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Сажетак
По ла зе ћи од ста ва да је отво ре на по ли тич ка ко му ни ка ци ја 

су штин ски еле ме нат са вре ме не по ли ти ке, ауто ри ис тра жу ју сим-
бо лич ку раз ме ну ар гу ме на та, чи ње ни ца и ин фор ма ци ја из ме ђу 
пред став ни ка срп ске др жа ве и опо зи ци је, по себ но про у ча ва ју ћи 
уло гу днев не штам пе и њен зна чај у кре и ра њу по ли тич ке кул ту ре. 
Фо кус је на уоча ва њу дис кур сив но сти са др жа ја, при че му се кван-
ти та тив ном и ква ли та тив ном ана ли зом уоча ва око шта лост про це са 
по ли тич ког оп ште ња, јед но смер ног и про па ганд ног, од вр ха на до-
ле, од но сно од вла сти ка гра ђа ни ма. 

Но ви об ли ци на ра ци је от кри ва ју до ми нан тан са др жај: текст 
се ме ња есте ти зо ва ном сли ком, кри тич ка ду би на – нар ци со ид ном 
по вр ши ном, а чвр ста ар гу мен та ци ја и но ви нар ска ис тра жи ва ња 
по вла че пред мар ке тин шким уве ра ва њи ма, јеф ти ном за ба вом и та-
бло и ди за ци јом. Днев на штам па у Ср би ји се до бро вољ но по си па 
злат ном пра ши ном ПР слу жби и аген ци ја, по сре ду ју ћи ствар ност 
у ко јој жи ве моћ не ели те и бо га ти огла ши ва чи, али не и обич ни 
гра ђа ни, оси ро ма ше ни и за гле да ни у бу дућ ност. Оту да и све еви-
дент ни ји пад но вин ских ти ра жа; уме сто “Ар гу со вог ока” јав но-
сти штам па све ви ше по ста је огла сна та бла по ли тич ких пар ти ја и 
при кри ве них тај ку на, по ли гон за бла ће ње и дис кре ди то ва ње по ли-
тич ких ри ва ла. Ре фе рент ни по ли тич ки оквир кре и ра се иза ку ли са 

* Рад је у оквиру пројекта Министарства просвете и науке Републике Србије, број 179008.
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јав но сти, па се мо же кон ста то ва ти да је срп ско дру штво још увек 
уда ље но од пар ти ци па тор ног мо де ла де мо кра ти је, са све о бу хват-
ним уче шћем гра ђа на ко ји про це си ма сло бод но фор ми ра ног ми-
шље ња и во ље ме ња ју за јед ни цу ра ди оп штег до бра.  
Кључ не ре чи: штам па, по ли тич ки еста бли шмент, про па ган да, де ли бе ра-

ци ја, ци вил но дру штво, но ви жур на ли зам.
Жи ви мо у вре ме ни ма кри за ко је у раз ли чи тим ви до ви ма и 

об ли ци ма кру же пла не том. Вре мен ске не по го де, еко ло шке ка та-
стро фе, те ро ри стич ке прет ње, ет нич ки не ми ри, рад нич ки штрај-
ко ви, сту дент ска не за до вољ ства, бер зан ски ло мо ви, гра ђан ски 
про те сти, са о бра ћај не не сре ће, из бор не кам па ње, дис кри ми на ци-
ја ма њи на и же на, по ли тич ке не ста бил но сти... са мо су ма ли део 
по тен ци јал ног ре зер во а ра ко ји на ру ша ва тра ди ци о нал ни осе ћај 
без бед но сти. Дру штве не ево лу ци је усме ра ва ју и од ре ђу ју ка рак-
тер дру штве них си сте ма, при че му по ли ти ка опре де љу је ду би ну 
и свр ху са мих про це са. То зна чи да се у про стор јав них ин фор-
ма ци ја уво ди по јам ме наџ мен та по ли тич ке ко му ни ка ци је1) ко ји је 
са став ни део по ли тич ких си сте ма, без ко јег не ма фор му ли са ња, 
агре га ци је ни ти спро во ђе ња ко лек тив них од лу ка. Ујед но, то зна чи 
да по ли тич ка ко му ни ка ци ја ни је пу ки ин стру мент по ли ти ке, већ и 
ва жан чи ни лац де фи ни са ња ре ал но сти. Све при сут ност Ин тер не та 
и хи брид них ме ди ја ве ћи ни ста нов ни штва по ста је опре де љу ју ћи 
фак тор у ин тер пре та ци ји ствар но сти, па се мо же ре ћи ка ко свет чи-
ње ни ца све че шће за ви си од зна че ња ко ја им ме диј ски твор ци кре-
и ра ју, кон стру и шу ћи и ре кон стру и шу ћи до га ђа је, про бле ме, кон-
флик те, при ја те ље, крив це... Упра вља ње ко му ни ка ци ја ма по ста је 
при о ри тет са вре ме не по ли ти ке, јер ра зно вр сне тех ни ке и ме то де 
пре но ше ња по ру ка, од усме не тра ди ци је, пре ко гу тен бер гов ских 
пло ча до ди ги тал них за пи са отва ра ју но во дис кур зив но по ље “на 
ко јем се су ко бља ва ју или са ра ђу ју дру штве не сна ге и ин сти ту ци је, 
на ра то ри и кон тра на ра то ри, тех ни ке ко ди ра ња и фор ма ти ра ња, не 
за бо ра вља ју ћи фраг мен тар ни го вор, ко ји без пре стан ка пул си ра и 
од је ку је у ме диј ској сфе ри”2). 

1) Под овим пој мом под ра зу ме ва мо “пла ни ра ње, спро во ђе ње и кон тро лу ком плек сних про
це са ин тер су бјек тив ног пре но ше ња са др жа ја и кон стру и са ња ре ал но сти од стра не 
по ли тич ких ак те ра”

 An sgar Zer faß & Hen rik Oli ver von Oeh sen,: “Ме наџ мент ко му ни ка ци ја у по ли ти ци: 
осно ве, про це си и ди мен зи је”, у збор ни ку: Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је, (при-
ре ди ли: An sgar Zer faß & Mi ro ljub Ra doj ko vić), Кonrad Ade a u er Stif tung, Бе о град, 2011, 
стр. 11-27) 

2) Кристијан Салмон, (Christian Salmon), Стратегија Шехерезаде, Клио, Београд, 2011. 
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1. ИНТЕРПРЕТАЦИЈОМ ДО КОНСТРУКЦИЈЕ

Кри за по ли ти ке је све из ра же ни ја: на чи ни на ко је се до ла-
зи на власт под ра зу ме ва ју ак тив но уче шће и по др шку ме ди ја, док 
си сте ми оп ста ју та ко што ка на ле ин фор ма тив них стру ја ња при ла-
го ђа ва ју гло бал ним ко му ни ка ци о ним то ко ви ма. Бр зи на по ста је им-
пе ра тив, при вла че ње па жње, уз шо кант ност и ефе кат из не на ђе ња 
уз ди жу се на пи је де стал, док бит ка за кон тро лом ме диј ске аген де 
на ја вљу је но ву вр сту пре ра спо де ле мо ћи. При до би ја ње по др шке 
или од ба ци ва ње по ли тич ких про гра ма умно го ме за ви си од ми-
шље ња по је ди на ца, али она се ме ња ју упо ре до са пре о бра жа ји ма 
дру штве не си ту а ци је. Ин тер пре та ци је по ли тич ких ве сти кон стру-
и шу до ми нант не на ра ти ве, чи ње ни це се раз два ја ју од вред но сти, 
док по ли тич ка пи та ња, про бле ми, ин те ре си и кри зе по ста ју по ли-
го ни за кре и ра ње раз ли чи тих прет по став ки и ве ро ва ња. По ли тич-
ки ен ти те ти ко ји има ју нај ви ше ути ца ја на јав ну свест од ре ђу ју 
при о ри те те, при че му про бле ми ко ји су јав но ви дљи ви че сто ни су 
дру штве но нај ра зор ни ји. Ме ди ји у слу жби иде о ло ги је ис ти чу не-
га тив не ефек те, а при кри ва ју пар тиј ске и лич не ко ри сти. Сто га се 
по тен ци јалн кон флик ти ин те ре са ка му фли ра ју, из во ри ин фор ма ци-
ја ма не ври шу чи ње ни ца ма, док ре дак ци је уга ђа ју ин те ре си ма цен-
та ра мо ћи и огла ши вач ког ка пи та ла. 

По ли ти чар тран зи ци о ног до ба се не пре по зна је по до след-
ној при ме ни етич ких пра ви ла, већ по упор но сти да их про ме ни 
и при ла го ди соп стве ној во љи и ин те ре си ма; ме ди је не ви ди као 
про стор за рав но прав но над ме та ње са иде о ло шким про тив ни ци ма, 
већ ви ше као лич не хро ни ча ре ко ји до сад не по ли тич ке ак тив но-
сти и ре то рич ки пра зна обе ћа ња пре тва ра ју у уз бу дљи ве, ви зу ел но 
есте ти зо ва не ин фор ма ци је ко је хе ро и зу ју ње гов имиџ. Но во по ста-
вље ни иде о ло шки ко ме са ри тру де се да на сим бо лич ком тр жи шту 
из јед на че пој мо ве др жа ве и пар ти је на вла сти,  ши ре ћи осе ћај све-
мо ћи и стра ха, стра те шки про мо ви шу ћи слич не пар ти је, по кре те 
и по је дин це, бра не ћи се ка ко у тран зи ци о ним вре ме ни ма “тре ба 
би ти флек си би лан и при ла го дљив” по ли тич ки су бје кат. Цен три по-
ли тич ке мо ћи дик ти ра ју ри там ко му ни ци ра ња та ко што мо би ли за-
ци ју јав но сти стал но усме ра ва ју ка се би, за ча ра ва ју ћи ла ко вер ну и 
ме диј ски нео бра зо ва ну ма су син хро ни зо ва ним ни за њем до га ђа ја 
и пре ћут ки ва њем или ми ни ма ли зо ва њем ак тив но сти дру ге стра-
не. Но ве тех ни ке ко му ни ка ци о не мо ћи нај у оч љи ви је су у сфе ри 
по ли ти ке, јер кон вер ген ци јом (ста па њем) ста рих и но вих ме ди ја 
на ста је низ ре ди зај ни ра них, тех нич ки са вр ше них ре то рич ких и на-
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ра тив них функ ци ја, про па ганд не упо тре бе зна ко ва и зна че ња ко ја 
струк ту и ра ју мо дер ну ге не ра ци ју ме диј ских кон зу ме на та.   

Упра вља ње до га ђа ји ма и те ма ма по ста је при о ри тет у по ли-
тич ком ан га жо ва њу, јер без од је ка у јав ном мње њу не ма ни дру-
штве ног при зна ња! Са по ја вом ди ги тал них ме диј ских алат ки ко-
му ни ка ци ја је до би ла бр зи ну и екс пло зив ност као ни ка да ра ни је, 
док је до ступ ност ин фор ма ци ја ког ни тив ну ком пе тен ци ју све ла на 
ни во мар ке тин шког из бо ра. Свет сим бо ла је у екс пан зи ји: све бо га-
ти ја по ну да при кри ва си ро ма штво ра зно ли ко сти, иден ти фи ка ци ја 
др жав ног и иде о ло шког ка му фли ра се По тем ки но вим ку ли са ма и 
дис кур сом за во дљи вих обе ћа ња, док се сло же ност ре ал них кри-
за ре ду ку је на свет спек та ка ла и пе ри фе ри је. До га ђа ји, про бле ми, 
про це си и де ша ва ња фил три ра ју се од из во ра ин фор ма ци ја, а са-
др жа ји и жан ро ви усме ра ва ју ка уна пред од ре ђе ним прав ци ма 3). 
Зна ко ви, тек сто ви, то но ви, шу мо ви, ре кла ме, по ру ке, иде је ак ту е-
ли зу ју се у од ре ђе ном тре нут ку, из од ре ђе не пер спек ти ве и из од-
ре ђе них ин те ре са, ре ду ку ју ћи ствар ност  у при ви де ста ња, ства ри 
и до га ђа ња. Из ја ве по ли ти ча ра, са оп ште ња за ме ди је, ин тер вјуи, 
кон фе рен ци је за штам пу, ан ке те, у ком би на ци ји са број ним псе-
у до до га ђа ји ма упри ли че ним за по тре бе по ли тич ких кли је на та и 
ин сти ту ци ја, оја ча ни по ли тич ким ак ти ви змом, елек трон ским кам-
па ња ма и са мо стал но кре и ра ним до га ђа ји ма и ко му ни ка ци ја ма 
струк ту и ра ју свет зна че ња ко је нас окру жу је. 

