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** Вој на Ака де ми ја, Уни вер зи тет од бра не
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ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И ПРО ПА ГАН ДА  
КАО МА СМЕ ДИЈ СКА СРЕД СТВА  

ГЕ О ПО ЛИ ТИ КЕ И ЊИ ХОВ 
УТИ ЦАЈ НА БАЛ КАН

Са же так
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један од најкоришћенијих умеђународним односима, као и
његовданашњиутицајнарегионБалкана.
Кључнеречи:идеологија,политика,пропаганда,медији,ге

ополитика.

Увод

По след ње де це ни је про шлог, али и по че так овог ве-
ка про ти чу у пул си ра ју ћем рит му апо ка лип тич них прет њи 
гло бал ним те ро ри змом, ну кле ар ним оруж јем, иде о ло шким 
ло мо ви ма, би о ло шким ра то ви ма, не са гле ди вим кул ту ро ло-
шким и ре ли гиј ским раз ли ка ма, пла не тар ним за гре ва њем 
и кли мат ско-еко ло шким са мо у ни ште њем, огра ни че но шћу 
при род них ре сур са и слич ним опа сно сти ма. Зло слут на упо-
зо ре ња во де ћих свет ских ге о по ли тич ких про ро ка (Френ си са 
Фу ку ја ме, Збиг ње ва Бже жин ског, Хен ри ја Ки син џе ра и др.) 
о крајуисторије или сукобуцивилизација, прак са је де ман-
то ва ла на нај бо љи на чин, али се у сен ци на ја вљи ва них ка-
та стро фа од ви јао низ до зи ра них, ме диј ски кон тро ли са них 
и кр ва вих вер ских и гра ђан ских су ко ба, пра ће них на си љем, 
кон флик ти ма ни ског ин те зи те та и се лек то ва ном при ме ном 
ме ха ни за ма за шти те људ ских пра ва. 

Ни зо ви ре во лу ци ја на ис точ но е вроп ским про сто ри ма 
са по ли тич ке сце не оду ва ле су ауто ри тар ни со ци ја ли зам, 
ди на мич но ме ња ју ћи со ци о е ко ном ско окру же ње и им пли ци-
ра ју ћи не из ве сну бу дућ ност. Не ке зе мље бр зо су пре по зна ле 
шан су по ста ју ћи чла ни це Европ ске уни је, што зна чи да су 
сво је еко но ми је при ла го ди ле оштрој кон ку рен ци ји свет ских 
ком па ни ја и да су до сти гле за до во ља ва ју ћи ни во по што ва-
ња за јед нич ких вред но сти. Бу гар ска и Ру му ни ја ста ту сно и 
еко ном ски из дво ји ле су се од сво јих су се да, ко ји су спо ро и 
нео д луч но по сма тра ли шта се де ша ва, Грч ка је до жи вља ва ла 
тек тон ске по ре ме ћа је ко ји су еска ли ра ли не за пам ће ном ду-
жнич ком кри зом, Тур ска је још ра ни је из гра ди ла ре фе рент не 
еко ном ске ка па ци те те сме шта ју ћи се у евро а зиј ском ко ри до-
ру, Хр ват ска је у европ ском пре двор ју у ко јем че ка и Цр на 
Го ра, док не ка да шња ју го сло вен ска ре пу бли ка Ма ке до ни ја, 
са Ал ба ни јом, Бо сном и Хер це го ви но ма и Ср би јом тек тра же 
сво ју при ли ку.1 От ка да је Џон Мо рит 1794. пр ви пут упо тре-

1 Ср би ја сво је вре ме ни је до бро по тро ши ла: спољ ни дуг је од „де мо крат ских 
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био по јам Бал кан за по лу о стр во ко је се до та да на зи ва ло на 
раз не на чи не, а нај че шће На е мус,2 тра ју рас пра ве ко ји се ге-
о граф ски про стор под њим под ра зу ме ва. Да би из бе гли иде-
о ло шке рас пра ве или пе жо ра тив не ко но та ци је, у да љем ра ду 
на бро ја не др жа ве сма тра ће мо ју го и сточ ном Евро пом ко ја као 
ре ги о нал на це ли на тре ба да гра ди за јед нич ки пут ка европ-
ској по ро ди ци. 

Под пла штом пле би сци тар не де мо кра ти је на стра ти-
ште исто ри је од ла жу се чи та ви дру штве ни си сте ми и иде о-
ло шки по кре ти, док се уз ми рис нов ца, наф те, ко руп ци је, вој-
не хе ге мо ни је и не скри ве не по ли тич ке аро ган ци је вр ши да-
ље пре о бли ко ва ње све та. Јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних 
ни ка да ни је био ве ћи, а за мах тех но ло шких ино ва ци ја са мо 
убр за ва ра спон у њи хо вој ди фе рен ци ја ци ји. Ме ђу тим, да би 
се све уоч љи ви је не за до вољ ство јав но сти при кри ло и па жња 
усме ри ла ка дру гим про бле ми ма об ли ку је се но ва па ра диг ма 
вла да ви не, ко ја по ли тич ку де мо кра ти ју ме ња сфе ром ме ди о-
кра ти је, пот по мог ну те не пре ки ну тим то ком све отво ре ни је 
и бес кру по ло зни је про па ган де. Гло ба ли за ци ја под ути ца јем 
по ли тич ких, еко ном ских, без бе до но сних и вој них то ко ва 
кре и ра све бр же и моћ ни је алат ке ко му ни ци ра ња, раз два ја ју-
ћи ре ал ност од ме диј ски по сре до ва них пред ста ва ко је оп чи-
ње ним ма са ма пру жа ју мо гућ ност да о се би и дру ги ма ми сле 
на нов, дру га чи ји на чин. 

