по ја ва ко ја углав-
ном по ла зе од те зе да су ра зни де ло ви дру штва ме ђу соб но по ве за ни 
и за јед но чи не си стем. Фу ко твр ди да са вре ме ни си сте ми дру штве-
не кон тро ле ви ше не за ви се од јав них дра ма у ве зи с пре сту пом и 
ка зном, већ се уме сто то га осла ња ју на рас про стра ње ну „ка пи лар-
ну“ мре жу при ват них и ин сти ту ци о нал них „ди сци плин ских“ ме ха-
ни за ма. Раз ли чи ти исто риј ски пе ри о ди и дру штве ни до ме ни има ли 
су сво је ка рак те ри стич не дис кур се ко ји ма су упра вља ли од ре ђе ни 
ис ка зи са чи ње ни на осно ву од го ва ра ју ћих пра ви ла и по сту па ка.3)

У ли те ра ту ри је из не то гле ди ште да ана ли за дис кур са пред-
ста вља још јед ну пер спек ти ву ду ге пред и сто ри је ко ја је ста ра ви ше 
од 2000 го ди на. Tа пред и сто ри ја по чи ње с ре то ри ком ко ја је би ла 
усме ре на на ефи ка сност убе ђи ва ња и ба ви ла се пла ни ра њем, ор га-

1) Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са (пре вод де ла: L´or dre du di sco urs, Pa ris, 1970, пре во ди-
лац: Де јан Ани чић), Кар пос, Бе о град, 2007, стр. 8.

2) Ibiд., стр. 9.

3) Ке нет Томп сон, Мо рал на па ни ка (пре вод де ла: Mo ral Pa nics, 1998, пре во ди лац: Ива на 
Вра нић), CLIO, Бе о град, 2003, стр. 33 и 34.
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ни зо ва њем, спе ци фич ним опе ра ци ја ма и го вор нич ким на сту пи ма 
у по ли тич ким и прав ним ми ље и ма.4) 

Од ре ђи ва ње пој ма дис кур са тре ба за по че ти Фу ко о вом ана-
ли зом овог фе но ме на с об зи ром да се он овом про бле ма ти ком нај-
ви ше ба вио. Дис курс за ње га пред ста вља гру пу ис ка за ко ји са чи ња-
ва ју је зик, од но сно на чин пред ста вља ња зна ња о од ре ђе ној те ми, у 
од ре ђе ном исто риј ском тре нут ку.5) По сто ја ње од ре ђе ног дис кур са 
зна чи да о кон крет ној те ма ти ци у да тој дру штве ној за јед ни ци по-
сто ји утвр ђен на чин раз ми шља ња ко ји се ма ни фе сту је кроз број не 
ис ка зе, тек сто ве или из во ре. Је дан исти дис курс, ка рак те ри сти чан 
за на чин ми шље ња или ста ње зна ња о не че му (епи сте ма),6) по ја-
вљи ва ће се у ни зу раз ли чи тих тек сто ва и у број ним ра зно ли ким 
ин сти ту ци о нал ним под руч ји ма дру штва.7)

Дис курс је за Фу коа та ко ђе не што ве о ма јед но став но: то је 
нај пре ци зни ји, нај гу шћи опис не ке исто риј ске тво ре ви не у ње ној 
ого ље но сти, то је обе ло да њи ва ње ње не ко нач не по је ди нач не раз-
ли чи то сти. На тај на чин се до ла зи до dif fe ren tia ul ti ma јед не да те 
син гу лар но сти што зах те ва пред у зи ма ње ум ног на по ра апер цеп ци-
је: по треб но је раз гр ну ти пре ши ро ке за ве се ко је ту по ја ву ба на ли-
зу ју и ра ци о на ли зу ју.8)

Љу ди има ју тен ден ци ју да све по ја ве ко је се на ла зе око нас 
ту ма че у скла ду са не ким оп штим иде ја ма за ко је ве ру ју да им нај-
бо ље од го ва ра ју. То под ра зу ме ва при ме ну прин ци па де дук ци је. 
Ме ђу тим, Фу ко сма тра да је то у пот пу но сти по гре шан при ступ, да 
не по сто ји ни јед на та ква иде ја ко ја би од го ва ра ла об ја шње њу би ло 
ко је по је ди нач не по ја ве, би ла она ра ци о нал на или уни вер зал на.9) 
Утвр ђи ва ње dif fe ren tia ul ti ma фе но ме на од но сно дис кур са ко ји га 

4) Van Dijk, Te uen A., Hand bo ok of Di sco ur se Analysis, Aca de mic Press, Lon don, 1985, Vol. 
1, pp. 1, на ве де но пре ма: Ро ленд Ло ри мер, Ма сов не ко му ни ка ци је: ком па ра тив ни увод 
(пре вод де ла: Mass Com mu ni ca tion: A com pa ra ti ve in tro duc tion, Man che ster, пре во ди лац: 
Зо ри ца Ба бић), CLIO, Бе о град, 1998, стр. 272.

5) Stu art Hall, The west and the rest: di sco ur se and po wer, in: S. Hall, B. Gi e ben (eds) For ma
tion of Mo der nity, Cam brid ge, Po lity Press, 1992, на ве де но пре ма: Ке нет Томп сон, op. cit., 
стр. 33 и 34.

6) Тер мин епи сте ма Фу ко је увео у свом де лу Ред ства ри (L’Or dre des cho ses). Од но си се 
на сре ђе не не све сне струк ту ре ко је се на ла зе у осно ви на стан ка на уч них зна ња у од ре-
ђе но вре ме и на од ре ђе ном ме сту. http://www.mic hel-fo u ca ult.com/con cepts/ (до ступ но 
да на: 15/04/2015.).

7) Ке нет Томп сон, op. cit., стр. 34.

8) Пол Вен, Фу ко: као ми сли лац и као чо век (пре вод де ла: Fo u ca ult: sa pensée, sa per son ne, 
Édi ti ons Al bin Mic hel, Fran ce, 2008, пре во ди лац: Оља Пе тро нић), Me di ter ran Pu blis hing, 
Но ви Сад, 2014, стр. 17.

