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Сажетак
Аутор ети ку но ви нар ства по сма тра као ком плек сно под руч је 

ко је по ред но ви нар ских и уре ђи вач ких по сло ва об у хва та и оста-
ле уче сни ке у про це си ма јав ног ко му ни ци ра ња ко ји су у при ли ци 
да са оп ште сво ја ми шље ња, иде је и про гра ме ка ко би ути ца ли на 
дру ге. Фо кус је на ана ли зи са др жа ја во де ћих но ви на у на ци о нал-
ном ин фор ма ци о ном про сто ру и иден ти фи ко ва њу етич ког обра сца 
ко јим се ус по ста вља ју од но си из ме ђу чи ње ни ца, мо рал них ди ле ма 
и етич ких вред но сти, али и струк ту рал них со ци о ло шких и еко ном-
ских од но са ко ји од ре ђу ју про ме не у ма сме диј ском и по ли тич ком 
по љу. У ин ду стриј ској про из вод њи ве сти ис тра жи вач ко но ви нар-
ство не ма пер спек ти ву, док се ин тер пре та ци ја чи ње ни ца све че шће 
вр ши у скла ду са оче ки ва њи ма моћ них огла ши ва ча, по ли тич ких 
ели та, пр-слу жби, ин те ре сних гру па и не ви дљи вих цен та ра мо-
ћи. Ана ли зом са др жа ја днев них но ви на у Ср би ји при ме ћу је мо да 
у кон тек сту дру штве них и по ли тич ких пи та ња же ље ни плу ра ли-
зам ми шље ња из о ста је. До бро но ви нар ство ни ка да ни су угро жа ва-
ле тех но ло ги је ко је су га пра ти ле, већ не ква ли тет но (апо ло гет ско) 
из ве шта ва ње, спрем но да за рад ве ћег про фи та на пу сти стан дар де 
кла сич не но ви нар ске ети ке.
Кључ не ре чи: Штампа, јавни простор, професионална етика, тржи

ште,таблоидизација

Упра вља ње ин фор ма ци ја ма, кре а тив ност, од го вор ност, ино-
ва ци је и ри зик, сту бо ви су  са вре ме не ме диј ске ин ду стри је ко ја 

* Рад је настао у окви ру про јек та Ми ни стар ства просвете и на у ке Ср би је, број 179008.
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тех но ло шком су пер и ор но шћу и пла не тар ним умре жа ва њем ства-
ра мо дер ни ди ги тал ни огр тач (ин фос фе ру). Свет ни ка да спо знај но 
ни је био бли жи, али ни уда ље ни ји јер су ко му ни ка ци о ни ја зо ви још 
увек ду бо ки и ши ро ки, ин ди рект но ути чу ћи и на све из ра же ни је 
раз ли ке у еко ном ском и дру штве ном ста ту су. Иден ти тет љу ди ко-
ји жи ве од но ви нар ства1) све је угро же ни ји по што уло ге су бје ка та 
ко му ни ка циј ских про це са све че шће пре у зи ма ју слу жбе за од но се 
с јав но шћу, порт па ро ли, ло би ји, ана ли ти ча ри, ве ли ке ком па ни је и 
по ли тич ки цен три, ин ди рект но угро жа ва ју ћи ауто ном ност и етич-
ност про фе си о нал них ре дак ци ја2). По сте пе но до ла зи до ре де фи ни-
ци је са ме про фе си је, па но ви на ра ко ји од лу чу је о са др жа ју по ру ке 
(decisionmakers) ме ња но ви нар (decisiontakers) ко ји из вр ша ва ту-
ђе на ло ге (McMa nus, 1997:5). Пре ви ђа се да де мо кра ти ју не чи-
ни број ност ин фор ма ци ја већ шан са сва ког по је дин ца да сло бод но 
уче ству је у њи хо вом при ма њу и да ва њу, што ме ди ји ма ну ди ква ли-
та тив но дру га чи је уло ге. Гло ба ли за ци ја, уз убр за ну ко мер ци ја ли-
за ци ју, ин ди ви ду а ли за ци ју и струк ту рал ну кри зу ко му ни ка ци о них 
си сте ма, по себ но тра ди ци о нал не штам пе, во ди да љој сег мен та ци ји 
пу бли ке ко ја на пу шта ју ћи кла сич не кон вен ци је ме диј ске ло јал но-
сти тра жи бр зу, јеф ти ну и за ни мљи ву ин фор ма ци ју. Сма ње на па-
жња но ви на ра угро жа ва тач ност ве сти, чи ње ни це се по ти ску ју или 
про па ганд но ин тер пре ти ра ју, јав на де ба та огра ни ча ва, а пу бли ка 
из ла же со фи сти ци ра ним об ли ци ма ме диј ске за ви сно сти3). Са др жај 
и фор ме ин фор ми са ња при ла го ђа ва ју се дру штве ним пре о бра жа-
ји ма, али по што је про из вод но ви нар ства спе ци фи чан у од но су на 
дру ге по сло ве ра сте и од го вор ност про фе си о нал них ко му ни ка то-
ра  да пру жа ју ћи гра ђа ни ма исти ни те ин фор ма ци је чу ва ју мо рал не 
вред но сти ко је функ ци о ни шу уну тар не ког дру штва. Ка да при ку-
пља ју и об ја вљу ју ве сти и из ве шта је но ви на ри би тре ба ло да шти те 
ин те рес јав но сти, али у ли бе рал ном по рет ку све че шће се ја вља ју 
дру штве ни при ти сци да се не ке ин фор ма ци је ус кра те, пре ћу те, из-
ме не, цен зу ри шу и сл., што су ге ри ше на не е тич но по сту па ње. Ана-
ли за ове те ме дру штве но је бит на јер ну ди “усред сре ђен по глед на 
то ка ко се но ви нар ски еснаф као мо рал на пот кул ту ра уну тар ши ре 

1) Но ви нар ство је до два де се тих го ди на про шлог ве ка би ло би ло “занимањеукојемсусе
вештинестицалепрактичномобукомуредакцијама,алирастометичкихнаратива
делимичнојепосталоипрофесијакојасасвојимкориснициманекомуницирадиректно
(нпр.каоадвокатиилилекари),већпосредствоммедија” (Ра дој ко вић, “Но ви на ри као 
про фе си о нал на гру па”, Социолошкипреглед, вол. XXXVII, бр. 3-4/2003, стр. 241.

2) Ви ди у: Јев то вић Зо ран, Пе тро вић Ра ди во је: “Јав но мне ње и де мо крат ски де фи цит у 
до бу мул ти ме ди ја”, Српскаполитичкамисао, бр. 4/2010, Бе о град, стр. 105-126.

3) Сам по јам медијскаетика мно ги ту ма че као ок си мо рон, јер пре ма ис тра жи ва њи ма Га-
лу па по ве ре ње у ме ди је ши ром све та има тен ден ци ју опа да ња (Ho ward Good: “We Need 
Et hics Exam ples”, Qu ill, april 2001, str. 40).
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за јед ни це по на ша у спе ци фич ним си ту а ци ја ма”,4) што мо же има ти 
да ле ко се жне им пли ка ци је за ети ку дру штва као це ли не.  

Свр ха но ви нар ства и да ље је пру жа ње ин фор ма ци ја свим 
гра ђа ни ма, али се бр зи на, тех ни ка и ка рак тер ме ња ју у скла ду са 
зах те ви ма гло бал ног окру же ња. Мо дер не те ле ко му ни ка ци о не алат-
ке мо гу да про из во де до бро али и зло, за ви сно од то га ка ко се ко-
ри сте. При мер за то је не дав ни зе мљо трес у Ја па ну и про блем кон-
тро ли са ња ра ди ја ци је у та мо шњим ну кле ар ним елек тра на ма. Део 
ме ди ја је ак це нат у из ве шта ва њу имао на сми ри ва њу си ту а ци је, 
на по ри ма ко је чи ни вла да и по је дин ци да се про блем ре ши, ре ал ној 
опа сно сти и по сле ди ца ма, али би ло је и ме ди ја ко ји су ин си сти ра-
ли на сен за ци о на ли стич ким по да ци ма, нео д го вор ним из ја ва ма по-
је ди на ца, емо ци о нал ном кон стру и са њу мо рал не па ни ке, са ци љем 
ве ће про да је сво јих ме диј ских са др жа ја. Ма сов на пу бли ка се фраг-
мен ти зу је у сме ру за ба ве и хе до ни зма, па но ви нар ство по при ма 
об ли ке ин фо теј мен та (in for ma tion and en ter ta i ment). Ме ке ве сти се 
хра не сен за ци о на ли змом, прет по став ка ма, пр ља вим ве шом слав-
них и не до сти жних осо ба, и што је по себ но ва жно за раз ли ко ва ње 
од твр дих ве сти, ни су огра ни че не вре ме ном. Ка да би у њи ма би ло 
и жур на ли стич ке чвр сти не на но вин ском па пи ру жи ве ле би са мо 
је дан дан. Та ко се чо век по твр ђу је као homoadorans, би ће ко је се 
ра ду је и ужи ва бла го де ти ди ги тал не ва ви лон ске тр жни це на ко јој 
се кре а тив ним ма сме диј ским сли ка ма ну де раз ли чи те на ви ке, ста-
во ви, по на ша ња и вред но сти. Мо рал на од го вор ност но ви на ра пре-
ма дру штву сто га се све че шће ме ња ра зним об ли ци ма ло јал но сти 
(пре ма огла ши ва чи ма, по ли тич ким мен то ри ма, цен три ма мо ћи, 
вла сни ци ма), што као по сле ди цу има за о би ла же ње исти не, по ја ву 
гла си на, тра че ва, три ви јал но сти, па и ла жи.   Су шти на мо дер ног 
по ли тич ког вла да ња све ви ше је у ме диј ском пред ви ђа њу, кон тро-
ли са њу и упра вља њу дру штве ним кри за ма, од но сно њи хо вом при
суству и одсуству5) из јав ног про сто ра. 

По што су со ци ја ли стич ке вред но сти из гу би ле сми сао у 
струк ту ри дру штве них од но са по ста ло је нео п ход но да Ср би ја 
из гра ди но ви мо дел јав ног ко му ни ци ра ња при ме рен вред но сном 
ми љеу Евро пе и гло бал ног по рет ка, што ни је лак, ни ти јед но ста-
ван по сао. По ли тич ка моћ се ма ни фе сту је кроз те о риј ски кон цепт 
др жав ног ме наџ мен та,6)при че му се пр ви пут у но ви јој исто ри ји 

4) Дејл Жа кет, Новинарскаетика, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 28.

5) Зо ран Јев то вић: “По ли тич ки спек такл и јав но мне ње”,ЦМ, ФПН, Бе о град и Про то кол, 
Но ви Сад, год. III, ле то, бр. 7/2008, стр. 5.

6) Дра ган Су бо тић но во јав но упра вља ње ви ди кроз “три по ља по ли тич ке ана ли зе и три 
мо дер на при сту па: 1) вла да ви на; 2) ин те рес, и 3) јавност” („Но ви јав ни ме наџ мент у 
по ли тич ком си сте му Ср би је“, Политичкаревија, бр. 1/2010, Бе о град, стр. 94-95) 
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са гле да ва ва жност јав ног про сто ра! Моћ над ме ди ји ма зна чи и моћ 
над зи ра ња у дру штву, јер иде о ло шким фил три ра њем ствар но сти 
бо ји мо сли ку ко ју ће ве ћи на гра ђа на по не ти у сво јим гла ва ма. Сто-
га ко му ни ка ци о ни по тен ци јал јед ног дру штва ни је број ме ди ја ко ји 
си му ли ра ју ин фор ма ци о но бла го ста ње, већ ква ли тет ин фор ма ци ја 
ко је би тре ба ло да ну де кри тич ки из бор! Пре ма по да ци ма Аген ци је 
за при вред не ре ги стре, кра јем 2009. го ди не од 503 штам па на из да-
ња днев но је из ла зи ло 20, не дељ но 83, ме сеч но 177, у ин тер ва лу 
од две не де ље се дам, док је дво ме сеч ни ка зва нич но 73, квар тал но 
65, по лу го ди шње де вет, а го ди шње 15. Ве ћи на штам па них ме ди ја 
до ступ на је на под руч ју це ле Ср би је (њих 379), док се оста ли мо гу 
сма тра ти „ло кал ним“ штам па ним ме ди ји ма. Днев не но ви не у на-
шој зе мљи су ско ро три пу та јев ти ни је не го у окру же њу (у Сло ве-
ни ји Дело и Хр ват ској Јутарњилист ко шта ју 1 евро, Дневниаваз у 
Бо сни и Хер це го ви ни упо ла је јев ти ни ји, Либертатеа у Ру му ни ји 
ста је 0,3 евра, а не што ви ше тре ба из дво ји ти за при ме рак ма ђар-
ског Блица0,4 евра), али ти ра жи и да ље не у мо љи во па да ју.7) Та-
ла си гло бал не еко ном ске кри зе озбиљ но по тре са ју око шта лу, де-
це ни ја ма не ре фор ми са ну Гу тен бер го ву твр ђа ву, ко ја у мно го че му 
под се ћа на ма ста дон ску гра ђе ви ну из ко му ни стич ког по рет ка. Од 
укуп ног бу џе та ме диј ског огла ша ва ња на штам пу је по тро ше но 22 
од сто, иако она чи не по ло ви ну свих ме ди ја у Ср би ји. Пи та ње је 
тре ба ли дру штву у тран зи ци ји ово ли ки број штам па них из да ња 
и по слу ју ли сва у ле гал ним окви ри ма, ако и по ред оси ро ма ше ног 
тр жи шта сви оп ста ју?