Ма сов ни ме ди ји да нас функ ци о ни шу као ре зо нант но тло 
на ко јем пред став ни ци вла де и пар ла мен та, по ли тич ких пар ти ја, 
син ди ка та, вер ских ор га ни за ци ја, уни вер зи те та, не вла ди них ор га-
ни за ци ја и дру гих аге на са пред ста вља ју сво је по гле де на кри зе и 
на чи не њи хо вог ре ша ва ња. При то ме, са ми ме ди ји ни су не у трал ни 
пре зен те ри ин фор ма ци ја, већ све че шће ак тив ни уче сни ци у сло-
же ним про це си ма об ли ко ва ња јав ног ми шље ња. “У срп ским усло
ви ма , ве за но ви нар скапо ли тич ка ели та из ра жа ва се кроз гро теск но 
уза јам но по ди ла же ње. Још увек се не мо же утвр ди ти здра ва дис тан ца, 
ко ја је на ро чи то зна чај на за ауто ри тет но ви нар ства”4).

Ци ви ли за ци ја је на рас кр шћу, јер ни ка да ра ни је дру штво ни-
је би ло то ли ко оп скр бље но ин фо р ма ци ја ма, али исто вре ме но чо-
век ни ка да ни је био уса мље ни ји и оту ђе ни ји? Из вре ме на оску ди це 

3) Ма реј Едел ман (Mur ray Edel man) то ка же на дру га чи ји на чин: “ти ши на је пу на зна че ња 
кад озна чу је из бе га ва ње про бле ма ко ји би иза звао по де ле ако би био спо ме нут” (Mur ray 
Едел ман, Кон струк ци ја по ли тич ког спек та кла, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2003, стр. 
37).

4) Зо ран Арац ки,  “Срп ска “че твр та власт” из ме ђу од го вор но сти и еко ном ско-пар то крат-
ског при ти ска”, у збор ни ку: Ве ро до стој ност ме ди ја – до ме ти ме диј ске тран зи ци је, 
(при ре ђи вач: Ра де Ве ља нов ски), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011, стр. 92.
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ин фор ма ци ја ма  за са мо не ко ли ко де це ни ја до шли смо у до ба ин-
фор ма ци о ног пре оп те ре ће ња5), што је обич ног гра ђа ни на до ве ло 
у не при јат ну си ту а ци ју, јер са ста рим зна њем и иде о ло ги јом ни је 
био де мо крат ски ком пе тен тан да пре по зна про це се у ко ји ма је и 
сам уче ство вао. Пла ни ра ње и пред ви ђа ње по ли тич ке ко му ни ка ци-
је тре ба ло би да бу де отво рен ин фор ма тив ни про цес ко ји је због 
спе ци фич не ва жно сти из ло жен број ним ути ца ји ма. Го спо да ре ње 
ин фор ма ци ја ма, бр зи на њи хо вог пре но ше ња и моћ кон тро ле рас-
про сти ра ња об ли ку ју пер цеп ци ју ма сов ног ауди то ри ју ма. Ти хо се 
ја вља нео бја вље ни су коб ге не ра ци ја: би о ло шки ста ри јих, вер них 
кон зу ме на та штам пе, и мла дих, осло ње них на Ин тер нет, дру штве-
не мре же и ди ги тал не ала те.

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 ска сред ства об ли ку ју ка рак тер дру штва6), та ко 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 упра вља мо јав но шћу. 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 је”7).

5) Та ко је на стао по јам ин фор ма циј ског over lo u da, ко ји под ра зу ме ва чо ве ко ву не спо соб-
ност да из огром не ко ли чи не ин фор ма ци ја из ву че по треб но зна ње. Те о ре ти ча ри ви де 
ви ше раз ло га: пр ви, кон зу мент не раз у ме рас по ло жи ве ин фор ма ци је; дру ги, ин фор ма-
циј ско за гу ше ње оне мо гу ћа ва пу но раз у ме ва ње; тре ћи,  по је ди нац не зна да ли не ка 
ин фор ма ци ја уоп ште по сто ји; че твр ти, не ма са зна ња где од ре ђе ни по да так тре ба да тра-
жи; пе ти, зна где да по треб ну ин фор ма ци ју тра жи, али не зна на чин на ко ји мо же да јој 
при сту пи (Wur man, 1989; Hor ton, 1983. и Nel son, 1997).

6) Ви ди у: Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић: Ме ди ји, јав но мње ње и по ли ти ка, Бе о град, 
2009. стр. 90. 

7) 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», 
По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о-
град, бр. 1/2007. стр. 99-100.
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2. ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС КОМУНИКАЦИЈЕ

Ис тра жу ју ћи са др жај днев не штам пе у Ср би ји ана ли зи ра мо 
ква ли тет по ли тич ког ко му ни ци ра ња, сте пен екс тер них кон сул та-
ци ја са еко но ми јом, на у ком и оста лим дру штве ним сфе ра ма, моћ 
те ма ти зо ва ња и стра те шког по зи ци о ни ра ња ин фор ма ци ја (agen da
bu il ding),8) сли ку ли де ра (во ђа), као и сте пен уче шћа же на у по ли-
тич ким про це си ма.  

2.1. Примењена методологија

Тра ди ци о нал на, кон цеп ту ал на сред ства за сно ва на на иде о-
ло шкој апа ра ту ри не мо гу пре по зна ти са вре ме не на чи не функ ци-
о ни са ња вла сти. Мо дер ни ме ди ји упрег ну ти у огром ну ма ши ну 
на ра тив них кон струк ци ја кре и ра ју по ли тич ку ствар ност (сим бо-
лич ки сан или флу ид ни спек такл) ко ји се про би ја ка што ве ћем 
бро ју по је ди на ца, са ци љем да ути че на њи хо ве ста во ве, ми шље-
ња и по на ша ња. Од ре ди ти “дру штве ну ори јен та ци ју”9) у окви ри ма 
тран зи ци о не за јед ни це увек је сло жен и од го во ран за да так, јер мо-
ра по твр ди ти по сто ја ње од но са ка дру ги ма (по ја ва ма, про це си ма,  
гру па ма...), при че му је де лат ност ме ди ја  у скла ду са оп штом ори-
јен та ци јом. Кван ти та тив ном ана ли зом са др жа ја осам днев них ли-
сто ва у Ср би ји (По ли ти ка, Да нас, Ве чер ње но во сти, Блиц, Ку рир, 
Прав да, Ало и Прес), у пе ри о ду од пр вог до де се тог мар та 2012. 
го ди не, ис тра жи ва на су три ни воа ме диј ског ко му ни ци ра ња: са др
жај ни (са др жај ин фор ма ци је и по ли тич ки ефек ти), струк ту рал ни 
(жан ро ви, из во ри и то ко ви сла ња по ру ке) и про це су ал ни (по ли тич-
ка мо ти ва ци ја и ак ти ви стич ки мо мен ти). У де мо крат ској за јед ни-
ци и ме ди ји су де мо крат ски, у ауто ри тар ном или пар то крат ском 
си сте му ме ди ји су иде о ло шки кон тро ли са ни и јед но стра ни! У зе-
мља ма са сло бод ном штам пом, вла да ви ном за ко на, сна жном опо-
зи ци јом и со лид ном струк ту ром од го вор но сти, по ли тич ки, прав ни 
и мо рал ни по ре дак по шту је тра ди ци о нал не вред но сти, а ка да их 
ме ња он да то чи ни во љом ве ћи не гра ђа на. Кри зе се нај бо ље раз-
ви ја ју у дру штви ма ри зи ка; по ли тич ке ели те ин сти ту ци о на ли зу ју-
ћи јав ни про стор па ра ли шу пи та ња су ко ба, мо ћи и ле ги тим но сти, 

8) Ова аген да пред ста вља на сто ја ње по ли тич ких ак те ра да у ути цај не ме ди је пла си ра ју за 
њих нај по вољ ни је или по њи ма нај ва жни је те ме.

9) Дру штве ну ори јен та ци ју схва та мо као по зи тив ну, или не га тив ну, или не у трал ну опре-
де ље ност пре ма од ре ђе ним дру штве ним за јед ни ца ма уз при хва та ње од ре ђе ног си сте ма 
вред но сти. Ми ло са вље вић и др.: “Ана ли ти ка ме ди ја“, Ме диа План Ин сти тут, Са ра је во, 
2010, стр. 57. 
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не схва та ју ћи да та ко ко че про це се де мо кра ти за ци је. У овом тек-
сту ма ње се ба ви мо спо соб но шћу вла ди них ин сти ту ци ја и пред-
став ни ка да пред ви де, кон тро ли шу и ре ше по ли тич ку ди мен зи ју 
упра вља ња кри за ма, али же ли мо да ука же мо ка ко оне на ста ју кроз 
из ра зи то кон тро верз ну и ин тен зив ну ко му ни ка циј ску де лат ност 
у сфе ри по ли ти ке. Ди ја лог је услов свих де мо крат ских про це са; 
мно ги про бле ми и кри зе ни ка да не успе ва ју да до ђу на днев ни ред 
јав не по ли ти ке, што се ка сни је вра ћа као бу ме ранг. 

Ме ди ји про грам ском кон цеп ци јом про мо ви шу до ми нант не 
по ли тич 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 је 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 по ли тич-
ки оквир 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 су 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 1.425 тек сто ва са по ли тич ком те ма ти ком, 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) што опре де љу је 
циљ овог ра да.

2.2. Аналитички оквир

По угле ду на слич но ис тра жи ва ње о из во ри ма ин фор ма ци ја 
у днев ним но ви на ма у Ср би ји,12) у овом ра ду ко ри шће на је ана ли за 

10) По да ци “Press pa bli šing gru pe”, кра јем ја ну а ра 2012. Нај ве ћу про да ју бе ле жио је Блиц 
(око 150.000), за тим Прес (око 130.000) и Ве чер ње но во сти (120.000), Ку рир (око 
80.000), По ли ти ка (око 45.000), АЛО (30.000), док је на за че љу Да нас (12.000). Од укуп-
ног ти ра жа днев не штам пе у Ср би ји (око 650.000 при ме ра ка), ана ли зи ра не но ви не ку-
по ва ло је ви ше од три че твр ти не чи та ла ца!

11)  Ср бо бран Бран ко вић, “Днев на еко но ми ја вре ме на жи те ља Ср би је“, Кул ту ра по ли са, 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: Зо ран Јев то вић,  “Ко го во ри у днев ној штам пи Ср би је”, збор ник Ве ро до стој
ност ме ди ја – до ме ти ме диј ске тран зи ци је, (при ре дио: Ра де Ве ља нов ски), Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011, стр. 173-194.
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тзв. пре фе ри ра них зна че ња бит них за кре и ра ње ге не рал не оце не о 
отво ре но сти по ли тич ког 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 
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 де це ни ја на кон пе-
то ок то бар ске “ре во лу ци је” озна чи ти и ко му ни ка ци о ни рас кид са 
апо ло ге ти змом, ма ни пу ла ци ја ма, на ру че ним тек сто ви ма и не у ме-
ре ном иде о ло шком про па ган дом. “Ме диј ска прак са по ка зу је да се 
и по сле 2000. го ди не мул ти ци пли ра ста ри, од ба че ни тип ауто ри
та тив ног мо де ла про па ганд ног но ви нар ства. Уло га ме ди ја и њи
хо вих вла сни ка, глав них уред ни ка и во де ћих но ви на ра усме ре на је 
у ко рист вла да ју ће ели те или од ре ђе них по ли тич ких кру го ва, иза 
ко јих се нај че шће кри ју од ре ђе ни еко ном ски ин те ре си. То се нај
ви ше при ме ћу је у те ма ти ци и сти лу по је ди них ме ди ја и њи хо вих 
пред став ни ка”13). Иден ти тет љу ди ко ји жи ве од но ви нар ства14) 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 ја15). 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 (de ci sion ma kers) ме-
ња но ви нар (de ci sion ta kers) ко ји из вр ша ва ту ђе на ло ге16). 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. 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. Основ на хи по-
те за по ла зи од прет по став ке да по ли тич ко ко му ни ци ра ње у днев ној 
штам пи Ср би је не ука зу је на ра сту ћу кон ку рент ност по ли тич ких 

13) Зо ран Арац ки, “Срп ска “че твр та власт” из ме ђу од го вор но сти и еко ном ско-пар то крат-
ског при ти ска”, у збор ни ку: Ве ро до стој ност ме ди ја – до ме ти ме диј ске тран зи ци је, 
(при ре ђи вач: Ра де Ве ља нов ски), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011

14) Но ви нар ство је до два де се тих го ди на про шлог ве ка би ло би ло “за ни ма ње у ко јем су се 
ве шти не сти ца ле прак тич ном обу ком у ре дак ци ја ма, али ра стом етич ких на ра ти ва 
де ли мич но је по ста ло и про фе си ја ко ја са сво јим ко ри сни ци ма не ко му ни ци ра ди рект но 
(нпр. као адво ка ти или ле ка ри), већ по сред ством ме ди ја” (Ми ро љуб Ра дој ко вић, “Но-
ви на ри као про фе си о нал на гру па”, Со ци о ло шки пре глед, vol. XXXVII  N0. 3-4/2003, стр. 
241).