9) Ibiд., стр. 24.
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опи су је до во ди нас, по Фу коу, до исти не о том фе но ме ну. Кад се 
на тај на чин ду бин ски ис тра жи од ре ђен број фе но ме на, уоча ва се 
син гу лар ност сва ког и про из вољ ност свих, и то нас ин дук ци јом во-
ди до фи ло зоф ске кри ти ке са зна ња, до кон ста та ци је да су људ ске 
ства ри не у те ме ље не и до скеп тич но сти на ра чун оп штих иде ја.10) 

2. АНА ЛИ ЗА ДИС КУР СА

Да би се дис курс мо гао бо ље раз у ме ти, нео п ход но је освр ну-
ти се на из вор не по став ке о овој про бле ма ти ци. Раз у ме ва ње из ра за, 
ис ка за и тек сто ва ко ји чи не је дан дис курс под ра зу ме ва про у ча ва ње 
зна ко ва и зна че ња. Знак се мо же схва ти ти као фи зич ки објект са 
зна че њем11) и њи хо вим про у ча ва њем се ба ви ди сци пли на ко ја се 
зо ве се ми о ло ги ја.12) Зна ко ви и зна че ња се мо гу про у ча ва ти на сва-
ком по љу људ ске те жње ко ји се мо гу ре про ду ко ва ти за по је дин ца 
или пу бли ку, или се њи ма мо же пред ста ви ти. То мо же да бу де је-
зик, умет ност, звук, као и ме ди ји.13)

Се ми о тич ка ана ли за по пу лар не кул ту ре кон цен три са на је на 
кри тич ко де ши фро ва ње иде о ло шког зна че ња, скри ве ног у би ло ко-
јој фор ми ко ја је по год на да бу де пред мет ана ли зе.14) Ме диј ски са-
др жа ји су на ро чи то при клад ни за то с об зи ром на раз ли чи те фор ме 
у ко ји ма се јав но сти пре зен ту ју и ко ји углав ном по ред ви дљи вог 
има ју и скри ве но зна че ње. У том сми слу, се ми о тич ка ана ли за раз-
ли ку је две рав ни зна че ња – де но та тив ну и ко но та тив ну.15) Де но та-
тив но зна че ње је оно што је очи глед но, ви дљи во, при род но, што 
се не мо ра по себ но ту ма чи ти.16) Ко но та тив но зна че ње је скри ве но, 
им пли цит но и по треб но је при сту пи ти ана ли зи ме диј ског са др жа ја 
да би се утвр ди ло. Код ко но та тив не ана ли зе је по себ но на гла ше на 
дво сми сле ност, па је у по ре ђе њу са де но та тив ном ана ли зом она 

10) Ibiд., стр. 25.

11) Ову де фи ни ци ју зна ка дао је Фер ди нанд де Со сир у де лу Курс оп ште лин гви сти ке (Fer-
di nand de Sa us su re, Co ur se on Ge ne ral Lin gu i stics, Owen, 1916), на ве де но пре ма: Стју арт 
Прајс, Из у ча ва ње ме ди ја (пре вод де ла: Me dia Stu di es, 1998, пре во ди лац: Вла ди мир Ко-
ло вић), CLIO, Бе о град, 2011, стр. 113.

12) Тер мин се ми о ло ги ја по ти че од грч ке ре чи „se me ion“ ко ја зна чи знак. Ibiд., стр. 111 и 112.

13) Ibiдem

14) Ро ленд Ло ри мер, op. cit., стр. 269.

15) Ibiдem

16) Деј вид Мек Квин, Те ле ви зи ја (пре вод де ла: Тelevision, 1998, пре во ди лац: Ма ри ја Ђор ђе-
вић), CLIO, Бе о град, 2000, стр. 309.
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отво ре ни ја за ту ма че ња.17) Ко но та тив но зна че ње је мо жда и ва жни-
је у про це су фор ми ра ња и одр жа ва ња од ре ђе ног дис кур са јер мо же 
има ти иде о ло шку осно ву.18) 

Де ма ски ра ње иде о ло шке осно ве не ког са др жа ја по ма же нам 
у раз у ме ва њу ка рак те ра дис кур са ко ји до ми ни ра. Те о ре ти чар Стју-
арт Хол (Stu art Hall) твр ди да ме диј ски тек сто ви, по пут те ле ви-
зиј ског про гра ма, са др же до ми нан тан иде о ло шки дис курс. У том 
сми слу про из и ла зи зна чај иде о ло шке ана ли зе ме диј ских са др жа ја 
ко ја мо же из ма ми ти на по вр ши ну прет по став ке, ми то ве и до ми-
нан тан дис курс ко ји ле жи иза тек ста ко ји се ана ли зи ра. Углав ном 
про фе си о нал на ру ти на и прак са но ви на ра и ме диј ских про ду це на-
та ути че на про цес фор ми ра ња не ког ме диј ског са др жа ја ко ји нај-
че шће од го ва ра до ми нант ној иде о ло ги ји. Та кав са др жај се по том 
ко ди ра ка ко би се оба вио про цес ши фро ва ња. Због све га на ве де ног, 
иде о ло шка ана ли за се рет ко ба ви на ме ра ма са мог ауто ра, већ на-
чи ном на ко ји је текст ко ди ран, а и у ма њој ме ри ка ко га пу бли ка 
де ши фру је.19) 

Об ја шња ва ње не ког дис кур са или дис кур зив не прак се, са-
сто ја ће се у ту ма че њу оно га што су љу ди ра ди ли или го во ри ли, у 
раз у ме ва њу оно га што прет по ста вља ју њи хо ви по кре ти, ре чи или 
ин сти ту ци је.20) Сва ко днев но се ба ви мо та квим ту ма че њем и то ра-
ди мо углав ном спон та но, без мно го раз ми шља ња. Мо же се ре ћи да 
дис курс на ста је у ин тер ак ци ји из ме ђу љу ди. Из го во ре на реч или 
по крет ко ји је не ко пред у зео има не ко сво је зна че ње ко је не ко дру-
ги от кри ва од но сно ту ма чи. 