Ин тер нет је уки нуо кон вен ци о нал на тех но ло шка огра ни че-
ња, трај но раз два ја ју ћи но ви нар ство и ге о гра фи ју, али и кла сич не 
со ци о ло шке обра сце дру штве них ре ла ци ја. Но ви нар ски хо ри зон ти 
по ста ли су бес крај ни, а ме диј ске прак се по јед но ста вље не и им пре-
сив не. По ру ке, сли ке, сим бо ли и пред ста ве пре не се не ма сме ди ји ма 
ства ра ју бит но дру га чи ји гло бал ни иден ти тет, уте ме љен на мо де лу 
ма сов не ин ду стриј ске про из вод ње и ди стри бу ци је ин фор ма ци ја. 
Мекдоналдизацијадруштва, као све при су тан те о риј ски кон цепт,8) 
еви дент на је и у сфе ри штам пе, ко ја про то ком вре ме на до би ја ка-
рак те ри сти ке за пад них обра за ца вред но сти (де ло твор ност, ис пла-
ти вост, пред ви дљи вост и кон тро лу). Мо гућ ност нео гра ни че ног 

7)  Пре ма по да ци ма АБЦ Ср би ја (Audit Bu re a ux of Cir cu la ti ons Sr bi ja), ком па ни је ко ја се 
је ди на зва нич но ба ви еди то ва њем ти ра жа штам па них и елек трон ских ме ди ја у на шој 
зе мљи, у апри лу про шле го ди не је про да то 10,5 % ма ње при ме ра ка днев них но ви на не го 
у истом ме се цу прет ход не го ди не. Не дељ ни ци су за бе ле жи ли пад од ско ро 21%, дво не-
дељ ни ци од чак 31,5%, док је код ме сеч ни ка гу би так нај ма њи – 11%.

8)  Хр во је Шпе хар: “Мек до на ли зо ва на ре ли ги ја. При лог те о ри ји мек до на ли за ци је у по ли-
ти ко ло ги ји ре ли ги је”, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер-
ску то ле ран ци ју, бр. 1, год. IV, 2010. Бе о град, стр. 118.
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бро ја ин фор ма ци ја при вид но је обо га ти ла из бор ве сти, али је пу-
бли ка убр зо уви де ла да кван ти тет са со бом но си мно штво кон фек-
циј ских са др жа ја, бо гат ство истог ко је за си ћу је и оп те ре ћу је чо-
ве ко ва чу ла. Јед ном реч ју, све ви ше раз ли чи тих но ви на про из во ди 
све ви ше ре чи, фо то гра фи ја и пред ста ва, при вла че ћи соп стве не 
пу бли ке, али и фраг мен ту ју ћи их пре ма обла сти ма ин те ре со ва ња. 
То је кул ту ра но вих тех но ло ги ја ком би но ва них са елек трон ском 
пи сме но шћу, па ни је чуд но што ма сме диј ски ин жи ње ринг пред-
ста вља је дан од на ју но сни јих и нај у ти цај ни јих об ли ка са вре ме не 
еко но ми је. 

На чин ко му ни ци ра ња са гра ђа ни ма де фи ни тив но опре де љу је 
ка рак тер вла сти и об ли ке по ли тич ког по на ша ња. Оту да ин фор ма-
ци је чи не су бјек тив ни исе чак ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз-
ме ном или пре ћут ки ва њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју-
ћи је и кон стру и шу ћи пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске 
мо ћи. Са вре ме на ци ви ли за ци ја го то во и да не схва та да мо но пол у 
ства ра њу ду хов ног про сто ра да нас при па да ма сме ди ји ма, од но сно 
ко му ни ка циј ским им пе ри ја ма ко је сна жним тех но ло шким по тен-
ци ја ли ма у на ше до мо ве уно се сли ке дру гих љу ди. Уки да ју ћи ге о-
граф ску дис тан цу (све се то де ша ва пред на шим очи ма) и пси хич ку 
изо ло ва ност (мо жда ће мо ми би ти сле де ћи), они по сте пе но осва ја-
ју на ше сло бо де, али и ми шље ња, ста во ве, на ви ке, мо де ле по на ша-
ња. По ре дак исти не по чи ва на на ме та њу сим бо лич ких пред ста ва, 
но вој вр сти ду хов ног на си ља као дру штве ног иза зо ва, при че му 
маг нет но по ље до га ђа ја у јав ном про сто ру чи не јав не ин фор ма-
ци је, на чи ни њи хо ве пре зен та ци је и ма ни пу ла ци је9). Ис тра жу ју ћи 
са др жај днев не штам пе у Ср би ји ана ли зи ра мо при ме ну стан дар-
да но ви нар ске ети ке, про ве ра ва ју ћи про фе си о нал ну од го вор ност с 
ко јом се су о ча ва но ви нар ски еснаф као мо рал на пот кул ту ра уну тар 
на ци о нал не за јед ни це ко ја је и са ма у про ме на ма!  

МЕТОДОЛОГИЈА

Кван ти та тив ном ана ли зом са др жа ја осам днев них ли сто ва у 
Ср би ји (Политика, Данас, Вечерњеновости, Блиц, Курир,Прав
да,Ало и Прес), у пе ри о ду од пр вог до сед мог мар та 2010. го ди не, 
ис тра жи ва на су три ни воа ме диј ског ко му ни ци ра ња: садржајни 
(са др жај ин фор ма ци је и ње ни ефек ти), структурални (из во ри и 
то ко ви сла ња по ру ке) и процесуални(етич ка мо ти ва ци ја и ак ти ви-
стич ки мо мен ти).  Иде ал исти не у но ви нар ској про фе си ји има по-

9)  Зо ран Јев то вић: “Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку, 
Политикологијарелигије, бр. 1/2007, Бе о град, стр. 99-100.
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себ ну ва жност јер за раз ли ку од дру гих обла сти шти ти дру штве ни 
ин те рес. Сло бо да штам пе је услов де мо кра ти је, али она под ра зу-
ме ва и од го вор ност но ви нар ске про фе си је да не до зво ли би ло ко ји 
об лик зло у по тре ба. Ме ди ји кроз про грам ску кон цеп ци ју про мо ви-
шу до ми нант не етич ке вред но сти, та ко да сли ка до би је на ана ли зом 
штам пе мо же по ну ди ти ва ли дан од го вор на пи та ње де мо крат ског 
по тен ци ја ла ко јим дру штво у тран зи ци ји рас по ла же. Пре ма не ким 
про це на ма10), ана ли зи ра не но ви не  су нај ти ра жни ји штам па ни ме-
ди ји у др жа ви, са зна чај ним ути ца јем на јав но мне ње, па се мо же 
кон ста то ва ти ка ко се етич ки оквир днев не штам пе фор ми ра као ре-
зул тат њи хо вог пи са ња. У сва ком бро ју ана ли зи ран је уку пан са др-
жај, без не дељ них до да та ка и ре клам них ма те ри ја ла као по себ них 
при ло га. Је ди ни ца ана ли зе би ли су тек сто ви ко ји на би ло ко ји на-
чин, укљу чу ју ћи и из во ре ин фор ма ци ја об ра ђи ва ли те ме ре ле вант-
не за јав ни ко му ни ка ци о ни про стор. Ис тра жи ва ње се за сни ва ло на 
кван ти та тив ној и ква ли та тив ној ана ли зи укуп но 5.273 тек ста као 
је ди ни ца ана ли зе, али по да ци ни су укр шта ни на ни воу штам па них 
из да ња по је ди нач но! Узо рак је до вољ но ве ли ки да се мо гу из во ди-
ти ве о ма пре ци зне оце не, а бу ду ћи да не ма мо прет ход не оквир не 
по дат ке о слич ном ис тра жи ва њу то је ком па ра тив но по ре ђе ње за 
са да не мо гу ће. Прак ти ча ри на по љу дру штве них ме ре ња ис ти чу 
ка ко се по сао ис тра жи ва ча “не за вр ша ва про стим опи сом пред ме-
та, већ се на ста вља кри ти ком фак тич ког ста ња ства ри, са ста но ви-
шта кључ них дру штве них вред но сти, ци ље ва и сред ста ва глав них 
ак те ра”11) (Бран ко вић, 2009,17), што опре де љу је циљ овог ра да.. 

АНАЛИТИЧКИОКВИР

По угле ду на слич но ис тра жи ва ње о род ним сте ре о ти пи ма у 
днев ним но ви на ма у Ср би ји,12) у овом ра ду ко ри шће на је ана ли за 
тзв. префериранихзначења бит них за кре и ра ње ге не рал не оце не о 
етич но сти до ми ни ра ју ћег дис кур са. Ако су по чет ком по след ње де-
це ни је про шлог ве ка мно ги но ви на ри би ли за те че ни дра ма тич ним 

10) По да ци Ђор ђа Сте фа но ви ћа, ге не рал ног ди рек то ра “Press pa bli šing gru pe”, 28. де цем бар 
2009. Све ре кор де у про да ји оба рао је Прес (око 160.000), за њим су Вечерњеновости 
(120.000), а он да Блиц (110.000), Курир (око 90.000) и АЛО (40.000), док су на за че љу 
Политика (око 50.000) и  Данас (15.000). Од укуп ног ти ра жа ко ји је из но сио око 650.000 
при ме ра ка днев но, ове но ви не ку по ва ло је ви ше од две тре ћи не чи та ла ца у Ср би ји! 

11) Ср бо бран Бран ко вић: “Днев на еко но ми ја вре ме на жи те ља Ср би је“, Култураполиса, у: 
“Оби чан дан – ис тра жи ва ње днев не еко но ми је вре ме на”, Но ви Сад, 2009, стр. 17. 

12) Ви ди у: Јев то вић, З.: “Сли ка же не у ра му де мо кра ти је”, Политичкаревија, 2-4/2007, 
Бе о град, стр. 717-744.
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до га ђа њи ма, од ла ском ко му ни зма, пар тиј ском по доб но шћу или 
па три от ском ло јал но шћу, оче ки ва ло се да ће пе то ок то бар ска “ре-
во лу ци ја” озна чи ти и ко му ни ка ци о ни рас кид са апо ло ге ти ком, ма-
ни пу ла ци ја ма, пер су а зи јом, на ру че ним тек сто ви ма и не у ме ре ном 
иде о ло шком про па ган дом. Про фе си о нал но но ви нар ство до би ло 
је при ли ку да ак тив ним уче ство ва њем у са мо о бли ко ва њу јав ног 
про сто ра ин фор ма ци о не ка на ле отво ри обич ним љу ди ма, по шту-
ју ћи њи хо во пра во на при ма ње и да ва ње ин фор ма ци ја. На ста нак 
ме диј ског тр жи шта озна чио је и по че так но вог над ме та ња, та ко 
да је бор ба за сва ког кон зу мен та до не ла агре сив но, че сто сен за-
ци о на ли стич ко, не то ле рант но и та бло ид но но ви нар ство. Ме ша ње 
но вин ских ин фор ма ци ја, за ба ве и огла ша ва ња, уз све еви дент ни је 
по пу ли стич ко по ди ла же ње ауди то ри ју му, иза зи ва етич ке ди ле ме 
и угро же ност пој мо ва јавногблагостања13) и моралнограсуђива
ња.14) 

Основ на хи по те за ис тра жи ва ња је да се прокламованевред
ностииправилапрофесионалногновинарскогпоступањауднев
ним новинама Србије не примењују подједнако, од но сно да се 
етич ки кри те ри ју ми, од но си и уве ре ња не по сред но уоча ва ју кроз 
спе ци фи чан го вор тек сто ва. 

