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* Фа кул тет ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и Ви со ка стру ков на шко ла за про па-
ган ду и од но се са јав но шћу

НенадПерић*

ПРО МЕ НЕ ПО ЛИ ТИЧ КОГ МАР КЕТИНГА 
- КО МУ НИ ЦИ РА ЊА, ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И 

ЊИ ХОВ УТИ ЦА ЈА НА ДРУ ШТВО

Ре зи ме

Рад се ба ви тран сфор ма ци јом по ли тич ког мар ке тин
га, спе ци фич но ко му ни ци ра ња – ње го вих по јав них об ли ка и 
су штин ских фор ми, про ме не иде о ло шких реч ни ка и ге не рал
ног ути ца ја на бро ја ног на дру штво. По ли тич ко ко му ни ци
ра ње ви ше не пред ста вља са мо раз ме ну ин фор ма ци ја, по
ру ка, иде ја и ста во ва у тро у глу властме ди јијав но мње ње, 
од но сно из ме ђу три гру пе ак те ра: по ли ти ча ра, но ви на ра и 
гра ђа на, већ раз ме ну вред но сти ко је су штин ски не мо ра ју 
би ти ду го трај не за би ло ко ји чи ни лац овог тро у гла. У том 
сми слу, иде о ло ги ја је де ли мич но из гу би ла на сна зи и ути ца
ју, иако се и да ље све срд но при ме њу је и те жи про ши ре њу, 
по сво јој су шти ни. Но се ћа иде о ло ги ја ко ја се фор ми ра је сте 
гло бал нокон зу ме ри стич ка иде о ло ги ја и ре флек ту је се као 
„ме ка на си ла”, ко ја, као и оста ле по сто је ће иде о ло ги је, све 
ви ше по ку ша ја да се на мет не кроз ру ди мен ти ра но ви зу ел но 
пред ста вља ње, а све ма ње кроз до не дав но ко ри шће не фор ме 
по ли тич ког и оп штег ко му ни ци ра ња.
Кључ не ре чи: по ли тич ко ко му ни ци ра ње, ауди то ри јум, иде ја, 

ви зу ел но, по јед но ста вљи ва ње, од но си са јав но
шћу, гло ба ли зам, кон зу ме ри зам.
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Увод

По ли тич ко ко му ни ци ра ње по сто ји од ка да је вла сти и 
по ли ти ке и у осно ви је свих функ ци ја по ли тич ког си сте ма: 
од по ли тич ке со ци ја ли за ци је, ар ти ку ла ци је и агре га ци је ин-
те ре са раз ли чи тих дру штве них ску по ва, раз ре ша ва ња дру-
штве них кон фли ка та, до утвр ђи ва ња, про ме не и про во ђе ња 
прав них пра ви ла, при до би ја ња при ста ли ца за од ре ђе не по-
ли тич ке иде је, њи хо ве со ци јал не но си те ље и сл. По ли тич ко 
ко му ни ци ра ње је, нај кра ће ре че но, раз ме на раз ли чи тих са-
др жа ја у обла сти по ли тич ких ак тив но сти.

У ери све оп ште и све при сут не ко му ни ка ци је по ли тич-
ко ко му ни ци ра ње, ко је је од у век игра ло зна чај ну уло гу у це-
ло куп ном ин фор ма тив но-ко му ни ка циј ском про сто ру, до жи-
вља ва зна чај ну тран сфор ма ци ју. Та про ме на се мо же ис пра-
ти ти кроз не ко ли ко основ них стру ја ко је ће рад ана ли зи ра ти. 
Глав ни вид тран сфор ма ци је је сте об лик ути ца ја по ли тич ког 
мар ке тин га и ко му ни ци ра ња, ка ко крат ко роч ног, та ко и ду-
го роч ног. По ли тич ко ко му ни ци ра ње је, у ве ћи ни слу ча је ва, 
на пу сти ло отво ре не про па ганд но-иде о ло шке фор ме, те по-
ку ша ва суп тил ни јим ме то да ма да оства ри сво је ци ље ве ко-
ји се, у ова квој кон сте ла ци ји пре мо гу оства ри ва ти у ши рим 
вре мен ским окви ри ма.