15) Ви ди у: Зо ран Јев то вић, Ра ди во је Пе тро вић, “Јав но мне ње и де мо крат ски де фи цит у 
до бу мул ти ме ди ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 4/2010, стр. 105-126.

16) John He nry Mic hael McMa nus, “Who’s Re spon si ble for Jo ur na lism?”, Jo ur nal of Mass Me
dia Et hics , Perth, We stern Austra lia, Austra lia, No 12 (1)/1997, стр. 5–17.
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ак те ра, од но сно да из во ри ин фор ма ци ја уокви ра ва њем те ма и по
ру ка, стра те ги јом пер со на ли за ци је про мо ви шу иде о ло шкопо ли
тич ка опре де ље ња. Док три на о дру штве ној од го вор но сти (so cial 
re spon si bi lity)17) 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. mедијску при сут ност, пре ма до ми ни ра 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: од сут ност (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 
при сут но сти и од сут но сти ла ко се ства ра ју сте ре о ти пи као 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. По ље по ли тич ке ко му ни ка ци је об у хва та и сла ње и об ра ду 
по ру ка ко је има ју ин ди рек тан ути цај на вла да ју ћу по ли ти ку. Текст 
ко ји би тре бао да по диг не ти раж ли сту Ку рир (10. март, 2012.) но си 
на слов: Про сла ва из 1001. но ћи: Ба ха на ли је на син ди кал ни на чин, 
а го во ри о јед ном од син ди ка та пра во су ђа ко ји је за свој “су срет” 
унај мио на ге де вој ке на ко ји ма је сер ви ра на хра на (8. и 9. стр. + фо-
то гра фи је де во ја ка са хра ном). Ма сов на ко му ни ка ци ја про из во ди 
про из вољ ну функ ци о нал ност, па но ви на ри та бло и да ком би ну ју ћи 
ствар не чи ње ни це и не по у зда не из во ре кре и ра ју сли ку о рас ка ла-
шној го зби из Не ро но вих вре ме на, ци ља ју ћи на не у ме ре но тро ше-
ње син ди кал ног нов ца. У дру гим но ви на ма овај до га ђај ни је за слу-
жио то ли ку па жњу: на осно ву свог по гле да на дру штво ме ди ји се 
мо гу на зва ти и ра ди о ни ца ма за кре и ра ње по ли тич ких тен ден ци ја!

2. гла со ве и из во ре ин фор ма ци ја, 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 ње 
обра зо ва не пу бли ке ве о ма је бит но КО го во 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. Те ме, 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 

17) Основ на иде ја је да се но ви на ри ма пру жи за шти та од са мо вољ них и про из вољ них ин
тер вен ци ја вла сти, али и од при ти са ка мо ћи нов ца, 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 (Кор ни Да ни ел, Ети ка ин фор ми са ња, Клио, Бе о-
град, 1999, стр. 100).
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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 сту и са ти до ми ни ра ју ћа обра зац ве ро ва ња. Ста тус и 
моћ су ва жни фак то ри у кри те ри ју ми ма ве сти, та ко да кре и ра њем 
до га ђа ја у пред ви ђе но вре ме и на иза бра ном ме сту ели те на вла сти 
при вла че па жњу ме ди ја и усме ра ва ју ток ко му ни ци ра ња. Ка рак тер 
не ког дру штва све ви ше се од ра жа ва у отво ре но сти ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о них си сте ма, јер да би не ка иде ја сти гла до оно га 
ко ме је на ме ње на мо ра би ти јав но по сре до ва на. 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 па дом кре ди би ли те та.

3. фо то гра фи ју, ко ја у штам пи го во ри као хи ља ду ре чи, ви-
зу ел но по др жа ва ју ћи текст, али и да ју ћи му про па ганд ну осе тљи-
вост. Кул ту ра “чи та ња” фо то гра фи је огле да се у раз от кри ва њу 
ње не ми са о не струк ту ре, ин фор ма циј ских на но са ко је ну ди аутор, 
же ле ћи да чи та о цу по ну ди ви ше по да та ка од обич ног тек ста. Она 
ин фор ми ше, по ка зу је, от кри ва, са оп шта ва, до пу њу је, су ге ри ше, 
за кљу чу је, ши ре ћи ле пе зу свој ста ва слич но дру гим ме ди ји ма. Она 
за ме њу је ре чи у но ви на ма, го вор на ра ди ју, сли ку на те ле ви зи ји, 
па сто га ни је обич на ре про дук ци ја жи во та. За то је ви ше од ствар-
ног, јер да је ви зи ју соп стве ног до жи вља ја, мо гућ ност да гле да лац 
сам кон стру и ше по ен ту. При ка зи ва њем од ре ђе них де та ља, угло ва, 
по кре та, по ло жа ја и сл. при вла чи мо па жњу пу бли ке, па је за сли-
ку же на у де мо кра ти ји ве о ма ва жно ко ли ко је ви зу ел но при сут на у 
јав ном про сто ру.

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). Тра ди ци о нал не спо не ко је су пре са мо не ко ли-
ко де це ни ја ве зи ва ле гра ђа не за ет нич ко, со ци јал но или кул тур но 
по ре кло са тех но ло шком ре во лу ци јом на гло су осла би ле, усту па-
ју ћи ме сто на ра ста ју ћој ин фор ма ци о ној пли ми. Јир ген Ха бер мас 
по ред по ли тич ке и дру штве не мо ћи, ме ђу пр ви ма по тен ци ра зна чај 

18) Ви ше у: 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”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,  Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран-
ци ју, Бе о град, бр. 1/2007. стр. 97-124.
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ме диј ске мо ћи као спе ци фич но но вог ка пи та ла, стра те шки бит ног 
за функ ци о ни са ње плу ра ли стич ке за јед ни це. У нор ма тив ну те-
о ри ју он уво ди по јам де ли бе ра ци је,19)об ја шња ва ју ћи да ин тер ак-
ци ју из ме ђу др жа ве и ње них дру штве них окру же ња омо гу ћа ва ју 
ко му ни ка ци о ни ка на ли ко ји фил три ра ју по ли тич ке зах те ве и иде-
је. Ха ла бу ку не гда шњих из бор них кам па ња во ђе них по тр го ви ма 
или не за до вољ них штрај ка ча на ули ци, сме ни ла је чу де сна оп се-
на елек трон ских сли ка, ко је пред о дре ђу ју угао по сма тра ња. Свет 
се тран сфор ми ше: ако се штам па до ју че ба ви ла при ку пља њем и 
об ја вљи ва њем ин фор ма ци ја, ви ше то ни је до вољ но. Да нас се оче-
ку је њи хо во са жи ма ње при ме ре но по тро шач ком ка лу пу дру штва; 
не ве ро ват но убр за ње син хро ни зо ва но са же ља ма јав но сти, али и 
ли те рар на на ра тив ност ко ја пу бли ку увла чи у мре жу но вих и но-
вих при ча. Док се не ка да штам па ба ви ла од вра ћа њем од по ли ти ке, 
кла сних бор би или ре во лу ци ја, са да се власт ан га жу је да пу бли ка 
уђе у свет иде ја ко је она про мо ви ше, тру де ћи се да у ви до кру гу за-
др жи про мо те ре дру га чи јих про грам ских ка ра ва на. 

3. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ

3.1. Теме – политика, избори, лидери, 
Европа и понекад Косово

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 кла сич них ко му ни ка ци о них си сте ма, 
по себ но штам пе, во ди да љој сег мен та ци ји пу бли ке ко ја на пу шта-
ју ћи на ви ке ме диј ске ло јал но сти тра жи бр зу, пре ци зну и спе ци-
ја ли зо ва ну ин фор ма ци ју. Дис курс о со ци јал ним про бле ми ма и 
њи хо вом по ли тич ком ре ша ва њу у срп ској днев ној штам пи за у зи-
ма стра те шко ме сто. Чак 60,77% ана ли зи ра них тек сто ва у фо ку су 
са др жи оп ште по ли тич ке те ме и рас пра ве (нпр. По ли ти ка, 1. март: 
Срп ски “фи јат” пред ста вљен све ту (1. и 5. стр.);  Прес 3. март: 
Ефек ти до би ја ња ста ту са кан ди да ту ре за ЕУ: Вра тио се оп ти
ми зам у Ср би ју (4. и 5. стр.); Блиц, 6. март: При вред ни ци се сла жу 
са Та ди ћем: Из кри зе из ла зи мо по чет ком 2013; (це ла 4. стра на) и 
сл. Но вин ски из ве шта ји скре ћу па жњу и на ино стра не “при ја те-
ље” ко ји од вра ћа ју па жњу са до ма ћих бри га и при вид но ну де по-

19) Де ли бе ра тив на де мо кра ти ја је мо дел у ко јем се по ли тич ке од лу ке до но се “про це сом 
пре го ва ра ња, до го ва ра ња и убе ђи ва ња”. Оно је ре зул тат “ко му ни ка ци о ног де ло ва ња из-
ме ђу фор мал но ор га ни зо ва них и не фор мал них де ли бе ра ци ја ли цем у ли це, у аре на ма 
и на вр ху и на дну по ли тич ког си сте ма” (Јир ген Ха бер мас: По ли тич ка ко му ни ка ци ја у 
ме диј ском дру штву, ЦМ, Бе о град, де цем бар 2007, стр. 11).
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моћ у њи хо вом ре ша ва њу: Љу ди Мер ке ло ве и Та ди ћа стал но на 
ве зи (Блиц, 1. март, 4. и 5. стр.); Екс клу зив но: Па нић са Оба мом 
(Да нас, 5. март, 1. стр.); Ита ли ја уз Ср би ју на ЕУ пу ту (Блиц, 9. 
март). По јам про блем ко но ти ра ста ње ко је се од у пи ре јед но став-
ним ре ше њи ма, кри зу од ли ку је не ста бил ност, па се сто га тек де се-
ти на тек сто ва од но си на еко но ми ју, иако би дру штву у тран зи ци ји 
она тре ба ла би ти при о ри тет (9,96%). Про па да ње гра до ва у уну тра-
шњо сти, струк тур на не за по сле ност, рас ту ћи кри ми нал, пљач ка-
шка при ва ти за ци ја, по љо при вред на не за до вољ ства и мно га дру га 
со ци јал на ста ња при хва ће на су као не при јат ни пра ти о ци тран зи-
ци је, не из бе жна ета па при ли ком укљу че ња у но ви свет ски по ре-
дак, па оту да рет ки тек сто ви о ак ту ел ним про бле ми ма углав ном, у 
та бло и ди ма (Прав да, 6. март: На ста вље ни штрај ко ви у Кра ље ву, 
Кру шев цу, Сме де ре ву: Рад ни ци га ђа ли де мо кра те ја ји ма (1. и 6. 
стр.); Прав да, 7. март: Не за до вољ ни рад ни ци из ла зе на ули це: по ла 
Ср би је у штрај ку (1. и 7. стр.).

