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Сажетак
Овај рад се ба ви кон цеп ту ал ном ге не зом и тран сфор ма ци јом 

пој ма мо рал не па ни ке. Мо но граф ска сту ди ја кри тич ки про пи ту је 
раз вој пој ма од ње го ве про це су ал не ва ри јан те, пре ко атри бу ци о-
не ва ри јан те, до ин те гри са ња са со ци о ло ги јом упра вља ња или go
vern men ta lity кон цеп том. У том сми слу, по тен ци ра се ста но ви ште 
по ко ме је мо рал на па ни ка стан дард ни део/про ду же так мо рал не 
ре гу ла ци је, ре зул тат де ло ва ња ка ко др жа ве та ко и дру штве них по-
кре та, те да јој је но се ћи циљ са мо-ре гу ла ци ја на стра ни од ре ђе ног 
ти па по на ша ња.
Кључ не ре чи: мо рал на па ни ка, мо рал на ре гу ла ци ја, go vern men ta lity, 

дру штво ри зи ка, дру штве не де ви ја ци је, „на род ни де мо-
ни“, ин сти ту ци је

УВОД

Па ни ка (ве ли ка уз не ми ре ност, по ме те ност по је дин ца или 
мно штва љу ди, пра ће на не кон тро ли са ним, из бе зу мље ним по на ша-
њем, иза зва на ве ли ким стра хом пред не ком из не над ном, не по сред-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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ном жи вот ном опа сно шћу, не сре ћом и сл.)1) пред ста вља пре ва лент-
ну пси хо ло шку пер спек ти ву или рас по ло же ње ка рак те ри стич но за 
пост мо дер ну кул ту ру. Дру штво по тре ба, то јест за јед ни штво услед 
не и ма шти не или бе де, је за ме ње но дру штвом ри зи ка, то јест за јед-
ни штвом услед стра ха или стреп ње,2) а ово је ме та мор фо зи ра ло у 
дру штво па ни ке за јед ни штвом услед пре стра вље но сти и ка та стро-
фич не ек ста тич но сти. Ми шље ња смо да се пост мо дер на кул ту ра 
мо же на ра тив но или тек сту ал но из јед на чи ти са кул ту ром па ни ке. 
Пост мо дер ни стич ка па ни ка озна ча ва две ства ри: (1) не по сто ја ње 
спољ них стан дар да јав ног по на ша ња, ка да со ци јал но per se по-
ста је тран спа рент но по ље ци нич не мо ћи; и (2) раз град њу уну тра-
шњих те ме ља иден ти те та, ка да Ја ме та мор фо зи ра у пра зни екран 
јед не ис тро ше не, али хи пер-тех нич ке, кул ту ре (на у ка и тех но ло ги-
ја по ста ју је зик мо ћи).3) На до ве зу ју ћи се на пој мо ве „би о по ли ти ке“ 
и „нор ма ли зу ју ћег“ дру штва Ми ше ла Фу коа, Џе ки Ор (Jac kie Orr) 
пред ла же кон цепт „пси хо мо ћи“: зби ра тех но ло ги ја мо ћи и тех ни-
ка зна ња раз ви је них од стра не нор ма ли зу ју ћег дру штва за рад ре-
гу ли са ња пси хо ло шког жи во та, здра вља и по ре ме ћа ја по је ди на ца 
и це ло куп не по пу ла ци је, ко ја функ ци о ни ше пре ко пси хо ло шког 
мо ни то рин га, ме ре ња и ди сци пли но ва ња, „уво ђе ња“ ре да у те шко 
упра вљи ву пси хо ло шку област пер цеп ци је, осе ћа ња и ме мо ри је.4) 
Пер ма нент на ме та пси хо мо ћи је пси хич ки жи вот па ни ке, ко ја за-
јед но са сво јим ко лек тив ним и ин ди ви ду ал ним ва ри јан та ма отва-
ра екс пе ри мен тал ну зо ну, про ду же но стра те гиј ско по ље, у окви ру 
ко га пси хо моћ раз ви ја ем пи риј ски је зик и скуп ин стру мен тал них 
тех ни ка за ме ре ње и упра вља ње са ни во и ма ус па ни че но сти.

На нај ши рој осно ви, кул ту ра (дис курс или на ра тив) па ни-
ке, као сим бо лич ки про стор у ко ме кон стру и са ње стра ха не ства-
ра па ни ку, већ кон стру и са ње па ни ке прет хо ди стра ху, је кон цепт 
ко ји об у хва та и да ле ко „кон вен ци о нал ни ју“ иде ју мо рал не па ни-
ке. Иде ја „мо рал не па ни ке“, схва ће на као тра га ње за об ја шње њем 
пре те ра них, „дра ма тич них“ ре а го ва ња на пер ци пи ра не дру штве не 
про бле ме, за сво јих че тр де сет го ди на по сто ја ња (што je ква ли фи-
ку је у рет ке со ци о ло шке кон цеп те ко ји су из др жа ли про ве ру вре-

1)  Ву ја но вић, М. et al. Реч ник срп ског је зи ка. Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007, стр. 910.

2) Ви ди Бек, У. Ри зич но дру штво: у су срет но вој мо дер ни. Фи лип Ви шњић, Бе о град 2001.

3) Kro ker, A., Kro ker, М. и Co ok, D. Pa nic Encyclo pe dia: The De fi ni ti ve Gu i de to the Post mo-
dern Sce ne. New World Per spec ti ves и Cthe ory Bo oks, Mon treal, 2001, стр. 16.

4) Orr, J. Pa nic Di a ri es: A Ge ne a logy of Pa nic Di sor der. Du ke Uni ver sity Press, 2006, стр. 11-
12.



Ђорђе Стојановић, Живојин Ђурић Од друштвене контроле до :...