Фу ко се ба вио ана ли зом зна ња, мо ћи и ор га на над зо ра у са-
вре ме ном дру штву.21) Моћ се не кре ће јед но ли ниј ски, од вр ха до 
дна, већ кру жи на свим ни во и ма дру штва, на „ка пи ла ран“ на чин.22) 
На свим тим ни во и ма се од ви ја бор ба, раз ли чи тих су бје ка та, за ус-
по ста вља њем кон тро ле над ства ра њем и тра ја њем дис кур са. Фу ко 
раз ли ку је фор ме ис кљу чи ва ња, огра ни че ња и при сва ја ња као мо-
да ли те те дис кур зив не кон тро ле, при че му ње го ва ана ли за под ра зу-
ме ва кри тич ко пре и спи ти ва ње про це са на стан ка дис кур са.23)

17) Ibiд., стр. 310.

18) Ро ленд Ло ри мер, op. cit., стр. 269 и 270.

19) Деј вид Мек Квин, op. cit., стр. 311.

20) Пол Вен, op. cit., стр. 26.

21) Ке нет Томп сон, op. cit., стр. 34

22) Ibiд., стр. 35.

23) Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са, op. cit., стр. 45-49.
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По сто ји не ко ли ко на чи на на ко ји се про из вод ња дис кур са 
кон тро ли ше и огра ни ча ва. Реч је о по ступ ци ма ис кљу чи ва ња ко-
ји се, пре ма Фу коу, мо гу раз вр ста ти у три гру пе.24) Нај по зна ти ји 
и нај о чи глед ни ји је за бра на. У кон тек сту ме диј ског из ве шта ва ња, 
сло бо да го во ра је углав ном мр тво сло во на па пи ру, цен зу ра и ауто-
цен зу ра су све при сут не. По сто је по жељ ни и не по жељ ни са го вор-
ни ци а то ва жи и за те ме ко је се ме диј ски про бле ма ти зу ју. Да ље је 
мо гу ће раз ли ко ва ти три ти па за бра не ко ји се ме ђу соб но пре се ца ју, 
осна жу ју и на до пу њу ју и та ко фор ми ра ју сло жен оквир ко ји се не-
пре ста но ме ња. Пре ма Фу коу то су: та бу пред ме та го во ра, ри ту ал 
окол но сти го во ра и при ви ле го ва но или ис кљу чи во пра во су бјек та 
ко ји го во ри.25) Та бу пред ме та го во ра пред ста вља за бра ну да се го-
во ри о од ре ђе ним те ма ма и она се од но си на све су бјек те, сто га 
ово мо жда пред ста вља нај ве ће за ди ра ње у сло бо ду го во ра. Ри ту ал 
окол но сти го во ра се од но си на огра ни ча ва ње усло ва под ко ји ма 
се мо же го во ри ти о од ре ђе ној те ми. Тре ћи тип за бра не по ста вља 
огра ни че ње у по гле ду су бје ка та ко ји мо гу да го во ре о од ре ђе ној  
те ми. До зво ље но је го во ри ти о не кој те ми али ту до зво лу има ју са-
мо од ре ђе ни су бјек ти ко ји та ко по се ду ју ис кљу чи во пра ва го во ра.  

Дру га вр ста ис кљу чи ва ња се за сни ва на су прот ста вља њу ра-
зу ма и лу ди ла. Кроз ве ко ве и раз ли чи те епо хе ме ња ли су се на чи-
ни тог раз гра ни ча ва ња али је су шти на од у век би ла иста.26) Пре-
ма ре чи ма Фу коа: „Оно лу ди ло чи је је гла со ве ре не сан са упра во 
осло бо ди ла, али чи ју је си ло ви тост већ укро ти ла, чуд но ва том ће 
при си лом ућут ка ти до ба кла си ци зма.“27) У са вре ме ном дру штву и 
да ље по сто ји гра ни ца из ме ђу ра зу ма и лу ди ла, са мо је дру га чи је 
по ву че на, пре ма раз ли чи тим ли ни ја ма, пу тем но вих ин сти ту ци ја 
и са по сле ди ца ма ко је ни су исте.28) По жељ но по на ша ње и го вор и 
да ље ће се сма тра ти ра зум ним, а не по же љан, не а де ква тан го вор 
тре ти ра ће се као лу ди ло. 

Тре ће ис кљу чи ва ње ко је има за да так да кон тро ли ше на ста-
нак дис кур са је су прот ста вља ње исти не и ла жи.29) Сва ко исто риј-
ско до ба је има ло сво је исти ни те дис кур се, што ва жи и за вре ме у 

24) Ibiд., стр. 8.

25) Ibiдem.

26) Ibiд., стр. 9.

27) Ми шел Фу ко, Исто ри ја лу ди ла у до ба кла си ци зма (пре вод де ла: Hi sto i re de la fo lie à 
l,ȃge clas si que, 1994, пре во ди лац: Је ле на Ста кић), Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 
2013, стр. 63.

28) Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са, op. cit., стр. 9-11.

29) Ibiд., стр. 11.
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ко јем жи ви мо. Ис ка зи ко ји се не укла па ју у ту ви зи ју исти ни тог 
дис кур са, тре ти ра ју се као лаж.

Про у ча ва ње дис кур са је увек вре мен ски оме ђе но. У том 
сми слу је Фу ко о во ис тра жи ва ње ори ги нал но јер је пр ви про у ча-
вао исти ну у кон тек сту вре ме на. Оно што су не ка да би ле исти не 
са да ви ше ни су. Сли ко ви то се то мо же из ра зи ти на сле де ћи на чин: 
„дав на шња и ско ра шња про шлост чо ве чан ства ни је ни шта дру го 
до про стра но гро бље ве ли ких мр твих исти на“.30) Фу ко је „пре о рао“ 
то гро бље на на чин ко ји је под ра зу ме вао ду бин ско ис ко па ва ње дис-
кур са, об ја шња ва ње ко нач них раз ли ка из ме ђу исто риј ских тво ре-
ви на и, са мим тим, крај оп штих иде ја.31)

На кра ју овог оп штег раз ма тра ња о дис кур су тре ба ис та ћи да 
је не спор но да су Фу ко о ве иде је кон тро верз не, ве о ма ути цај не и да 
се о њи ма до ста ди ску ту је. Не ко ће ре ћи да је он је дан од нај бри ли-
јант ни јих ми сли ла ца у два де се том ве ку, док ће дру ги сма тра ти да 
ње го во те шко пи са ње и ком плек сност ума њу ју по ве за ност са оним 
што се де ша ва у ствар ном све ту.32) 

3. ДИС КУР СИ У МЕ ДИЈ СКОМ 
ПРИКАЗИВАЊУ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТА

Ана ли зу дис кур зив не прак се у ме диј ском при ка зи ва њу кри-
ми на ли те та би тре ба ло за по че ти ре зи ме ом до са да шње те о риј ске 
ана ли зе дис кур са. Дру гим ре чи ма, тре ба ука за ти на све мо гу ће на-
чи не де фи ни са ња пој ма дис кур са ко ји до брим де лом за ви се и од 
на уч не обла сти у ко јој се при ме њу ју. У скла ду с тим, мо гу се на ве-
сти че ти ри де фи ни ци је дис кур са:33)

1. У лин гви сти ци, дис курс пред ста вља из раз ве ћи од ре че-
ни це.