Табела 1. Укупан број текстова политичке природе повезаних са 
Србијом:

Рубрика Поли
ти ка Данас

Ве
чер ње 
но вос

ти

Блиц Прес Курир Прав
да Ало Укупно

Политика, 
друштво, 
догађаји 
дана...

102 123 63 147 54 113 170 94 866

Економија 20 19 28 16 10 16 20 13 142

Свет и 
Србија 8 25 40 34 26 43 43   219

Култура, 
забава 2 2 5 4 3 10 6 20 52

Хроника 16 11 40 23 7 20 16 13 146

Укупно 148 180 176 224 100 202 255 140 1425

Пре вас ход ни циљ но ви нар ства је 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-
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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 кул ту ро ло шку збу ње ност до дат но оп те ре ћу је ни ска ку
пов на моћ и укуп ни еко ном ски ми ни ма ли зам на ших гра ђа на.20) 

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 но об да ни ште 
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. Ти ме што за до во ља ва ју по пу ли стич ке 
зах те ве, но ви на ри ни су осло бо ђе ни про фе си о нал не од го вор но сти 
јер је њи хо ва дру штве на ми си ја из над по тро шач ког за до вољ ства 
пу бли ке.

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 уну тра шњо-по ли тич ке и спољ но-по ли тич-
ке те ме, да би се да ље ишло ка при вред ним, обра зов ним, кул тур-
ним, спорт ским и за бав ним стра ни ца ма. За раз ли ку од на ве де них, 
слич них ис тра жи ва ња ка да су По ли ти ка и Да нас пред ња чи ли 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, са да се за па жа ли дер ска по зи ци ја Бли ца, ко ји та ко 
по твр ђу је ви сок ти раж у од но су на кон ку рен ци ју!22) Се лек ци јом те-
ма и са го вор ни ка де фи ни шу се иде о ло шки обра сци и ле ги тим ни 
по ли тич ки ак те ри, а јав ном пре зен та ци јом њи хо вих ста во ва, иде ја, 
ми сли, ис ка за и ве ро ва ња чи та о ци усме ра ва ју ка иде о ло шком ци-
љу. “То је те о ри ја фре мин га (The ory of Fra ming), ко ја под ра зу ме
ва се лек ци ју и ис ти ца ње: да ти оквир не че му зна чи иза бра ти не ке 

20)   Љу би ша Де спо то вић, “Сло бод но вре ме и жи вот ни сти ло ви”, Кул ту ра по ли са, Кул ту ра 
– По лис Но ви Сад, Но ви Сад, 2009, стр. 110.

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,  Де мо кра ти ја на за ла ску, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут за 
дру штве не на у ке, Бе о град,  2010, стр. 60.).

22)   Ова но ви на је је ди на ре фор ми са ла ре дак ци ју у ду ху са вре ме ног мул ти ме ди јал ног ме-
наџ мен та, ура ди ла озбиљ ну ана ли зу тр жи шта и пре ма њој ус кла ди ла са др жај ли ста!
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ви до ве опа же не ствар но сти… и учи ни ти их ис так ну ти јим у ко
му ни ка циј ском тек сту и то та ко што се про мо ви ше по је ди нач на 
де фи ни ци ја про бле ма, ка у зал но ту ма че ње, мо рал но про це њи ва ње 
и/или пре по ру че ни тре ман опи са не став ке”.23) 

Табела 2. Заступљеност тематских области у анализираним 
новинама:

Те ме По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Ста тус кан
ди да та у ЕУ 28 22 18 48 15 16 23 26 196

КиМ 7 17 23 20 3 13 43 4 130

Из бо ри 48 54 33 49 43 53 50 36 366

Ли де ри 20 22 16 33 7 36 33 35 202

Еко но ми ја 15 16 27 24 7 20 33 13 155

Од нос са 
спољ ним 
све том

13 30 28 27 22 27 46 6 199

Кри ми нал, 
ко руп ци ја, 
пра во су ђе

17 19 31 23 3 37 27 20 177

Укуп но 148 180 176 224 100 202 255 140 1425

Ско ро че твр ти на ана ли зи ра ног са др жа ја (25,68%) би ла је по-
све ће на бу ду ћим из бо ри ма, 14,17% од но си ло се на ак тив но сти по-
ли тич ких ли де ра (од че га ско ро че ти ри пе ти не пред став ни ка вла-
сти), о ста ту су кан ди да та за Европ ску уни ју го во ри ло је 13,75% 
са др жа ја, док је суд би на Ко со ва и Ме то хи је ско ро мар ги на ли зо ва-
на: све га  9,13% те ма. При то ме за ни мљи во је ин те ре со ва ње стра-
них функ ци о не ра и из во ра, ко ји се не ли бе ме ша ња у уну тра шње 
ства ри не за ви сне др жа ве: Ин тер вју Ме ри Вор лик: Не ће мо из бо ре 
на Ко со ву (Ве чер ње но во сти, 8. март, 2. стр.); Ха на Се ма нић, екс
перт ки ња за Бал кан го во ри за Да нас: Из бо ри на се ве ру Ко со ва ло
ша иде ја (Да нас,10-11. март, 3. стр.). Про вла ди на По ли ти ка као 
да још ни је има ла зва ни чан став: Из бо ри на Ко сме ту – Још ће се 
ви де ти (6. март, стр. 6.), док се суд би ном ју жне срп ске по кра ји-
не нај че шће ба ви ла Прав да. (нпр. 2. мар та овај та бло ид об ја вљу је 
из ве штај са ми тин га Ср ба са се ве ра Ко со ва: “Ру си ја, Ср би ја, не 

23)  Та рик Ју сић,  “Ме диј ски дис курс и по ли ти ка ет нич ког су ко ба: ју го сло вен ски слу чај”, 
об ја вље но у: Гор да на Ђе рић, Ин ти ма јав но сти, Фа бри ка књи га, Бе о град, 2008



Зоран Б. Јевтовић, Зоран М. Арацки Политичко комуницирање у  ...

331

тре ба нам Уни ја” и по ру ку Бе о гра ду: “Узе ће мо ствар у сво је ру
ке”. 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 жу те но ви не 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, кон флик те са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма 
и не про ве ре но пи са ње. Та ко Ку рир пре но си: Пред сед ник Ср би је и 
ДС по ру чио: Бо ри ће мо се про тив гре шних (4. мар та, 4. и 5. стр.), 
али не ко ли ко да на ка сни је и на ја вљу је: Рат де мо кра та и на пред
ња ка (Шу та но вац: То ма је гро бар – Ни ко лић је стру чан са мо да 
бу де управ ник гро бља Ле шће или Ор ло ва ча. Ву чић: Са хра нио нам 
еко но ми ју – Шу та но вац је гро бар срп ске еко но ми је, не чу ди ме 
што у сво јој гла ви има са мо гро бља) (10. март, 1. 2. и 3. стр.). Ало 
под озна ком екс лу зив но сти об ја вљу је: Ми ла Ђин ђић уочи де ве то
го ди шњи це уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа: Са да шњи врх ДС не би био 
у вла сти да је Зо ран жив (8. март, 2. стр.), док стра сти под гре ја ва 
Прав да: Ве ли мир Илић оп ту жио ли де ра СРС: Ше шељ ра ди по на
ло гу ДС (8. март, 3. стр.). 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.

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.24) 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. Да би про ве ри ли ову тврд њу ис тра жи ва ли смо при су ство 
пер су а зив но сти у уоче ним тек сто ви ма. Од 1425 ана ли зи ра них тек-
сто ва чак у 618 про на шли смо еле мен те пер су а зив но сти (43,36%). 
По сто ји пси хо ло шко об ја шње ње ове по ја ве: у тран зи ци о ним усло-
ви ма љу ди су о че ни са не из ве сно шћу и стра хом по ста ју под ло жни 
ауто ри те ту вођ ства, ко је фор си ра њем ин ди ву ду ал них осо би на и 
ак ци ја ства ра сли ку о сна зи вла сти. Де мо крат ска стран ка кроз лик 
Бо ри са Та ди ћа пер со ни фи ку је стра нач ки успех, кре и ра ју ћи по ру ке 
ко је су у кон тра дик ци ји са по ли ти ком и ја сно ви дљи вим тре нут-
ним ста њем у дру штву. Чи та о це срп ских но ви на нај ви ше убе ђу ју 
у ис прав ност пу та у европ ску по ро ди цу (18,28%), ве ли ки на по-
ри се ула жу и да по ве ру ју у ко на чан об ра чун др жа ве са кри ми на-
лом и ко руп ци јом, као и оства ре ним по ма ци ма у ре фор ми суд ства 
(15,06%), док се до ста ре ал но из ве шта ва о ста њу на Ко со ву и Ме-

24)  “Сим бо лич ка моћ a pri o i ri до би ја ме диј ски ка рак тер, јер пред ста вље на тек стом и сли-
ком на ме ће ар ти фе ци јал ну ствар ност”. Ви ше 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”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, бр. 1, Бе-
о град, 2007. стр. 104.
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то хи ји (7,93%). 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!

Табела 3. Објашњавајући или убеђујући садржаји:

Теме По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Статус 
кандидата 
у ЕУ

20 17 6 31 10 10 13 6 113

КиМ 4 9 9 7     20   49

Избори 22 18 5 16 12 10 13 10 106

Лидери 5 11 10 12 7 15 13 15 88

Економија 10 9 14 13 5 10 20 3 84

Однос са 
спољним 
светом

5 13 7 17 14 13 16   85

Криминал, 
корупција, 
правосуђе

9 15 13 16 3 15 13 9 93

Укупно 75 92 64 112 51 73 108 43 618

3.2. Гласови/извори   власт и привиди плурализма

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 пер 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-
но јер не ма со ци јал ну моћ ако ни је пре не се но ме диј ским ка на ли-
ма. Мек до нал ди за ци ја дру штва, као спе ци фи чан те о риј ски кон-
цепт25)под ра зу ме ва да по ли тич ки ли де ри и пар тиј ски 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-

25)  Ви ди у Хр во је Шпе хар, “Мек до на ли зо ва на ре ли ги ја. При лог те о ри ји мек до нал ди за ци је 
у по ли ти ко ло ги ји ре ли ги је”, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и 
вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, год. IV, бр 1/2010. стр. 118-130. 
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ста ну сред ство вла ди не ма ни пу ла ци је.26) 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. Ути цај 
ци вил ног дру штва је 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. 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 сти. Ко го во ри, а ко ћу ти у штам пи, је дан је од нај бо љих 
ин ди ка то ра дру штве не рав но прав но сти? 

Вла да, ми ни стар ства, др жав не ин сти ту ци је (22,06%), по ли тич ки ли де-
ри (26,58%), пред сед ник др жа ве (4,73%) и по ли тич ке пар ти је (12,39%) до ми-
ни ра ју као из во ри ин фор ма ци ја у го то во свим ути цај ним днев ним но ви на ма 
Ср би је. До да мо ли то ме по да так о ди рект ним ин фор ма ци ја ма при сти глим од 
ПР слу жби и аген ци ја за ис пи ти ва ње јав но сти (5,16%), схва ти ће мо ко ли ко 
је ве ли ки ути цај 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. 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 
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 же не по дат ке, обез бе ђу ју ћи по пу ња ва ње ме-
диј ског про сто ра (Tap sall, Vаrley, 2001:11). Слич на ана ли за при ло га у Њу јорк 
Тај мсу от кри ла је сна жно осла ња ње на слу жбе не из во ре: од 57,2% до 72,5%.27) 
Да је реч о тен ден ци ји по твр ђу је и 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 “чи ње ни це ко је ни је тре ба ло при ку пља ти, при
че ко је ни је тре ба ло на пи са ти и фо то гра фи је ко је ни је тре ба ло сни ми ти” 
(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, без бо ја зни да ће их не ко про зва ти за кр ше ње људ ских пра ва. Ака-
дем ски струч ња ци или обич ни гра ђа ни по ста ју део ике ба не о отво ре но сти ко-

26) Дра ган Су бо тић: “Од но си с јав но шћу у др жав ној упра ви”, Срп ска по ли тич ка ми сао, 
год. XVII vol. 27. Бе о град, 2010, стр. 205. 