Окви ри по ли тич ког ко му ни ци ра ња
По ли тич ки мар ке тинг је из не дрио, из ме ђу оста лог, по-

ли тич ко ко му ни ци ра ње, об лик ко ји се, у осно ви на сла ња на 
те о ри је и стан дар де оп штег ко му ни ци ра ња. Али, услед сво је 
про мен љи ве дру штве не при ме не, тер мин се по ка зао те шким 
за де фи ни са ње. Кроз пред ста вља ње ви ше де фи ни ци ја по ку-
ша ће се мар ки ра ње окви ра по ли тич ког ко му ни ци ра ња.

R. Denton и  G. Woodward по ли тич ко ко му ни ци ра ње де-
фи ни шу као “јав ну рас пра ву о од ре ђи ва њу из во ра јав но сти 
(при хо ди), слу жбе ни ауто ри тет (ко ме су да та овла шће ња да 
на пра ви ле гал не, за ко но дав не и из вр шне од лу ке) и слу жбе-
не санк ци је (што др жа ва на гра ђу је или ка жња ва)“ (Denton, 
Woodward 1990: 14). Као оп ште ка ра кре ти сти ке по ли тич ке 
ко му ни ка ци је ауто ри на во де: крат ко трај но усмје ра ва ње, ко-
му ни ка ци ја те ме ље на на ци ље ви ма, ва жност ма сов них ме-
ди ја и ори јен ти са ност по ли ти ке на јав ност.
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То ма Ђор ђе вић у књи зи Ко му ни ка ци ја и власт пи ше 
“да је по ли тич ка ко му ни ка ци ја не раз двој на ком по нен та сва-
ког од ме ха ни за ма по ли тич ког си сте ма, а вла сти, што зна чи 
да се и са ма мо де ли ра у сен ци по ли тич ке вла сти и до ми на-
ци је јед не кла се над дру гим кла са ма, гру па ма или слој ним 
струк ту ра ма“ (Ђор ђе вић 1989: 15).

Раз ра ђу ју ћи ко му ни ка циј ски слој у струк ту ри по ли-
тич ког про це са, аутор ис ти че да «по ли тич ка ко му ни ка ци ја 
као јед на од ди мен зи ја по ли тич ког про це са, а са мим тим и 
по лу ге вла сти, оста је зна чај на ин стан ца гло ма зног ме ха ни зма  
ко јим се ху ма ни зу је сва ки јав ни акт су ко бља ва ња кла сно-ан-
та го ни стич ки су о че них гру па, груп них су бје ка та. С аспек та 
ко му ни ка циј ског чи на, пре ма др Т. Ђор ђе ви ћу, “по ли тич ку 
ко му ни ка ци ју  чи ни чи та ва мре жа чи но ва ко му ни ка тив ног 
су о ча ва ња и су ко бља ва ња су бје ка та по ли тич ке прак се, ко ји 
се пу тем сво је ко му ни ка тив не  ве зе објек ти ви зи ра ју у соп-
стве ном су бјек ти ви те ту“ (Ђор ђе вић 1989: 31).

Пре ла зи мо на овом ра ду бли же де фи ни ци је ко је ма ло 
ши ре опи су ју са вре ме но по ли тич ко ко му ни ци ра ње.