2. У не ким сту ди ја ма књи жев но сти дис курс озна ча ва је-
зич ки из раз уоп ште.

3. У не ким је зич ким и струк ту ра ли стич ким сту ди ја ма, дис-
курс пред ста вља из раз спе ци ја ли зо ва не фор ме је зи ка, 
као што је је зик пра ва.

30) Пол Вен, op. cit., стр. 26.

31) Ibiдem

32) Eamonn Car ra bi ne, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plum mer и Ni gel So uth, Cri mi no logy:a so ci
o lo gi cal in tro duc tion, Se cond edi tion, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2009, стр. 113.

33) Стју арт Прајс, op. cit., стр. 120.
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4. У не ким ис тра жи ва њи ма по ли ти ке и кул ту ре, дис курс 
је го вор но из ра жа ва ње иде о ло ги је, или јед но од бој них 
по ља где се од ви ја ју бор бе за моћ. 

Раз ма тра ње дис кур са у кон тек сту ме диј ске сли ке кри ми на-
ли те та је спе ци фич но. Због то га тре ба од ба ци ти пр ве две де фи-
ни ци је дис кур са јер не ма ју зна чај у об ја шње њу од но са ме ди ја и 
кри ми на ли те та. Тре ћа и че твр та де фи ни ци ја за слу жу ју па жњу, с 
тим што пред ност тре ба да ти по след њој де фи ни ци ји. Тре ћа се, из-
ме ђу оста лог, од но си на је зик пра ва ко ји се по вре ме но ко ри сти у 
ме диј ским из ве шта ји ма о кри ми на ли те ту. Ме ђу тим, тај „прав ни“ 
из раз ни је до во љан јер не ма по треб ну сна гу и увер љи вост да би  
у зна чај ној ме ри об ли ко вао пер цеп ци ју јав ног мње ња о про бле му 
кри ми на ли те та. У ци љу ана ли зе и раз у ме ва ња ме диј ског из ве шта-
ва ња о кри ми на ли те ту, по себ но се тре ба за др жа ти на че твр тој де-
фи ни ци ји дис кур са. 

Од нос дис кур са и ме диј ског из ве шта ва ња уоп ште се мо ра 
по сма тра ти у кон тек сту Фу ко о ве кон ста та ци је да је „дис курс моћ 
ко ју тре ба за до би ти“. Ме ди ји су у да на шње вре ме основ но сред-
ство бор бе за оства ри ва ње ути ца ја на јав но мње ње ка ко би се по-
сти гли же ље ни ци ље ви. Ме диј ско из ве шта ва ње се са сто ји из мно-
штва ис ка за о раз ли чи тим дру штве ним те ма ма пре све га у сфе ри 
по ли ти ке, али и у мно гим дру гим обла сти ма. Сви ти ис ка зи чи не 
од го ва ра ју ћи/е дис курс/е. У за ви сно сти од сте пе на оства ре но сти 
сло бо де ме диј ског из ве шта ва ња по сто ја ће са мо је дан или ви ше 
дис кур са ко ји до ми ни ра ју. Овла да ти дис кур сом зна чи оства ри ти 
ути цај на јав ност. 

Моћ ко ја је свој стве на дис кур су углав ном при па да они-
ма ко ји у да том тре нут ку у дру штву има ју до ми нан тан по ло жај у 
еко ном ском или по ли тич ком сми слу. За хва љу ју ћи тој мо ћи, обез-
бе ђе на им  је при ви ле го ва на ре про дук ци ја дис кур са. По ред то га, 
до ла зи до ши ре ња тих дис кур са ко ји у ве ли кој ме ри од ре ђу ју обри-
се до ми нант не иде о ло ги је ко ја је дру штве но осми шље на.34) 

Ме ђу тим, па ра лел но са дис кур сом/има до ми нант них гру па 
по сто ји и не што што се мо же на зва ти ме диј ски дис курс ко ји има 
из ве сну са мо стал ност и чи ја се осо бе ност за сни ва на пра ви ли ма 
из ра де ме диј ских из ве шта ја.35) Без об зи ра на моћ ко ју са др же дис-
кур си дру штве но до ми нант них гру па, они не мо гу ди рект но ути-

34) Re neé Gol dsmith Ka sinsky, Pa trol ling the Facts: Me dia, Cops, and Cri me, in Ba rak G. (ed.): 
Me dia, Pro cess, and the So cial Con struc tion of Cri me, Gar land Pu blis hing, New York & Lon-
don, 1994, стр. 204.

35) Ibiд., стр. 205.
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ца ти на јав но мње ње. Они про ла зе кроз ме диј ско си то, што зна чи 
да си гур но не ће оста ти не про ме ње ни, а по сто ји и ве ро ват но ћа да 
се та од ре ђе на са мо стал ност ме ди ја ис по љи у крај њем про из во-
ду ко ји ће би ти пред ста вљен нпр. чи та о ци ма днев них но ви на. С 
об зи ром да ме ди ји, као и моћ ни по је дин ци, има ју сво је ин те ре се 
ко ји их ру ко во де, ло гич но би би ло да ме ђу соб но ус по ста ве не ки 
вид са рад ње на обо стра но за до вољ ство. У том сми слу је ком про-
мис не за о би ла зан и пр во бит ни дис кур си јед них и дру гих на кра ју 
до би ја ју но ву ди мен зи ју, ства ра ју ћи је дан но ви дис курс ко ји ути че 
на јав ност. Ипак, не ка да то уза јам но про жи ма ње дис кур са не по-
сто ји. По не кад се ме ди ји у пот пу но сти на ла зе у слу жби оних ко ји 
про мо ви шу до ми нант ну иде о ло ги ју. Дис курс до ми нант них се та да 
пре но си јав но сти у не про ме ње ном об ли ку и та кав ди рект но ути че 
на јав но мње ње. 