11

ме на),5) је из вр ши ла ван стан дард ни ути цај не са мо на со ци о ло ги ју, 
кул ту ро ло ги ју, по ли ти ко ло ги ју или кри ми но ло ги ју, већ је по ста ла 
и стан дард ни део сва ки да шњег ме диј ског ре зо но ва ња и во ка бу ла ра 
по ли ти ча ра, у сми слу пред ви ђа ња и ска ли ра ња дру штве них ре ак-
ци ја. Кла сич но или тра ди ци о нал но по и ма ње мо рал не па ни ке за ди-
ре у са му срж про све ти тељ ски по ста вље ног дру штве ног по рет ка, 
ње на по ја ва је мо ћан ин стру мент у ге не ри са њу со ци јал них по де ла, 
као и што је „ра фи ни ра на ре то ри ка“ со ци јал ног кон сен зу са у ве зи 
де фи ни са ња мо рал них гра ни ца, то јест дру штве не кон тро ле. Ме-
ђу тим, пост-мо дер на ре ви зи ја пој ма под ра зу ме ва пре ва зи ла же ње 
ког ни тив них, би хе ви о рал них и нор ма тив них кри те ри ју ма и ин кор-
по ри ра ње но вих кон це па та, по пут го ре спо ме ну тог дру штва ри зи-
ка или дис кур са мо рал не ре гу ла ци је. Би ло ка ко би ло, про блем свих 
про бле ма са иде јом мо рал не па ни ке не ле жи у кон цеп ту per se, већ 
у на чи ну ка ко је при хва ћен и не кри тич ки при ме њи ван од стра не 
ге не ра ци ја за ин те ре со ва них ауто ра (од на уч ни ка, пре ко но ви на-
ра, па до сту де на та).6) Прет ход ном до да је мо и ра ди кал ну оску ди цу 
ли те ра ту ре и на уч них ра до ва са те мом мо рал не па ни ке на срп ској 
на уч ној сце ни. Ува жа ва ју ћи прет ход но, овај рад по ку ша ва да осве-
тли ге не зу са мог кон цеп та, да раз ја сни но се ће про бле ме, те да га 
кри тич ке пре и спи та, до тач ке ње го ве ин те гра ци је са со ци о ло ги јом 
упра вља ња и ри зи ка. 

1. КЛА СИЧ НО-ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО СХВА ТА ЊЕ  
МО РАЛ НЕ ПА НИ КЕ - „ПР ВИ ТЕ О РЕТ СКИ КРУГ“

Фор му ли са ње пој ма „мо рал не па ни ке“ се при пи су је Џо ку 
Јан гу (Jock Young), ко ји се ба вио фе но ме ном по ја ча ва ња, „на ду ва-
ва ња“, де ви јант но сти у си ту а ци ји ка да сен за ци о на ли стич ко ме диј-
ско по кри ва ње де ви јант ног по на ша ња ви ше по ве ћа ва или ин тен зи-
фи ку је не го што сма њу је или ре ду ку је од но сну, ме диј ски пра ће ну, 
де ви ја ци ју.7) Мо рал на па ни ка под ра зу ме ва про цес ма сов не стиг-
ма ти за ци је и ши ре ња на ра ти ва о на стан ку, ин кли на ци ја ма и опо-

5) Ви ди Gid dens, A. „In De fen ce of So ci o logy.“ New Sta te sman and So ci ety, 8(347), 1995, стр. 
18-20.

6) Ви ди Kidd-He witt, D. „Cri me and the me dia: a cri mi no lo gi cal per spec ti ve“ у Kidd- He witt, 
D. и Os bor ne, R. (ур.) Cri me and the Me dia: A Post-Mo dern Spec tac le. Plu to, Lon don, 1995, 
стр.1-24.

7) Young, J. The Drug ta kers: The So cial Me a ning of Drug Use. Mac Gib bon and Kee, Lon don, 
1971. и

 Young, J. “The ro le of the po li ce as am pli fi ers of de vi ancy, ne go ti a tors of re a lity and tran sla-
tors of fan tasy: so me con se qu en ces of our pre sent system of drug con trol as seen in Not ting 
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нен ти ма од ре ђе не де ви јант не гру пе и с про то ком вре ме на те жи ка 
ин тен зи фи ка ци ји, да би за тим не по врат но зга снуо. Ме ди ји, да кле, 
мо гу да ство ре дру штве не про бле ме, да их пред ста ве са пре те ри-
ва њем, дра ма тич но и нео че ки ва но, они мо гу из у зет но бр зо и ефи-
ка сно да „раз бук та ју“ јав но не за до вољ ство и ди зај ни ра ју „мо рал ну 
па ни ку“ у ве зи од ре ђе ног ти па де ви ја ци је.8) Иде ја је да се мо рал на 
па ни ка по нај пре ве зу је за ме ди је: то ком ње ног тра ја ња ме диј ски 
ан га жман, бу де ћи јав не стра хо ве у ве зи не ког дру штве ног про бле-
ма, зна чај но до при но си и ње го вом кон стру и са њу. Та кву по став ку: 
ону по ко јој ме диј ски ан га жман мо же има ти зна чај ну уло гу у ства-
ра њу де ви јант ног по на ша ња мо же мо по ве за ти са те о ри јом „ети-
ке ти ра ња“ сим бо лич ких ин тер ак ци о ни ста. Кла сич ни, ор то док сни 
со ци о ло шки по сту пак у ела бо ри ра њу де ви ја ци ја те жи ка об ја шње-
њу то га шта де ви ја ци ја је сте, ка ко је сте и шта је узро ку је, док за 
сим бо лич ке ин тер ак ци о ни сте де ви ја ци је не мо же би ти из јед на че на 
са не ким чи ном: исто по на ша ње мо же би ти раз ли чи то пер ци пи ра-
но у за ви сно сти од вре ме на и ме ста од и гра ва ња.9)