У По ли тич ком мар ке тин гу др Зо ран Сла ву је вић на во-
ди да “по ли тич ко ко му ни ци ра ње чи не про це си раз ме не раз-
ли чи тих по ли тич ких са др жа ја у тро у глу: власт-ме ди ји-јав но 
мње ње, од но сно из ме ђу три гру пе ак те ра: по ли ти ча ра, но ви-
на ра и гра ђа на. Оно пред ста вља нај оп шти ји по јам јер об у-
хва та све ви до ве ко му ни ци ра ња без об зи ра на об лик вла сти 
и дру штве не и по ли тич ке усло ве у ко ји ма се од ви ја про цес 
раз ме не по ли тич ких са др жа ја, без об зи ра на об ли ке у ко ји ма 
се по ја вљу ју са др жа ји и сред ства ко ја се том при го дом ко ри-
сте“ (Сла ву је вић 1999: 9).

Аутор, да ље на во ди да по ли тич ко ко му ни ци ра ње има 
нај ма ње три функ ци је:

Пр ва функ ци ја по ли тич ког ин фор ми са ња од но си се на 
раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких су бје-
ка та, од но сно пред ста вља из вје шћа о ак ту ел ним по ли тич ким 
до га ђа ји ма, ак тив но сти ма и осо ба ма, из ра жа ва ње по ли тич-
ких ин те ре са, ста во ва и уве ре ња раз ли чи тих ак те ра по ли-
тич ког жи во та. Ова функ ци ја по ли тич ког ко му ни ци ра ња је-
сте прет по став ка дру ге две ње го ве функ ци је - раз у ме ва ња 
по ли тич ког си сте ма и ње го вог функ ци о ни са ња (еду ка ци је) 
и оси гу ра ва ња по др шке си сте му и ле ги тим ним по ли тич ким 
су бјек ти ма.
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Дру га функ ци ја је по ли тич ка еду ка ци ја и со ци ја ли за-
ци ја - под у ча ва ње љу ди ра зним по ли тич ким зна њи ма, нео-
п ход ним ра ди њи хо вог укљу чи ва ња у по ли тич ки жи вот, те 
зна њи ма о струк ту ри по ли тич ког си сте ма, од но сно о уло га ма 
по ли тич ких ин сти ту ци ја и на чи ну њи хо вог функ ци о ни са ња, 
о ле ги тим ним по ли тич ким ак те ри ма, о пра ви ли ма “по ли-
тич ке игре“, о мо гућ но сти ма по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на 
итд.

И тре ћа функ ци ју по ли тич ког ко му ни ци ра ња је по ли-
тич ко уве ра ва ње од но сно по ли тич ка пер су а зив на де лат ност 
– фор ми ра ње, учвр шћи ва ње, про мје на и сл. ста во ва љу ди о 
по ли тич ким до га ђа ји ма и ак те ри ма и на во ђе ње љу ди да уче-
ству ју у по ли тич ком жи во ту. У окви ру ове функ ци је ре а ли-
зу ју се по ли тич ка про па ган да, по ли тич ки мар ке тинг, по ли-
тич ко огла ша ва ње, од но си с јав но шћу и срод не ак тив но сти. 
(Сла ву је вић 1999: 9-10)

Про фе сор ко му ни ка ци ја на Уни вер зи те ту у Се вер ној 
Ка ро ли ни, Mur ray Ja cob Edel man, схва та по ли тич ко ко му ни-
ци ра ње као спек такл, те као све сну или под све сну кон струк-
ци ју при ка за (ima gea), про бле ма и су прот ста вља ња. Пре ма 
ње му, спек такл је “не пре ки ну то из ве шта ва ње о но во сти ма, 
стал но кон стру и са ње и ре кон стру и са ње дру штве них про-
бле ма, кри за, не при ја те ља и во ђа и ти ме ства ра ње уза стоп ног 
ни за прет њи и на да“ (Едел ман 2003: 9). Ова де фи ни ци ја нас 
ди рект но упу ћу је на по зна ту те зу да је по ли тич ко ко му ни ци-
ра ње у САД до брим де лом за сно ва но на ста њу кон стант ног 
стра ха (од те ро ри зма, сред ста ва ма сов ног уни ште ња, ја сних 
или не ја сних кри за и прет њи...).