Ме ди ји су је дан од ме ха ни за ма ко ји дру штву и по је-
дин ци ма омо гу ћа ва да са гле да ју се бе, око ли ну и свет. “Мно-
штвом ин фор ма ци ја јав на гла си ла сва ко днев но на не ви дљи-
вом вре мен ском плат ну сли ка ју на шу са да шњост. Та ме диј-
ска сли ка ин ди ви ду ал не, али и ши ре, дру штве не ре ал но сти, 
ура мље на је упра во ко ли чи ном ин фор ма ци ја и до ме том на-
шег са зна ња.” (Бригс, Ко бли, 2005: 112) Ме ђу тим, сли ка ко ју 
ме ди ји чи не не мо ра се у пот пу но сти по кла па ти са ре ал но-
шћу? По не кад је то од сту па ње то ли ко да се ме диј ска сли-
ка и ствар ност раз ли ку ју у су шти ни. У но ви нар ству све је 
те же одво ји ти исти ни то од си му ли ра ног из ве шта ва ња, при-
род но од кон сту и са ног. “Ин сце ни ра ње ко му ни ка ци је то ком 
пре но ше ња са др жа ја ме ња се у сме ру об у хват не сли ке дру-

про ме на“ уче тво ро стру чен (пре ко 30 ми ли јар ди до ла ра), а сто па не за по сле но-
сти (30%) ме ђу нај ви ши ма је у Евро пи. 

2 Mor ritt, Ј., B.S. of Ro keby,AGrandTour,LettersandJourneys179496, ed. G. E. 
Mar tin, Cen tury Pu blis hing, Lon don, 1985, str. 65.
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штва и све сти. У да на шњој ви зу ел ној кул ту ри мас-ме ди ја 
ове пред ста ве од ре ђу ју схва та ње све та, стил и на чин жи во та, 
дру штве но и по ли тич ко ми шље ње и де ло ва ње по је ди на ца. 
Иде о ло ги ја та ко по ста је на чин пред ста вља ња, при ка зи ва ња 
ли ко ва, сли ка и ре то ри ке, као и пој мо ва и иде ја. Као та ква, 
иде о ло ги ја прет хо ди ме диј ским пред ста ва ма, тј. де ло ва њу. 
На ме ће упро шћа ва ње, су жа ва ње, са жи ма ње и са би ја ње, као 
и од ба ци ва ње раз ли чи тих аспе ка та ком пли ко ва них дру-
штве них од но са да би их при пре ми ла за ма сов ну по тро шњу 
по средтсвом ме ди ја кроз пла си ра ње сте ре о ти па. При то ме се 
не тре ба ру ко во ди ти иде јом да по сто ји јед на иде о ло ги ја - у 
ствар но сти обич но ви ше њих би ва у (ме диј ском) оп ти ца ју и 
над ме ћу се ме ђу соб но. 

По сто ји ви ше од ред ни ца пој ма иде о ло ги ја: а) “по и сто-
ве ћи ва ње са ску пом свих дру штве них тво ре ви на тј. са кул-
ту ром, па чак и са дру штве ном све шћу, у ко ју ула зе и оста ли 
дру штве ни и пси хич ки про це си, а не са мо ду хов не тво ре ви-
не. У том сми слу об ли ци ма иде о ло ги је сма тра ју се и на у ка 
и фи ло зо фи ја, и ре ли ги ја и мо рал, и пра во и умет ност”. Ово 
од ре ђе ње је пре ши ро ко и уно си мно го тер ми но ло шке за-
бу не. Под дру гим схва та њем иде о ло ги ја се по и сто ве ћу је са 
фи ло зо фи јом, ”тј. под иде о ло ги јом се под ра зу ме ва јед на за-
о кру же на и си сте ма ти зо ва на сли ка о све ту као це ли ни и о 
по ло жа ју чо ве ка у ње му, сли ка ко ја у окви ру вла да ју ће дру-
штве не кла сне и груп не сли ке о све ту сва ки чо век ства ра за 
се бе и у чи јем окви ру и на чи јој осно ви он ре гу ли ше сво ју 
де лат ност...” Има мо и тре ће спе ци фич но по и ма ње иде о ло ги-
је где се она “од ре ђу је као си стем су до ва о вред но сти све-
та, дру штва и чо ве ка, и са њим по ве за них ци ље ва и нор ми”. 
Иде о ло ги ја се раз ли ку је од на у ке јер је на у ци основ ни циљ 
да тра га за исти ном а иде о ло ги ји да оства ри не чи ји по је ди-
нач ни, груп ни, ко лек тив ни или груп ни ин те рес. Иде о ло ги ја 
у нај бо љем слу ча ју мо же да бу де при ме ње на на у ка, док се 
у прак си по де ље ној ин те ре си ма, мо ћи, по ло жа јем и вла шћу 
раз ли ку је! Оту да ни је иста иде о ло ги ја оних ко ји су на вла сти 
и оних ко ји су пот чи ње ни, ни ти иде о ло ги ја ве ли ких си ла и 
др жа ва и оних ко ји су на мар ги на ма све та.3 