Док три на о дру штве ној од го вор но сти (so cial re spon si bi lity)15) 
ја сно ука зу је на зна чај но си ла ца вла сти, јер чи ње ни ца да има ју моћ 
кон тро ле над ме диј ском по ли ти ком во ди над зи ра њу ко му ни ка ци о-
них про сто ра ко ји би тре ба ли би ти за шти ће ни од мо гу ћих об ли ка 
зло у по тре бе. Оту да је по себ на па жња усме ре на на:

1. Медијску присутност, пре ма пре о вла жу ју ћем схва та њу 
да се до га ђај ни је ни де сио ако га ме ди ји ни су ре ги стро ва ли (за-
бе ле жи ли). Ов де је зна чај но уочи ти још је дан по јам: одсутност 
(оно што је не ви дљи во, че га не ма, што је не ва жно), јер се кроз њу 
мо же ви де ти од нос мо ћи уну тар дру штве не за јед ни це. Ком би на-
ци јом присутности и одсутности ла ко се ства ра ју сте ре о ти пи као 

13) Да сло бо да јав ног об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја но си и од ре ђе не етич ке од го вор но сти, 
пи сао је је дан од за чет ни ка жу те штам пе, Јо сеф Пу ли цер: Ни шта ма ње од нај ви ших 
иде а ла, нај скру по ло зни је же ље да се по сту па ис прав но, нај пре ци зни јег по зна ва ња про-
бле ма с ко ји ма мо ра да се су о чи и искре ног осе ћа ја мо рал не од го вор но сти не ће спа си ти 
но ви нар ство од под ре ђе но сти по слов ним ин те ре си ма и ис пу ње ња се бич них ин те ре са, 
ко ји су у су прот но сти с јав ним бла го ста њем (1904:658). 

14) Под овим пој мом под ра зу ме ва мо си стем ски струк ту и ран про цес до но ше ња етич ких од-
лу ка, кроз ар гу мен те и про це се убе ђи ва ња на ра ци о нал ним, про фе си о нал ним стан дар-
ди ма но ви нар ства.

15) Основ на иде ја је да се но ви на ри ма пру жи за шти та од самовољнихипроизвољнихин
тервенцијавласти,алииодпритисакамоћиновца, што во ди кон цен три са њу ме ди ја и 
ства ра њу ко му ни ка ци о них мо но по ла (Да ни ел Кор ни, Етикаинформисања, Клио, Бе о-
град, 1999, стр. 100.



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.209234.

216

до ми нант не, оп ште при хва ће не мен тал не сли ке о од ре ђе ној гру-
пи љу ди, па и чи та вој за јед ни ци. Уна пред фор му ли шу ћи ци ље ве 
и стра те ги ју де ло ва ња, штам па ди рект но ути че на по на ша ње по-
ли тич ке јав но сти, ши ре ћи ди мен зи је про па ганд ног ути ца ја и на 
дру ге обла сти. Ре ал ност се ме диј ским тен ден ци ја ма мо же до ве сти 
у кон фу зи ју, по себ но у ста њи ма тран сфе ра од го вор но сти. Ко мер-
ци ја ли за ци ја ру ши све про фе си о нал не стан дар де, па об ја вљи ва ње 
по лу и сти на, не ка да и гру бих ла жи, по ста је уоби ча је на по ја ва у на-
шем жур на ли зму. На слов ко ји би тре бао да про да ти раж ли ста Ало 
(дво број, 10-11. април, 2010.) гла си: АлКаидаћенапастимечСр
бија–Немачка! По ру ка је из ву че на из кон тек ста са оп ште ња екс-
трем не те ро ри стич ке гру пе Ал Ка и да из ислам ског Ма гре ба, ко ја 
се огла си ла на веб сај ту прет њом не ким уче сни ци ма Мон ди ја ла 
(свет ског пр вен ства у фуд ба лу у Ју жној Афри ци)16), али ни јед ном 
реч ју не по ми њу ћи Ср би ју као циљ. Исти на је у но ви нар ству ак си-
ом, што зна чи да ис ка зи тре ба да у што ве ћој ме ри ко ре спон ди ра-
ју са чи ње ни ца ма у ствар но сти. Ме ђу тим, у кон крет ном при ме ру 
но ви на ри та бло и да на прет по став ка ма раз ви ја ју чи та ву те о ри ју о 
мо гу ћем на па ду на ре пре зен та ци ју Ср би је, ан га жу ју ћи струч ња ке 
за без бед ност и функ ци о не ре спорт ског са ве за, ка ко би кре и ра ју ћи 
ат мос фе ру стра ха по ди за ли соп стве ни ти раж! 

Сте ре о ти пи, ком би но ва ни са пред ра су да ма пред ста вља ју до-
бар на чин кре и ра ња пред ста ва о другима, бит но ути чу ћи на ле стви-
цу дру штве них вред но сти.  Теме,од но сно на чи ни пре зен та ци је од-
ре ђе них са др жа ја у но ви на ма, да ље се ре флек ту ју на дру штве ни 
ста тус и по ло жај. Ана ли зи ра ју ћи да ли се о јав ним лич но сти ма 
го во ри из дис кур са јав не сфе ре или при ват ног жи во та, кан це ла-
ри је или до ма ћин ства, по ли ти ке или мо де, лак ше ће мо кон стру и-
са ти до ми ни ра ју ћа обра зац ве ро ва ња. За хва љу ју ћи тех но ло шком 
са вр шен ству штам па мо же про из во ди ти си му ли ра не све то ве, а да 
пу бли ка то и не осе ти. Ра ђа се игра за мен љи во сти су бје ка та и обје-
ка та, ствар но сти и сен ки, исти не и ла жи, ин фор ма ци ја и дез ин фор-
ма ци ја, озбиљ ног и сен за ци о нал ног, мен тал на им пло зи ја ко ја се 
за вр ша ва ин ду стриј ским по рет ком исти не, ко ја је има ги нар на, као 
и ин стант сли ка ко ју сми сле но пред ста вља.

2.По том смо па жњу усме ри ли на гласовеиизвореинформа
ција, као ауто ри те та ко ји са оп шта ва ју ин фор ма ци је, ста во ве, иде је, 
вред но сти, по ру ке. Код ма сов не пу бли ке ве о ма је бит но КО го во-

16)  “Док се бу де игра ла утак ми ца САД – Ен гле ска на пу ном ста ди о ну, а све то бу де пре но-
си ла те ле ви зи ја, од јек ну ће екс пло зи ја и мр твих ће би ти на де се ти не и сто ти не”, пи са ло 
је из ме ђу оста лог у са оп ште њу, у ко јем се од по тен ци јал них ме та још по ми њу ре пре зен-
та ци је Фран цу ске, Ита ли је и Не мач ке. 
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ри, да ли иза ње га сто ји ауто ри тет функ ци је, вла сти или дру гих 
цен та ра мо ћи јер на тај на чин ре пре зен ту ју ин сти ту ци је, пар ти је и 
слич ни аген си. Ма са се ола ко пре да је из во ри ма ин фор ма ци ја ко је 
им на ме ћу ме ди ји, та ко да ком пе тент ност гла со ва има ве ли ку уло гу 
у ства ра њу вред но сне ма три це. Ме ди ји су раз би ли про стор пла не-
те у ми ли о не ко ма ди ћа, ну де ћи ста нов ни штву сно ве о бо љем, лак-
шем и дру га чи јем жи во ту, по што се уз ди фу зи ју сли ке и ре чи ла ко 
се ли мо из ло кал не (ми кро) у гло бал ну (ма кро) сфе ру. По лу и сти не 
и сен за ци о на ли зам, вре мен ски при ти сци и кон ку рен ци ја до дат но 
ути чу на про блем исти ни то сти, по себ но у дру штви ма ко ја не ке ин-
фор ма ци је при кри ва ју од соп стве них гра ђа на или их са оп шта ва ју 
на ма ни пу ла ти ван на чин. Про ток ин фор ма ци ја та да се су жа ва, кон-
тро ли ше или огра ни ча ва, што као ре флекс ства ра псе у до сло бод ну 
штам пу, рас те ре ће ну свих етич ких ме ри ла. Кри за штам пе у Ср би ји 
све је еви дент ни ја, а пу те ви ње ног пре ва зи ла же ња све че шће се 
по кла па ју са сни же њем етич ких стан дар да и мо рал них ори јен ти ра.

3. Занимањаидруштвениодносикао пи та ња пер со на ли те та 
и ста ту са у за јед ни ци. Ако је ети ка су штин ски еле мент за из град-
њу по ве ре ња и са рад ње ме ђу по је дин ци ма и гру па ма уну тар за јед-
ни це, он да са др жа ји ко ји бит но од у да ра ју од оп ште при хва ће них 
вред но сти во де дис кри ми на ци ји и на пу шта њу но ви нар ског ко дек-
са ча сти. По све ће ност исти ни је нај ста ри ји прин цип но ви нар ске 
ети ке, уса ђен у фи ло зо фи ју мо ра ла и пра ва. Као ра ци о нал на би ћа 
за ви си мо од ди рект них, пре ци зних и пра во вре ме них ин фор ма ци ја, 
а као кон зу мен ти штам па них са др жа ја по ста је мо при ма те љи по ру-
ка ко је нам аген си у ко му ни ка ци о ном лан цу сва ко днев но ди стри-
бу и ра ју. Лу ис Ал вин Деј ис ти че да су у “сло же ном де мо крат ском 
дру штву ме ди ји при мар ни про вод ни ци ин фор ма ци ја и у оној ме ри 
у ко јој не пру жа ју исти ни те, тач не и ре ле вант не ин фор ма ци је, у 
тој ме ри ус кра ћу ју сво јој пу бли ци ин те лек ту ал ну хра ну нео п ход ну 
за ра ци о нал но од лу чи ва ње”.17)Ме ди ји гра де са вр ше но об ли ко ван 
свет на ра ти ва, ви зу ел но оп чи ња ва ју ћи, до жи вљај но иден ти фи ци-
ра ју ћи, та ко да пре ла зак vox po pu li у vox dei ни ко не при ме ћу је. 
По ли тич ка кул ту ра на ста је као ре зул тат до ми нант них уве ре ња, 
ста во ва, иде о ло шких вред но сти и обра за ца, али ње на моћ је у кре-
и ра њу ко му ни ка ци о них стра те ги ја и так ти ка ко ји ма ће јав ност да-
ти при ста нак18). Свр ха ма сов ног ме диј ског убе ђи ва ња увек је осва-
ја ње ин стру ме на та по ли тич ке вла сти, ка ко би се кон тро лом јав ног 

17) Лу ис, Ал вин, Деј: Етика у медијима – примери и контраверзе, Клуб плус и Чи го ја 
штам па, Бе о град, 2008, стр. 105.

18)  Ви ди у: Јев то вић, Зо ран: “Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном 
по рет ку, Политикологијарелигије, бр. 1/2007, Бе о град, стр. 97-124.
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мне ња по сто је ћи по ли тич ки си сте ми бло ки ра ли, до ве ли у кри зу 
и на кра ју, про ме ни ли. Кон цен тра ци ја вла сни штва над ме ди ји ма 
увек пред ста вља мо но пол од ре ђе них иде ја, ста во ва, иде о ло ги ја, 
ко је об ли ку ју пси хо ло шко и со ци јал но окру же ње. Уоста лом, фи ло-
зо фи ме ди ја већ уоча ва ју ди ле му по ко јој “традиционалносхваће
наетика,конципиранапремааристотеловскимзамислима,једном
ногомзароњенаусветекономије,адругомудруштвенополитич
киживотодређенесредине” пре ра ста у “пукезбиркеконвенција
и прописа које доносе делегати “ума”, на својим стручним кон
ференцијама,састанцимаиакадемскимсаветовањима”, док се у 
ствар но сти од ви ја ме диј ска бит ка у ко јој су кон вен ци о нал не вред-
но сти по ти сну те на мар ги ну.19)Ети ка ме ди ја про мо ви ше ко му ни ка-
ци о ну отво ре ност и рав но прав ност, та ко да ће ана ли за са др жа ја 
днев не штам пе ко ја сле ди по ка за ти ко ли ко су де мо крат ски то ко ви 
на кон пе то ок то бар ских про ме на 2000. по ста ли отво ре ни ји за дру га 
ми шље ња?