У ве зи с на ве де ним Франц Врег ис ти че “да по ли тич ку 
ко му ни ка ци ју по са др жа ју де ли мо на до ми нант ни дис курс 
вла да ју ће ели те и под ре ђе ни дис курс ма њин ских гру па. Вла-
да ју ћи си сте ми уво де раз ли чи те об ли ке иде о ло шке до ми на-
ци је на раз ли чи тим ме ха ни зми ма суб ор ди на ци је, иде о ло-
шке пре си је и нор ма тив не ре пре си је (ка зне не и дру штве не 
санк ци је). Ни је дан ни дру ги дис курс да нас не упо тре бља ва 
ви ше кла сич не мо де ле по ли тич ке про па ган де ко ји су би ли 
ефи ка сни у ор га ни стич ким или функ ци о на ли стич ким дру-
штве ним си сте ми ма, од но сно у хер ме тич ким то та ли тар ним 
уре ђе њи ма“ (Vreg 1990: 30). 
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По што су ко му ни ка циј ски си сте ми,  ис ти че да ље Врег, 
“део дру штве них про це са, по ли тич ко ко му ни ци ра ње тре ба 
ана ли зи ра ти и са гле да ти у све тлу оп штих со ци јал них, еко-
ном ских и по ли тич ких про це са. У ства ри, ко му ни ко ло зи ти-
ме аде кват но опре де љу ју функ ци је ма сов них ме ди ја: 

- има нент не ме диј ске функ ци је, 
- со ци јал не функ ци је и 
- функ ци је чо ве ко вих дру штве них де лат но сти-по ли-

тич ке, еко ном ске, кул тур не, на уч не и обра зов не“ 
(Vreg 1990: 30). 

 Од на бро ја них, по ли тич ки усме ре них, и до не кле кру-
тих де фи ни ци ја по при лич но је дру га чи ја про фе со ра Brian 
McNa ir са Уни вер зи те та у Стир лин гу са ко јом се аутор тек-
ста умно го сла же. Он је зна чај но по јед но ста вио сво ју де фи-
ни ци ју, те ука зу је да се по ли тич ко ко му ни ци ра ње од но си на 
“свр сис ход ну ко му ни ка ци ју у по ли ти ци“ (McNa ir 2003: 12).  
То укљу чу је: 

- све об ли ке ко му ни ка ци је ко ји ма се слу же по ли ти ча-
ри и дру ги по ли тич ки ак те ри у свр ху оства ри ва ња 
спе ци фич них ци ље ва;

- ко му ни ка ци ју ко ју пре ма не ким ак те ри ма усмје ра ва-
ју не по ли ти ча ри, као што су би ра чи и но вин ски ко-
лум ни сти;

- ко му ни ка ци ја о тим ак те ри ма и њи хо вим ак тив но-
сти ма ка ква се про на ла зи у из ве шта ји ма, увод ни ци-
ма и дру гим об ли ци ма ме диј ске рас пра ве о по ли ти-
ци.

Украт ко, McNa ir-овом де фи ни ци јом об у хва ћен је “сав 
по ли тич ки дис курс“. Под по ли тич ком ко му ни ка ци јом он не 
ми сли “са мо  на вер бал не и пи са не ис ка зе, не го и на ви зу ел-
на сред ства озна ча ва ња као што су одје ћа, шмин ка, фри зу ра 
и ди зајн ло го ти па, тј. све еле мен те ко му ни ка ци је за ко је се 
мо же ре ћи да чи не по ли тич ки имиџ или иден ти тет.“ (McNa ir 
2003: 12).  