3 Ви де ти ши ре: Социолошки лексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1982. стр. 221. Ви де ти још и: Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на 
ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993. од ред ни ца: Иде о ло ги ја (Ђу ро Шу шњић). 
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Пи та ње ко је увек ин те ре су је на уч ну јав ност је сте ме-
ђу од нос иде о ло ги је и дру штва, од но сно пу бли ци те та и про-
па ган де? Да ли ге о по ли тич ке и ге о струк тур не про ме не, 
укљу чу ју ћи и оне у ме диј ској ар хи тек ту ри тра же и аде ква-
тан те о риј ски од го вор у ин фор ми са њу јав но сти? Пре но си ли 
се по ли тич ки мар ке тинг и у сај бер про сто ре, сла би ли моћ 
на ци о нал них др жа ва, ка ква је уло га без бед но сних слу жби 
и ко ли ко упра вља ње јав но шћу у кри зним си ту а ци ја ма мо же 
по мо ћи у до би ја њу бит ке про тив по ли тич ког на си ља? Од го-
во ри на ова пи та ња су сло же ни  и ви ше знач ни, па за то тра же 
стал но пре и спи ти ва ње уло ге и функ ци ја ме ди ја у из ве шта ва-
њу о про це си ма де мо кра ти за ци је, али и при ла го ђа ва ње стра-
те шких при сту па по ли тич ком ко му ни ци ра њу као бит ном 
сег мен ту гло бал не јав но сти. Овај рад је по ку шај да епи сте-
мо ло шка  на че ла при ме ни на кон цепт ме диј ског из ве шта ва-
ња о иде о ло шким пре о бра жа ји ма, при че му ауто ри по ла зе од 
од чи ње ни це да је реч о зна чај ном про па ганд ном про бле му, 
с ни зом ни јан си ко му ни ка ци о них зна че ња ко ја ва ри ра ју на 
на чин ко ји је нај бли ски ји раз у ме ва њу ма сов не пу бли ке. Ту 
ни је реч о јед но став ној про па ган ди, већ о пси хо ло шко-ко му-
ни ка ци о ним ак ци ја ма у два прав ца: пр вом, да ге о по ли тич-
ке ак тив но сти и про мо ци је цен та ра мо ћи по ка зу ју од ре ђе ну 
иде о ло шку су бјек тив ност, про мо ци ју ауто зна ча ја и иден ти-
фи ка ци је; и дру гом: уче сни ци укљу че ни у дру штве не про-
ме не кроз са мо про мо ци ју но вих ме ди ја, Ин тер не та пре свих, 
ну де за во дљи ве про гра ме, иде о ло ги је, вред но сти и мо рал не 
ди ле ме по ста ју ћи “хе ро ји и узо ри” или “де мо ни пр љав шти не 
и зла”.

Сликаилипривидстварности?

Иден ти фи ку ју ћи три вр сте од но са из ме ђу ме ди ја и по-
ли тич ког си сте ма,4 Де нис Мек Квејл по тен ци ра зна чај ме-
ди ја у из град њи јав ног про сто ра. Он жур на ли зам ви ди кроз 
уло ге над гле да ња (mo ni to ring ro le), са на гла ском на ука зи ва-
ње на до га ђа је и по ста вља ње днев ног ре да у јав ној де ба ти, 
под сти ца ња (fa ci li ta ti ve ro le) где но ви нар ство по ма же де мо-

4 По зна ти те о ре ти чар вр ши сле де ћу по де лу: ли бе рал ни (за сно ван на тр жи шту), 
де мо крат ско-кор по ра тив ни, у ко ме се ин тер вен ци јом вла де обез бе ђу ју ин те-
ре си гра ђа на и так ми чар ски плу ра ли зам (ме диј ска по др шка па ра лел но сле ди 
струк ту ру по ли тич ке иде о ло ги је у дру штву). (2007:14)
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крат ско де ло ва ње и гра ђан ску пар ти ци па ци ју,  уло гу са рад-
ње (col la bo ra ti ve ro le) у ко јој па три о ти зам, кул тур не и дру-
штве не иден ти фи ка ци је во де ка ко хе зи ји ме ди ја и вла де, и 
ра ди кал ну или кри тич ку уло гу (ra di cal ro le), са из ра же но 
не при ја тељ ским ста вом но ви на ра, опре де ље них за ин те ре се 
су прот ста вље не вла сти ма. Бо дри ја ров ски „не пред ста вља ју-
ћи, већ кре и ра ју ћи ре ал ност“, са вре ме ни ме ди ји су од и гра ли 
уло гу јед ног од но се ћих сту бо ва све о бу хват ног и ко ре ни тог 
пре о бли ко ва ња све та, где се кроз ме диј ско про јек то ва ње и 
усва ја ње „ими џа“ ко ји за по се да ју су бјек тив ни жи вот, ова-
кав мо дел вла сти ши рио, уз пра те ће јав но мње ње и ре ал но 
(фи нан сиј ско-еко ном ско, по ли тич ко, иде о ло шко, кул тур но 
и вој но-без бед но сно) „умре жа ва ње“.  Нео ли бе рал ни свет ски 
екс пе ри мент је, ода ши љу ћи иде а ли зо ва не сли ке гло ба ли за-
ци је и иде о ло ги зо ва не пред ста ве о ин ди ви ду ал ним пу те ви ма 
еман ци па ци је и бла го ста ња, при кри вао исто вре ме ну екс пло-
а та ци ју и пу сто ше ње ма њих и не раз ви је них зе ма ља.  При-
кри ва ло се ка ко про цес гло бал но брен ди ра ног „Ма трик са“, 
са тип ским ими џи ма и обра сци ма во ди у ди сци пли но ва но 
уле та ње у мре жу кон зу ме ри зма, кре дит ног роп ства и хе до-
ни стич ког жи вље ња. Та ко кре и ра ни дру штве но-пси хо ло шки 
иден ти те ти у ин тер ак ци ји са мар ке тин шки спи но ва ним ин-
фор ма ци ја ма об ли ку ју јав ну сфе ру, про јек ту ју ћи да ље ге о по-
ли тич ке про це се.

Са др жа ји и жан ро ви про из ве де ни и пла си ра ни од стра-
не за пад не, по нај пре аме рич ке ме диј ске ин ду стри је, ко ји 
пра ти од ре ђе не иде о ло шке су ко бе и про ме не, на ме ћу се као 
је ди ни по сто је ћи или као нај ква ли тет ни ји, те по ста ју до ми-
нант ни у ско ро це лом све ту. Бор ба за кон тро лом над ме ди ји-
ма, сим бо ли ма, зна че њи ма, тех но ло ги јом њи хо ве про из вод-
ње и си сте ми ма њи хо вог рас про сти ра ња по ста је то ком дру ге 
по ло ви не XX ве ка ин те грал ни део сва ко днев не по ли тич ке и 
иде о ло шке бор бе. Кон цен тра ци ја ка пи та ла омо гу ћи ла је да 
се ве ли ки број ма сме ди ја на ђе у све ма њем бро ју ру ку,5 пре-