27) Juyan Zhang, Glen T. Ca me ron “Study Finds So ur cing Pat terns in Wen Ho Lee Co ve ra ge”, 
New spa per Re se arch Jo ur nal,  (4)/2003, str. 24.
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му ни ка ци о не за јед ни це (8,59%), док о ути ца ју ци вил ног дру штва у Ср би ји за 
са да не ма ни го во ра (10,46%).

Табела 4. Извори информација:

Извори По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Председник 
државе 11 10 9 10 10 7 6 3 66

Влада, 
министарства, 
државне 
институције

43 41 54 44 10 43 50 23 308

Политички 
лидери

39 24 13 96 20 50 83 46 371

Политичке 
странке 10 25 24 17 20 20 34 23 173

Инострани 
извори 14 25 22 10 16 20 26 7 140

ПР службе, 
Агенције за 
испитивање ј. 
Мњења

4 16 5 14 7 6 13 7 72

Представници 
јавних 
организација, 
удружења, 
цркве...

20 17 15 40 5 22 20 7 146

Академски 
стручњаци, 
обични грађани

4 19 30 20 6 14 23 4 120

Укупно 145 177 172 251 94 182 255 120 1396

Отво ре ност по ља по ли тич ке ко му ни ка ци је нај бо ље се уоча-
ва ана ли зом но ви нар ских жан ро ва: до ми на ци ја ди ја ло шких фор ми 
ука зу је на де мо кра тич ност за јед ни це, док мо но лог вра ћа у ауто ри-
тар ност, кон зер ва ти зам и ду хов ни то та ли та ри зам. У осам ана ли-
зи ра них но ви на до ми ни ра ју мо но ло шки жан ро ви: ско ро че твр ти-
ну об ја вље них са др жа ја чи не из ве шта ји (23,56%), из не на ђу ју ће је 
ви со ко при су ство ана ли тич ких фор ми - чла нак (21,80%) и ко мен-
тар (5,21%), док ве сти као основ ни ин фор ма тив ни про из вод чи не 
тек 16,86%. Скром но је при су ство кри тич ких фор ми: ко лум ни са 
1,76%, увод ни ка (0,20%) и ка ри ка ту ра (3,53%). То зна чи да је за ди-
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ја ло шке жан ро ве, ин тер вју пре свих, оста ло 27,08%, или тек не што 
ви ше од че твр ти не про сто ра. Кључ по ли тич ке ко му ни ка ци је кри је 
се у кон тро ли са њу ме диј ске аген де: очи глед но је да се па жња јав-
но сти за до во ља ва еми то ва њем об ли ко ва них по ли тич ких на ра ти ва, 
број ним ва ри ја ци ја ма и ди на мич ним рит мом ко ји ка му фли ра ма-
три цу јед но смер но сти. Из во ри ко му ни ка ци о не мо ћи у тран зи ци о-
ним дру штви ма све су кон тро ли са ни ји и за тво ре ни ји, ви дљи вост у 
ме диј ској аре ни по ста је им пе ра тив уче шћа у по ли тич кој утак ми ци, 
док ли ни ја ми шље ња из ме ђу вла сти и штам пе све ви ше бле ди, а 
при бли жа ва њем из бор них кам па ња ско ро да не ста је.

Табела 5. Коришћени жанрови:

Жанрови По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Вест 15 20 43 58 10 38 36 29 249

Извештај 47 62 66 32 28 20 47 46 348

Интервју, 
изјава 36 24 13 66 26 85 116 34 400

Коментар 7 10   20 10 10 10 10 77

Колумна 4 10 1 8   3     26

Чланак 36 54 53 40 26 46 46 21 322

Уводник 3               3

Карикатура 10 15 10 7   10     52

Укупно 158 195 186 231 100 212 255 140 1477

Вест, из ве штај, чла нак, ко мен тар или не ки дру ги жа нр од ре-
ђе но зна че ње до би ја ју тек уред нич ким усме ра ва њем па жње. Ме-
ђу тим, у овој фа зи од лу чу ју ћу уло гу игра ју опа жа ње и пер цеп ци-
ја по сма тра ча ко ји из бо ром чи ње ни ца вр ши од ре ђе но усме ра ва ње 
(иде о ло шко, кул ту ро ло шко, ре ли гиј ско, фи ло зоф ско, ко мер ци јал но 
и сл.), што не ис кљу чу је на мер не про пу сте и ис ку стве на ис кри вља-
ва ња. Па жња се кон цен три ше на ин фор ма ци је ко је пред ста вља ју 
ути ли тар ни ин те рес, од ре ђе ни про блем, иде ју, скан дал, про цес… 
Пре лаз при род ног  у ме диј ско зби ва ње је сте гра ни ца фи ло зоф ско-
ко му ни ко ло шке рав ни, ети ке и есте ти ке, ме ђу про сто ра исти не и 
ин те ре са. То је тре ну так ка да се ми сао пре тва ра у зна ко ве, а прак са 
пре по зна је као но ви нар ска над град ња. Сми сао ви ше ни је ди фе рен-
ци ра на умом, већ мно штвом зна ко ва ко ји кре и ра ју ме диј ску сли ку под ре-
ђе ну ра зу му и бит ку. Ме диј ско ми шље ње сто га ни је про из вод ло гич ких 
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пра ви ла, јер је фор му ли са но у скла ду са уре ђи вач ком по ли ти ком ме ди ја и 
ин те ре си ма до ми нант них дру штве них ели та, па је оту да под ло жни је про-
па ганд ном ути ца њу. 

3.3. Конструкција и коришћење политичких вођа 

Са вре ме но до ба је ка рак те ри стич но по ме диј ском ства ра-
њу пред ста ва ко је за до во ља ва ју же ље, уве ре ња, че жње, ма гло ви те 
про јек ци је и иде а ле ве ћи не. Ин тер ак ци јом је зи ка, сим бо ла и зна-
че ња ин фор ма ци ја до би ја основ ни сми сао, али тек ди стри бу ци јом 
ко му ни ка ци о ним ка на ли ма по ста је про дукт мне ња. Ма ло је љу ди 
ко ји схва та ју да чи та ју ћи но ви не, слу ша ју ћи ра дио или гле да ју-
ћи те ле ви зи ју ку пу ју ста во ве, ми шље ња и уве ре ња љу ди ко ји се 
нај че шће по ја вљу ју као из во ри ин фор ма ци ја. За то ве ћи на ко ри-
сти оне ме ди је ко ји де ле исте ста во ве, из ра жа ва ју слич на гле ди-
шта или ин те ре се, што зна чи да ме ђу њи ма по сто ји мо ти ва циј ски 
склад. У по ли тич кој про па ган ди по себ но зна чај но ме сто за у зи ма 
тзв. ли дер кам па ња. Њен циљ је да јав ним ис ти ца њем, фа во ри зо-
ва њем, хва ље њем, по др шком, ве ли ча њем и сл. по др жи од ре ђе ну 
лич ност, ма да у не га тив ном кон тек сту (са та ни за ци јом, вре ђа њем, 
ру же њем, ми ми кри јом, пе жо ра тив но шћу и слич ним пред ста ва ма) 
мо же има ти и кон тра сли ку о не кој ва жној лич но сти (ше фу др жа-
ве, во ђи по ли тич ке стран ке, јав ној лич но сти ко ја не де ли же ље не 
иде је). Ли де ри су обич но про из во ди од ре ђе них по ли тич ких си ту а-
ци ја, пред вод ни ци или осо бе ко је же ле да во де на род у од ре ђе ним 
сре ди на ма. У те о ри ји раз ли ку је мо три ти па: 1) кон зер ва тив ни (чу-
ва по сто је ће по зи ци је); 2) ра ди ка лан (те жи ре во лу ци о нар ним про-
ме на ма, по це ну си му ли ра ња њи хо вих раз ло га) и 3) про гре си ван 
(уме рен, ли бе ра лан и склон ре фор ма ма). Ли дер ство мо же об је ди-
ни ти не ке од на ве де них об ли ка по на ша ња и по пра ви лу је из ло же-
но су ду јав но сти.

По ру ка ће пре би ти при хва ће на ако иза ње сто ји мо ћан и 
увер љив из вор, па до ла зи мо до ап сур да по ко јем “успех ви ше не за-
ви си од ње не вред но сти, већ од ауто ри те та оно га ко ји по ру ку ода-
ши ље у ма су”28). Од ак ту ел них по ли ти ча ра на до ма ћој сце ни убе-
дљи во нај при сут ни ји је пред сед ник Ср би је и Де мо крат ске стран ке 
Бо рис Та дић. Ско ро тре ћи на ци та та при па да ње му (30%), док 
пр ви ри вал опо зи ци је има ско ро ду пло ма ње про сто ра (15,59%), 
што ни је аде кват но ути ца ју на те ре ну. Ако са бе ре мо при сут ност 
пред став ни ка пар ти ја на вла сти (Дин кић 11,76%, Да чић 12,06%, 
Јо ва но вић 9,71%, Ђи лас 10,59%) до ла зи мо до по твр де о не рав но-
прав ном трет ма ну по ли тич ких ак те ра, чи ме се гу ши и са ма иде ја 

28)  Ђу ра Шу шњић,: “Ри ба ри људ ских ду ша”, Мла дост, Бе о град, 1984
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по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Јед на од функ ци ја по ли тич ких во ђа је-
сте да ука жу на по ли тич ки курс ко јег ће члан ство и сим па ти зе ри 
сле ди ти, али ако су ко му ни ка ци о ни ка на ли за тво ре ни за сум њу или 
кри ти ку вла сти (нпр. Ко шту ни ца је при су тан са са мо 3,53%) не ма 
ни го во ра о ин фор ма тив ној рав но те жи. Стра нач ка оли гар хи ја ра-
ди је при хва та кан ди да та чи ји су ста во ви ја сни, по ру ке при влач не и 
обе ћа ва ју ће, не го су прот но. 

Табела 6. Најчешће цитирани лидери:

Цитирани 
лидер

По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Борис Тадић 20 13 10 17 13 16 7 6 102

Томислав 
Николић 8 5 7 4 13 5 7 4 53

Млађан 
Динкић 5 9 3 10 3 4 2 4 40

Ивица Дачић 6 6 6 7 3 1 6 6 41

Војислав 
Коштуница 3 2 2 2   2 1   12

Чедомир 
Јовановић 3 7 4 2 3 4 6 4 33

Александар 
Вучић 2   4     6 5 6 23

Драган Ђилас 4 5 5 5 3 6 2 6 36

Укупно 51 47 41 47 38 44 36 36 340

Ли дер кам па ња под ра зу ме ва низ про па ганд них по сту па ка и 
ак тив но сти ко је су тер ми но ло шки и са др жај но пре ци зно огра ни-
че не, а вре мен ски тач но де тер ми ни са не. Та ко По ли ти ка 2. мар та 
са зна је: Бо ри су Та ди ћу на гра да Са ве та Евро пе (1. стр.); Ве чер ње 
но во сти два да на ка сни је под на сло вом Мо ра вац за Евро пу из ве-
шта ва ју о про сла ви ДС по во дом до би ја ња ста ту са кан ди да та за ЕУ, 
(са фо то гра фи јом Та ди ћа пре ко це ле пр ве стра не и три по диг ну та 
пр ста); Блиц до ла зак ита ли јан ског про из во ђа ча ауто мо би ла ин ди-
рект но при пи су ју во ђи: С но вим фи ја том и но ви ин ве сти то ри (7. март, 
1. и 10. стр.), да би Прес ко нач но об ја вио оно што су сви и оче ки ва ли: 
Та дић иде у пред сед нич ку игру: Сви из бо ри за Ђур ђев дан (10. март, 2. и 
3. стр.).