Осно ве функ ци о ни са ња мо дер не по ли тич ке 
ко му ни ка ци је

Јед на од оп штих ка рак те ри сти ка по ли тич ке ко му ни ка-
ци је је сте ње на ори јен ти са ност ка јав но сти. По ли тич ки ко-
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му ни ка то ри тра же прак тич не и тре нут не ре зул та те. Њи хов 
успех обич но за ви си од при ла го ђа ва ња про ла зној при ро ди 
јав ног ми шље ња и не стал ној па жњи ма сов них ме ди ја. Услед 
то га умет ност ком про ми са, на гла ша ва ња, не на гла ша ва ња, 
по јед но ста вљи ва ња, усме ра ва ња и об ма њи ва ња су са став ни 
део про це са по ли тич ког ко му ни ци ра ња, јер не ма сум ње да 
по ли ти ка ну ди мо гућ ност за за до во ље ње нај ни жих људ ских 
по тре ба.

Да нас ма сов ни ме ди ји пред ста вља ју је дан од те мељ 
про у ча ва ња по ли ти ке. “Го во ри, но вин ске кон фе рен ци је, мол-
бе за по др шку, оправ да ва ње кон тро верз них од лу ка, ука зу ју 
на при сут ност би ра ча – пу бли ке због ко је се та кво не што и 
ра ди. Уз по моћ про ду же не ру ке ма сов них ме ди ја те по ру ке 
до ла зе до ве ћег де ла јав но сти”. (Den ton, Wo od ward 1990:10)

По ли тич ко из ве шта ва ње је по све ће но – у те о ри ји, ако 
ни је увек у прак си – уло зи “пса чу ва ра“ над оним јав ним ак-
тив но сти ма и де лат но сти ма. “Је ди на си гур ност је сло бо да 
ме ди ја“, ре као је Tho mas Jef fer son. Ова уло га је очи та и у ве-
ли кој је ме ри нео спор ни циљ по ли тич ких ме ди ја у Аме ри ци 
и, осим то га, нор ма устав но за шти ће не не за ви сно сти ме ди ја.

Ма сов ни ме ди ји функ ци о ни шу  и у јед ном дру гом ва-
жном об ли ку, об ли ку ко ји ме ња од нос “ре пор тер – су бјект”. 
Но ви на ри су не рет ко у мо гућ но сти да во де, а не да са мо сле-
де  ток не ке (раз от кри ве не) по ли тич ке при че. 

С тим у све зи Eve rett Ro gers и Ja mes De a ring су пре по-
зна ли три аген де – днев на ре да (Ro gers, De a ring: 1997) 

- ме диј ски днев ни ре до ви (ме диј ска аген да), 
- јав ни при о ри те ти (јав на аген да) и 
- при о ри те ти по ли ти ке (по ли тич ка аген да). 
Овај кон цепт је у на ред ној де це ни ји про ши рио J. Wat-

son за кор по ра тив ну аген ду, чи ме је те о ри ја о јав ној аген ди у 
мо дер но до ба упот пу ње на. (Wat son: 2003)

Ако ме ди ји пре не су не ку вест, она ће фор ми ра ти од ре-
ђе но јав но мње ње. У су прот ном, не ће би ти гла са јав но сти и 
мо жда 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, што је, сва ка-
ко, за осу ду и нај и зри чи ти ју ка зну. Го во ри мо и о кре и ра њу 
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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 и по ли тич ких 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... Цр ве ни 
Кме ри уби ли су то ком дру ге по ло ви не се дам де се тих го ди на 
XX ве ка ско ро тре ћи ну ста нов ни штва Кам бо џе и ра се ли ли 
сто ти не хи ља да су на род ни ка, а да је свет ска јав ност за то 
са зна ла тек са њи хо вим па дом. У Ру ан ди 1994-те је, и по ред 
из ве шта ја ко је су пи са ли има ли УН и Цр ве ни крст, из вр шен 
за 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 ми ли-
он при пад ни ка јед не ет нич ке гру пе). “Исти на је обич но пр-
ва жр тва ра та, по зна та је по сло ви ца, али јој прет хо де че сто 
ма ње по зна те, ком пли ко ва не окол но сти ко је го во ре да је рат 
по сле ди ца – лан си ра не не и сти не.”1 При ме ра је пре ви ше, а од-
го вор ност не из мер на.