5 Пет нај ве ћих ме диј ских фир ми у све ту (Ti me War ner, Di sney, Ber tels man, Vi-
a com i News Cor po ra tion) кон тро ли ше ви ше од по ло ви не свет ске ди стри бу-
тив не мре же ин фор ма ци ја, три нај ве ћа свет ска из да ва ча књи га та ко ђе су у 
њи хо вом су вла сни штву, а ако им се до да ју ком па ни је PolyGram, EMI и Sony 
ком пле ти ра ће те се и спи сак нај моћ ни јих му зич ких про дук ци ја. Тек та да схва-
та те да ме диј ске ин фор ма ци је, екран ске на ви ке и му зич ке уку се на гло бал ном 
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те ћи но вим об ли ци ма ин фор ма ци о них мо но по ла.6 Та ко сти-
же мо до сво је вр сног па ра док са: свет ни ка да ни је имао ви ше 
ма сме ди ја, али ни за ве се јав ног про сто ра ни ка да ни су би ле 
згу сну ти је! У та квим усло ви ма, ја сно је да ка пи тал, од но-
сно цен три ко ји кон тро ли шу про ток ин фо ма ци ја об ли ку ју и 
нај ве ћи део свет ског мње ња, ства ра ње и усме ра ва ње ње го-
вих ста во ва. На тај на чин, оста ле на ци је, ин ди рект но, пре ко 
ве сти, по пу лар не кул ту ре и по ли тич ког мар ке тин га усва ја-
ју при кри ве не иде о ло шке са др жа је, иден ти те те, по гле де на 
свет. На ме ће се за кљу чак да на ци о нал не и не ја ке кул ту ре не 
гра де вред но сни, идеј ни, иде о ло шки по ре дак и по глед на свет 
на ба зи соп стве них ис ку ста ва, већ да по прин ци пу ауто ма ти-
зма пре у зи ма ју сим бо ле и иде је ко је се ус по ста вља ју, ета бли-
ра ју и де фи ни шу у САД.  “Зна ци те ку сло бод ни је од ства ри. 
Иде је су, не оруж је, про ме ни ле ре жи ме Ис точ не Евро пе. Сло-
бо дан про ток иде ја исто вре ме но чи ни да се мно ге ме ђу њи ма 
бо ре за про стор у на шим гла ва ма, што про из во ди збу ње ност 
и не ја сан иден ти тет.” (Ерик сен, 2004)7

Циљ је про ме ни ти по на ша ње дру гих осо ба, та ко што 
се при вла че њем њи хо ве па жње про из во де од ре ђе ни ути ца ји 
и ефек ти. Оту да јав не ин фор ма ци је чи не су бјек тив ни исе чак 
ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз ме ном или пре ћут ки ва-
њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју ћи је и кон стру-
и шу ћи пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске мо ћи. 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.8 

ме диј ском про сто ру кре и ра ју кор по ра тив ни џи но ви ко ји уби ра ју ћи пло до ве 
лу кра тив не еко но ми је да ље рас про сти ру сво ју моћ (ви ше у: Bagdиkиan, B. H., 
The Med иa Mo no poly, 1992).

6 Де ве де сет про це на та ме ђу на род них ве сти да нас об ја вљу ју са мо че ти ри но-
вин ске аген ци је: Ју нај тед Прес Ин тер не ше нел (UPI), Асо ши је тед Прес (AP), 
Рој терс (Re u ter) и Ажанс Франс Прес (AFP). 

7 Тре ба на рав но под се ти ти и да су са ми ре жи ми ис точ них зе ма ља, њи хо ва еко-
ном ска не фе фи ка сност, пре гло ма зни би ро крат ски апа рат, др жав но ад ми ни-
стри ра ње у при вре ди и на мет ну та им утр ка у на о ру жа њу би ли кључ ни за крах 
зе ма ља та ко зва ног ре ал ног со ци ја ли зма али се при том ни шта не од у зи ма ва-
жно сти и вред но сти иде ја ма За па да.

8 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 чу ди ма у на ше до мо ве уно се сли ке дру гих 
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Остав ши без кон ку рен ци је и иде о ло шког от по ра, гло ба ли зам 
на кон ру ше ња Бер лин ског зи да ба ха то кре ће са по ку ша ји ма 
на ме та ња “уни вер зал не” по ли тич ке кул ту ре и вред но сти, 
пре кра ја ју ћи исто ри ју и по ти ску ју ћи у за бо рав на ци о нал-
не осо бе но сти ма њих за јед ни ца, али и увек гло ри фи ку ју ћи 
соп стве ни иден ти тет и зна чај.9 Кључ на обе леж ја гло бал них 
ме ди ја су: на кло ње ност тран сна ци о нал ном ка пи та лу, кор по-
ра тив ном ка пи та ли зму и нео ли бе рал ној иде о ло ги ји, не при ја-
тељ ски од нос пре ма со ци јал де мо кра та ма, рад нич кој кла си и 
на ци о на ли сти ма, под ри ва ње ло кал них кул ту ра, по др жа ва ње 
ма те ри ја ли стич ке вред но сне ори јен та ци је, про дук ци ја са др-
жа ја ко ји про мо ви шу на си ље, не мо рал, за ба ву, со ци јал ну па-
то ло ги ју, ре пре зен та тив ну или хи брид ну ствар но сти. 

Осим књи жев но сти и филм ске ин ду стри је, ко ја је де-
це ни ја ма уна зад си сте мат ски кон стру и са ла ме диј ске сте ре-
о ти пе (и ауто сте ре о ти пе) тзв. „до брих“ и „ло ших“ мо ма ка, 
ве зу ју ћи их за чи та ве на ро де, од ре ђе на ге о граф ска под руч ја 
и кул ту ре, ак ту ел на по де ла на пу сти ла је обра зац раз два ја-
ња до ми нант них „вред но сти“ ко је се ре а ли зу ју ис пред и иза 
тзв. „гво зде не за ве се“, на ме ћу ћи но ву ма три цу по ла ри зо ва ња 
на тзв. „ци ви ли зо ва не“, „де мо крат ске“ и „ли бе рал не“ сна ге 
на јед ној, и „фун да мен та ли сте“, „на ци о на ли сте“ и „кон зер-
ва тив це“ на дру гој стра ни. Не ка да шње хлад но ра тов ске иде-
о ло шке по де ле да нас су пре ва зи ђе не, од но сно суп сти ту и са-
не оним ре пре зен та ци ја ма Другог ко је се ви ше, у на че лу, не 
ус по ста вља ју по ли тич ким, већ ме диј ским сред стви ма: да нас 
је, на и ме, све че шће реч о аси ме трич ним пред ста ва ма о злу, 
тран спо но ва ним у ре ла ци ју с агре сив ним, ак тив ним и при-