РЕЗУЛТАТИ

ТаблоидизацијадневнихновинауСрбији?

Секс, смрт, скан да ли, сва ђе, сла ва, сен за ци је и спорт чи не 
око сни цу струк ту ре нај чи та ни јих днев них ли сто ва у Ср би ји, при 
че му по вр шност, та бло и ди за ци ја и сен за ци о нал ност угро жа ва ју 
тра ди ци о нал ну озбиљ ност и нај ста ри јих днев ни ка. “ЈАТпродат
ипретендера” (Политика, 1. март), “Направиосестридетепага
задавио” (АЛО, 1. март), “Бољетајкунинегоминистри” (Курир, 
1. март), “Цветковићу, стиди се” (Правда, 1. март), “Обрадовић
купиостанод217м²” (Прес, 2. март), “Ка ко је Ша рић по бе гао у 
Швај цар ску” (АЛО, 2. март), “Евро пада на 90” (Прес, 3. март), 
“Цеца у вези саГојкомКачаром” (Курир, 4. март) “Србијаника
да неће ући уЕУ” (АЛО, 5. март), “Цветковић враћа азиланте” 
(Да нас, 4. март), “Динарвишевредикадасештеди” (Политика, 
5. март), “Дебеовацпрљавепрошлостиконтролише јавненабав
ке” (Блиц, 5. март) и слич ни на сло ви  то ком ана ли зи ра не сед ми це 
тре ба ло је да чи не ма мац за чи та о це. Штам па већ одав но ни је пу-
ки ка нал за ши ре ње ве сти, већ и сна жна пре са за ко ди ра ње јав ног 
ути ца ја. Ро ман тич на схва та ња о не за ви сном но ви нар ству ко је је за-
сно ва но на ин те ре си ма гра ђа на, тех но ло шком ре во лу ци јом ко пер-

19) Вук са но вић, Див на: “Ети ка и дис лек си ја: гра ни це ме диј ске кул ту ре”, Култура, бр. 
127/2010, Бе о град, стр. 109.
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ни кан ски су про ме ње на у ме на џер ска уче ња о по слов ном успе ху и 
реј тин гу, па се пре ма ова квим схва та њи ма етич ност мо же жр тво-
ва ти ра ди сти ца ња про фи та? Удар не стра не аме рич ког не дељ ни ка 
Њусвик (“New swe ek”) на 17 од 22 на слов ни ца при ка зу ју лич но сти 
из све та за ба ве,20) обич но у ве зи са сек сом, а са мо две лич но сти 
би ле су из сфе ре по ли ти ке. При су ству је мо ве ли кој про ме ни но ви-
нар ске па ра диг ме, али чи ни се као да  ауди то ри јум још не уоча ва 
о ка квим пре о бра жа ји ма се ра ди. Из бор те ма ко је ће се пра ти ти, 
на чи ни при ка зи ва ња по ли тич ких ли де ра и стра на ка, њи хов из глед 
на фо то гра фи ја ма, кон текст и тон ко јим се до га ђај ана ли зи ра, као и 
мно га дру га сред ства пре зен та ци је мо гу бит но усме ра ва ти ста во ве 
чи та ла ца. Та ко се јав ни про стор по сте пе но тран сфор ми ше у по ли-
тич ко-за бав ни вр тић ко јим се ла ко ма ни пу ли ше, јер све ма њи број 
би ра ча на гла сач ким ме сти ма од лу чу је  о суд би ни не за ин те ре со ва-
не ве ћи не!21) Ре ле вант ност ин фор ма ци ја и ин тер пре та ци ја до га ђа ја 
увек су у ме ђу од но су са ин те ре со ва њи ма, кон тек стом и су до ви ма 
ре ци пи је на та, при че му је уло га уред нич ких кри те ри ју ма ва жна 
за ко нач ну оце ну шта ће се по ја ви ти у јав но сти. Но ви на ри ни су 
осло бо ђе ни мо рал не од го вор но сти ти ме што за до во ља ва ју по пу ли-
стич ке зах те ве, јер је њи хо ва дру штве на ми си ја из над по тро шач ког 
за до вољ ства пу бли ке.

Ди на мич ним дру штве ним про ме на ма, ко је се сва ко днев но 
де ша ва ју у Ср би ји, и да ље упра вља ју му шкар ци, што по твр ђу ју 
већ пр ви ре зул та ти ис тра жи ва ња. Да би се уве ри ли ко је ви ше при
сутан, а ко одсутан из штам па них са др жа ја пре гле да ни су сви са-
др жа ји на ве де них но ви на. Укуп но је ре ги стро ва на 5.891 осо ба на 
уну тра шњим стра ни ца ма, док је 285 ли ца по ме ну то на на слов ним 
стра на ма. Од мах је уоч љи во да му шкар ци до ми ни ра ју: ско ро је да-
на ест пу та су при сут ни ји на на слов ни ца ма, док је од нос на уну тра-
шњим стра ни ца ма не што уме ре ни ји, али и да ље не ко рек тан (пет 
пу та их је ви ше)! Ста ти сти ка би би ла још по ра зни ја ка да би се 
ана ли зи рао ква ли тет са др жа ја. На при мер, у по сма тра ном пе ри о ду 
Политикана на слов ним стра на ма ни је об ја ви ла ни јед ну фо то гра-
фи ју или при чу же не, Вечерњеновости су то учи ни ле са мо јед ном, 
(Ди а на Дра гу ти но вић, ми ни стар ка фи нан си ја), Данас та ко ђе у јед-
ном бро ју (Ру жи ца Ђин ђић, али при ли ком по се те Бер на ра Ку шне-
ра и по ла га ња вен ца на гроб уби је ног пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа), 

20) Pro ject for Ex cel len ce in Jo ur na lism: “Chan ging De fi ni ti ons of News”, 6. mart, 1998, стр. 41.

21) “Пред став нич ки дом САД иза бран је са јед ном тре ћи ном по тен ци јал них би ра ча, ло кал-
не вла сти у Бри та ни ји и Европ ски пар ла мент иза бра ни су с 10% или 20% укуп ног бро ја 
би ра ча” (Зо ран Ви до је вић,  Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут за 
дру штве не на у ке, Бе о град,  2010, стр. 60.
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док са фо то гра фи ја ма же на пред ња че Курир,АЛО,иПравда,али 
та ко што до но се про во ка тив не сли ке и ин фор ма ци је о зве зда ма 
естра де (Прес, 5. март – На та ша Бе ква лец: “Како водимљубав”, 
Курир, 7. март: Ма ја Ни ко лић – Збогпосламорамданосимтанге, 
АЛО,  4. март: Лепакупилакреветацзабебу).  Блиц је ди ни пре но-
си иде је по ли ти чар ки (Ме ри Вор лик, ам ба са дор ка САД, 5. март и 
Сне жа на Мар ко вић – Са мар џић, ми ни стар ка спор та, 6. март), али 
и оба ве зне фо то гра фи је на гра ни ци еро ти ке (стра ни це шест или 
се дам)! У овом вре мен ском ра спо ну у фо ку су јав но сти је и при ча 
о енорм ном бо га ће њу осум њи че ног нар ко-бо са Дар ка Ша ри ћа и 
хе ро ин ске ма фи је, та ко да се под ру бри ком остали кри је низ фо то-
гра фи ја и тек сто ва по све ће них овој кри мо ге ној те ми. 

Табела1.
Роднаприсутностнаунутрашњиминасловнимстраницама:

При сут ност… Му шкар ци Же не Оста ли Укуп но
…на уну тра шњим стра ни ца ма: 80,3% 15,4% 4,3% 100%
…на на слов ним стра ни ца ма: 92,4%  7,2%       0,4 100%

Ка да текст са уну тра шњих стра ни ца има на ја ву на на слов ној 
стра ни (6,4% свих тек сто ва), му шкар ци опет до би ја ју цен трал ну 
уло гу (84,7%), мно го ма ње же не (14,4%), док де ци при па да не пун 
про це нат, и то у слу ча ју из ве шта ва ња о по ро ђа ју по зна те ТВ-во ди-
тељ ке, али са ак цен том на иден ти тет оца ко ји је већ оже њен (АЛО 
и Курир, 5. март), дра мом спа са ва ња де те та по ча сног кон зу ла Ср-
би је при ли ком зе мљо тре са у Чи леу (Блиц, 1. март) или не га тив ним 
пу бли ци те том (уби ство ма ли ша на, “у јед ном се лу у оп шти ни Ин-
ђи ја”)22). Већ са да се мо же уочи ти да ко дек си про фе си је у днев-
ној штам пи Ср би је има ју мар ги на ли зо ва ну уло гу, јер су на сло ви 
пре ви ше сен за ци о на ли стич ки, про во ка тив ни, дво сми сле ни, а у по-
не ким слу ча је ви ма и из ми шље ни. Ува жа ва ју ћи ми шље ње да “но
винариимајусложеноиспреплетенскупопажајних,личнихикул
турнихперспективаунутаркојихприкупљајуинформације,даби
ихпренеличитаоцима”,(Жа кет, 2007:321) мо гли би смо за кљу чи ти 
да су на слов не ком по зи ци је на ме ње не јеф ти ном при вла че њу па-
жње о те ку ћим до га ђа ји ма. Пр ва ду жност штам пе је да об ја вље ни 
по да ци мо ра ју би ти тач ни и про ве ре ни, јер јав ном пре зен та ци јом 

22)  На на слов ној стра ни ли ста АЛО (1. мар та), под мо том: Језиво:незапамћензлочинуСре
му, уз ве ли ку фо то гра фи ју бе бе, на ја вљу је се текст о монструму, ко ји је направиосе
стридете,пагаживозакопао. Ме ђу тим, у са мом тек сту на две стра ни це (6. и 7.) не ма 
ни јед ног име на, из во ра ин фор ма ци је, до ка за или би ло ко је чи ње ни це ко ја би по твр ди ла 
исти ни тост из ве шта ја (“уједномселу уопштиниИнђија..”; “какосесумња…”; “један
старијидомаћин ка же…”). Ни је дан дру ги лист ни је пи сао о овом до га ђа ју, а на ред них 
да на ни АЛО ви ше ни је ни шта об ја вио?
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по ста ју вла сни штво свих чи та ла ца, али већ пр ва ана ли за са др жа ја 
ука зу је да се те мељ не етич ке вред но сти про фе си је у на шој днев ној 
штам пи не ува жа ва ју? 