Ми жи ви мо у дру штву где се по ли тич ки про це си и ме диј-
ски дис курс не при мет но и уза јам но уста но вља ва ју.36) Сим би о зна 
ве за из ме ђу ме ди ја и по ли ти ча ра ма ни фе сту је се у ви ше де це ниј-
ском ме диј ском про па ги ра њу ре пре сив не по ли ти ке у обла сти бор-
бе про тив кри ми на ли те та, с об зи ром да та кав став до но си нај ви ше 
по ли тич ких по е на.

Ана ли за ути ца ја ко ји по је ди ни ак те ри бор бе про тив кри ми-
на ли те та има ју на јав ност пу тем ме ди ја по ка зу је да по ли циј ски 
дис курс оства ру је ве ћи ути цај на јав но мње ње не го дис кур си ту жи-
ла штва и су до ва. По ли ци ја је при сут ни ја у ме диј ском из ве шта ва њу 
о кри ми на ли те ту, а то зна чи да је ак тив ни ја у ства ра њу соп стве не 
сли ке. То ће углав ном под ра зу ме ва ти пре у ве ли ча ва ње по зи тив ног 
учин ка по ли циј ског де ло ва ња, а ми ни ми зи ра ње не у спе ха.37) 

Ка да се до го ди не ко кри вич но де ло, по ли ци ја обич но пр ва 
пред у зи ма ко ра ке у прав цу раз ја шња ва ња оно га што се до го ди ло. 
Ако је у пи та њу та кво де ло ко је је ме диј ски ин те ре сант но, про-
ак тив на по ли циј ска стра те ги ја ће зна чи ти ус по ста вља ње кон тро ле 
над ме диј ским из ве шта ва њем о том до га ђа ју. По ли циј ски дис курс 
ће ути ца ти на об ли ко ва ње вер зи је ствар но сти о том кри вич ном де-
лу. Да би се то оства ри ло нео п ход но је оства ри ти ути цај над ме диј-
ским ор га ни за ци ја ма, њи хо вим из ве шта чи ма и про це сом ства ра ња 
ве сти.38)

36) Yvon ne Jew kes, Me dia and Cri me, SA GE, Lon don, 2004, стр. 58.

37) Schle sin ger, P., Tum ber H., and Mur dock G., The me dia po li tics of cri me and cri mi nal ju sti ce, 
Bri tish jo ur nal of cri mi no logy, 1991, pp. 397-420, на ве де но пре ма: Re neé Gol dsmith Ka-
sinsky, op. cit., стр. 207.

38) Ibiдem
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На пу ту до оства ре ња ути ца ја на ме ди је, по ли циј ски дис курс 
ће до ћи у ко ли зи ју са ме диј ским дис кур сом. То сва ка ко не ће би ти 
не пре мо сти ва пре пре ка јер ме ди ји и по ли ци ја јед ни дру ги ма има ју 
шта да пру же. По ли ци ја је зна чај на за ме ди је јер пред ста вља ста-
лан из вор ин фор ма ци ја о кри ми на ли те ту. На дру гој стра ни ме ди ји 
по др жа ва ју по ли циј ску иде о ло ги ју та ко што до при но се ства ра њу 
по зи тив не сли ке у јав но сти. С тим у ве зи, по ста вља се не за о би-
ла зно пи та ње од но са по ли циј ског и ме диј ског дис кур са од но сно 
њи хо ве (не)рав но прав но сти. У те о рет ским ра до ви ма о ме ди ји ма 
пре о вла ђу је ми шље ње да је од нос по ли ци је и ме ди ја аси ме три чан 
и то у ко рист по ли ци је.39) Та кво ми шље ње је ре зул тат ис тра жи ва ња 
ко ја су под ра зу ме ва ла са гле да ва ње про бле ма ти ке из но ви нар ског 
угла, за не ма ру ју ћи при том по ли циј ску пер спек ти ву. Ме ђу тим, по-
сто је и но ви на ри ко ји се све сно не кри тич ки од но се пре ма по ли-
циј ским са оп ште њи ма, а то ће по не кад зна чи ти и не ар гу мен то ва но 
из но ше ње по да та ка о ста њу кри ми на ли те та у дру штву и по ли циј-
ским ак ци ја ма. У та квом ме диј ском из ве шта ва њу до ми ни ра по ли-
циј ски дис курс ко ји ни је ре зул тат „рав но прав ног“ су че ља ва ња по-
ли циј ског и ме диј ског дис кур са, већ по тре бе но ви на ра да по ди ла зи 
вла да ју ћим струк ту ра ма у дру штву у скла ду са „не љу љај брод“ 
(„don’trockthebo at“) при сту пом.40)

Од нос по ли ци је и ме ди ја у кон тек сту дис кур са се мо же раз-
мо три ти на још је дан на чин. По сто ји јед на спе ци ја ли зо ва на је зич ка 
фор ма ко ју ме ди ји че сто ко ри сте ка да из ве шта ва ју о кри ми на ли те-
ту, а то је по ли циј ски је зик. Но ви на ри ма је по треб но да ко му ни-
ци ра ју уста ље ном тер ми но ло ги јом ко ја већ по сто ји за хва љу ју ћи 
по ли циј ском мо но по лу у ства ра њу јав ног дис кур са о кри ми на ли-
те ту. Ова за ви сност се нај ви ше ис по ља ва кроз по тре бу но ви на ра да 
бр зо упа ку ју сво ју при чу, и обез бе де сва ко днев не из ве шта је о по-
ли циј ској ак тив но сти.41) У тој сва ко днев ној жур би да се обез бе ди 
ма те ри јал, но ви на ри ма је по пра ви лу лак ше да са мо пре у зму део 
по ли циј ског из ве шта ја, пре пи су ју ћи га до слов це, чи ме се по ли циј-
ски дис курс пре но си у ме диј ски про стор, за у зи ма ју ћи до ми нан тан 
по ло жај. Но ви нар је увек у сла би јем пре го ва рач ком по ло жа ју у од-
но су на по ли цај ца: ре пор тер ко ји не мо же да из ву че зна чај ну ин-
фор ма ци ју оста ће без по сла, док по ли ца јац ко ји за др жи ту ин фор-
ма ци ју за се бе не ће до ћи у та кву не при јат ну по зи ци ју.42) 

39) Chib nall, S., LawandOr der News, Lon don: Ta vi stock, 1977 и Fis hman, M., Ma nu fac tu ring 
the News, Uni ver sity of Te xas Press, Austin, 1980, на ве де но пре ма: Re neé Gol dsmith Ka-
sinsky, op. cit., стр. 208.