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. (Јев то вић,
Политикологијарелигије, 2007: 102)

9 Кра јем два де се тог ве ка „Мер це дес“ је уз сва ки про да ти ауто мо бил по кла њао 
де таљ ни атлас Евро пе. Та мо где су на зи ви гра до ва и се ла ко ји ни ка да ни су 
би ли у са ста ву Не мач ке, са ста вљач је мак си мал но вер но пре но сио њи хо во 
искон ско зву ча ње, сред стви ма сво је абе це де, па ма кар јед но ру ско или пољ ско 
сло во пре но сио са три или че ти ри не мач ка. Ме ђу тим, све се ме ња ка да је у 
пи та њу не ки на се ље ни пункт ко ји је не ка да при па дао Не мач кој, а да нас је у 
са ста ву Ру си је, Пољ ске, Че шке, Сло вач ке, Фран цу ске. Ту су на зи ви на чи сто 
не мач ком, а ка да се олов ком по ву че ли ни ја по тим „искон ским“ гра до ви ма до-
би ја ју се обри се им пе ри је по зна те као Тре ћи Рајх (Бу шков, А., 2010: „Пу тин: 
за бри ну тост за суд би ну ми ли о на Ру са, фељ тон“, Политика, 25. март, стр. 26.).
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ми тив ним. Та ко су и не га тив ци у све при сут ним аме рич ким 
фил мо ви ма гра ви ти ра ли - од Ви јет на ма ца ка му сли ма ни ма, 
а Ср би су, на сли чан на чин од ру ских ул тра на ци о на ли ста 
пре у зе ли ту уло гу, ко ја се из осам де се тих у де ве де се тим ла-
ко тран сфор ми са ла: ис точ ни на род, бив ши ко му ни стич ких 
си сте ми, пра во слав ци - сви еле мен ти су се по кла па ли, па се 
да нас и ви део игри це пра ве са не га тив ци ма ко ји су по ре клом 
Ср би... Тре ба ло би на том пла ну да се уочи и ла га ни тренд 
да се у не га тив ни кон текст све ви ше ста вља ју Ки не зи, али на 
је дан вр ло опре зан и суп ти лан на чин јер то је тек пр ва сте пе-
ни ца у ви ше фа зном гра ђе њу ре ла ци ја ко је ће се у бу дућ но сти 
од но си ти на Дру гог.10 

Не ка да шња Ју го сла ви ја је у прак си спро во ди ла мо-
дел бло ков ске не у трал но сти, со ци ја ли стич ке ори јен та ци је 
и “соп стве ног пу та” ко ји је све за ра зни је ну ђен као при мер 
зе мља ма у раз во ју. Ти ме је мно ги ма за сме та ла јер је пред-
ста вља ла све ти о ник ко ји је ука зи вао да ма ла др жа ва мо же 
да очу ва са мо стал ност и пред ста вља зна ча јан ге о по ли тич ки 
фак тор. То је, ло гич но, био ка мен спо ти ца ња у ин те ре си ма 
ве ли ких си ла ко је су спрет но под сти чу ћи же ље ре пу блич ких 
оли гар хи ја да са мо стал но вла да ју ис пар це ли са ле је дин стве-
ни про стор, на ме ћу ћи сво је иде је, иде о ло ги ју и обра сце (при-
вред не, по ли тич ке, кул тур не и др.). У прет ход не две де це ни је 
Ју го сла ви ја (и од не дав но Ср би ја као прав ни на след ник) је у 
зна чај ној ме ри жр тва ре а ли за ци је ин те ре са свет ске оли гар-
хи је11 ко ја на сто ји да осла би на ци о нал не си сте ме без бед но сти 
и ин сти ту ци је др жав не вла сти и на ци о нал ног су ве ре ни те та 
(за ме њу ју ћи их ме ђу на род ним пра вом и ин сти ту ци ја ма), те 
уни шти на ци о нал не еко ном ске струк ту ре пот чи ња ва ју ћи их 
ин те ре си ма тран сна ци о нал ног ка пи та ла. То се оства ру је на 

10 Ази ја ће по сле Ислам ског све та по ста ти по при ште иде о ло шког, про па ганд ног 
и сва ког дру гог су ко ба вред но сти али ће За пад ту на и ћи на ве ли ки от пор јер је 
ки не ска кул ту ра ду бо ко уко ре ње на у ми ле ни јум ску тра ди ци ју, огро ман људ-
ски по тен ци јал и ис точ њач ку му дрост ре ли ги о зно-фи ло зоф ске при ро де ко ја 
ће би ти  иза зов за мо дел  де ло ва ња За па да. За оче ки ва ти је да мо дел За па да на 
овом под руч ју пре бу де за у ста вљен не го да бу де по бе до но сан, јер су кул ту ро-
ло шке и иде о ло шке раз ли ке, као и ре ли гиј ске пре ве ли ке.