Де ви ја ци ја, да кле, ни је ин трин сич ни ква ли тет не ког ак та, то 
јест по на ша ња, она је при до да ти „ре ла ци о ни“ ква ли тет (оно што је 
де ви ја ци ја за јед ног, нор мал ност је за дру гог). Ер го, кључ ни про-
блем ле жи у от кри ва њу су бјек та ко ји од лу чу је о ан га жо ва њу, упо-
тре би, стар то ва њу или до де љи ва њу ети ке те де ви јант но сти. Они 
ко ји се на ла зе на по зи ци ја ма мо ћи пла си ра ју сво је де фи ни ци је де-
ви ја ци је као ап со лут не стан дар де нор мал но сти и ран ги ра ју их до-
ста ви со ко у хи је рар хи ји кре ди би ли те та, ба зи ра ној на уве ре њи ма 
да они на вр ху зна ју нај бо ље и да ње но не по што ва ње или на ру ша-
ва ње под ри ва уста но вље ни по ре дак (што је не чи ја по зи ци ја ви ша 
у мо рал но-дру штве ном по рет ку, то му је ве ћи и кре ди би ли тет).10) 
Ти про пи са ни „узу си со ци јал не нор мал но сти“ се, са раз ли чи тим 
сте пе ном успе ха, на ме ћу ни жим струк ту рал ним ин стан ца ма пре-
ко ме ха ни зма дру штве не кон тро ле (од ма сов них ме ди ја до кри вич-
ног си сте ма). По је ди нац чи је је по на ша ње ети ке ти ра но као де ви-
јант но мо же при хва ти ти та кав иден ти тет и по на ша ти се на на чин 
да афир ми ше ети ке ту. Про цес ети ке ти ра ња ам пли фи ку је од но сну 

Hill.” у Co hen, S. (ур.) Ima ges of De vi an ce, Pen guin Bo oks, Har mondsworth, 1971а, стр. 
27–61.

8) Young, J. “The ro le of the po li ce as am pli fi ers of de vi ancy, ne go ti a tors of re a lity and tran sla-
tors of fan tasy: so me con se qu en ces of our pre sent system of drug con trol as seen in Not ting 
Hill.” op. cit., стр. 37.

9) Critcher, C. “Mo ral Pa nic Analysis: Past, Pre sent and Fu tu re.” So ci o logy Com pass, 2(4), 
2008, стр. 1128-1129.

10) Bec ker, H. S. „Who se Si de Are We On?“ So cial Pro blems,14(3), 1967, стр. 242-246.
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де ви ја ци ју.11) Мо рал ну па ни ку, че сто ини ци ра ну пре ко алар ми ра-
ју ћих ме диј ских при ча и осна же ну од но сном ре ак ци јом за кон ске 
ре гу ла ти ве и јав не по ли ти ке, мо же мо, да кле, да де фи ни ше мо као 
епи зо ду пре у ве ли ча ва ња или по гре шног усме ра ва ња јав не за бри-
ну то сти, као анк си о зност, страх или срџ бу у ве зи са пер ци пи ра ном 
опа сно шћу по дру штве ни по ре дак.

Ба ве ћи се ис тра жи ва њем па ни ке по ве за не са упо тре бом дро-
ге на кра ју 60-тих го ди на и по чет ку се дам де се тих Џок Јанг ће до ћи 
до сле де ћих ка рак те ри сти ка мо рал не па ни ке:12) (1) мо рал на па ни-
ка ни је би ла усме ре на ка упо тре би дро га per se, већ кон тра љу ди 
ко ји су ко ри сти ли дро гу и раз ло га због ко јих је ко ри шће на, она је 
за пра во по чи ва ла на авер зи ји пре ма хи пи кул ту ри, пре ма ње ном 
ви со ком сте пе ну хе до ни зма и ин ди ви ду ал не екс пре сив но сти, те 
про ти вље њу вред но сти ма ра да и ди сци пли не; (2) мо рал на па ни ка 
је нео дво ји во по ве за на са ду бин ским тран сфор ма ци ја ма вред но-
сног си сте ма и од но са про из вод ње и по тро шње у раз ви је ним За-
пад ним дру штви ма, за ме ном све та ди сци пли не и од ло же ног за до-
во ље ња са оним ко ји се фун ди ра на ур гент но сти и ди рект но сти; 
(3) мо рал но не за до вољ ство и не го до ва ње јав но сти и раз ли чи те 
фор ме (суб)кул ту ре мла дих има ју за јед нич ке основ не узро ке; (4) 
ма сов ни ме ди ји на ра тив но („ам би ва лент но“) об је ди њу ју и сти му-
ли шу ће и оспо ра ва ју ће мо мен те, уве ћа ва ју про блем и, си мул та но, 
обез бе ђу ју об ја шње ња и ис хо де ко ји слу же за афир ма ци ју кон сен-
зу ал не ди мен зи је или пред ста ве дру штва; (5) ме диј ска ам пли фи-
ка ци ја ства ра спи ра лу јав ног стра ха и ре вол та, вр ше ћи при ти сак 
на кон трол не аген ци је, по пут по ли ци је и су до ва, и кре и ра ју ћи из-
ми шље не та ла се кри ми на ла; и (6) без об зи ра на то што ово по ја-
ча ва ње де ви ја ци је мо же има ти ис кон стру и са не или има ги на тив не 
пре ми се, ње не по сле ди це су ствар не, по не кад укљу чу ју ћи и пу ну 
ре а ли за ци ју сте ре о ти па. Мо рал на па ни ка, кроз про цес ин ди ви ду-
а ли за ци је, де мо ни за ци је и стиг ма ти за ци је, јав но „про ка зу је“ или 
иден ти фи ку је по је дин це и гру пе ко ји од би ја ју оче ки ва но при хва-
та ње но во-ко ди ра ног по на ша ња, сим бо лич ки их про фи ли ше као 
ри зик за дру штво, те ле ги ти ми зу је њи хо ву ре гу ла ци ју, кон тро лу и 
дру штве но ис кљу чи ва ње.