40)  Ibiд., стр. 210.

41) Ibiд., стр. 212.

42) Ibiдem
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Ка кав ће би ти кон кре тан дис курс, са др жан у тек сту ал ном 
или го вор ном ме диј ском са др жа ју, за ви си од мно штва, углав ном 
прет ход но спо ме ну тих фак то ра. Та ко ђе, ме ди ји за ви се и од оп штег 
дру штве ног и дис кур зив ног кон тек ста у ко јем функ ци о ни шу, и 
мо ра ју узе ти у об зир ши ро ки ди ја па зон ми шље ња и ма те ри ја ла.43)  
Иако вла да ге не рал но ми шље ње да се дис кур си о со ци јал ним про-
бле ми ма (као што је кри ми на ли тет) по ја вљу ју из од ре ђе ног кул-
тур ног кон тек ста, мно ги ауто ри су усред сре ђе ни на ори ги нал не, 
спе ци фич не еле мен те про бле ма, за не ма ру ју ћи исто вре ме но по зна-
ти је еле мен те ко ји већ по сто је у до ступ ном кул тур ном ре пер то а ру, 
као што су: ме та фо ре, мо ти ви, при ме ри, иди о ми, фра зе, со ци јал ни 
ти по ви итд.44)

Сло же ност ме ђу од но са раз ли чи тих дру штве них чи ни ла ца 
ко ји се оства ру је у про це су на стан ка ме диј ских из ве шта ја, оне мо-
гу ћа ва не ку кла си фи ка ци ју дис кур са од но сно про на ла же ње њи хо-
вих за јед нич ких и оп штих ка рак те ри сти ка. Иако је то уоби ча јен 
при ступ у те о риј ском ба вље њу раз ли чи тим фе но ме ни ма, ов де би 
се тре ба ло за до во љи ти Фу ко о вим при сту пом про бле ма ти ци дис-
кур са ко ји ис ти че њи хо ву ин ди ви ду ал ност. 

4. ДИС КУРС И МО РАЛ НА ПА НИ КА

По себ но је зна чај на ана ли за дис кур са у ме диј ском из ве шта-
ва њу ка да се по сма тра у кон тек сту мо рал не па ни ке. Прет по став ка 
на стан ка кон крет них мо рал них па ни ка је ме диј ско при ка зи ва ње 
не ко га или не че га као прет ње вред но сти ма или ин те ре си ма ко ји су 
за јед нич ки ве ћи ни чла но ва дру штва.45) Та кво при ка зи ва ње је ма ни-
фе ста ци ја од го ва ра ју ћег дис кур са ко ји у да том тре нут ку до ми ни ра 
у ме диј ском про сто ру. 

Иако је ана ли за дис кур са у ве зи с мо рал ном па ни ком но ви јег 
да ту ма, не ке ства ри  о овој про бле ма ти ци су до вољ но раз ја шње не. 
Пр во бит на мо рал на па ни ка, 60-их и 70-их го ди на про шлог ве ка, 
на ста ја ла је на дис кур су ко ји се углав ном ба зи рао на кон цеп ту „на-
род них де мо на“ (folk de vils) од но сно глав на пре о ку па ци ја ме ди ја је 
би ла сте ре о ти пи за ци ја, у не га тив ном сми слу, при пад ни ка од ре ђе-

43) Стју арт Прајс, op. cit., стр. 640-642.

44) Joel Best и Mary M. Hutchin son, The Gang Ini ti a tion Ri te as a Mo tif in Con tem po rary Cri me 
Di sco ur se, in: W. Pot ter, G. and E. Kap pe ler, V. (ed.): Con struc ting Ci me: Per spec ti ves on 
Ma king News and So cial Pro blems, Wa ve land Press, Long Gro ve, Il li no is, 2006, стр. 95.

45) Део де фи ни ци је мо рал не па ни ке (Стен ли Ко ен). Stan ley Co hen, Folk De vils and Mo ral 
Pa nics, Ro u tled ge Clas sics, Lon don and New York, 2002, стр. xxvi ii и xxix.
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них дру штве них гру па. Та кав дис курс се ни је мно го ба вио жр тва-
ма, а ако се о њи ма уоп ште и го во ри ло то је чи ње но на на чин да је 
на гла ша ва на по себ на осе тљи вост по је ди них ка те го ри ја ста нов ни-
штва или ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке осо ба ко је су на ро чи то по-
год не да по ста ну жр тве не ког кри вич ног де ла. Ме ђу тим, у но ви је 
вре ме овај дис курс се про ме нио. Кри ми на ли тет се све ви ше пред-
ста вља као прет ња не са мо за осе тљи ве жр тве, већ и за обич не љу-
де у њи хо вој сва ко дне ви ци. У том дис кур су кри ми на ли тет је  све 
ма ње прет ња за јед нич ким и оп ште при хва ће ним вред но сти ма већ 
се на гла сак ста вља на пред ста вља ње кри ми на ли те та као праг ма-
тич ног на чи на на но ше ња ште те по је ди нач ним жр тва ма.46) Са вре-
ме ни дис курс ис ти че да сва ко мо же да по ста не жр тва. 