11 Кон цен три са на у не ко ли ко сто ти на нај ве ћих тран сна ци о нал них ком па ни ја 
ко је кон тро ли шу тре ћи ну свет ске про из вод ње, 70% ме ђу на род не тр го ви не и 
80% ме ђу на род них ин ве сти ци ја. Пре ма: Јо ван Б. Ду ша нић, До лар ска ал хе ми-
ја и ка зи но еко но ми ја.Pu blis hing, Lon don, 1985, str. 65.  
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раз ли чи те на чи не: увла че њем зе мље у ду жнич ку за ви сност, 
под сти ца њем по ли тич ке не ста бил но сти и ха о тич ног ста ња 
(стал ни при ти сци и уце њи ва ња), под ри ва њем ауто ри те та др-
жа ве и ње них ин сти ту ци ја (вла де, пар ла мен та, суд ства, вој-
ске и по ли ци је, ви со ких ин сти ту ци ја пре све га из обла сти 
при вре де и обра зо ва ња) и бри са њем на ци о нал ног иден ти те-
та - по ти ски ва њем на ци о нал не све сти. Уз де струк тив но де-
ло ва ње ана ци о нал них иде о ло ги ја, ти по ку ша ји се од но се и 
на ре ла ти ви за ци ју уста ље ног си сте ма вред но сти и по зи тив-
ног на сле ђа на ци о нал не исто ри је, ко рум пи ра ње и де мо ра ли-
са ње до ма ће ели те, фор ми ра ње ве ли ког бро ја не вла ди них 
ор га ни за ци ја (од ко јих се зна ча јан број об у ча ва, фи нан си ра 
и по др жа ва сред стви ма из ино стран ства и има ана ци о нал ну 
усме ре ност)12. На рав но, све по бро ја но је пра ће но об ли ко ва-
њем јав ног мње ња кроз сред ства ма сов ног ин фор ми са ња ко ја 
се ста вља ју под кон тро лу фак то ра ван зе мље. Ти ме се јав-
ност, ка ко ло кал на, та ко и свет ска у нај ве ћем бро ју слу ча је-
ва об ма њу је, на во ди и об ли ку је у же ље ним прав ци ма. Да би 
ква ли тет но вр ши ла функ ци ју дру штве не кон тро ле, јав ност 
мо ра да бу де до бро ин фор ми са на, што је хи по те тич ки јед-
но став но јер би мно штво ма сме ди ја тре ба ло да гра ди про-
стра ну ко му ни ка ци о ну аре ну, по угле ду на ан тич ке по ли се. 
Ме ђу тим, тран сак ци ја ин фор ма ци ја све ви ше се од ви ја под 
ути ца јем при кри ве них цен та ра мо ћи, ко ји про из вод њом се-
лек то ва них до га ђа ја на ме ћу те о ри ју днев ног ре да (аген де).

Сход но при вред ном при ти ску, да нас ве ли ке си ле не са-
мо да ма ни пу ли шу по ли ти ком на Бал ка ну, оне гу ше и раз вој 
до ма ће по ли тич ке сце не у по ку ша ји ма да по ли тич ку ели ту 
учи ни што за ви сни јом. Ме ђу тим, њи хов ути цај и иде о ло ги ја 
ко ју ши ре ни је огра ни чен са мо на по ли тич ку ели ту. “Ве о-
ма че сто и ме ђу обич ним на ро дом на Бал ка ну по сто ји осе ћај 
да они са ми не ма ју мно го кон тро ле над соп стве ним по ли-
тич ким суд би на ма, да мо ра ју да се сло же с оним што ве ли ке 
си ле од лу че да је за њих нај бо ље. По ли тич ко ру ко вод ство у 

12 Осни ва ње не вла ди них ор га ни за ци ја у Изра е лу из у зет но је ком пли ко ван про-
цес ко ји у свим фа за ма и по то њем ра ду ве о ма пре ци зно пра ти вла да. У овој 
др жа ви чак по сто ји НГО Мо ни тор (Non-go vern men tal Or ga ni za tion Mo ni tor), 
чи ји је су штин ски осни вач др жа ва, а бо ри се про тив суб вер зив ног деј ства дру-
гих не вла ди них ор га ни за ци ја упе ре ног ка Је вре ји ма и Из ра е лу. Из вор: http://
en.wиkиped иa.org/wиkи/NGO_Mon иtor.
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Ср би ји је не по треб но за гла вље но из ме ђу оних ко ји ве ру ју да 
је спас зе мље ве зан за НА ТО и ЕУ и оних ко ји су отво ре ни за 
ши ре са ве зе, не за ви сно од то га да ли су они на ис то ку или на 
за па ду.”13 У по ли тич ким и вој ним кру го ви ма до ста се го во ри 
о вој ној не у трал но сти ко ја се уну тар де ла по ли тич ке ели те 
ета бли ра као тре нут но и сред ње роч но ре ше ње, уз па ра лел ну 
са рад њу са НА ТО-ом (пре вас ход но у окви ру про гра ма Парт-
нер ство за мир) и ин те зи ви ра но ве зи ва ње са но во на ста лим 
си ла ма и кон со ли до ва ном Ру си јом. Ја сно је да се ста тус не-
у трал но сти не мо же из бо ри ти без ре ше ног те ри то ри јал ног 
пи та ња!

Нај ве ћим де лом, аме рич ком на ро ду, ни ти вла сти, на 
при мер, ни је ста ло до по што ва ња пра ва ирач ког на ро да или 
Ал ба на ца (на Ко со ву), исто као што ве ро ват но ни су баш ни 
мр зе ли Са да ма Ху се и на или Ср бе. Су коб са СРЈ и два ра та 
са Ира ком би ли су ге о по ли тич ке при ро де, за рад оства ри ва-
ња ви ше стру ких ин те ре са, ко ји су до брим де лом ба зи ра ни на 
тр ци за ре сур си ма. Пре се дан Ко со ва је Аме ри ци и Евро пи до-
бро до шао из не ко ли ко раз ло га, пре све га јер се по пр ви пут 
ми мо од ред бе Са ве та без бед но сти упо тре бље на си ла пре ма 
су ве ре ној зе мљи и осни ва чу Ује ди ње них на ро да, а Не мач кој 
да као еко ном ски нај сна жни ја зе мља у Евро пи по пра ви свој 
по ли тич ки и пре све га вој ни по ло жај, ко ји је увек био не за-
ви дан због се ћа ња на Дру ги свет ски рат. У том сми слу, ин-
те ре сант но је ис тра жи ва ње аме рич ког Фон да за не за ви сност 
у но ви нар ству и Цен тра за јав ни ин те гри тет ко ји су ус пе ли 
да по бро је укуп но 935 ла жних са оп ште ња пре сед ни ка САД 
и ви со ких зва нич ни ка аме рич ке ад ми стра ци је у пе ри о ду од 
две го ди не пре ин ва зи је на Ирак, 2003-ће го ди не. У сту ди-
ји се ис ти че да су не и сти ни те при че би ле део “ор ке стри ра-
не кам па ње за при до би ја ње ов да шњег јав ног мње ња, а што 
је по том Аме ри ку, нео сно ва ним по во ди ма, од ве ло у рат”.14 
Кам па ња се за сни ва ла на пре ми си да Ирак по се ду је ну кле-
ар но оруж је и одр жа ва бли ске ве зе са Ал Ка и дом. Ни шта од 
то га по сле ин ва зи је ни је по твр ђе но!