Ја сно је да про цес про ме не по ли тич ке ко му ни ка ци је и 
ути цај на дру штво има две ин стан це:

Ме ди ји су пре те че од лу ка.
Ду го роч но дје ло ва ње ме диј ске укљу че но сти у пи та ња 

је ства ра ње јав ног днев ног ре да. 
Код крат ко трај ног усмје ра ва ња по ли тич ке ко му ни-

ка ци је ме ђу сва ки да шњим ре ал но сти ма ко је во де по ли тич-
ки жи вот из ра же на је пре о ку па ци ја про ла зним пи та њи ма и 
огра ни че ним вре мен ским окви ри ма. По ру ке се уоби ча је но 
пла ни ра ју и об ја вљу ју с на мје ром да се од мах до би ју ре зул та-
ти. Оне мо ра ју ући у не пре кид ни ток јав них рас пра ва у раз-
до бљу ко је је ко ри сно за об ја вљи ва ча и вре мен ски до бро за 
ма сов не ме ди је и њи хо ву пу бли ку.

С дру ге стра не, код ко му ни ка ци је те ме ље не на ци ље-
ви ма, по на ша ње у по ли ти ци је го то во увек усме ре но пре ма 
не кој од ре ђе ној иде ји. Сва ка по ли тич ка кам па ња на сто ји ис-
пу ни ти од ре ђе ни циљ, да ју ћи ве ро до стој ност оно ме ко на-
ру чу је кам па њу, чи не ћи га по сред ни ком у раз ме ни по ну да 
и по зна тим ври јед но сти ма ко је има ју тен ден ци ју да бу ду 
трајн(иј)е при ро де.

1  По ли ти ка, 24. Ја ну ар 2008. 
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Ме ди ји, по ли тич ко ко му ни ци ра ње и иде о ло
ги ја

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.” (Brigs, Ko bli, 2005: 112) 

Ме ђу тим, та сли ка ко ју ме ди ји чи не не мо ра се по кла-
па ти у пот пу но сти са ре ал но шћу. По не кад је то од сту па ње и 
огром но, то ли ко да се ме диј ска сли ка и ре ал ност раз ли ку ју 
у су шти ни. У но ви нар ству, на ро чи то за пад ном, све је те же 
одво ји ти ре ал но од си му ли ра ног из ве шта ва ња, при род но од 
иза зва 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 штва и све сти. 
Овим се гра ди дру штве ни ста тус јер онај ко ји се че шће по ја-
вљу је у јав но сти ре пре зен ту је ре ле вант ност, ком пе тент ност, 
по у зда ност и моћ. Струч ња ци по ли тич ког мар ке тинг су то 
одав но схва ти ли, те се кон цепт че стог по ја вљи ва ња по ли ти-
ча ра, на ро чи то у ра зним уло га ма2 се као та кав одав но при-
ме њу је.

У ви зу ел ној кул ту ри мас-ме ди ја њи хо ве пред ста ве од-
ре ђу ју схва та ње све та, осе ћа ја лич ног иден ти те та, стил и 
на чин жи во та, дру штве но по ли тич ко ми шље ње и де ло ва-
ње по је ди на ца. По ли ти ка и иде о ло ги ја та ко по ста ју 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 пу тем ме ди ја кроз пла си ра ње сте ре о-
ти по ва. А по ли ти ка се, на да ље, слу жи тим сте ре о ти пи ма у 
мар ке тин шко-ко му ни ка тив ном мик су. 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, те се и раз ли чи ти мар ке тин шко-ко му ни ка-
циј ски мо мен ти ра зних по ли ти ких оп ци ја над ме ћу за сво је 

2 Али увек са ис ти ца њем њи хо ве струч но сти или спо соб но сти или шар ма, ако 
се ра ди о “пе гла њу ими џа”. Прим. аут.
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“удео гла са” и ути цај на ауди то ри јум и дру штво кроз на ступ 
у ме диј ској аре ни.