Мо дер ни дис курс на гла ша ва још јед ну ди мен зи ју ко ја је бит-
на у ства ра њу мо рал не па ни ке, а по ве за на је с прет ход но по ме ну-
тим аспек том жр тве. Ра ни ји дис курс је по вла чио ја сну гра ни цу из-
ме ђу ри зич ног по на ша ња, ри зич них си ту а ци ја или нпр. ри зич них 
про фе си ја. Да нас се та гра ни ца из гу би ла и ме ди ји се тру де да нам 
ста ве до зна ња да је све што ра ди мо ри зич но и да су све си ту а ци-
је у ко ји ма се мо же мо на ћи опа сне. Та ко се до ла зи до још јед ног 
кон цеп та ко ји у мо дер ној те о ри ји мо рал не па ни ке за у зи ма ва жно 
ме сто. У пи та њу је дру штво ри зи ка. Кон цепт дру штва ри зи ка је 
но ви јег да ту ма, услед че га, уоста лом као и дис курс, још увек ни је 
до био од го ва ра ју ће ме сто у те о риј ским раз ма тра њи ма о мо рал ној 
па ни ци.47) 

Мо де ран при ступ мо рал ној па ни ци ко ји узи ма у об зир ана-
ли зу дис кур са у ме диј ском из ве шта ва њу о кри ми на ли те ту тре ба ло 
би исто вре ме но да по ве же то раз ма тра ње са кон цеп том дру штва 
ри зи ка. Дис курс о ри зи ку је про цес се лек ци је, у ко ме се јед ном 
ри зи ку при да је ве ли ка те жи на, а дру ги се за не ма ру је. Ис ти ца ње 
јед них од но сно за не ма ри ва ње дру гих ри зи ка је сте ре зул тат њи хо-
вог укла па ња у ши ру це ли ну до ми нант них схва та ња ко ја ва ри ра ју 
од кул ту ре до кул ту ре.48) Кад је кри ми на ли тет у пи та њу, вла да ју ћи 
дис курс ис ти че ри зик од на сил нич ког, за не ма ру ју ћи исто вре ме но 
ри зик од имо вин ског кри ми на ли те та. Тај дис курс не узи ма у об зир 

46) Ibiд., стр. xxix и xxx.

47) Ро до на чел ник иде је о ри зич ном дру штву је не мач ки со ци о лог Ул рих Бек (Ul rich Beck). 
Он је у сво јим ка сни јим ра до ви ма увео и по јам свет ско ри зич но дру штво ко ји се до-
не кле раз ли ку је у од но су на по јам ри зич но дру штво. Ви де ти ви ше: Ул рих Бек, Свет
ско ри зич но дру штво: у по тра зи за из гу бље ном си гур но шћу (пре вод де ла: Wel tri si ko
ge sellschaft: Auf der Suc he nach der ver lo re nen Sic her he it, Su hr kamp Ver lag, Frank furt am 
Main, 2007, пре во ди лац: Љи ља на Гли шо вић), Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2011.

48) Лаш Фр. Х. Свен сен, Фи ло зо фи ја стра ха, (пре вод де ла: Frykt, Осло, пре во ди лац Ра јић 
Љ.), Ге о по е ти ка, Бе о град, 2008, стр. 58.
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све раз ли чи то сти ко је су не ми нов не из ме ђу љу ди већ ин си сти ра 
на не ком за јед ни штву, што би зна чи ло да смо сви под јед на ко угро-
же ни на сил нич ким кри ми на ли те том од но сно да сви има мо јед на-
ку шан су да по ста не мо жр тве. Овај дис курс се од лич но укла па у 
иде ју о ри зич ном дру штву, па је њи хо во исто вре ме но про у ча ва ње 
дра го це но за бо ље раз у ме ва ње мо рал не па ни ке у са да шњем али и 
бу ду ћем вре ме ну.

Уко ли ко се дис курс схва ти на Фу ко ов на чин, он да би ана ли за 
мо рал не па ни ке тре ба ло да бу де дру га чи ја у од но су на до са да шњи 
при ступ. Ако се по ђе од кон ста та ци је да је сва ки дис курс ин ди ви-
ду а лан и по се бан и да пред ста вља исти ну ко ја је ре ла тив на, он да 
су и све мо рал не па ни ке по је ди нач но та кве јер на ста ју на син гу лар-
ним дис кур си ма. Раз ви ја њем та квог при сту па мо ра ло би се до ћи 
до за кључ ка да сва ка по је ди нач на мо рал на па ни ка на ста је у осно ви 
по сред ством је дин стве ног и не по но вљи вог ме ха ни зма. 

Кла сич на те о ри ја о мо рал ној па ни ци, по пут ве ћи не те о риј-
ских при сту па, про на ла зи свој осло нац у по сто је ћем фон ду зна ња, 
са на ме ром да до при не се ње го вом про ду бљи ва њу. Ипак, Фу ко ов 
дис курс не ма ту ам би ци ју. У пи та њу је исти на ко ја се от кри ва у њој 
са мој и из ње са ме, не ма ни ка квог оп штег ме ста од ко јег се по ла зи 
и у ко је се на кра ју вра ћа. Шта би то зна чи ло кад је у пи та њу мо-
рал на па ни ка? Тра ди ци о нал на те о ри ја о мо рал ној па ни ци ис ти че 
три основ на те о риј ска при сту па: мо дел ши ро ких ма са, ели ти стич-
ки кон стру и сан мо дел и мо дел не струч них ин те ре сних гру па од но-
сно дру штве них по кре та.49) Сва ки од на ве де них при сту па на сто ји 
да об у хва ти што ви ше кон крет них мо рал них па ни ка, тј. да об ја сни 
њи хов на ста нак са ис кљу чи вим или пре те жним осла ња њем на по-
став ке кон крет не те о ри је. То под ра зу ме ва ко ри шће ње де дук тив ног 
за кљу чи ва ња ко је је у Фу ко о вом раз ма тра њу дис кур са пот пу но не-
при хва тљив пут сти ца ња зна ња о све ту у ко јем жи ви мо.

Иако се Фу ко ни је по себ но ба вио про бле ма ти ком ме диј ског 
из ве шта ва ња о кри ми на ли те ту или кон крет ни је мо рал ном па ни ком 
као основ ним ме ха ни змом ути ца ја на јав но мње ње, при ме на ње го-
вих иде ја у об ја шње њу тих про це са из у зет но је зна чај на. Мно ги 
ауто ри ко ји су раз ма тра ли дис курс у том кон тек сту, по ла зи ли су 
пре све га од Фу ко о ве кон цеп ци је дис кур са.50) Иако се има ло у ви ду 
да је дис курс исто риј ски ре ла тив на ка те го ри ја чи ни се да је јед на 
ди мен зи ја те про бле ма ти ке оста ла не раз мо тре на. Углав ном се све 

49) Erich Go o de and Nac hman Ben-Yehu da, Mo ral Pa nics: The So cial Con struc tion of De vi an ce, 
Wi ley-Blac kwell, UK, 2009, стр. 51-72.