Теме–политика,црнахроникаиспорткаојавнасцена

Тра ди ци о нал но гле ди штека же да је пре вас ход ни циљ но ви-
нар ства да ин фор ми са њем гра ђа на слу жи оп штем до бру ка ко би 
по је дин ци мо гли да ква ли фи ко ва но до но се соп стве ни суд о пи та-
њи ма бит ним за ши ру за јед ни цу.Дру гим ре чи ма, од срп ске штам пе 
се оче ку је да слу жи као јав ни фо рум за кри тич ку рас пра ву, укљу чу-
ју ћи и не за ви сно ис пи ти ва ње не ви дљи вих мо ћи си ле, пр вен стве но 
но си ла ца вла сти. Те мељ про фе си о нал ног угле да је  по ве ре ње из-
ме ђу чи та ла ца и но ви на ра, што под ра зу ме ва да је са др жај ве сти и 
жан ро ва исти нит, рас те ре ћен од пред ра су да и сте ре о ти па, као и да 
су све стра не пра вич но пред ста вље не. У вре ме ну ра сту ћег кон зу-
ме ри зма културолошкузбуњеностдодатнооптерећујенискаку
повнамоћиукупниекономскиминимализамнашихграђана.23) 

У те о ри ји су при лич но ра ши ре на схва та ња пре ма ко ји ма 
уло гу чу ва ра јав ног ин те ре са, тзв watchdog, мо гу је ди но да од и гра-
ју штам па ни ме ди ји или те ле ви зи ја, бу ду ћи да су до вољ но ве ли ки 
и да за по шља ва ју до во љан број ква ли фи ко ва них про фе си о на ла ца, 
ка дрих да се ба ве озбиљ ним, че сто ду го трај ним по ли тич ким и по-
слов ним ис тра га ма. У вре ме ну го ми ла ња ин фор ма ци о них на но са 
ја вља се епи сте ми о ло шки ре ла ти ви зам, ко ји тр жи шно над ме та ње 
ма сме ди ја ви ди као бес крај ну тр ку за па жњом. Та ко се об ли ку је 
по пу лар на кул ту ра, ко ја ши ре ћи при ми ти ви зам, кич, шунд, три ви-
јал ност и број не ва ри ја ци је екс трем но сти про па ги ра иде ал ин фор-
ма ци ја као ро бе ко ја има вред ност са мо уко ли ко је тра же на. Овим 
пу тем се гра ђан ство из ква ли фи ко ва ног тла ко је се ба ви јав ним 
ства ри ма пре о бра жа ва у об лик јеф ти не за ба ве и ни ских стра сти: 
хле ба и ига ра! По врх то га, сло бод не спе ку ла ци је, на га ђа ња, ла жно 
из ве шта ва ње, уз ма ни пу ли са ње и ин стант ве сти, пре пла вљу ју ко-
му ни ка ци о ни про стор и до во де кон зу мен те у ста ње не по ве ре ња у 
чи та ву про фе си ју. То мас Џе фер сон, аутор аме рич ке Де кла ра ци је о 
не за ви сно сти, још 1785. уоча ва: “(Тиранска)владаувекдржинеку
врсту сталне војске новинара који, без икаквог обзира на исти
нуилинаоноштобиличилонаистину,(измишљају)иобјављују
уновинамасвештобимоглодапослужиминистрима.Тоједо
вољнозавеликумасународакојанеманикакавначиндаразлику

23) Де спо то вић, Љу би ша: “Сло бод но вре ме и жи вот ни сти ло ви”, Култура полиса, Но ви 
Сад, 2009, стр. 110.
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је истините од лажних пасуса у новинама”.24)  Јав ност се мо ра 
шти ти ти од но ви нар ске са мо во ље јер се ве сти ма мо же при кри ве но 
упра вља ти, што је нај лак ше из бо ром те ма и ак те ра при ча. Иако је 
ко ри шће на ме то да слу чај ног узор ка ре ле вант на са мо за овај вре-
мен ски оквир са из не на ђе њем смо по сма тра ли до би је не ре зул та те. 

Табела2.
Заступљеносттематскихобластиуанализиранимновинама:
Рубрика   Централнаулога

По-
ли-

ти ка 

Ве-
чер-
ње 

но во-
сти

Да-
нас Прес Ку-

рир АЛО Блиц Прав
да

Укуп
но
%

Те ку ћи 
до га ђа ји/
политика

17,3% 12,6% 19,7% 12,2% 8,4% 6,4% 13,7% 9,7% 100

Свет 28,4% 10,5% 21,7% 9,2% 6,5% 4,9% 14,4% 4,4% 100

Еко но-
ми ја и 
би знис

24,5% 10,5% 18,3% 11,8% 4,5% 6.4% 12,3% 11,8% 100

Цр на 
хро ни ка 3,3% 12,4% 4,7% 16,6% 12,4% 16,5% 21,7% 12,4% 100

За ба ва 5,4% 14,2%   4,4% 13,6% 12,7% 23,5% 17,8% 8,4% 100

Кул ту ра/
уметност 23,6% 13,8% 21,4% 12,4% 4,7% 4,2% 12,4% 7,5% 100

Спорт 21,8% 15,3% 5,2% 17,6% 8,6% 5,8% 17,6% 8,1% 100

Из бо ром те ма днев на штам па у Ср би ји на ме ће о че му ће-
мо раз ми шља ти, при кри ва ју ћи по ли тич ке ин те ре се ко ји по не кад 
ин стру мен та ли зу ју јав ност, при че му се сим би от ски по де шен дис-
курс ци ља но про фи ли ше. Не мо ра те би ти те о ре ти ча ри ме ди ја да 
би сте зна ли да се но ви не нај пре чи та ју од на сло ва, од но сно пр вих 
стра на, где су обич но по ли тич ке и еко ном ске те ме, да би се да ље 
ишло ка кул тур ним, спорт ским и за бав ним стра ни ца ма. Ла ко се 
уоча ва да Политика и Данас пред ња че из ве шта ва њем о до га ђа ји ма 
са по ли тич ке сце не, ка ко у зе мљи та ко и ино стран ству, из сфе ре 
еко но ми је и би зни са, као и кул ту ре и умет но сти, али исто та ко и 
да по лу та бло ид ни при ступ Блица и Преса на и ла зи на ве ли ки од зив 
ауди то ри ју ма! За раз ли ку од свет ске штам пе у ко јој се та бло и ди 
углав ном ба ве жи во ти ма слав них лич но сти, у Ср би ји жутеновине 

24)   Оп шир ни је у: Жа кет, Дејл: Новинарскаетика, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 
150.
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као те му че сто има ју сфе ру по ли ти ке, по себ но фор си ра ју ћи сен за-
ци о на ли стич ки при ступ и не про ве ре но пи са ње.

У ана ли зи ра ном пе ри о ду тзв. озбиљ на штам па у фо ку су је 
има ла бу дућ ност Ко со ва (при ме ћу је се да се из на сло ва ју жне срп-
ске по кра ји не по ла ко гу би Ме то хи ја), про бле ме срп ских ази ла на-
та у Бел ги ји и од но са са ЕУ, као и кон стру и са ну при чу о про да ји 
ЈАТ-а. Ко ли ко се ма ло па жње при да је про ве ри из во ра ин фор ма ци је 
и спи но ва њу јав но сти илу стру је при мер Политике (1. мар та), ко ја 
на на слов ној стра ни об ја вљу је екс клу зив ну при чу о “про да ји нај-
ве ће авио-ком па ни је до ма ћим по слов ним љу ди ма”, да би већ у ан-
тр фи леу де ман то ва ла са му се бе (“Политика”сазнаједасуАндреј
ЈовановићиБојанМиловановићималиразговорсадвојицомчлано
ваВладеСрбије.Једанодњихје,највероватније,ипустиоинфор
мацију,итоутренуткукадани ка квих озбиљ нихразговораоула
гањудвојицепредузетникауЈатнијебило…). Бр зо ши ре ње (дез)
ин фор ма ци ја мо же има ти за па љив ка рак тер, али тр жи ште ре а гу је 
сми ри ва њем тен зи ја  (Да нас, 2. март: Никосејошнеинтересујеза
Јат; Ку рир 1. март: ПАТКА:бизнисмениАндрејЈовановићиБо
јанМиловановићнисузаинтересованизакуповину“Јата”,већим
јестратешкопартнерствопонудиоминистарекономијеМлађан
Динкић). Ме диј ска плат фор ма кре и ра на ло ги ком ве тро ка за про-
мо ви ше пар тиј ске ин те ре се, што ука зу је на де мо крат ски не у спех: 
си стем спи но ва ња ве сти рет ко про из во ди пре ци зан и ба лан си ран 
ме диј ски са др жај; исто вре ме но, отво ре на кон ку рент ност ге не ри ше 
на ме та ње те ма и ма ни пу ла тив ност. 

Де таљ ни јом ана ли зом бр зо би уви де ли да од ре ђе не но ви не 
фор си ра ју од ре ђе не иде о ло шке по гле де. Тран сфер зна че ња ве што 
се пре но си са објек та пи са ња на од ре ђе не ли де ре, па се под ма ском 
ис тра жи ва ња при кри ва ју по ли тич ки об ра чу ни. На при мер, Прес је 
у по сма тра ном пе ри о ду сва ко днев но во дио рат про тив бив шег пре-
ми је ра Ср би је (Живковићухваћенулажи, 1. март; Живковићу,чик
продај, 2. март; Живковићу,кажикакосизарадиомилионе, 3. март; 
Живковић:паремидаоКоштуница, 4. март; Живковићу,врати7
милиона, 5. март; КомисијаиспитујеЖивковића, 6. март). У вре ме-
ну ин фо за ба ве уоч љи во је ста па ње чи ње ни ца и фик ци је, па ме ди ји 
пре у зи ма ју уло гу су ди ја, за бо ра вља ју ћи да претпоставканевино
сти (Европ ска кон вен ци ја о пра ви ма чо ве ка, чл. 6, ст. 2) ука зу је да 
екс пли цит но до во ђе ње из ве сне лич но сти у ве зу са не ким пре кр ша-
јем мо же на не ти тој лич но сти ве ли ку ште ту ако ње на кри ви ца ни је 
по у зда но утвр ђе на? Правда у фо ку су има од бра ну бив шег пред сед-
ни ка Ре пу бли ке срп ске: ТужилаштвоопструираРадованаКара
џића, 1. март; Србинисузлочинци, 2. март; УСребрницинијебило
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геноцида, 3. март; Србимаподмећугеноцид, 4. март; итд.   Штам па 
ко ја по вла ђу је по ли ти ци ни је до бра? Но ви не у Ср би ји лак ше пи шу 
о по ли ти ча ри ма ко ји ни су на вла сти не го о они ма ко ји су на функ-
ци ја ма (Обрадовићкупиостанод217квадрата, Прес, 2. март). 
Уоч љи во је и да та бло ид ни фор ма ти сво ју по пу лар ност те ме ље на 
ви со ком са др жа ју те ма из тзв. цр не хро ни ке, за ба ве и спор та, чи-
ме се по ла ко вра ћа ју основ ним те мат ским ка рак те ри сти ка ма. Та ко-
ђе, за па жа се усту па ње зна чај ни јег про сто ра стра ним те ма ма, што 
по ред из ве сне по ве за но сти са европ ском и гло бал ном по ли тич ком 
сце ном, мо же има ти и стра те ги ју из бе га ва ња вру ћих при ча са до-
ма ћег по ли тич ког те ре на, али и све ве ћи ути цај стра ног ка пи та ла у 
ме диј ском вла сни штву!.   

Свет ски трен до ви ди ја ме трал но су дру га чи ји. Го ди не 1977. 
на слов не стра ни це аме рич ких но ви на Тајм (Ti me) и Њусвик  (New-
swe ek) од но си ле су се на по ли тич ку или ме ђу на род ну лич ност 
(31%), али се већ по чет ком овог ве ка тај од нос дра ма тич но пре-
о кре нуо. Број по ли ти ча ра као те ма на слов ни ца или тек сто ва опао 
је за ви ше од 60%, док је број стра ни ца са слав ним лич но сти ма и 
све том за ба ве по рас тао за 40%.25) По ли ти за ци ја срп ске штам пе ви-
дљи ва је у свим сег мен ти ма ана ли зе, што ин ди рект но ука зу је да 
ме диј ским тр жи штем не до ми ни ра ју еко ном ски усло ви, већ скри-
ве ни по ли тич ки ин те ре си.

Гласови/изворивластипривидиплурализма

На чин ко му ни ци ра ња са гра ђа ни ма де фи ни тив но опре де-
љу је ка рак тер вла сти и об ли ке по ли тич ког по на ша ња. Ко му ни ка-
циј ски чин, од ин тер пе р со нал ног до ма кро со ци јал ног, пред ста вља 
про цес све сне раз ме не сим бо ла са ко нач ним ци љем ути ца ња или 
кон тро ли са ња про ме на ста во ва и по на ша ња чо ве ка. Пра во на сло-
бо ду ми шље ња, од но сно го во ра, прак тич но је де кла ра тив не при-
ро де јер оно не ма ни ка кву моћ ако ни је пре не се но ме диј ским ка-
на ли ма. За то се мо же твр ди ти да да нас јав но мне ње ван ме ди ја не 
по сто ји, пре ци зни је по је ди нац мо же има ти сло бо ду го во ра, али ако 
она по сред ством ме ди ја ни је до би ла ма сов ни ка рак тер оста ће не-
по зна та и бе зна чај на. Штам па те жи да бу де не за ви сна, али то не 
зна чи и да је иде о ло шки не при стра сна! Ели ми ни са њем од ре ђе них 
дру штве них (по ли тич ких, кул тур них, ре ли гиј ских, род них) гру па 
из јав ног жи во та оства ру је се њи хо во ис кљу чи ва ње из ути ца ја у 
то ко ви ма од лу чи ва ња, чи ме ја ча сте ре о тип о не мо ћи и не ва жно-

25)   Ко вач, Бил и Ро зен стил, Том: Елементиновинарства, ЦИД и Ин сти тут за ме ди је, Под-
го ри ца, 2006, стр. 185.
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сти. Коговори, а коћути у штам пи, је дан је од нај бо љих ин ди ка то-
ра дру штве не рав но прав но сти? 