11) „Ам пли фи ка ци о на спи ра ла де ви ја ци је“ је по јам ко ји је увео Ле сли Вил кинс (Le slie Wil-
kins) . Ви ди Wil kins, L. T. So cial De vi an ce: So cial Po licy, Ac tion and Re se arch. Ro u tled ge, 
Lon don, [1964] 2002. 

12) Young, J. „Mo ral pa nic: Its Ori gins in Re si stan ce, Res sen ti ment and the Tran sla tion of Fan-
tasy in to Re a lity.“ Bri tish Jo ur nal of Cri mi no logy, 49(1), 2009, стр. 5-6.
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За Стен ли ја Ко е на (Stan ley Co hen), пе ри о дич на ста ња мо рал-
не па ни ке су не из бе жна од ли ка или свој ство сва ког дру штва.13) Она 
под ра зу ме ва из јед на ча ва ње не ког по је дин ца, гру пе, кон сте ла ци је 
или епи зо де са прет њом по дру штве не вред но сти и ин те ре се, а ње-
на при ро да је пред ста вље на пу тем ма сов них ме ди ја на сти ли зо-
ван и сте ре о ти пи зи ран на чин. Мо рал ни пред у зи ма чи (за штит ни ци, 
ак ти ви сти, чу ва ри или „ту то ри“) су оли че ни у уред ни ци ма, вер-
ским по гла ври ма, по ли ти ча ри ма и дру гим „ис прав но-ми сле ћим“ 
фи гу ра ма јав не сфе ре, чи је је ми шље ње осна же но са „анам не за ма, 
ди јаг но за ма и те ра пи ја ма“ дру штве но при зна тих, ли цен ци ра них 
струч ња ка. Све то ре зул ту је од ре ђе ним на чи ном ре а го ва ња, ко је 
до во ди до не ста ја ња, при кри ва ња или по гор ша ва ња спе ци фич не 
си ту а ци је. Ко е но ва по став ка мо рал не па ни ке ни је пре ра сла у не ки 
се квен ци јал ни мо дел, јер ре до след мо же би ти пре ки нут, из ме шан 
или ре о ри јен ти сан. Бит но је да та ква по став ка де фи ни ше кључ не 
аген те мо рал не па ни ке и да је мо дел ње не укуп не пу та ње, па се као 
та ква мо же од ре ди ти као њен про це су ал ни мо дел (ви ди Ди ја грам 
1). Она оте ло тво ру је Ко е но во ви ђе ње кру ци јал них аге на та и ди на-
ми ке мо рал не па ни ке, те ње них узро ка и по сле ди ца.

По Ко е ну, раз ли ку ју се че ти ри ску па аге на та есен ци јал них за 
раз вој мо рал не па ни ке: (1) ма сов ни ме ди ји - ко ји су вр ло ва жни у 
ра ној фа зи дру штве не ре ак ци је, јер кре и ра ју и про из во де ко ди ра не 
(об ра ђе не или кул ти ви са не) пред ста ве о де ви ја ци ји и де ви јант ним 
ак те ри ма („но ви нар ско нор ми ра ње); (2) „мо рал ни ауто ри те ти“, 
„мо рал ни ак ти ви сти“ или „мо рал ни пред у зет ни ци“- пред ста вља ју 
по је дин це или гру пе ко ји се за ла жу за ера ди ка ци ју не мо рал ног или 
пре те ћег по на ша ња (с по себ ним освр том на мо ти ва ци ју и так ти ке), 
то јест пред ста вља ју ак те ре ко ји по ку ша ва ју да убе де дру ге у ис-
прав ност не ког пар ти ку лар ног си сте ма вред но сти; (3) со ци је тал ну 
кул ту ру кон тро ле - под ра зу ме ва ин сти ту ци јал ну моћ, по ли ци ју и 
су до ве, те ло кал не и на ци о нал не по ли ти ча ре, ко ји су сен зи би ли-
зо ва ни за „пла си ра ње“ до ка за о све о бу хват но сти де ви ја ци је, ра-
ши ре не од ло кал ног ка на ци о нал ном ни воу (што обич но ре зул ту-
је по тен ци ра њем дра кон ских кон трол них ме ра);14) и (4) јав ност 
или јав но мне ње - у чи је се име све прет ход но чи ни (ов де је 
по себ но ин те ре сант но ка ко се пре ма ме диј ским пред ста ва ма 
13) Co hen, S. Folk De vils and Mo ral Pa nics: The cre a tion of the Mods and Roc kers. Ro u tled ge, 

Lon don, [1972] 2002, стр. 1. 

14) По јам Едви на Ле мер та (Ed win Le mert) ко ји из ра жа ва укуп ну ор га ни зо ва ну ре ак ци ју на 
де ви ја ци је и об у хва та за ко не, про це ду ре, про гра ме и ор га ни за ци је што у име ко лек-
тив не по мо ћи ре ха би ли ту ју, ка жња ва ју или  на не ки дру ги на чин ма ни пи лу шу са де-
ви јан ти ма. Ви ди Le mert, E. M. So cial Pat ho logy: A Syste ma tic Ap pro ach to the The ory of 
So ci o pat hic Behaviоr.  Li te rary Li cen sing, Whi te fish, [1951] 2012,
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мо же га ји ти ам би ва лент но ста ње при хва та ња и сум њи ча во-
сти). Старт ни мо ме нат мо рал не па ни ке је, за пра во, епи зо да 
де ви јант ног по на ша ња, ко ја се од ре ђу је као фа за ини ци јал не 

Ди ја грам 1. Про це су ал ни мо дел ам пли фи ка ци је де ви ја ци је по Стен ли ју 
Ко е ну (из вор: Co hen, S. Folk De vils and Mo ral Pa nics: The cre a tion of the 

Mods and Roc kers. Ro u tled ge, Lon don, [1972] 2002, стр. 226.)
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де ви ја ци је.15) Но си оц(и) ини ци јал не де ви ја ци је се по зи ци о-
ни ра(ју) као на ру ши тељ(и) или прет ња ак ту ел ном си сте му 
дру штве них вред но сти, као „на род ни де мо ни“. Сва ка мо рал-
на па ни ка мо ра има ти сво је „жр тве но јаг ње“, сво је „на род не 
де мо не“, она мо ра има ти свој објект, мо ра би ти у ве зи не че га. 
За Ко е на, то не зна чи да су „на род ни де мо ни“ кре и ра ни пу-
тем мо рал не па ни ке, да њи хо ва ег зи стен ци ја за ви си од исте, 
они су, за пра во, пре о бра ће ни у „на род не де мо не“ као не а де-
кват но ре ше ње за про блем по ве зан са кул тур ним огра ни че-
њи ма и не ја сно ћа ма узро ко ва ним дру штве ним про ме на ма.