50) Де фи ни ци ја дис кур са ко ја је спо ме ну та ра ни је у тек сту. Ви де ти ви ше: Ке нет Томп сон, 
op. cit., стр. 33 и 34.
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мо рал не па ни ке о истом фе но ме ну об ја шња ва њу истим дис кур сом 
и ту на из глед не ма ни шта спор но. Ак ти ви ра на мо рал на па ни ка о 
пе до фи ли ма у са да шњо сти, за ко ју је оки дач био не ки ак ту е лан 
слу чај, нај че шће се об ја шња ва на иден ти чан или сли чан на чин, као 
и те мат ски иста мо рал на па ни ка ко ја се до го ди ла го ди ну или две 
ра ни је, а ко ја је и са ма има ла свој оки дач. Али те две мо рал не па ни-
ке не мо гу ни ка ко би ти исте. Ме ха ни зми ак ти ви ра ња тих мо рал них 
па ни ка су са мо на из глед исти. Ипак су сви они по себ ни, што зна чи 
да су и мо рал не па ни ке сва ка за се бе не по но вљи ве. Та ко ђе, и сва ки 
по је ди на чан дис курс ко ји се на ла зи у осно ви кон крет не мо рал не 
па ни ке, има сво ју ин ди ви ду ал ност или тзв. dif fe ren tia ul ti ma ко ји 
нам омо гу ћа ва да спо зна мо исти ну о тој кон крет ној мо рал ној па-
ни ци. Та исти на, ма ко ли ко на из глед де ло ва ла ло гич но да се мо же 
при ме ни ти на об ја шње ње дру гих слич них мо рал них па ни ка, ипак 
при па да са мо тој од ре ђе ној мо рал ној па ни ци. 
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Alek san dra Z. Ilic

THE IM POR TAN CE OF DI SCO UR SE  
IN UN DER STAN DING OF MO RAL PA NIC

Re su me
The aut hor di scus ses the pro blem of di sco ur se in the con text of 

me dia por trayals of cri me and in par ti cu lar in or der to bet ter un der-
stand the phe no me non of mo ral pa nic. At the be gin ning of the pa per it 
is analyzed the ori gins of di sco ur se de a ling and the no tion of di sco ur se. 
In this re gard, spe cial at ten tion was paid to di sco ur se analysis of the 
French phi lo sop her Mic hel Fo u ca ult, who tho ught that di sco ur se in vol-
ves a gro up of sta te ments that con sti tu te lan gu a ge and way of pre sen-
ting know led ge on a par ti cu lar su bject in a par ti cu lar hi sto ri cal mo ment. 

Di sco ur se analysis can be do ne in se ve ral ways. One of them is 
the se mi o tic analysis which in vol ves the de ter mi na tion of de no ta ti ve 
and con no ta ti ve me a ning of the con tent. Con no ta ti ve me a ning is mo re 
im por tant in the analysis of me dia co ve ra ge as it per ta ins to the hid den 
and am bi gu o us mes sa ges and can ha ve an ide o lo gi cal ba sis. The me dia 
por trayal of cri me in par ti cu lar con ta ins di sco ur ses of do mi nant so cial 
gro ups or tho se ac tors who ha ve the po wer. At the sa me ti me, but to a 
les ser ex tent, the re may be so mew hat in de pen dent me dia di sco ur ses 
which sin gu la rity is ba sed on the ru les of ma king me dia re ports. 

In the sphe re of for mal so cial con trol the po li ce di sco ur se is do-
mi na ted be ca u se it ac hi e ves gre a ter im pact on pu blic opi nion than di-
sco ur ses of pro se cu tion and co urts. Po li ce di sco ur se has a sig ni fi cant 
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im pact on the pu blic un der stan ding of the pro blems of cri me and that 
di sco ur se can co me in to con flict with in de pen dent me dia di sco ur se. It 
cer ta inly will not be an in sur mo un ta ble ob stac le be ca u se the me dia and 
the po li ce ha ve what to of fer to each ot her. The do mi nant opi nion in the 
the o re ti cal work of the me dia is that the re la ti on ship bet we en the po li ce 
and the me dia is asymme tri cal in fa vor of the po li ce.

The di sco ur se analysis of me dia re por ting is espe ci ally im por tant 
when vi e wed in the con text of a mo ral pa nic. This analysis is mo re re-
cent but cer tain spe ci fics of past and re cent mo ral pa nic can be re cog-
ni zed. The be gin nings of mo ral pa nic are mar ked with di sco ur se that 
is ma inly ba sed on the con cept of folk de vils or ne ga ti ve ste re otypi cal 
re pre sen ta tion of mem bers of cer tain so cial gro ups. Such di sco ur se put 
the vic tim in the bac kgro und, as op po sed to con tem po rary di sco ur se 
which emp ha si zes that anyone can be co me a vic tim. The do mi nant di-
sco ur se al so po ints out the risk of vi o lent cri me whi le dis re gards the 
risk of pro perty cri me. Ke e ping all this in mind, the aut hor po ints out 
that a mo dern ap pro ach to mo ral pa nic, which ta kes in to ac co unt the 
analysis of di sco ur se in the me dia co ve ra ge of cri me, sho uld at the sa me 
ti me con nect that con si de ra tion with the con cept of risk so ci ety. 

At the end of the pa per, ac cor ding to Fo u ca ult’s idea of the uni-
qu e ness and in di vi du a lity of each di sco ur se, the aut hor emp ha si zed the 
im por tan ce of such sa me ap pro ach in the study of mo ral pa nic. Every 
mo ral pa nic is spe cial. Al so every sin gle di sco ur se, that is ba si cally in 
con cre te mo ral pa nic, has its own in di vi du a lity or dif fe ren tia ul ti ma that 
al lows us to know the truth abo ut this par ti cu lar mo ral pa nic.
Key words: di sco ur se, analysis, Fo u ca ult, me dia, cri me, mo ral pa nic
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