Табела3.
Извориинформација

Рубрика   Централнаулога

Пар-
ти је на 
вла сти 

Опо зи-
ци о не 

пар ти је

Вла да, ми-
ни стар ства, 

др жав не 
ин сти-

ту ци је и 
оп шти не

Оста ли 
(НВО, цр-
кве, син ди-
ка ти, уни-
вер зи тет, 

Друго(не
именовани
извори,
другере
дакције,
агенци
јеитд.)

укуп
но

Те ку ћи 
до га ђа ји/
по ли ти ка

35,2% 12,5% 37,7% 6,2% 8,4% 100%

Свет 83,3% 4,2% 8,3% 1,4% 2,8% 100%

Еко но-
ми ја и 
би знис

36,7% 15,4% 29,7% 14,6% 3,6% 100%

Цр на 
хро ни ка 8,6% 5,9% 74,5% 3,7% 7,3% 100%

За ба ва 9,3% 4,,1%         11,7% 5,3% 23,6% 100%

Кул ту ра/
умет ност 28,6% 8,4% 41,8% 12,7% 14,5% 100%

Спорт 14,4% 4,7% 67,8% 4,6% 18,5% 100%

Вла да, ми ни стар ства, др жав не ин сти ту ци је и оп шти не, са 
пар ти ја ма на вла сти до ми ни ра ју као те ме у го то во свим зна чај ни-
јим ру бри ка ма (уну тра шња и спољ на по ли ти ка (72,9%), еко но ми ја 
и би знис (66,4%), кул ту ра (70,4%), цр на хро ни ка (83,1%), спорт 
(82,2%)! То по твр ђу је ве ли ки ути цај слу жби за ин фор ми са ње и од-
но се са јав но шћу, псе у до до га ђа ја кре и ра них за по тре бе про из вод ње 
пу бли ци те та, али и моћ пар ти ја на вла сти ко је чвр сто кон тро ли шу 
уку пан ме диј ски про стор. Оту да из во ри ин фор ма ци ја и про мо те ри 
но вих иде ја сти жу из вла сти, ко је си му ли ра ју ћи аго ру обез бе ђу ју 
ко ли чи ну и ква ли тет по жељ них ин фор ма ци ја, бри ну ћи се да стиг-
ну у пред ви ђе ним вре мен ским ро ко ви ма. Све ве ћи број ве сти ре-
зул тат је об ра ђе них са оп ште ња за јав ност или спи но ва них ин фор-
ма ци ја про из ве де них у вла ди ним би ро и ма за од но се с јав но шћу, 
до ста вље них од порт па ро ла и слич них слу жби, а зна чај но ра сте и 
број ин тер вјуа ре а ли зо ва них те ле фон ским по зи ви ма. Та ко ме ди ји 
нео сет но све ви ше по ста ју за ви сни од ру ти ни зи ра них из во ра јер 
се на њих мо гу осло ни ти, си гур ни да ће им бр зо до ста ви ти тра-
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же не по дат ке, обез бе ђу ју ћи по пу ња ва ње ме диј ског про сто ра, што 
је у скла ду са ли бе рал ним тен ден ци ја ма (Tap sall, Var ley, 2001:11). 
Слич на ана ли за при ло га у ЊујоркТајмсу от кри ла је сна жно осла-
ња ње на слу жбе не из во ре: од 57,2% до 72,5%.26) Да је реч о тен ден-
ци ји по твр ђу је и обим на ана ли за тек сто ва два де сет три из ве шта ча 
у се дам ве ли ких аме рич ких но ви на, где су у 75% слу ча је ва из во ри 
би ли др жав ни (Hal lin и др. 1993:755). Ин ду стра ли за ци ја но ви нар-
ства на ме ће но ви им пе ра тив: ства ра ти што ви ше ин фор ма ци ја са 
што ма ње тро шко ва, па при вид но “бес плат ни” па ке ти по да та ка и 
фо то гра фи ја ко ји сва ког тре нут ка сти жу у ре дак ци је по ста ју моћ-
на ору ђа у об ра ди јав ног ми шље ња. Та кви тек сто ви све су че шћи 
јер пред ста вља ју “чињеницекојенијетребалоприкупљати,приче
којенијетребалонаписатиифотографијекојенијетребалосни
мити” (New som, Scott 1985:230). Слу жбе ни из во ри та ко нео сет но 
вр ше над зи ру ћу функ ци ју у за јед ни ци, без бо ја зни да ће их не ко 
про зва ти за кр ше ње људ ских пра ва, обез бе ђу ју ћи јав ну по др шку 
за сво је про гра ме. 

По ли тич ки ли де ри и пар тиј ски име но ва ни функ ци о не ри на-
сто је да по сред ством штам пе јав ност уве ре у ис прав ност сво јих 
иде ја. Струч ња ци упо зо ра ва ју на ра сту ћу опа сност да ме ди ји по-
ста ну средствовладинеманипулације.27)Зна чај но об ли ку ју ћи днев-
ну аген ду вла да ју ће пар ти је у ком би на ци ји са др жав ним ин сти ту-
ци ја ма и но си о ци ма вла сти су жа ва ју про стор за дру га чи је иде је и 
про гра ме, кри тич ке гла со ве и ди ја ло шку ко му ни ка ци ју. Сло бо да 
ме ди ја је бај ка јер се др жа ва и пар ти је на вла сти и да ље по на ша ју 
као при кри ве ни ме на џе ри, али је про блем што се ни ко због та квог 
па тер на ли зма не бу ни! 28) Ути цај ци вил ног дру штва је још увек ве-
о ма слаб, док је при су ство опо зи ци о них пар ти ја и јав них рас пра-
ва ско ро мар ги на ли зо ва но.  До ми на ци ја те ма из по ли ти ке у ве ћи-
ни днев них ли сто ва Ср би је во ди за кључ ку да је штам па још увек 
плат фор ма за из но ше ње иде о ло шких ми шље ња, па не чу ди ве ли ка 
по ду дар ност у из бо ру те ма (нпр. 1. мар та: НовиДејтонзаподелу
Косова (Да нас), Косовонећебитисусед (Ве чер ње но во сти); Више
одАхтисарија,мањеодподеле (По ли ти ка); ДијалогсаПришти
номпрепреговораокандидатури (Блиц, 2, март); Компромисза

26)  Zhang, J., G. T. Ca me ron: “Study Finds So ur cing Pat terns in Wen Ho Lee Co ve ra ge”, New
spaperResearchJournal, 24, 4/2003.

27)  Дра ган Су бо тић: “Од но си с јав но шћу у др жав ној упра ви”, Српскаполитичкамисао, 
Бе о град, 2010, стр. 205. 

28)  Ви ди у: Бр дар Ми лан: “Ло ги ка за пад них ме ди ја као ло ги ка мо ћи: од сту ди је слу ча ја 
срп ске кри ви це до па ра диг ме кон стант ног не при ја те ља”, Комуникације,медији,култу
ра, Го ди шњак Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2009, 
стр. 154.



ЗоранБ.Јевтовић ЕтичностдневнештампеуСрбији

227

Косово,паЕУ (Прес, 2. март). Та бло ид ни фор ма ти бе же од ова квог 
схе ма ти зо ва ња, па не чу ди што њи хо ви ти ра жи и да ље има ју за ви-
дан ни во!  

Но ви нар ство има спо соб ност де фи ни са ња до га ђај у дру-
штве ном кон тек сту, чи ме се ак ту ел ни про бле ми за хва љу ју ћи ме ди-
ји ма мо гу пред ста ви ти као жи вљи и це ло ви ти ји до жи вљај од оног 
у ре ал ном жи во ту. Штам па као по пу ла ран и тра ди ци о на лан ме диј 
тран сфор ми ше исти ну јер кон стру и ше драм ски кон фликт ко јим се 
при вла чи па жња чи та ла ца. Је дан про блем се те о ри јом аген де уво-
ди у по ли тич ку ор би ту, ка ко би се јав ност за ба вља ла ње го вим ре-
флек си ја ма ко је у ве ли ким ко ли чи на ма при сти жу, обич но из “ано-
ним них”, али “до бро оба ве ште них” из во ра. Ни зо ви ин фор ма ци ја 
ре ђа ју се као ва тро мет, а уче ста ло шћу по на вља ња удар них по да та-
ка ра сте на пе тост. При чу пре у зи ма ју дру ги ме ди ји, па се та ко ни-
зо ви ма про из ве де них сли ка и зна че ња кре и ра дру штве ни про блем, 
ко ји по по тре би, мо же да се пред ста ви као без бе до но сна прет ња за-
јед ни ци. Док се јав но мне ње ба ви на мет ну тим сли ка ма и ре ше њи-
ма иза па ра ва на по ли тич ки ли де ри ре ша ва ју дру ге про бле ме рас те-
ре ће ни бри ге о при ти ску ши ре за јед ни це. Па жња јав но сти ја ча или 
сла би аси ме трич но са ме диј ским кон стру и са њем про бле ма, сен че-
њем до га ђа ја и ста вља њем те жи шта на раз ли чи те аспек те. Ве ли ки 
про блем мо же би ти ре ла ти ви зо ван као ма ли, али и обр ну то! По ли-
тич ке во ђе и ин те ре сне гру пе бу де ин те рес и по ли ти за ци ју те ме, не 
ли бе ћи се ни ства ра ња псе у до до га ђа ја у по сти за њу дра ма ти за ци је. 
Пум па ње про бле ма, до зи ра ње ствар но сти тех ни ка ма шо ки ра ња и 
спи но ва ња, ма ли су део бо га тог ин стру мен та ри ја ко јим се упра вља 
ма сов ним ауди то ри јем. На кон од ре ђе ног вре ме на, ка да се пу бли ка 
за си ти на мет ну том те мом про из во ди се но ва, још спек та ку лар ни ја, 
за во дљи ви ја, нео бич ни ја, и та ко у круг. Је дан про блем за ме њу је 
дру ги, сли ку по ти ску је но ва, а днев не по тре бе за ве сти ма се за до-
во ља ва ју ин фор ма циј ском ме ћа вом. Кри зе и про бле ме ства ра ју и 
раз ре ша ва ју љу ди, па та ко по ли тич ки си стем мо же мо по сма тра ти 
као ми зан сцен кре и ран по во љи не ви дљи вих вла да ра. 
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Табела4.
Занимањеактеравести

Рубрика   Централнаулога

За ни ма ње/
про фе си ја/

област

  По ли-
ти ка 

Ве-
чер ње 

но во сти
Да нас Прес Ку рир АЛО Блиц Прав да

По ли ти чар/
представница власти

31,4% 21,7% 34,7% 23,5% 21,6%  9,5% 21,2% 18,4%

По ли ти чар/
опозиција власти 

 4,7%   4,4%  4,5%  5,4% 11,3%  1,6%  4,1% 14,8%

Здрав ство/
 социјалне службе

 4,1%   2,8%  2,8%  2,4%  3,1%  2,1%  2,7%  1,6%

По ли ца јац/
војно лице, ва-
трогасац и сл.

 3,6%   3,6%  1,7%  3,3%  2,4%  4,2%  3,3%  3,7%

Ака дем ски струч њак/
 образовни сектор

 7,1%   2,9%   5,2%  2,4%   2,3%  1,8%  2,4%  2,5%

Ме на џер/
финансијски  стручњак

 3,6%   2,6%  7,9%  2,1%  2,3%  2,4%  3,2%  2,1%

Рад ник/ се љак/
домаћица

 2,8%  1,7%  1,7%  1,4%  1,1%  0,3%  1,3%  2,8%

Адво кат/су ди ја/ 
прав ник/прав ни ца

 1,6%  1,8%  1,3%  2,8%  3,1%  2,3%  2,5%  2,5%

Тр го вац/тр гов ки ња,
занатилја и сл.