Фа зу ини ци јал не де ви ја ци је пра ти три пар тит на фа за ме диј-
ског ин вен то ри ју ма. Пр ви еле мент је пре у ве ли ча ва ње и дис тор-
зи ја. Он под ра зу ме ва „на пум па ва ње“ или „на ду ва ва ње“ озбиљ-
но сти ин ци ден та пре ко па ра ме та ра по пут бро ја ак те ра, оних ко ји 
уче ству ју у на сил ном чи ну, те укуп не ште те и по сле ди ца на си ља. 
Исто вре ме но, дис тор зи ја (или из ви то пе ре ње) об у хва та сен за ци о-
на ли стич ки и ме ло дра мат ски стил ме диј ског из ве шта ва ња. Дру ги 
еле мент под ра зу ме ва пред ви ђа ње стал ног по гор ша ва ња по сле ди ца 
са ини ци јал ном епи зо дом по ве за них по то њих де ша ва ња, као из ра-
за уоч љи во не га тив ног и „хи сте рич ног“ ме диј ског обра сца (у пи та-
њу је пре дик ци ја не га тив них по сле ди ца со ци јал ног не ре а го ва ња). 
Тре ћи еле ме нат је сим бо ли за ци ја или при пи си ва ње не га тив них 
ко но та ци ја пре суд ним сим бо ли ма, из ву че ним из не у трал ног, „де-
но та тив ног“ кон тек ста (сим бо ли за ци ја је сва ка ко и не ка вр ста сим-
пли фи ка ци је). Она об у хва та три тран сфор ма тив на про це са пре ра-
ста ња не ке ре чи, пој ма или тер ми на у озна чи те ља прет ње (ме ди ји 
ин ста ли ра ју не ко га или не што као „на род не де мо не“): (1) не ка реч, 
по јам или тер мин, по ста је сим бол де лин квент ног или де ви јант ног 
ста ту са; (2) за тим, стил ске од ред ни це по чи њу да сим бо ли зу ју реч, 
по јам или тер мин; и (3), на кра ју, сам стил по ста је сим бол ста ту са 
и емо ци ја при до да тих истом.16)

По ред ме ди ја ко ји ства ра ју ко лек тив ну ин тер пре та тив ну ма-
пу не ког до га ђа ја по сто је, као што је већ и на по ме ну то, и дру ги 
ре ле вант ни ак те ри: за ступ ни ци дру штве не кон тро ле (по пут по ли-
ци је и су до ва) и мо рал ни ак ти ви сти (са по себ ним ак цен том на по-
ли ти ча ре). Ба ве ћи се на чи ном ка ко од ре ђе не сли ке по ста ју чвр шће 
устро је на ми шље ња и ста во ви, Ко ен их из јед на ча ва са ге не ра ли-
зо ва ним си сте ми ма ве ро ва ња, пој мом Ни ла Смел се ра (Neil Smel-

15) Co hen, S. Folk De vils and Mo ral Pa nics: The cre a tion of the Mods and Roc kers. Ro u tled ge, 
Lon don, [1972] 2002, стр. 21-46. (ви ди и Thomp son, K. Mo ral Pa nics, Ro u tled ge, Lon don, 
1998, стр. 31-36.)

16) Ibi dem, стр. 37.
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ser): ког ни тив ним уве ре њи ма или де лу зи ја ма пре не ше ним пре ко 
ма сов них ме ди ја и аси ми ли ра ним у сми слу пре ди спо ни ра но сти 
пу бли ке.17) Екс тра ху ју ћи те ме из ме ди ја и дру гих јав них аре на, ре-
а го ва ња, у сми слу ми шље ња о де ви јант ним гру па ма, мо гу би ти 
кла си фи ко ва на пре ко три ка те го ри је: (1) ори јен та ци је - емо ци о нал-
них и ин те лек ту ал них ста но ви шта са ко јих се де ви ја ци ја вред ну је; 
(2) сли ка - ми шље ња о при ро ди де ви ја на та и њи хо вог по на ша ња 
(ста ди јум ети ке ти ра ња); и (3) ка у зал ност - ми шље ње о узро ци ма 
по на ша ња.