Да нас ба вље ње мар ке тин гом, би ло кла сич ним, би ло 
по ли тич ким, vie под ра зу ме ва ба ра та ње пси хо ло шким тер-
ми ни ма не го ста ти стич ким фор му ла ма и гра фи ко ни ма. Нај-
че шће ко ри шће не ре чи у са вре ме ној мар ке тинг шкој ли те ра-
ту ри су “по зи тив на ре ак ци ја“, “емо ци ја“, “осе ћа ње“, пре не го 
“про из вод“, “це на“, “ква ли тет“ и слич но. Па ра ле ле из ме ђу 
про из во да и пар ти ја и њи хо вих про гра ма и зва нич ни ка су 
ја сне. Исто ва жи и за ме ђу на род не кор по ра ци је и кон цер не 
ко ји по ку ша ва ју да на мет ну сво је вред но сти или сво је, че сто 
не по ште не, а по не кад и зло чи нач ке ак тив но сти, при ки ри ју 
ла жном бри гом за пла не ту или дру штво и ње го ве нај у гро же-
ни је сег мен те.

Је дан од но вих пој мо ва ко ји се нај ви ше ве зу је за ову 
про ме ну па ра диг ма у обла сти еко но ми је и мар ке тин га је по-
јам bran ding-а.” Сма тра се да је да нас нај зна чај ни ја функ ци-
ја мар ке тин га баш из град ња брен да-брен ди ра ње. Шта ви ше, 
мно ги во де ћи свет ски мар ке тин шки екс пер ти сма тра ју да је 
основ на функ ци ја мар ке тин га са мо и је ди но из град ња брен-
да. Сна га брен да пре све га за ви си од по зи ци је ко ју тај бренд 
има у све сти ауди то ри ју ма-по тро ша ча у од но су на оста ле 
брен до ве. Кре и ра ње иде о ло ги ја се за сни ва упра во на овим 
мар ке тин шким прин ци пи ма. 

Чом ски опи су је ме ди је као ком би на ци ју при ват ног вла-
сни штва, ре клам них моћ ни ка, елит них из во ра, при ти са ка 
др жа ве и кул тур не до ми на ци је. “Уну тар ме ди ја од ви ја ју се 
не ке рас пра ве, али, уоп ште но гле да ју ћи, са мо уну тар де фи-
ни са них гра ни ца са гла сних ин те ре си ма већ ус по ста вље ног 
си сте ма.” (Brigs, Ko bli, 2005: 142)

Ка ко су ме ди ји ко ји кон тро ли шу За пад и САД на свет-
ском ни воу нај у ти цај ни ји, стил и жа нр, про из ве ден и пла-
си ран од стра не за пад не, по нај пре аме рич ке кул тур не ин ду-
стри је, ко ји пра ти од ре ђе не иде о ло шке су ко бе, иде о ло шке 
про ме не уну тар аме рич ког дру штва, при хва та се од оста лих 
као је ди ни по сто је ћи стил3, по ста је до ми нан тан у ско ро це-
лом све ту. На тај на чин, оста ле на ци је, ин ди рект но, пре ко 
по пу лар не кул ту ре усва ја ју до ми нант не иде о ло шке са др жа је, 
кул тур не вред но сти, по глед на свет ко ји су у сим бо лич ким, 
по ли тич ким су ко би ма уну тар САД од не ли по бе ду над кон-