Ако ме ди ји пре не су не ку вест, она ће фор ми ра ти од ре-
ђе но мње ње. У су прот ном, не ће би ти гла са јав но сти и мо жда 

13 Др Сти вен Ма јер, „Ру си ја опет кључ ни играч“, Политика, 28. 09. 2008, стр 15.
14 Политика, „Ла жи ма до ра та“, 23. 01. 2008.
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ће не ко ра ди ти не што на ште ту ве ћи не а у сво ју ко рист. Исто 
ва жи и за не пот пу но, ис кри вље но или при стра сно ин фор ми-
са ње. Не го во ри мо са мо о цу ре њу тан ке ра у Ба рен цо вом мо ру 
или екс пло а ти са њу де це у фа бри ци не ке ве ли ке ме ђу на род не 
ком па ни је у ју го и сточ ној Ази ји, већ и о усме ра ва њу јав ног 
мње ња ко је по др жа ва од ре ђе ну по ли ти ку, по тен ци јал но ме-
ња ње др жав них си сте ма, ра то ви ма (ху ма ни тар ним ин тер вен-
ци ја ма и слич ним из го во ри ма за по кре та ње ору жа них си ла), 
окре та њу гла ве у стра ну... У Ру ан ди је та ко 1994-те, и по ред 
из ве шта ја ко је су пи са ли има ли УН и Цр ве ни крст, из вр шен 
си гур но нај су ро ви ји и нај ра ди кал ни ји ге но цид свих вре ме на 
(за ме сец да на је си сте мат ски му че но и уби је но ско ро ми ли он 
при пад ни ка јед не ет нич ке гру пе-пле ме на). Исти на је обич но 
пр ва жр тва ра та, али у ње ној сен ци че сто се при кри ва да је 
рат по сле ди ца – лан си ра не не и сти не. При ме ра је пре ви ше, а 
од го вор ност не из мер на. Пред јав но шћу се, да кле, на ме ће за-
да так да бу де са мо све сна у кре и ра њу сво јих пре фе рен ци ја и 
ста во ва, јер се од де ла кре а то ра ин фор ма тив но-про па ганд не 
по ли ти ке не мо же оче ки ва ти по вла ђи ва ње би ло чи јим ци ље-
ви ма ако ни су у ко ег зи стен ци ји са њи хо вим. 

Слич на кам па ња оства ре на је то ком 1998-е, на пре ми си 
ма сов них ег зо ду са Ал ба на ца са Ко со ва и на вод ног зло чи на у 
Рач ку. У оба слу ча ја “спин док то ри ма“ ни је би ло пре те ра но 
те шко да спро ве ду сво је на ме ре, јер су Ира ча ни и Ср би до ста 
ду го у за пад ној јав но сти ег зи сти ра ли као “де жур ни крив ци”. 
То ме је при до да то сво ђе ње срп ске исто ри ју ис кљу чи во на 
лаж и ми то ман ство, што опет спа да у по ку шај да се кон стру-
и ше не ка но ва исто ри ја, по год на од ре ђе ним цен три ма мо ћи 
ко ји ма је срп ски на род сме тао у про шло сти. Не бит но је би-
ло што се бал кан ска ствар ност и про шлост ма ло по ду да ра ла 
са ша бло ни зи ра ним цр но-бе лим ети ке ти ра њем. Цен три ма 
свет ске мо ћи је све јед но за исти ну јер ако се она не сла же са 
њи хо вим за ми шље ним пла ном тим го ре по њу!  
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Закључак

Чи ни се да је раз би ја ње СФРЈ био фи на ли за ци ја све ко-
ли ких на по ра ко ји су се у по след њој фа зи мо гле и про ту ма-
чи ти као не што што су ве ли ке си ле схва ти ле као екс пе ри-
мент, уз ши ре ње ути ца ја САД на Ис ток (по ста вља ње огром-
не ба зе Бонд стил на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је-про сто-
ру бо га том ру да ма и во дом)15 и још је дан ко рак ЕУ (од но сно 
ње них пред вод ни ка) у уни фи ци ра њу кон ти нен та, а на ро чи то 
Бал ка на, кроз фор ми ра ње ви ше ма лих др жа ва ко је су под ло-
жне ути ца ју, ако не и ком плет ној кон тро ли.  Зе мље Бал ка на, 
уоп ште, мо ра ју да схва те да гра ни це ни су све те, да моћ За-
па да ни је оно што је не ка да би ла и да не би тре ба ло да (до-
бро вољ но) под лег ну спољ ним при ти сци ма. При то ме тре ба 
има ти на уму за о крет у аме рич кој уну тра шњој и спољ ној по-
ли ти ци усло вљен уну тра шњом еко ном ском кри зом и про ме-
ње ном сце ном на гло бал ном еко ном ском, вој ном и по ли тич-
ком пла ну, за тим ак тив ни је уче шће на свет ском еко ном ском, 
по ли тич ком и кул тур ном пла ну др жа ва као што су Ру си ја, 
Ин ди ја, Ки на, Бра зил, и евен ту ал но ре ви ди ра ње гло бал не 
по ли тич ке па ра диг ме. 