Ме диј ско тр жи ште не зна за мо рал, а стра те шке ре сур се чи-
ни струк ту ра по ру ка ко је се рас про сти ру мре жом. Чи ње ни це ко је 
цен трим мо ћи не од го ва ра ју јед но став но се пре ћу те или иин тер-
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пре ти ра ју,  не га тив на ети ке та се ле пи без до ка за или об ја шње ња, 
уме сто са др жа ју пред ност се да је фор ми, а про блем се осве тља ва 
са мо из јед ног угла. За да так штам пе ни је са мо да оба ве шта ва, већ 
и да убе ди и за ве де, при че му тек сто ви ли че на ка луп иза шао из 
исте ра ди о ни це (нпр. 3. мар та Ало об ја вљу је текст: Та дић: До ла зе 
бо љи да ни (3. стр.); Ве чер ње но во сти, Ку рир и Блиц има ју иден-
тич не на сло ве: Сти жу бо љи да ни (1 и 2. стр.); По ли ти ка је ма ло 
кре а тив ни ја – Бо рис Та дић: Си гу ран сам да до ла зе бо љи да ни; док 
је ди но Да нас за др жа ва кри тич ку дис тан цу: Пред сед ник Бо рис Та
дић о ко руп ци ји и по чет ку пре го во ра са ЕУ: Ста тус кан ди да та 
ве ли ко оства ре ње, не и епо хал но (1. стр.).  За то при ко ри шће њу ове 
тех ни ке не ма кри тич ке ме то де, јер по сва ку це ну тре ба ис кљу чи-
ти атри бут по гре ши во сти. Чак и ка да је очи глед на - гре шка се не 
при зна је, док су ре че ни це кон фу зне, нео д ре ђе не и ви ше сми сле не. 
За ову ме то ду ва жан је ауто ри тет из во ра ин фор ма ци је, јер се та ко 
лак ше пла си ра про па ганд но ка на ли са но ми шље ње. По ли тич ко оп-
ште ње у за тво ре ном си сте му не функ ци о ни ше, али ка да би се то 
при зна ло при хва тио би се то та ли та ри зам! Сто га за да так ли бе рал не 
про па ган де ни је да убе ђу је си лом, већ да си му ли ра сло бо ду, ат мос-
фе ру у ко јој при вид но гра ђа нин би ра иде је ко је ће при хва ти ти. 

По на вља њем ви зу ел них пред ста ва оства ру је се још јед на од 
функ ци ја до бре про па ган де, при че му тре ба во ди ти ра чу на да не 
до ђе до за мо ра пу бли ке. У дру штву екра на фо то гра фи ја по но во до-
би ја ва жну функ ци ју, јер се чи та о ци ли ста ју ћи но ви не опре де љу ју 
за не ку те му под све сно вр ше ћи иден ти фи ка ци ју са лич но шћу ко ја 
је на њој. По да так да ме ђу ак ту ел ним по ли ти ча ри ма фо то гра фи је 
Бо ри са Та ди ћа до ми ни ра ју са чак 38,70% ви ше не из не на ђу је, јер 
илу стру је двој ност функ ци ја ко је су у сва кој де мо крат ској за јед ни-
ци раз дво је не: пред сед ни ка др жа ве и пред сед ни ка нај ве ће пар ти је 
на вла сти.  Ње гов ди рект ни по ли тич ки про тив ник То ми слав Ни ко-
лић за сту пљен је три пу та ма ње: 11,50%, а ин те ре сант но је да не-
што ви ше фо то гра фи ја у јав но сти има Алек сан дар Ву чић (12,26%). 
Ви со ко при су ство по ли ти ча ра у углед ним свет ским днев ним но-
ви на ма ка рак те ри са ло је вре ме пре три де це ни је: 1977. на слов не 
стра ни це аме рич ких но ви на Тајм (Ti me) и Њу свик  (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%.29) У по ли тич кој про па ган ди по сто ји низ ме то да за сно ва них на фор-

29)   Бил Ко вач и Том Ро зен стил: Еле мен ти но ви нар ства, ЦИД и Ин сти тут за ме ди је, Под-
го ри ца, 2006, стр. 185.
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ми са др жа ја, при че му је по треб но у ду жем и кон ти ну и ра ном пе ри о ду у 
ме ди ји ма по на вља ти ин фор ма ци је и сли ке ка ко би се са др жај под ве сно 
за др жао код ре ци пи је на та.. 30)

Табела 7. Најчешће објављене фотографије лидера:

Фотографија 
лидера

По ли
ти ка Да нас

Ве
чер ње 
но во

сти

Блиц Прес Ку рир Прав
да Ало Укуп

но

Борис Тадић 7 13 17 11 15 11 6 21 101

Томислав 
Николић

1 2 1 5 4 7 4 6 30

Млађан 
Динкић 2 5   5 3 8 2 7 32

Ивица Дачић   1 2 6 3 7 3 5 27

Војислав 
Коштуница     1 1   2   1 5

Чедомир 
Јовановић

1 1 1   1 1 2 4 11

Александар 
Вучић 1   2 1 1 12 3 12 32

Драган Ђилас 2 3 1 2 2 6 1 6 23

Укупно 14 25 25 31 29 54 21 62 261

У де ба ти око ме диј ских де мо крат ских иза зо ва, у по след ње 
вре ме по ра сло је ин те ре со ва ње за уло гу ко ју ће по ли тич ке во ђе 
има ти у бу дућ но сти.31) Пер со на ли за ци јом кам па ња они зна че ње 
усме ра ва ју ка соп стве ним по ступ ци ма, што чи та о ци ма по ма же да 
из гра де сво је ста во ве и опре де ље ња. Ве ро ва ње у вођ ство по ста је 
ка та ли за тор ма са, страх и на де се рас плам са ва ју и на ма ле из ја ве 
по ли тич ких ли де ра, док пут ко ји они ну де озна ча ва ма ги стра лу за 
бо љи жи вот. По др шка во ђи услов је по ли тич ке бит ке, али да би се 
она до би ла мо ра се оп шти ти са по ли тич ким ри ва ли ма та ко да их 
у што ве ћој ме ри пре тво ри те у ин стру мен те соп стве ног ути ца ја. 
Ма ло по је ди на ца схва та да се бит ка са по ли тич ких пре се ли ла у 
ко му ни ка циј ске про сто ра, да се уме сто ре ал них про бле ма пу бли-

30)   Ра до слав Га ћи но вић ту пре по зна је ме тод по на вља ња са др жа ја; ме тод упро шћа ва ња 
са др жа ја; ме тод на гла ша ва ња од ре ђе них еле ма на та са др жа ја; ме тод ис кри вља ва ња еле-
ме на та са др жа ја итд. (“По ли тич ка про па ган да – ефи ка сно оруж је у са вре ме ном ра ту“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, год. XVI II vol. 32, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 160.).

31)   Ви ди у: Ul rich Sar ci nel li, Par te len kom mi ni ka tion in De utschland: zwischen Re for ma gen tur 
und Re for mbloc ka de. U: We i den feld, Wer ner (ur.): Re for men kom mu ni zi e ren, He ra us for de
run gen an die Po li tik, Güter sloh, Ber tels mann Stif tung, 2007, str. 109-145.
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ци ну де ме диј ске пред ста ве, док се осе ћај од го вор но сти и кри ви-
це тран сфе ром зна че ња са вођ ства пре но си на гра ђа не. Бе же ћи од 
бри ге ко ја их ста вља пред те шке од лу ке обич ни љу ди де ле ги ра ју 
пар тиј ске пред став ни ке, али они уме сто оп штег ин те ре са бри ну о 
пар тиј ском или лич ном! Во ђе кон стру и шу кри зе и рас кр шћа ка ко 
би при ву кли па жњу јав но сти, об ли ку ју зна че ња и ну де про це не да-
љих де ша ва ња.  

Про па ганд ни екс пер ти до бро зна ју ва жност пр вог ути ска, 
ко ји оста је у пам ће њу ауди то ри ју ма. Струч ња ци за об ли ко ва ње 
јав но сти ну де про фе си о нал но об ли ко ван и аран жи ран про из вод, 
а за да љи пла сман се бри ну тзв. “pu blis re la ti ons” фир ме. Њи хов 
по сао је да ин фор ма ци ју при пре ме и уоб ли че за јав ност на на чин 
ко ји од го ва ра ин те ре си ма кли је на та. Те ме тре ба што ду же др жа ти 
отво ре ним ка ко би се си му ли ра ла сна га јав ног мне ња ко је је мо-
гу ћи ко рек тив ар кан ског де ло ва ња. У ком би на ци ји са пол сте ри ма 
(аген ци ја ма за ис пи ти ва ње јав ног мне ња) ра за пи ње се про па ганд-
на мре жа, а ме ре њем ко ли чи не от по ра  на при јем пре зен то ва них 
ве сти раз ра ђу је да ља так ти ка. Об ја вљи ва њем ан ке та јав ног мне-
ња штам па усме ра ва по тен ци јал не би ра че, али са ко ли ко струч но-
сти то ра де по ка зу ју и са мо не ки од ана ли зи ра них тек сто ва: Прес 
1.мар та: Но во ис тра жи ва ње аген ци је Стра те џик ра ђе но кра јем 
фе бру а ра: Мр тва тр ка де мо кра та и на пред ња ка (1. стр.);  Ало 
истог да на твр ди ка ко: ДС су сти же СНС уз по моћ Ља ји ћа (2. и 
3. стр.), док Прав да 6. мар та об ја вљу је: Ис тра жи ва ње “Фак тор 
плус”: СНС ис пред свих (3. стр.). Не ке но ви не об ја вљи ва ле су соп-
стве не Ин тер нет ан ке те, али за јед нич ко за све је ве ли ка не у јед на-
че ност и не у бе дљи вост по да та ка. “На род да нас ве ру је да је до бро 
оба ве штен, али оно што не раз у ме је сте да су ми шље ња за ко ја 
ве ру је да су ње го ва соп стве на, у ства ри ство ре на у ис тра жи вач
ким ин сти ту ци ја ма и ти мо ви ма струч ња ка ди љем Аме ри ке, и да 
ни ко од нас ни је сло бо дан да има соп стве но ми шље ње, упра во због 
ин фор ма ци ја ко је до би ја мо од ме ди ја и пол сте ра”, кон ста ту је Џон 
Кол ман (John Co le man), упо зо ра ва ју ћи да гло ба ли за ци ја и то та ли-
та ри зам во де вла да ви ни ели те.32) Ин сти ту ци о нал но ла га ње је опа-
сни је од свих по сто је ћих, јер уме сто кроз уши ула зи кроз очи и 
ду ше. 

О се кун дар ној по зи ци ји же на у до ма ћој по ли ти ци не тре ба 
тро ши ти ре чи, по да ци го во ре за се бе:

32)  Џон Кол ман, Хи је рар хи ја за ве ре, Хри ди на, Бе о град, 1999.
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21.43%

78.57%

Жене
Мушкарци

По ли тич ко ко му ни ци ра ње у Ср би ји при па да му шком ро ду 
(ско ро че ти ри пе ти не свих тек сто ва у цен тру ин фор ма ци ја има ју 
му шки пол), а рет ки тек сто ви као на го ве штај род не рав но прав-
но сти по ка зу ју да је шо ви ни стич ка моћ на овим про сто ри ма део 
тра ди ци је ко ја се спо ро ме ња. Та ко По ли ти ка, 1. мар та ана ли зи ра-
ју ћи ре зул та те ре фор ме пра во су ђа на де ве тој стра ни пи ше: Ми ни
стар ка прав де пре у зе ла од го вор ност за про пу сте. Блиц 5. мар та 
на тре ћој стра ни об ја вљу је ре ак ци ју Ма је Гој ко вић, кан ди дат ки ње 
УРС-а и пред сед ни це На род не пар ти је: Су ко би ДС и СНС су фин
ги ра ни. Да на на слов ним стра на ма не ма ме ста за же не илу стру је 
и при мер порт па рол ке вла да ју ће стран ке, ко јој у Да на су 9. мар та 
при па да тре ћа стра на: Пред сед нич ки из бо ри ни су на днев ном ре ду. 
У ак ци ја ма и на чи ну го во ра по ли тич ких во ђа уоча ва се скло ност за 
при до би ја њем же на, па не ко ли ко тек сто ва као те му има бри гу о бо-
љем ста ту су (нпр. Ало, 6. мар та: Ву чић же на ма по кла њао пе сме). 
Де кла ра тив на при ча о род ној рав но прав но сти при кри ва се ге сто-
ви ма ко ји има ју сим бо лич ку ра ван (у вре ме ну узор ко ва ња сла ио се 
Дан же на), па се мо же ре ћи ка ко и оно ма ло же на на ви со ким по-
ли тич ким по ло жа ји ма у днев ној штам пи Ср би је не ма ква ли тет ну 
по зи ци о ни ра ност.