3 Или као апри о ри нај ква ли тет ни ји. Прим. Аут.
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ку рент ским иде о ло ги ја ма, и вред но сти ма. По ли тич ки мар-
ке тинг нај ви шег ни воа и ко му ни ци ра ње ко ји усме ра ва ју и 
кон тро ли шу те са др жа је има ју, са мим тим, ве ли ку моћ ма-
ни пу ла ци је свог по јав ног об ли ка. За при мер мо же мо узе ти 
ка ко су не га тив ци у аме рич ким фил мо ви ма то ком осам де се-
тих гра ви ти ра ли од Ру са и Ви јет на ма ца ка му сли ма ни ма. Ис-
по чет ка су то би ли не де фи ни са ни му сли ма ни, да би ка сни је 
по ста ли ја сни ји – зе ле не ка ци ге пи ло та и ми го ви4, као оруж је 
про да то од стра не већ ар хе тип ског не при ја те ља-Ру си је, чи ме 
се за тва ра круг. Исто та ко се гло ба ли зам про па ги ра кроз кор-
по ра тив на кул ту ра као вр хун ска вред ност и до жи вљај.

За кљу чак
По ли тич ки мар ке тинг и ко му ни ка ци ја су, као ка те го-

ри је по ста ли не раз двој ни. Њи хо ва усме ре ност ка дру штву и 
дру штве ним про ме на ма ини ци ра њи хо ву при ла го дљи вост. 
Са дру ге стра не, по ли тич ки мар ке тинг у сво јем нај моћ ни јем 
об ли ку по ку ша ва да ка на ли ше иде о ло ги ју и њо ме при ла го-
ђа ва до га ђа је и свет (ко ли ко је то мо гу ће) сво јим по тре ба ма. 
Ја сно је да те по тре бе у ве ћи ни слу ча је ва не ко ре ли ра ју са 
по тре ба ма дру штва и по је дин ца, већ се на ме ћу пу тем ме ди ја 
и аген де ко ја је од стра не њих ин стру мен ти ра на. У окви ру 
бит них јав них рас пра ва, ма ли број њих се вр ши без пот пу ног 
или де ли мич ног ути ца ја по ли тич ког мар ке тин га и екс пре си-
је иде о ло шких сим бо ла. 

Скуп иде о ло шких сим бо ла ко је ка на ли ше нај ви ши ни-
во по ли тич ког мар ке тин га, уз по моћ кор по ра тив не кул ту ре, 
кроз сво ју ко му ни ка ци ју вре ме ном по ста је јед на од до ми-
нант них ко му ни ка циј ских фор ми чи та вог дру штва и вла да-
ју ће иде о ло ги је. 

Пред јав но шћу и ауди то ри ју мом по сто ји за да так да бу-
де са мо све сни ји у кре и ра њу сво јих пре фе рен ци ја и ста во ва, 
јер се од до брог де ла кре а то ра по ли тич ке ко му ни ка ци је не 
мо же оче ки ва ти по вла ђи ва ње би ло чи јим ци ље ви ма ако ни су 
у слу жби њи хо вих. 
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Nenad Peric

CHANGES IN POLITICAL MARKETING – COMMUNICA-
TION, IDEOLOGY AND ITS IMPACT ON SOCIETY

Summary

In this text author analyzed transformation of political mar
keting, in particular transformation of communication – its phe
nomenal and essential forms, the changes of ideological vocabu
lary and general impact of the above mentioned factors on soci
ety. The political marketing does not represent only an exchange 
of information, messages, ideas and standpoints in a “govern
mentmediapublic” triangle, or the relations between the three 
groups of participants: the politicians, journalists and citizens, 
but also an exchange of the values that essentially need not to be 
continuous in case of any factor in this triangle. In this sense, ide
ology has partially lost its power and influence, although it has 
been whole heartedly implemented and prone to spread away by 
its own essence. A leading ideology that has been formed nowa
days is a globalconsumerist ideology that is reflected as a “soft 
power” and that is, just like other existing ideologies, increas
ingly trying to be implemented through a rudiment visual repre
sentation and less through previously used forms of political and 
general communication.

Key Words: political communication, auditorium, idea, vi
sual, simplification, public relations, globalism, consumerism
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