Дру га гру па ре а го ва ња се ти че оно га што је учи ње но (или 
оно га што се ми сли да тре ба би ти учи ње но) у ве зи де ви ја на та, те-
жи ште је ста вље но на си стем дру штве не кул ту ре и ње го ву ре ак ци-
ју у сми слу од ре ђе них пред ста ва о де ви јант ној гру пи и, по врат но, 
кре и ра ња пред ста ва ко је их зна чењ ски „пре па ри ра ју“.18) Она се, та-
ко ђе, раз вр ста ва у три ка те го ри је: (1) сен зи ти за ци ју - по кри ва по-
ве ћа ње пра га осе тљи во сти за не ку ме диј ски тре ти ра ну те му, ра ди 
се о ре ин тер пре та ци ји не у трал них или дво сми сле них сти му лан са 
као по тен ци јал но или ствар но де ви јант них (сен зи ти за ци ја је ме ха-
ни зам ин вол ви ран у ам пли фи ка ци ју де ви ја ци је); (2) со ци је тал ну 
кул ту ру кон тро ле - ма ни фе сту је ор га ни зо ва ну ре ак ци ју кроз ин-
сти ту ци о на ли зо ва не нор ме и про це ду ре и об у хва та три еле мен та: 
(2.1) дис пер зив ност ко ја под ра зу ме ва ши ре ње ван под руч ја ини-
ци јал ног де ви јант ног по на ша ње, ин вол ви ра ње кон трол них ре пре-
зен та на та (ло кал ног, ре ги о нал ног или на ци о нал ног ран га) по во дом 
екс це сне епи зо де, (2.2) еска ла ци ју ко ја об у хва та по ја ча ва ње ре гу-
ла тив них ме ра за рад про фи лак се од од ре ђе них ти по ва де ви јант ног 
по на ша ња, до ми нат не те ме су ре три бу ци ја и за стра ши ва ње, а ле-
ги ти ми за ци ја по чи ва на ин во ка ци ји пред ста ва о они ма ко је тре ба 
за шти ти (ста ри ји љу ди, мај ке и де ца и сл.), (2.3) ино ва ци ју ко ја 
пред ста вља не са мо про ши ре ње кул ту ре кон тро ле у сте пе ну већ 
и у вр ста ма, у оп ти ца ју је уво ђе ње но вих ме то да и на ни воу им-
пле мен та ци је и на ни воу са др жа ја (ле ги ти ми за ци ја је за сно ва на на 
си сте му ве ро ва ња); (3) екс пло а та ци ју - ука зу је на не ко ли ко ти по ва 
ис ко ри шћа ва ња де ви јант но сти, на (3.1) со ци о е ко ном ску сим би о зу 
кри ми нал них и не кри ми нал них гру па (где не по сред но или по сред-
но про фи ти ра ју бан ка ри, адво ка ти, ко рум пи ра ни по ли цај ци, суд-
ски слу жбе ни ци и су ди је), на (3.2) ко мер ци јал но ис ко ри шћа ва ње 
(ра зни ме ди цин ски трет ма ни и ку ре, ро ба ши ро ке по тро шње ба-

17) Ibi dem, стр. 47-80. (ви ди и Smel ser, N. J. The ory of Col lec ti ve Be ha vi o ur. The Free Press, 
New York, 1965, стр. 47-67.)

18) Ibi dem, стр. 80-162. (ви ди и Thomp son, K. Mo ral Pa nics, Ro u tled ge, Lon don, 1998, стр. 
36-39.)
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зи ра на од ред ни ца ма груп ног сти ла и сл.), на (3.3) иде о ло шко ис-
ко ри шћа ва ње, екс пло а та тор је на до бит ку од осу де де ви ја ци је и на 
гу бит ку уко ли ко се де ви ја ци ја по ка же ма ње ствар ном или озбиљ-
ном (оно ни је ка рак те ри стич но са мо за по ли ти ча ре и мо рал не ак-
ти ви сте, већ и за чи тав спек тар гру па ко је мо гу да око ри сте сим-
бо лич ким ко но та ци ја ма за оправ да ње сво јих по зи ци ја); те на (3.4) 
ис ко ри шћа ва ње пре ступ ни ка као објек та за ба ве или под сме ха (овај 
тип ин кор по ри ра и ко мер ци јал не и иде о ло шке ка рак те ри сти ке).

Ко ен мо рал ну па ни ку тре ти ра као ви ше или ма ње за се бан 
мо рал ни про цес. По ред то га што мо же би ти из раз јав не за бри ну-
то сти за не што што тра је до вољ но ду го, по је ди нач не епи зо де мо-
рал не па ни ке се ја вља ју као од го вор на на из глед из не над не опа-
сно сти. Ми шље ња сам да се код Ко е на, ипак, ра ди на ме диј ском 
гра ђе њу ко је прет по ста вља не ко „не про пи ту ју ће“ по сто ја ње де ви-
ја ци је, де ви ја ци ја прет хо ди ме диј ском пре те ри ва њу. Нај ши ре по-
ста вље но то зна чи да де ви ја ци ја је сте, без об зи ра ко ли ко не што 
је сте за и ста де ви јант но или уве ли ча но де ви јант но. Прет по ста вља 
се је дан мо дер ни стич ки кон стру и са ни „но у ме но ло шки свет“ у ме-
ри пре ма оно ме што је дру штве но де ви јант но, он је ин стан ца за 
ме ре ње дру штве не де ви јант но сти, то је свет ко ји је ба зи ран на кри-
тич кој ди мен зи ји би но ма „до бро-ло ше“, где је до бро екс клу зив но 
вла сни штво ин тер пре та то ра. Де ви ја ци ја је фик си ра на, па тек он да 
кул тур но об ра ђе на. Ко е нов ски схва ће на мо рал на па ни ка ре зул ту је 
про ме на ма за ко на или ње го вим осна жи ва њем, она је исто оно ли-
ко ри ту а ли стич ка ко ли ко и ефек тив на, те на ста је да би ис пу ни ла 
функ ци ју ре а фир ми са ња мо рал них вред но сти дру штва. Као што је 
већ ре че но, та ква мо рал на па ни ка је ен де мич на, јер дру штво стал-
но про ду ку је пре ступ ни ке ко је по том осу ђу је (и јед но и дру го са-
гла сно ге ну и ни тет ним кул тур ним ре фе рен ца ма).