У ана ли зи ра ној штам пи еви дент но је не по што ва ње про ве ре 
тач но сти ин фор ма ци ја. Чак у 53,75% свих тек сто ва ко ри шћен је 
са мо је дан из вор, у 5,62% из во ра не ма ни ти се мо же пре по зна ти, 
та ко да са мо не што ви ше од тре ћи не тек сто ва за до во ља ва про фе си-
о нал не стан дар де. Ако то упо ре ди мо са ви со ким при ли вом ин фор-
ма ци ја из зва нич них из во ра (др жа ве од но сно вла де, пред сед ни ка, 
ми ни стар ста ва, по ли тич ких пар ти ја, ли де ра и про фе си о нал них 
слу жби за ПР и ин фор ми са ње) схва ти ће мо да је зна ча јан део са др-
жа ја дис крет но кре и ран од цен та ра вла сти. Ин сти ту ци о нал на ле-
ги тим ност се ја вља као по сле ди ца сим бо лич ке мо ћи ко ју по се ду ју 
вла ди ни функ ци о не ри рас по ла жу ћи сна гом јав ног ути ца ја. Сво јим 
функ ци ја ма они на ме ћу те ме и псе у до до га ђа је (про из вод ња афе ра, 
хап ше ња, кон фе рен ци ја за штам пу, пар ла мен тар них по де ла и сл.), 
та ко да пу бли ка ла ко вер но хва та уди цу не при ме ћу ју ћи ка ко па жњу 
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по кла ња при ча ма ко је су им на мет ну ли дру ги. У ста бил ним де мо-
кра ти ја ма др жав не ели те се сма тра ју по у зда ним из во ри ма ин фор-
ма ци ја, па че сто до би ја ју пред ност у из ве шта ва њу. У дру штви ма 
у тран зи ци ји то не мо ра би ти слу чај, тим пре што су ме ди ји кроз 
про це се ре струк ту и ра ња све ма ло број ни ји, па због сма ње ња тро-
шко ва но ви на ри и уред ни ци све ви ше вре ме на про во де у кан це ла-
ри ја ма пре тва ра ју ћи се у об ра ђи ва че тек при сти глих са оп ште ња, 
из ја ва и ин фор ма ци ја. Та ко цен три мо ћи за по се да ју про стор ис тра-
жи ва ча, дик ти ра ју ћи фи нан сиј ски но ва пра ви ла игре, па не тре ба 
да чу ди што се ши ри прак са не пот пи си ва ња ауто ра или не ма ња 
из во ра. Ако се по шту је ста ро но ви нар ско пра ви ло да сва ка ин фор-
ма ци ја мо ра има ти нај ма ње два не за ви сна из во ра, он да из ем пи риј-
ских по да та ка про из и ла за кон ста та ци ја да је са др жај срп ске днев не 
штам пе вр ло не по у здан и пре ви ше иде о ло ги зо ван!33) 

53.75%38.95%

1.68%

5.62%

Један извор
Два и више извора
Незванични, анонимни извор
Без извора

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.

33)  “Новинар је отуда вечити сумњалица (не и скептик), који зна да многи желе да 
посредством његових текстова манипулишу јавношћу, па стога тачност информација 
проверава увек из најмање два међусобно независна извора” (Зоран Јевтовић, 
“Новинарски извори информација”, CM, часопис за управљање комуницирањем, 
Протокол, Нови Сад и ФПН Београд, бр. 11/2009, стр. 152).

34)  Ми ле на Пе шић: “Мо дер на и пост мо дер на ту ма че ња јав не сфе ре”, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, год. XVI, vol. 26. Бе о град, 2009, стр. 86. 
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*  *  *
У све тур бу лент ни јем све ту по ли тич ко оп ште ње је услов по-

сто ја ња јав но сти, при че му су ме ди ји, власт и опо зи ци ја при род ни 
парт не ри и про тив ни ци ко ји се ме ђу соб но мо ра ју по што ва ти. “Јед
на ко је на ив но ве ро ва ти да би, ка да би по ли ти ка и еко но ми ја ме
ди је пу сти ли на ми ру, ови од јед ном про го во ри ли исти ну. То је исто 
то ли ко ве ро ват но ко ли ко и хи по те тич ка си ту а ци ја да би по ли ти
ка, кад би је ме ди ји ли ши ли при ти ска, од јед ном ор га ни зо ва ла ар гу
мен то ва ну рас пра ву у кам па њи и сло бод не и по ште не из бо ре, а не 
спек такл за би ра че”, за кљу чу је Ни клас Лу ман (Ni klas Luh mann).35) 
Све то трој ство: по ли ти ка, ме ди ји, ка пи тал све ви ше је упле те но 
у мре жу ме ђу за ви сно сти и мо ћи.Ово ме се сва ка ко мо ра до да ти и 
све при сут ни ји стра ни ка пи тал у до ма ћој ме диј ској ин ду стри ји ко-
ји ла га но оства ру је сво је ци ље ве са др жа не у же љи да се ство ри 
уни фи ци ра на сли ка све та36). До жи вље на ствар ност и ме диј ски на-
ра ти ви че сто ни су ком пле мен тар ни, али то и не чу ди ако се зна да 
је функ ци ја ве сти да кон стру и шу ствар ност. Из бо ри, де мон стра ци-
је, пар ла мен тар не сед ни це, пар тиј ске бит ке, ди пло мат ски су ко би, 
еко ном ски пре го во ри, са ми ти на вр ху, итд.  при ли ка су ути цај ним 
ме ди ји ма да про из вод њом по ли тич ких спек та ка ла кре и ра ју јав но 
мне ње. Раз ли чи ти ме ди ји раз ли чи тим са др жа ји ма при вла че раз ли-
чи ту пу бли ку, али не и ал тер на тив не са др жа је. Про из вод ња до га ђа-
ја и ши ре ње ве сти о њи ма ства ра ју јав но мне ње, че сто по ми ре но са 
на мет ну тим ста во ви ма и сли ка ма не по мир љи вим са со ци ја бил ним 
окру же њем у ко јем жи ве. По ли тич ке и др жав не ак ци је не ини ци ра-
ју про ме ну си сте ма, ко ји ко ри сте ћи ме диј ске ре сур се чи ни све ка ко 
би са чу вао по сто је ћи ста тус.  

Де мо кра ти ја под ра зу ме ва ин ди ви ду ал ност и ди ја лог, су-
ко бље ност иде ја и ми шље ња, оп ште ње вла сти и опо зи ци је, што 
мо же има ти зна чај ну уло гу у оства ри ва њу од ре ђе них по ли тич ких 
ци ље ва. Тек укр шта ње ин ди ви ду ал них ми шље ња и ко лек тив не 
све сти ре зул ти ра је дин стве ним ста во ви ма, убе ђе њи ма и по на ша-
њи ма. Оту да и да нас по ли ти ча ри у ме диј ским на сту пи ма по ку ша-

35)  На ве де но пре ма: Бо рис Ла бу до вић: Ни клас Лу ман као ко му ни ко лог – ма сме ди ји и јав-
ност у оп штој те о ри ји дру штве них си сте ма, ЦМ – ча со пис за упра вља ње ко му ни ци ра-
њем, Про то кол, Но ви Сад и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, бр. 4, Бе о град, 2007, стр. 99.

36)  “Тран сан ци о нал ни ка пи тал за го спо да рио је но вим про сто ри ма и на мет нуо но ве од но-
се. На сце ни су се исто вре ме но, уз та ко зва не гло бал не игра че, по ја ви ли и пред став ни ци 
до ма ћих, но вих ели та,по ли тич ких и ме диј ских, од ко јих су мно ге на ста ле на дру штве но 
и мо рал но не при хва тљи вим осно ва ма” (Зо ран Арац ки, “Ме ди ји, гло ба ли за ци ја кул ту ре 
и очу ва ње иден ти те та”, Кул ту ра, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Бе о град, бр. 
4/2011, стр. 327). 
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ва ју лич не или пар тиј ске ста во ве про гла си ти јав ним.37) На ме ћу ћи 
дру штве не нор ме они раз об ли ча ва ју по ја ве ко је су у су прот но сти с 
јав ним мо ра лом, омо гу ћу ју ћи пу бли ци те ту да кроз ме ха ни зам ме-
диј ског жи го са ња усме ри јав ност ка дру га чи јој по ли тич кој ре ал но-
сти. Увек ће по сто ја ти лич но сти чи је се ми шље ње не укла па у про кла мо-
ва не ци ље ве за јед ни це или по ли тич ких по кре та, али њи хов ути цај мо гућ 
је са мо до тре нут ка из ра жа ва ња во ље ве ћи не. У но вом по рет ку при ро да и 
функ ци ја пу бли ци те та су из ме ње ни, јер су ме ди ји но си о ци ње го вог пре-
у сме ра ва ња и рас по де ле. 

Та ко се ме ди ји так ми че у ства ра њу по ли тич ке аген де, не рет-
ко пред у зи ма ју ћи и дру ге ак ци је у ци љу по пу ла ри са ња од ре ђе них 
по ли тич ких ауто ри те та. Основ на ди ле ма при сут на у на уч ној јав но-
сти са др жи се у пи та њу ко де фи ни ше аген ду по ли тич ког оп ште ња: 
вла да или ме ди ји? По ле ми ка је по себ но ин те зи ви ра на по чет-
ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, са по ја вом тзв. “Си-ен-ен 
ефек та”, ка да су сли ком из Баг да да и Пер сиј ског за ли ва ми ли о ни 
гле да ла ца ши ром све та сва ко днев но би ли из ло же ни ди рект ним 
при зо ри ма бом бар до ва ња, ра за ра ња и ци вил них стра да ња, а на кон 
то га це ло днев ним ре при за ма сце на ужа са. По тим те о ри ја ма, вла де 
су на кон ме диј ског при ти ска при ну ђе не да хит но по сту па ју, нај-
че шће си ле џиј ски и ак тив но. Та ко се Клин то но ва ад ми ни стра ци ја 
све сно упле ла у гра ђан ске ра то ве у Бо сни и на Ко со ву и Ме то хи-
ји, али исто та ко из бе гла озбиљ ни ју уло гу то ком кри зе у Дар фу ру, 
иако су за стра шу ју ћи сним ци ре пор те ра до ка зи ва ли ве ли ку ху ма-
ни тар ну ка та стро фу. То ја сно по ка зу је да су вла де су бјек ти ко ји 
утвр ђу ју аген ду ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња, док ме ди ји ути чу 
на чи ном пре зен та ци је ак ту ел ног про бле ма. Уоста лом, Хо динг Кар-
тер (Ho ding Car ter) , по моћ ник др жав ног се кре та ра за јав не по сло-
ве у Стејт Де парт мен ту у Кар те ро вој ад ми ни стра ци ји, из ја вио је 
да вла да има ве ли ку моћ у кон тро ли јав ног ми шље ња: “Уко ли ко јој 
се да ју три да на без озбиљ них иза зо ва, вла да ће по ста ви ти кон
текст за не ки до га ђај и мо ћи да кон тро ли ше пер цеп ци ју тог до га
ђа ја од стра не јав но сти”. 38) 

Штам па, ра дио, те ле ви зи ја, Ин тер нет и ме та ме ди ји део су 
јав не аре не у ко јој се од ви ја пер ма нент на бит ка за на ме та њем ак-
ту ел них те ма, чи ме се при вла чи, скре ће или пре ћут ку је ак ту ел ни 

37)  Вал тер Ихе ђе ри ка (Wal ter C. Ihej ri ka) об ја шња ва ју ћи спо ро ве по ли тич ких и вер ских 
во ђа у ери но вих ме ди ја ви ди на ста ја ње но вог хе ге мо ни зма, у ко јем пр ви “ко ри сте ћи др-
жав ни апа рат же ле да се јав но сти пред ста ве у што леп шем све тлу, док вер ским во ђа ма 
пре о ста је са мо мо рал на сна га” (“Auto ritẳ and auto re vo lez za: ehpla ing cont se ta tion bet wen 
po li ti cal and re li gi o us le a ders in the age of the new mediaерика”, Кул ту ра по ли са, 2011, 
стр. 17-31).