Оче ки ва ња да ће са сла бље њем др жа ве до ћи до од у ми-
ра ња по ли тич ке вла сти16 прак са је бр зо де ман то ва ла, али по-
ка зу ју ћи све ве ћу же љу но вих ели та за кон тро лом ме диј ских 
са др жа ја, јер се њи ма све ви ше уре ђу ју од но си ме ђу љу ди ма. 
По пла ва ме диј ске фик ци је о де мо кра ти за ци ји на крат ко да је 
ре зул та те, али на кон дру штве ног отре жње ња схва та се да је 
у прак си са мо до шло до функ ци о нал не за ме не, јер је мо но-
пол др жа ве за ме њен су ве ре ни те том тр жи шта. Ле ги ти ми тет 
ли бе рал не де мо кра ти је та ко ула зи у кри зу по што дик та ту ра 
ка пи та ла све ви ше оту ђу је но си о це дру штве ног од лу чи ва ња, 
про из во де ћи оли гар хи за ци ју и ели ти за ци ју фор мал но де мо-
крат ских ин сти ту ци ја, чи ме се сма њу је уче шће гра ђа на у јав-
ном жи во ту. 

На про сто ри ма Бал ка на и ју го и сточ не Евро пе ви дљи во 
је ка ко ути цај ни ме диј ски игра чи ин кор по ри ра ју тех но ло шке 

15 Уз ви ше ба за у зе мља ма бив шег ко му ни стич ког ла ге ра. Прим. аут.
16 Ха бер мас, 2005.
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те ко ви не, као што су ин тер нет и срод не ме та ме диј ске мре же 
у сво је им пе ри је, ми ни ма ли зу ју ћи де мо крат ске по тен ци ја ле 
но вих тех но ло ги ја. Пред ви ђа ња пре ма ко ји ма ће бу дућ ност 
ин тер не та од лу чи ва ти сте пен гло бал не умре же но сти, не сум-
њи во на ја вљу ју но ву вр сту ко му ни ка циј ских не јед на ко сти 
из ме ђу и уну тар бал кан ских на ци ја, али и сна же ње про па-
ганд них ин струк ци ја у бит ка ма за јав ни ути цај и по ли тич ки 
при ти сак. 

Де тер ми ни са ње и ства ра ње до ми нант не др жав не иде-
о ло ги је (са свим мо гу ћим еле мен ти ма) је, су штин ски, нео п-
ход но због обез бе ђи ва ња не сме та ног раз во ја и функ ци о ни са-
ња на ро да, др жа ве. Уз ово се под ра зу ме ва, по уста но вља ва-
њу, ње на ди на мич ност и до вољ на  у од но су на кон стант на ге-
о по ли тич ка, дру штве на, при вред на, со ци о ло шка, ме диј ска, 
прав но-за ко но дав на и дру га ре ле вант на, кре та ња. Ме ди ји 
кре и ра ју ствар ност, тј. оно што јав ност  при хва та као та кву. 
По што ме ди је углав ном кон тро ли шу фи нан сиј ски цен три 
мо ћи он да ме ди ји из но се њи ма по жељ не иде је и ути чу на 
при хва та ње или про ме ну ста во ва јав но сти. Мо же мо се за пи-
та ти шта у та квом слу ча ју пре о ста је ма лим зе мља ма? По ред 
не че га што је и циљ сва ке др жа ве: по ли тич ко и еко ном ско 
ја ча ње, као им пе ра тив на ме ће се и ме диј ско ја ча ње. Оно се 
мо же и мо ра вр ши ти на ви ше ни воа: тех нич ком, ин сти ту-
ци о нал ном и обра зов ном. Пра вил ном по став ком и во ђе њем 
од ре ђе не иде о ло ги је омо гу ћа ва се лак ше и ефи ка сни је ко му-
ни ци ра ње са дру ги ма–гло бал ном за јед ни цом чи ја је по др-
шка јед на од осно ва за на пре дак, а у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
и ег зи стен ци ју са мог на ро да. Под ови ме се не ми сли са мо 
на кре и ра ње соп стве не иде о ло ги је ко ја је здра ва и ду го роч-
но одр жи ва, већ и бор ба про тив оних ко је не га тив но ути чу 
на на род, др жа ву и ње не си сте ме. Од ло же не ре ак ци је, иако 
по не кад по жељ не, че сто мо гу да угро зе ми шље ња и ста во ве 
на ро да, реј тинг ин сти ту ци је или си сте ма, вла де, та ко да је 
бр зи на де ло ва ња је дан од им пе ра ти ва на мет ну тих од стра не 
ин фор ма тич ко-ко му ни ка ци о не ере.
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IDEOLOGYANDPROPAGANDAASMASS
MEDIAMEANSOFGEOPOLITICSANDITS

INFLUENCEUPONBALKAN

Re su me

Ideological and propagandistic activities are among the
mostefficientmeansinpolitics,whicharebeingspreadworldwi
de on incredible speed through digital media. Ideologymeans
“hard” goals: conquest, control and subdual of people, states
andregions.Inearlyphaseithasusuallyusedthemeanswhose
effectwasobvious,andthenitstartedtousemoresubtlemedia
andPRmethods.AfterthecommenceoftheColdwar,methodsof
“softpower”gainedsignificanceintheEuropeanspace,especi
allyintheBalkan.Oneofthereasonsisfoundinthefactthatfor
merYugoslaviabyitsstructurewasafertilegroundofthemixed
cultures,nations,religionandtradition.Instrategicsense,ithas
beenabufferzonebetweenthetwomilitarypoliticalblocks(the
WarsawpactandNATO)fordecades,butalsooneoftheleading
countries of the nonalignmentmovement. The paper analyzes
howthisprocesshasbeencrystallizedpreciselyattheendofXX
century–throughtheprocessofdecompositionofSFRY,bygreat
powers,andhowinbecomeoneofthemostusedininternational
relations,aswellasitscurrentinfluenceupontheBalkanregion.
Keywords:ideology,politics,propaganda,media,geopolitics.

 Овај рад је примљен 25. јуна 2013. године а прихваћен за штампу на састан-
ку редакције 2. септембра 2013. године.


	NI 2-2013 26-9-2013
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