 0,8%  1,4%  0,6%  1,7%  1,4%  1,9%  1.3%  1,4%

Вер ско ли це  0,4%  0,7%  0,3%  0,4%  0,3%  0.4%  0,4%  0,00%

Ак ти ви ста/а, НВО 
и сл. ор га ни за ци је

  6.8%  5,1% 13,2%  4,5%  3,2%  3,5%  4,2% 2,6%

Му зи чар/глу мац/ 
естрад на лич ност

  7,3% 13,6%  3,5% 14,3% 14,4% 23,8% 14,2% 15,2%

Спор ти ста/спорт ски 
ме на џер/ тре нер итд.

15,3% 13,5%  3,2% 12,4% 10,5% 7,3% 11,7%  8,4%

Ли це ко је чи ни 
кри ми нал но де ло

 7,9% 11,2%  5,2% 11,8% 11,4% 23,6% 13,9%  9,3%

Сту дент/сту дент ки-
ња уче ник/уче ни ца

 1,6% 2,1%  4,7%  2,5% 1,5%  1,5%  1,8%  1,5%

Де те (мла ђе од 
18 го ди на)

 0,6% 1,7%  0,3%  0,6% 0,4%  2,4%  0,8%  0,6%

Осо ба ко ја во ди до-
ма ћин ство, ро ди тељ

 0,8% 2,3%  1,4%  1,3% 1,7%  1,3%  1,6%  1,3%

оста ло  7,6% 7,9%  7,8% 7,2% 8% 10,1 9,4% 11,3%

Укупно% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Де мо кра ти ја нам ну ди пра во из бо ра, али пи та ње је шта ће-
те иза бра ти ако на је лов ни ку не ма је ла ко је вам при ја? Илу зи ја је 



ЗоранБ.Јевтовић ЕтичностдневнештампеуСрбији

229

да ре ле вант ност до га ђа ја обез бе ђу је ме диј ски трет ман? Фор мал на 
мо гућ ност сло бод ног из ра жа ва ња зна чи и пра во сва ког чо ве ка да 
ство ри свој пу бли ци тет, али је огра ни ча ва њем при сту па ма сов ним 
ме ди ји ма то пра во кон тро ли са но. За то раз ли ку је мо при ма ран (пра-
ве га ме ди ји на осно ву ва жно сти до га ђа ја или ути ца ја лич но сти) и 
не га ти ван пу бли ци тет (на ру чу ју га скри ве ни цен три мо ћи, гру пе 
за при ти сак, ва жни по је дин ци и сл.), док ме ди ји до би ја ју за да так 
«про из вод ње ве сти»29). Та да се по ја вљу ју спе ци јал ни но ви нар ски 
ти мо ви об у че ни за при вла че ње па жње пу бли ке, ко ји де лу ју у два 
прав ца: кре и ра ју псе у до до га ђај, да ју ћи му зна чај не дру штве не ди-
мен зи је ко је узро ку ју по ли тич ке ре ак ци је30) или тра га ју за јав но сти 
не по зна тим, пи кант ним, за ни мљи вим и ком про ми ту ју ћим по да ци-
ма објек та пи са ња31).

Су де ћи по фре квен ци ји за ни ма ња по ли ти ча ри су и да ље нај-
че шће из во ри ин фор ма ци ја у штам пи Ср би је, а при су ство обич них 
гра ђа на ско ро да је за не мар љи во. Глас рад ни ка, се ља ка, до ма ћи ца 
и мла дих по ла ко не ста је из јав ног про сто ра, док бу ку про из во де 
по ли ти ча ри, естрад не лич но сти, спор ти сти и ли ца из кри мо ге не 
сфе ре.  Де мо кра ти ја се са но вим тех но ло ги ја ма пре тва ра у ин фо-
кра ти ју, али са мо за оне ко ји ко ји вла да ју но вим сло је ви ма зна ња32). 
Обич ни љу ди по ста ју ак те ри из ве шта ва ња у те шким си ту а ци ја ма 
јер кон флик ти и ин ци ден ти по при ро ди по ди жу ти ра же (Обесио
се после судара, Прес 2. март; Грешком рањен у заседи, Ве чер-
ње но во сти, 5. март; Пијанидедаињеговбраттуклипетогоди
шњегунука, Блиц, 4. март; Спречилигаздудаоднесеробу, Прав да 
5. март; Чистачишестсатиблокиралипругу, Ало 2. март, итд.). 

29)  “По ли ци ја је у згра ди Скуп шти не Ср би је ухап си ла Су за ну Р., за ко јом је суд рас пи сао 
по тра гу због про фе си о нал ног ба вље ња про сти ту ци јом”, био је лид ве ћи не ве сти и из-
ве шта ја ко ји су се по ја ви ли у ме ди ји ма 26. апри ла 2010. Пра ва исти на је да се ин ци дент 
до го дио кра јем фе бру а ра, али је у јав ни про стор ци ља но уба чен баш та да!

30) Ме диј ско оде ље ње Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност (ОЕБС) ана ли зи ра ло је укуп но 
из ве шта ва ње но ви на о ра ду Скуп шти не Ср би је из ме ђу 23 апри ла и 7 ма ја. Од укуп но 59 
об ја вље них ин фор ма ци ја са мо 21 је има ла ве зу са ра дом пар ла мен та, 11 је го во ри ло о 
ман да ти ма од у зе тим од бор ни ци ма, а чак 18 од но си ло се на слу чај хап ше ња про сти тут ке 
ко ја је по ку ша ла да кон так ти ра са  не ким од на род них по сла ни ка. Док се јав ност за ба-
вља ла пи кан те ри ја ма ко би мо гла би ти лич ност ко ја је по зва ла ани мир да му, у Скуп шти-
ни су усва ја ни ва жни за ко ни о ко ји ма се у ме ди ји ма ско ро ни је ни го во ри ло или се то 
чи ни ло не при ме ре но ва жно сти до га ђа ја (нпр. са мо де сет при ло га је са др жај усме ри ло 
на на црт Де кла ра ци је о зло чи ни ма над Ср би ма). 

31)  Ви ди у: Зо ран Авра мо вић: “Зна ње о де мо кра ти ји и зна ње у де мо кра ти ји”, Социолошки
преглед, год. XLIV, бр. 1/2010, Бе о град, стр. 63-78.

32) Од 18 об ја вље них тек сто ва ко ји су се од но си ли на слу чај про сти тут ке, чак 14 су би ли 
усме ре ни на од ре ђе ну лич ност из јед не опо зи ци о не пар ти је, њен при ват ни жи вот и по-
ку ша је да се јав но дис кре ди ту је. У но ви на ма су се по ја ви ле фо то гра фи је на чи ње не још 
2008. го ди не, пре ма при зна њу са мих ме ди ја и ра ни је ну ђе не та бло и ди ма, али очи глед но 
је да тре ну так еми то ва ња би ра ју не по зна ти цен три мо ћи пре ма сво јим ин те ре си ма. 
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Ве ро ват но је то и раз лог ви со ког про цен та лич но сти осум њи че них 
да су из вр ши ле кри вич но де ло (го то во све но ви не у ана ли зи ра ном 
пе ри о ду ба ви ле су се слу ча јем Ша рић, у че му пред ња че та бло и-
ди об ја вљу ју ћи фо то ре пор та же обје ка та у ко ји ма су осум њи че ни 
жи ве ли, али и “от кри ва ју ћи” адре се на ко ји ма се скри ва ју. Ви сок 
про це нат у ру бри ци “оста ло” ука зу је на све ве ћи број ин фор ма ци ја 
ко је не ма ју из вор, што го во ри о мо гу ћој ма ни пу ла ци ји у са др жа ју 
по ру ка. Не пот пи са не ве сти, не по зна ти из во ри, па чак и не и ме но ва-
не лич но сти све до че о гу бље њу етич ких кри те ри ју ма и не по што-
ва њу про фе си о нал них ко дек са.

Услов свих де мо крат ских про ме на је сло бо да ме ди ја, а она 
је не мо гу ћа без еко ном ске са мо стал но сти. У Ср би ји је то ком 2010. 
го ди не, на име мар ке тин га у свим ме ди ји ма по тро ше но не што ви-
ше од 120 ми ли о на евра, при че му је удео штам пе око 18%. Пет 
мар ке тин шких аген ци ја у при ват ном вла сни штву дик ти ра ло је ко-
јим но ви на ма ће се ре кла ме ди стри бу и ра ти, во де ћи их у ди рект ну 
фи нан сиј ску за ви сност. Ако се зна да су њи хо ви вла сни ци бли ски 
јед ној вла да ју ћој стран ци (ДС-у) ја сно је да се пре ко огла ши ва ча 
мо же ути ца ти на са др жај оно га што ће би ти об ја вље но33). Ин те ре-
сне мре же по ли ти ча ра, тај ку на, огла ши ва ча и но ви на ра фил три ра-
ју по ру ке упу ће не јав но сти, али ци ља не ка ни воу по слу шно сти и 
па сив но сти. Та ко ме диј ски си стем по ста је за тво рен, кон тро ли сан, 
ста ти чан,  са мо до во љан, па и де про фе си о на лан. Ди ску си ја  не ста-
је из до ми нант них ме ди ја, по је ди нач ни и ус ко пар тиј ски ин те ре си 
на ме ћу се као оп шти, гра ни це из ме ђу при ват ног и јав ног све су 
про зир ни је, а као по сле ди цу штам па до жи вља ва ти ху еро зи ју кре-
ди би ли те та. У јав ном дис кур су до ла зи до де гра ди ра ња основ них 
ин сти ту ци ја јав но сти: штам пе и пар ла мен та.34) До бро но ви нар ство 
ни ка да ни су угро жа ва ле тех но ло ги је ко је су га пра ти ле, већ не ква-
ли тет но (апо ло гет ско) из ве шта ва ње, спрем но да за рад ве ћег про-
фи та на пу сти стан дар де кла сич не но ви нар ске ети ке, као и мо ра ла 
уоп ште..

Срп ско дру штво се ме ња бр же од соп стве не штам пе ко-
ја пот ко па ва ју ћи чи тав низ тра ди ци о нал них вред но сти, нор ми и 
схва та ња не ну ди аде кват ну за ме ну за оно што про мо ви ше. Оту-
да ин фор ма ци је све че шће не од ра жа ва ју ре ал ност, али зна чај но 
уче ству ју у ње ном сим бо лич ком кре и ра њу! Ин фо теј мент по др жан 
сен за ци о на ли стич ким то но ви ма во ди ста па њу чи ње ни ца и фик ци-

33) Ви ди у: Ан то нић, Сло бо дан: “Мре жа школ ских дру го ва у по ли тич кој ели ти Ср би је”, 
Националниинтерес, год. VI, вол. 9, број 3/2010, Бе о град, стр. 307-328.

34) Ми ле на Пе шић: “Мо дер на и пост мо дер на ту ма че ња јав не сфе ре”, Српскаполитичка
мисао, год. XVI, vol. 26. Бе о град, 2009, стр. 86. 
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је, што дру штву у тран зи ци ји мо же до не ти дик та ту ру та бло и ди зо-
ва них из да ња. Као да се још увек не схва та да ве сти ни су за ба ва, 
већ ну жна по тре ба за из град њом де мо крат ских ка па ци те та. Ана ли-
зом са др жа ја пре зен то ва ном у овом ра ду по ка за ли смо да у  Ср би ји 
у кон тек сту дру штве них и по ли тич ких пи та ња де мо крат ски плу-
ра ли зам ми шље ња из о ста је, што као по сле ди цу мо же има ти ши-
ре ње спе ци фич ног пар то крат ског ка пи та ли зма. Етич ки стан дар ди 
у днев ној штам пи се на ру ша ва ју без аде кват них про фе си о нал них 
санк ци ја, што као по сле ди цу мо же про из ве сти дру штве ну дез о ри-
јен ти са ност, еро зи ју по ве ре ња у но ви нар ство и да ље уру ша ва ње 
мо рал них вред но сти. Крај њи гу бит ник је пу бли ка ко ја за сле пље на 
та бло ид ним сја јем, ин фор ма тич ком бр зи ном и ди ги та ли зо ва ном 
сли ко ви то шћу све те же раз ли ку је исти ну од ла жи!