38)  Раз го вор ко ји је Бил Ко вач во дио са Кар те ром апри ла 1998, об ја вљен у Еле мен ти но ви
нар ства, ЦИД Под го ри ца и Ин сти тут за ме ди је Цр не Го ре, 2006, стр. 58.
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про блем. Трик је у ства ра њу при ви да ре ал но сти, док се ме диј ска 
при ча од ви ја по стро гим ка но ни ма хо ли вуд ских при ча: по ли тич-
ки ауто ри те ти про то ком вре ме на сим бо ли зу ју исти ну, уме сто да 
исти на по ста не дру штве ни ауто ри тет. Циљ је ство ри ти што ши ру 
сли ку по ли тич ког до га ђа ја, при ме ре ни кон текст, јер се та да гу би 
ре фе рент на ду би на ин фор ма ци је. По ли тич ке во ђе ума њу ју не ра-
зу ме ва ње и су ко бе ме ђу сво јим исто ми шље ни ци ма, исто вре ме но 
ин тен зи ви ра ју ћи и под сти чу ћи кон фликт са не при пад ни ци ма. Пу-
бли ка се суп тил но под се ћа на па сив ност у рас по де ли мо ћи, чи ме се 
те за о вла да ви ни на ро да пре тва ра у фло ску лу без зна ча ја. На ста је 
не ви дљи ва гра ни ца из ме ђу љу ди о ко ји ма се из ве шта ва и за ко је се 
из ве шта ва, а у пра зном про сто ру стру је то пле људ ске при че, чи ја 
је функ ци ја скре та ње па жње са ак ту ел них по ли тич ких од лу ка. У 
пред сед нич ким кам па ња ма на по вр ши ну ис пли ва ва ју пит ке, ро ман тич не 
сто ри је из би о гра фи ја кан ди да та, ко ји ма се по ка зу је ка ко је бли зак обич ном 
на ро ду, ли дер ко ји је је дан од нас. Хра брост, ин те ли ген ци ја, од луч ност, му-
дрост, мо рал ност, прав до љу би вост, ре ли ги о зност и слич не ка рак те ри сти ке 
чи не ма ли део осо би на во ђе, ко ји че ка јав но при зна ње. По ли тич ка кул ту ра 
бле ди пред бље шта вим ме диј ским сли ка ма ко је су у функ ци ји ства ра ња за-
јед нич ких уве ре ња, су до ва и за кљу ча ка. Дру штве на свест се пре ла ма, док 
по је ди нац ко му ни ка ци о но ве зан за пар ти ју по ста је ак ти ван за ступ ник пар-
ти ку лар них ин те ре са. Та ко ме ди ји по ста ју огла сне та бле по ли тич ких ро-
ман ти ча ра, то та ли тар ни апа ра ти за кон тро лу ма сов не све сти, тран сми си ја 
ма њи на ко је упра вља ју. 

Срп ско дру штво се ме ња бр же од ме ди ја, ко ји 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 де 
аде кват ну за ме ну за оно што про мо ви шу. Оту да ин фор ма ци је све 
че шће не од ра жа ва ју ре ал ност, али уче ству ју у њи хо вом кре и ра-
њу! Да на шња де мо кра ти ја се пре о бра жа ва у си стем ко ји ће тек у 
до глед но вре ме би ти за о кру жен, при че му је ре ал ност да ме ди ји 
све ви ше уче ству ју у кон стру и са њу дру штве не сли ке. Исто ри ја је 
по твр ди ла: где не ма по ли тич ких сло бо да не ма ни јав но сти! Услов 
свих де мо крат ских про ме на је сло бо да ме ди ја, а она је не мо гу ћа 
без фи нан сиј ске са мо стал но сти. 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, уни фор ман и 
про зи ран, са мо до во љан, па и де про фе си о на лан. Ана ли зом са др жа-
ја не ко ли ко во де ћих днев них ли сто ва 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. Иде о ло ги за ци ја аген де 
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у штам пи ре зул ти ра ра стом иде о ло шке уни форм но сти, јед но о бра-
зно сти, ма ни пу ла тив но сти и тр жи шног над ме та ња, при че му се 
етич ки стан дар ди по вла че без аде кват них про фе си о нал них санк-
ци ја. Крај њи гу бит ник је пу бли ка ко ја за сле пље на обе ћа њи ма, бр-
зи ном и сли ко ви то шћу све те же раз ли ку је исти ну од ла жи!

Zoran Jevtovic, Zoran Aracki

POLITICAL COMMUNICATION IN 
SERBIAN DAILY PAPERS 

Summary
Starting from the premise that the open political communication 

is an essential element of modern politics, the authors search for sym-
bolic exchange of arguments, facts and information between Serbian 
state representatives and opposition, specially researching the role of 
daily papers and their importance in creating of political culture. The 
focus is on content discourse identification, whereby the ossification of 
the political communication process, one- way and propaganda, from 
the top down, that is from government to citizens, is noticed by quanti-
tative and qualitative analysis.

New forms of narration reveal the dominant content: the text is 
changed by esthetical image, the critical depth – narcissistic surface, 
and firm argumentation and journalist research withdraw in front of 
marketing persuading, cheap entertainment and tabloization. Daily pa-
pers in Serbia voluntarily cover themselves with golden dust of PR ser-
vices and agencies, mediating the reality in which powerful elite and 
rich advertisers live, but not ordinary impoverished, looking ahead into 
the future people. Hence, there is increasingly evident decline in cir-
culation; instead of being  public “Argus eye”, press is more and more 
a bulletin board of political parties and undercover tycoons, ground 
for slandering and discrediting political rivals. The referential political 
frame is created behind the  public coulisse, thus it may be concluded 
that the Serbian society is still far from participating democracy model, 
with comprehensive citizen’s participation who by the process of free 
opinion forming and will change community for the purpose of com-
mon good.
Key words: press, political establishment, propaganda, deliberation, civil so-

ciety, new journalism
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Resume
To determine “social orientation” within framework of tran-

sitional community is complex and responsible task for there has to 
be confirmation of existing relations towards the others ( phenomena, 
processes, groups), whereas the media job is in accordance to general 
orientation. The authors see the actual  politics crises in Serbia also 
as a consequence of quality political communication lack, open com-
munication between authority representatives and opposition. Hence, 
by  researching  the source of information, topics that  make political 
agenda and perceiving of  genre structures point to the existence  of 
dominant ideological paradigm and its appropriateness  to democratic 
surrounding. Analyzing the content of eight daily papers (Politika, Da



Зоран Б. Јевтовић, Зоран М. Арацки Политичко комуницирање у  ...

349

nas, Vecernje novosti. Blic, Kurir, Pravda, Alo and Pres) from the first 
to eight of March, 2012,  three levels of media communication were 
researched: content ( content of information and political effect ), struc-
tural ( genre, sources and  flows of message sending) and processual ( 
political motivation and moment of activism).

The communication manner with citizens, definitely defines the 
character of the authority and the form of political behavior.  By select-
ing the topics and interlocutors, ideological patterns and legitimate po-
litical actors are defined, and public presentation of their  attitude, ideas, 
thoughts, statements and beliefs  direct  readers towards the ideological 
target. This is the Theory of Framing which means the selection  and 
emphasizing : to frame something means choosing some ways of per-
ceived reality. Even 60,77% analyzed texts in focus contain general po-
litical topics and disputes. Newspaper reports may divert attention from 
the domestic  concerns and ostensibly offer help for solving. The term 
problem means the state that resists simple solutions, crises is charac-
terized  with instability, and that is why only ten texts  refer to economy, 
although it should be in priority in transitional society (9,96%). The 
decline of the cities in midland, structural unemployment, increasing 
criminal, criminal privatization, agricultural dissatisfaction and many 
other social states  are accepted in public as transitional inevitable com-
panions, hence there are only a few text on actual problems, mostly, in 
tabloids. Unlike a few years ago, when Politika and Danas preceded in 
quality informing on political scene events, today as the only editorial 
board that transformed in the manner of multi-medial technologies, Blic 
is at the leading position!

Almost a quarter of analyzed  content (25,68%) was about future 
elections, 14,17% referred to activities of political leaders ( of which 
almost four fifths of authority representatives), 13,75% of content  was 
on candidate status for European Union  whereas the Kosovo and Meto-
hija topic was almost on the margins: only 9,13%. In difference from 
the world press where tabloids mostly write about famous people lives, 
in Serbia yellow press as topics use political sphere, specially pointing 
sensational approach to conflicts of political opponents and unchecked 
writing. Government, ministries, state institutions (22,06%), political 
leaders (26,58%), state president (4,73%) and political parties (12,39%) 
dominate as sources of information in almost all influential daily pa-
pers in Serbia. If we add the data on direct information given by PR 
services and agencies for public opinion research (5,16%), it will be 
realized how much the governing party is influential. Daily papers in 
Serbia voluntarily cover themselves with golden dust of PR services 
and agencies, mediating the reality in which powerful elite and rich 
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advertisers live, but not ordinary impoverished, looking ahead into the 
future people.

Politician of modern time is not recognized by consistent appli-
cation of ethic rules but for persistence to change them and adjust them 
to his own will and interests; he does not  see media as the space for 
equal competition with political opponents, but more as personal chron-
iclers who boring political activities and rhetorically empty promises 
turn into exciting, visually aesthetical information that strengthen his 
image. Of actual leaders on domestic scene is by far the most present 
the president of Serbia and Democratic party, Boris Tadic. Almost of 
one third  of quotations in analyzed texts belong to him (30%) whereas 
the first rival of opposition has half the space (15,59%), which is not 
adequate to the influence on terrain. If we sum up the presence of the 
governing  party representatives (Dinkic 11,76%, Dacic 12,06%, Jova-
novic 9,71%, Djilas 10,59%) there is the confirmation on unequal treat-
ment of political actors, by which the idea of political dialogue itself is 
suppressed.

The task of the press is not only to inform but also to persuade 
and seduce, whereby the texts look like molds from the same workshop 
( for example: 3rd March Alo publishes the text: Tadic: Better Days Yet 
to Come (page 3.); Vecernje novosti, Kurir and Blic have identical titles:  
Better days are coming (pp 1and 2). Politica is more creative: Boris 
Tadic: I am sure that better days are coming; while only paper Danas 
is on the critical distance: the President Boris Tadic on corruption and 
the beginning of negotiation with EU: The candidate status great ac
complishment but not epochal (pg1.). The  record that photographs of 
Boris Tadic dominate among the actual politicians of even 38,70%  is 
not surprising anymore, because it illustrates duality of functions which 
are in every democratic community separated: president of the state and 
the president of the greatest governing political party. The problem is 
that in world journalism for almost a decade the place of politicians on 
cover pages or front pages belong to people from show business, acting, 
sport…

In the analyzed pres is obvious the disrespect of checking the 
information truthfulness. Even for 53,75% of all text only one source 
was used, in 5,62%  there are no sources nor it can be recognized, thus 
only little more over one third of texts meet the professional standards. 
If we compare it with great inflow of information from official sources 
( state that is government, president, ministries, political parties, leaders 
and professional services for PR and informing), it will be realized that 
the great part of content is discretely created by the government cen-
ters. Hence, there is increasingly evident decline in circulation; instead 
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of being  public “Argus eye”, press is more and more a bulletin board 
of political parties and undercover tycoons, ground for slandering and 
discrediting political rivals. The discourse disappears from dominant 
media, individual and only interest of the parties impose as general,  
there is transparent separation between private and public, and as a con-
sequence the press experiences the erosion of credibility.

Serbian society changes faster than media, which digging up the 
whole series of traditional values, norms and apprehension does not of-
fer the adequate replacement for that it promotes. The interest networks 
of politicians, tycoons,  advertisers and journalists filter the messages 
sent to public, but are directed to the level of obedience and passiv-
ism. By analyzing the content of several daily papers we demonstrated 
that in Serbia, in the context of social and political questions demo-
cratic pluralism of opinion is absent, which as a consequence may have 
the spreading of multiparty  capitalism. The ideology of the agenda in 
press is resulting in the increase of ideological uniformity, sameness, 
manipulation and market competition whereas the aesthetic standards 
withdraw without professional sanctions. The final looser is the audi-
ence that hardly may differentiate between truth and lie, dazzled by 
promises, vividness, quickness! 

* Овај рад је примљен 15. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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