Под окри љем на да ле ко по зна тог Цен тра за про у ча ва ње кул-
ту ре Бир ми ген ског уни вер зи те та, Стју арт Хол (Stu art Hall), Чес 
Кри чер (Chas Critcher), То ни Џе фер сон (Tony Jef fer son), Џон Кларк 
(John Clar ke) и Бра јан Ро бертс (Brian Ro berts) сма тра ју да ка да је 
зва нич на ре ак ци ја на осо бу, гру пу или се ри ју до га ђа ја дис про пор-
ци о нал на ствар ној опа сно сти, ка да „екс пер ти“ (по ли циј ски зва-
нич ни ци, су ди је, ту жи о ци, по ли ти ча ри и уред ни ци) ви де уни со но 
прет њу и ре а гу ју иден тич но по пи та њу ме ре, ди јаг но зе, прог но зе 
и ре ше ња, ка да ме диј ско из ве шта ва ње уни форм но по тен ци ра из-
не над ност, дра ма тич ност и но вум ви ше не го што то је са о бра зно 
„не у трал ној“ ре а ли стич кој про це ни, он да се мо же го во ри ти о мо-
рал ној па ни ци.19) Ме диј ска про из вод ња но во сти или ве сти се ба зи-

19) Hall, S. et al. Po li cing the Cri sis: Mug ging, the Sta te, and Law and Or der. Mac mil lan, Lon-
don, 1978, стр. 16.
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ра на ин сти ту ци о нал ним ин фор ма ци ја ма и про фе си о нал ним зах-
те ви ма за не при стра сно шћу и објек тив но шћу, ко ји у ком би на ци ји 
чи не да ме ди ји бу ду отво ре ни за си стем ски струк ту и ран при ступ 
оних на моћ ним и при ви ле го ва ним ин сти ту ци о нал ним по зи ци ја-
ма. Њи хо ва ми шље ња о „го ру ћим“, нај кон тро верз ни јим те ма ма 
по ста ју де фи ни шу ћа, због, у од но су на ве ћи ну ста нов ни штва, под-
ра зу ме ва ног при сту па тач ни јим и спе ци ја ли зо ва ни јим ин фор ма-
ци ја ма о по је ди ним те ма ма (ме ди ји сто га вер но и не при стра сно 
сим бо лич ки ре про ду ку ју по сто је ћу струк ту ру мо ћи у ин сти ту ци-
о нал ном по рет ку дру штва). У том сми слу, они са струк ту рал ним 
ста ту сом моћ них и при ви ле го ва них по ста ју при мар ни од ре ђи ва чи 
или ту ма чи (pri mary de fi ners) те ме, док ме ди ји има ју ста тус се кун-
дар ног од ре ђи ва ча или ту ма ча (se con dary de fi ners). Ме ди ји, да кле, 
ни су јед но став но кре а то ри или кон спи ра тив ни пре но си о ци иде о-
ло ги је вла да ју ће кла се, њи хов струк ту и ра ни од нос пре ма мо ћи им 
до де љу је ва жну али се кун дар ну уло гу у ре про дук ци ји де фи ни ци ја 
оних ко ји има ју по вла шће ни при ступ ме ди ји ма као акре ди то ва ни 
или офи ци јел ни из во ри.20)

На овом ме сту је ва жно на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ам-
пли фи ка тив не спи ра ле де ви ја ци је и спи ра ле зна че ња. Под ам пли-
фи ка ци о ном спи ра лом де ви ја ци је (ви ди Ди ја грам 2), пред ме том 
ин те ре со ва ња Јан га и Ко е на, схва та мо мо рал ни дис курс про ду-
ко ван од стра не раз ли чи тих ауто ри та тив них ин стан ци, ди зај не ра 
ми шље ња и мо рал них ак ти ви ста, ко ји ко лек тив но осу ђу ју пер ци-
пи ра не пре ступ ни ке као из вор мо рал ног уру ша ва ња и не ко хе рент-
но сти, фор ми ра ју ћи та ко лан ча ну ре ак ци ју јав но сти, по ли ти ча ра, 
суд ства и по ли ци је (сва ки но ви ни во под ра зу ме ва и да љу еска ла-
ци ју де ви ја ци је). Хол и оста ли се ба ве спи ра лом зна че ња.21) Док 
ам пли фи ка ци о на спи ра ла су ге ри ше да сва ка ре ак ци ја, под од ре-
ђе ним усло ви ма, по ве ћа ва де ви јант ност, до тле је спи ра ла зна че ња 
са мо-ам пли фи ку ју ћи низ уну тар под руч ја озна ча ва ња: ак тив ност 
или до га ђај ко ји су објект озна ча ва ња по ста ју ин тен зив ни ји, ви ше 
опа сни ји, уну тар сме ра са мог озна ча ва ња. Спи ра ла зна че ња има 
сле де ће еле мен те:22) (1) иден ти фи ка ци ју спе ци фич не те ме за бри-
ну то сти; (2) иден ти фи ка ци ју суб вер зив не (де ви јант ске) ма њи не; 
(3) кон вер ген ци ју или екс пли цит но или им пли цит но по ве зи ва ње 
те спе ци фич не (про бле ма тич не) те ме, пре ко ети ке ти ра ња, са дру-
гим про бле ми ма; (4) сим бо лич ко ре ги стро ва ње пра го ва или гра-
ни ца дру штве не то ле ран ци је, ко ји кад се пре ђу во де као по ја ча ва-
њу опа сно сти; (5) пред ви ђа ње те жих вре ме на, уко ли ко из о ста не 

20) Ibi dem, стр. 58-59.

21) Ibi dem, стр. 223-227.

22) Ibi dem, стр. 225-226.
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аде кват на ак ци ја; и (6) по зи ва ње на „од луч ни је и чвр шће ко ра ке“. 
Кон вер ген ци ја и пра го ви или гра ни це пред ста вља ју еска ла ци о ни 
ме ха ни зам спи ра ле, њи хо ва за јед нич ка упо тре ба у иде о ло шком 
озна ча ва њу дру штве них кон флик та има ју ин трин сич ну функ ци ју 
ин тен зи фи ка ци је. 

Ди ја грам 2. Ам пли фи ка тив на спи ра ла де ви ја ци је по Ивон Џукс  
(из вор: Jew kes, Y. Me dia and Cri me. SA GE, Lon don, 2004, стр 70.)