ZoranB.Jevtovic

ETHICSOFDAILYPRESSINSERBIA

Summary
In the text, et hics of jo ur na lism is con si de red as a com plex area 

that in clu de jo ur na li stic and edi to rial ac ti vi ti es as well as ac ti vi ti es of 
ot her par ti ci pants in the pro ces ses of pu blic com mu ni ca tion who are 
able to sta te the ir opi ni ons, ide as and pro grams in flu en cing ot hers. The 
fo cus is on con tent analysis of le a ding new spa pers in the na ti o nal in-
for ma tion spa ce and on iden tifying the et hi cal form by which the re-
la ti on ship bet we en facts and mo ral di lem mas and et hi cal va lu es, but 
al so struc tu ral so cial and eco no mic re la ti ons that de ter mi ne chan ges in 
the mass me dia and po li ti cal fi elds are esta blis hed. The in ve sti ga ti ve 
jo ur na lism has no fu tu re in the in du strial news pro duc tion, whi le the in-
ter pre ta tion of the facts are in cre a singly car ried out in ac cor dan ce with 
the ex pec ta ti ons of po wer ful adver ti sers, po li ti cal eli tes, PR agen ci es, 
in te rest gro ups and the in vi si ble po wer cen tres. By con tent analysis of 
new spa pers in Ser bia, we no te that in the con text of so cial and po li ti cal 
is su es the de si red plu ra lity of opi nion is mis sing. Good jo ur na lism is 
ne ver thre a te ned the tec hno lo gi es that ha ve fol lo wed him, but po or qu a-
lity (apo lo ge tic) re por ting, ready to le a ve, for the sa ke of hig her pro fits, 
to the clas sic stan dards of jo ur na li stic et hics.
Key words: Press, pu blic spa ce, pro fes si o nal et hics, mar ket ta blo i di za tion.



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.209234.

232

ЛИТЕРАТУРА

Авра мо вић Зо ран: “Зна ње о де мо кра ти ји и зна ње у де мо кра ти ји”, Социоло
шкипреглед, год. XLIV, бр. 1/2010, Бе о град, стр. 63-78.

Ан то нић, Сло бо дан: “Мре жа школ ских дру го ва у по ли тич кој ели ти Ср би је”, 
Националниинтерес, год. VI,  вол. 9, бр. 3/2010, Бе о град, стр. 307-328.

Бран ко вић, Ср бо бран: “Днев на еко но ми ја вре ме на жи те ља Ср би је“, Култура
полиса, у: “Оби чан дан – ис тра жи ва ње днев не еко но ми је вре ме на”, (при-
ре дио Бран ко вић Ср бо бран), по себ но из да ње, Но ви Сад, 2009.

Бр дар Ми лан: “Ло ги ка за пад них ме ди ја као ло ги ка мо ћи: од сту ди је слу ча ја 
срп ске кри ви це до па ра диг ме кон стант ног не при ја те ља”, Комуникације,
медији, култура, Го ди шњак Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је (при ре дио 
Бран ко вић Сло бо дан), Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2009. 

Ви до је вић, Зо ран: Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут за 
дру штве не на у ке, Бе о град, 2010.

Вук са но вић, Див на: “Ети ка и дис лек си ја: гра ни це ме диј ске кул ту ре”, Кул
тура, бр. 127/2010, (при ре ди ле Дра ги ће вић-Ше шић, Ми ле на и Ни ко лић 
Мир ја на), Бе о град.

Де спо то вић, Љу би ша: “Сло бод но вре ме и жи вот ни сти ло ви”, Култураполи
са, у: “Оби чан дан – ис тра жи ва ње днев не еко но ми је вре ме на”, (при ре дио 
Бран ко вић Ср бо бран), по себ но из да ње, Но ви Сад, 2009.

Жа кет, Дејл: Новинарскаетика, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.
Јев то вић Зо ран, Пе тро вић Ра ди во је: “Јав но мне ње и де мо крат ски де фи цит 

у до бу мул ти ме ди ја”, Српска политичка мисао, год. XVII, вол. 30, бр. 
4/2010, Бе о град, (при ре дио Жи во јин Ђу рић).

Јев то вић, Зо ран: “Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном 
по рет ку, Политикологијарелигије, бр. 1/2007, Бе о град, (при ре дио Ми ро-
љуб Јев тић).

Јев то вић, Зо ран: “По ли тич ки спек такл и јав но мне ње”,ЦМ, Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Бе о град и Про то кол, Но ви Сад, год. III, ле то, бр. 7/2008, 
Бе о град,  (при ре дио Ми ро љуб Ра дој ко вић). 

Јев то вић, Зо ран: “Сли ка же не у ра му де мо кра ти је”, Политичка ревија, бр. 
2-4/2007, Бе о град, (при ре дио Дра ган Су бо тић).

Ко вач, Бил и Ро зен стил, Том: Елементи новинарства, ЦИД и Ин сти тут за 
ме ди је, Под го ри ца, 2006.

Кор ни, Да ни ел: Етикаинформисања, Клио, Бе о град, 1999.
Лу ис, Ал вин, Деј: Етикаумедијима–примерииконтраверзе, Клуб плус и 

Чи го ја штам па, Бе о град, 2008.
Пе шић, Ми ле на: “Мо дер на и пост мо дер на ту ма че ња јав не сфе ре”, Српскапо

литичкамисао, год. XVI, вол. 26. Бе о град, 2009. 
Ра дој ко вић, Ми ро љуб: “Но ви на ри као про фе си о нал на гру па”, Социолошки

преглед, вол. XXXVII, бр. 3-4/2003, Бе о град.
Су бо тић, Дра ган: “Но ви јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му Ср би је“, По

литичкаревија, год. (XXII) IX, вол. 23. бр. 1/2010, стр. 91-114.
Су бо тић, Дра ган: “Од но си с јав но шћу у др жав ној упра ви”, Српскаполитичка

мисао, год. XVII, вол. 27, бр. 1/2010, Бе о град, 2010, стр.191-216 
Шпе хар, Хр во је: “Мек до на ли зо ва на ре ли ги ја. При лог те о ри ји мек до на ли-

за ци је у по ли ти ко ло ги ји ре ли ги је”, Политикологија религије, Цен тар за 
про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, год. IV, бр. 1/2010, Бе о град.



ЗоранБ.Јевтовић ЕтичностдневнештампеуСрбији

233

Hal lin, D. C., R. K. Ma noff, J. K. Wed dle (1993): SourcingPatternsofNational
SecurityReporters, Jo ur na lism Qu ar terly, 70(4). 

McMa nus, J. H. (1997): “Who’s Re spon si ble for Jo ur na lism?”, JournalofMass
MediaEthics, 12 (1) 5–17. 

New som, D., A. Scott (1985): ThisisPR:TheRealitiesofPublicRelations. Bel-
mont: Wad sworth Pu blis hing Com pany.

Ho ward Good: “We Need Et hics Exam ples”, Qu ill, april 2001.
Pu lit zer, J.: TheCollegeofJournalism, North Ame ri can Re vi ew 178, 1904. 
Tap sall, S., C. Var ley: “What is a jo ur na list?”, str. 3–20. U: S. Tap sall, C. Var ley 

(ur.): Journalism:TheoryinPractice. Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2001.
Zhang, J., G. T. Ca me ron: StudyFindsSourcingPatternsinWenHoLeeCoverage, 

New spa per Re se arch Jo ur nal, 24 (4), 2003.

Resume
Glo bal eco nomy cri sis re flects on mass me dia mar ket in Ser bia, 

espe ci ally daily news in du stry, ca u ses low print run and mar gi na li za tion 
of ex plo ra tory jo ur na lism whi le do mi na te ta blo ids de stroying aest he tic 
and et hic stan dards. De spi te fact that qu an tity and low pri ce of edi ti ons 
ma kes them mo re com pe ti ti ve than ot her Euro pean new spa pers, da i li es 
are not de moc ra ti zed ac cor ding to con text of so cial and po li ti cal chan-
ges, whi le dre a med plu ra lism of opi ni ons va nis hing from so cial sce ne. 

With qu an ti ta ti ve analysis of con tents in eight in flu en tial daily 
new spa pers (Po li ti ka, Da nas, Ve cer nje no vo sti, Blic, Ku rir, Prav da, Alo 
and Press) prin ted from 1st till 7th of March 2010 aut hor re se arch three 
le vels of me dia com mu ni ca tion: sub stan tial, struc tu ral and pro ces si o-
nal. Re sults sho wed that daily press in Ser bia ten years af ter Oc to ber 5th 
is de eply ide o lo gi cal, pa tri stic and mo ni to red by sta te as hid den ma na-
ger. Se ri o us new spa pers li ke Po li ti ke and Da nas lo o ses the ir tra di ti o nal 
in flu en ce in pu blic whi le in fo ta in ment tran sfor med con tents of nu me-
ro us da i li es (Blic and Press), which con tri bu tes to glo omy pic tu re of 
ta bloid li ke pu blic spa ce. 

Re se arch al so show that sex, de ath, scan dals, con flicts, fa me, 
sen sa tion and sport ma ke es sen ce of struc tu re in most po pu lar da i li es, 
along with fri vo lo us and sen sa ti o na lism which en dan ger the ir tra di ti o-
nal se ri o u sness and cre di bi lity! Con trary to world ta blo ids spe ci a li zed 
for li ves of ce le bri ti es in Ser bia yel low new spa pers de als with po li ti cal 
the mes per ce i ve from sen sa ti o nal an gle, con flicts of po li ti cal le a ders 
and par ti es and un cer tain in for ma tion. 

Dyna mic so cial chan ges in Ser bia are still ru ling by ma les: they 
are ele ven ti mes mo re pre sent on co ver pa ges, and fi ve ti mes on in ner 
pa ges! The mes to fol low, ways of pre sen ting of po li ti cal le a ders and 
par ti es, the ir ima ge, con text and to ne in analyzing, along with many ot-
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her in stru ments of pre sen ta tion shows ta king the go vern ment si de and 
une qu al chan ces of par ti ci pants in po li ti cal pro ces ses. New spa pers in 
Ser bia rat her wro te cri ti cally abo ut po li ti ci ans in op po si tion than abo ut 
po li ti ci ans in po wer. Go vern ment, mi ni stri es, sta te in sti tu ti ons and lo cal 
go vern ments, along with par ti es in po wer do mi na ting in al most every 
im por tant ru bric: in ner and fo re ign po li tics (72,9%), eco nomy and bu-
si ness (66,4%), cul tu re (70,4%), which con firms hu ge in flu en ce of in-
for ma tion an pu blic re la ti ons ser vi ces and strong con trol over who le 
me dia spa ce. Ac cor ding to fre qu ency of pro fes si ons po li ti ci ans are still 
main so ur ce of in for ma tion and com mon pe o ple are al most in vi si ble. 
Vo i ce of wor kers, ho u se wi ves and young sters slowly va nis hes from pu-
blic spa ce, whi le po li ti ci ans, show bu si ness stars, spor tsman and fa ces 
from cri me sphe re pro du ced most of me dia no i se. Un sig ned news and 
un na med so ur ces lead to lo o sing of et hi cal cri te ria and dis re spec ting of 
pro fes si o nal co des.      

Ser bian so ci ety chan ges fa ster than its own press who un der mi ne 
most of tra di ti o nal va lu es, norms and stan dards fa i ling to of fer ade-
qu a te sub sti tu tion for what it pro mo tes. That’s why in for ma tion mo re 
of ten do esn’t re flect re a lity but im por tantly par ti ci pa te in her symbo lic 
cre a tion! In fo ta in ment sup por ted by sen sa ti o na lism lead to fu sion of 
facts and fic ti ons, brin ging dic ta tor ship of ta blo ids in tran si ti o nal so ci-
ety. By analysis of con tents pre sen ted in this pa per we sho wed lack of 
de moc ra tic opi nion plu ra lism in so cial and po li ti cal con text, which can 
lead to spe ci fic par toc ra tic ca pi ta lism. Et hi cal stan dards in daily press 
are vi o la ted wit ho ut ade qu a te pro fes si o nal san cti ons, which may ca u se 
so cial di so ri en ta tion, ero sion of trust in jo ur na lism and furt her crash 
of mo ral va lu es. Fi nal lo o ser is pu blic who, blin ded with ta bloid glow, 
in for ma tion speed and di gi ta li zed pic tu re sque, ha ve dif fi culty to dif fe-
ren ti a te truth from lie! 

* Овај рад је примљен 24. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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