Ова по став ка из јед на ча ва Ко е нов про це су ал ни мо дел са 
марк си стич ком кри ти ком ла жне све сти.23) Мо рал на па ни ка се ела-
бо ри ра као од го вор на кон јунк тур ну кри зу ка пи та ли зма, као скре-
та ње па жње на из ми шље не и не пре по зна те дру штве не опа сно сти, 
па, услед то га, она не ма ни фе сту је по вре ме не „ку му ла тив не екс це-
се“ јав не за бри ну то сти и стра хо ва ња, већ по ја ву ко ја за пра во има 
кон зер ви ра ју ћу ди мен зи ју у од но су на трај но при сут ну исто риј-
ску кри зу. Она је у функ ци ји иде о ло шке све сти, њен об лик пре ко 
ко га ма њи на за до би ја по др шку за све при сил ни је ме ре др жа ве и 
по да сти ре ле ги тим ност за ви ше не го уоби ча је ну кон тро лу. Та ква 

23) Krinsky, C. „In tro duc tion: The Mo ral Pa nic Con cept.“ у Krinsky, C. (ур.) The As hga te Re-
se arch Com pa nion to Mo ral Pa nics. As hga te Pu blis hing Li mi ted, Far nham, 2013, стр. 5-7.; 
ви ди и Ga ra land, D. „On the con cept of mo ral pa nic.” Cri me, Me dia, Cul tu re, 4(1), 2008, 
стр. 15-16. 
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те о рет ска оп сер ва ци ја се, ка ко је при ка за но, не ба ви са мо ам пли-
фи ка ци јом, то јест ин тен зи фи ка ци јом и екс тен зи фи ка ци јом, не ке 
де ви ја ци је, већ и мул ти пли ко ва њем ње ног зна че ња. Ма ње опа сне 
ак тив но сти би ва ју иден ти фи ко ва не као симп то ми или увод у на-
из глед слич на али мно го де струк тив ни ја по на ша ња, не што што је 
би ло со ци јал но то ле ри са но „ме та мор фо зи ра“ у не што да ле ко ви ше 
про бле ма тич ни је и опа сни је. Мо рал на па ни ка, ма да се че сто чи ни 
крат ко трај ним и про ла зним фе но ме ном, то ком вре ме на мо же кре-
и ра ти дру штве не по де ле и до ве сти до ре ди стри бу ци је дру штве них 
ста ту са, као и до гра ђе ња ин фра струк ту ре ре гу ла ци је и кон тро ле, 
ко ја ће оп ста ти до ста ду же у од но су на ини ци јал ну епи зо ду.

Док се Ко ен ба ви раз у ме ва њем ка ко не ка ин те ре сна гру па 
стиг не до то га да ети ке ти ра као де ви јант ну не ку вул не ра бил ну со-
ци јал ну гру пу и ка ко пре те ри ва ња и гла си не, ши ре ни пре ко пре вас-
ход но сен за ци о на ли стич ког ме диј ског по кри ва ња, за вр ше у нео-
че ки ва ној и не сме ра ној кул ми на ци ји - мо рал ној па ни ци, за Хо ла 
и оста ле, на гла си мо још јед ном, да ле ко од би ло ка кве не пред ви-
дљи во сти и слу чај но сти, мо рал на па ни ка пред ста вља ин стру мент 
ко ји ко ри сти вла да ју ћа ели та да би ми сти фи ко ва ла и ре де фи ни-
са ла ду бље кри зе ка пи та ли зма.24) Она у овом дру гом слу ча ју би ва 
стра те ги ја ко ју, пре ко ма ни пу ла ци је ме ди ји ма, вла да ју ћа ели та ко-
ри сти за рад „фи ног ушти ма ва ња“ хе ге мо ни је, ме ди ји ма ко ји, по-
врат но, ре про ду ку ју струк ту ре и од но се до ми на ци је, до при но се ћи 
об ли ко ва њу дру штве не су бјек тив но сти. Ко ри сте ћи, да кле, кон цепт 
хе ге мо ни је и „здра вог ра зу ма“ Ан то ни ја Грам ши ја (An to nio Gram-
sci),25) ова гру па ауто ра др жи да ме ди ји из ра жа ва ју и об на вља ју 
ста во ве моћ них, за др жа ва ју ћи ре ла тив ну ауто но ми ју, те пред ста-
вља ју прет ход ни цу кон струк ци о ни стич ке кон цеп ту ал не по зи ци је, 
ко ја ре ал ност не узи ма као да ту, већ као не што што је про из ве де-
но пре ко де ла ња по је ди на ца и гру па и њи хо вог ин тер пре та тив ног 
про фи ли са ња оно га што свет је сте и ка ко функ ци о ни ше. На кра-
ју, под ву ци мо да се, код Ко е на им пли цит но, а код Хо ла и оста лих 
екс пли цит но, не ка спе ци фич на гру па де ви ја на та „ква ли фи ку је“ за 
ста тус „на род ног де мо на“ по нај ви ше за то што рас по ла же са ка-
рак те ри сти ка ма ко ји је чи не по год ном за дру штве но про јек то ва ње 
осе ћа ња кри ви це и ам би ва лен ци је.

Са о бра зне тра ди ци о нал но-кла сич ној ар ти ку ла ци ји мо де ла 
(„ко е нов ској ва ри јан ти“), као пет де фи ни шу ћих од ли ка мо рал не 
па ни ке мо гу да се иден ти фи ку ју:26) (1) ини ци ја ци ја (по ја ва) мо рал-

24) Hi er, S. P. „Ra ves, Risks and the Ec stacy Pa nic: A Ca se Study in the Sub ver si ve Na tu re of Mo-
ral Re gu la tion.“ The Ca na dian Jo ur nal of So ci o logy/Ca hi ers ca na di ens de so ci o lo gie, 27(1), 
2002, стр. 35.

25) Ви ди Gram sci, A. Pri son No te bo oks. In ter na ti o nal Pu blis hers, New York, 1971.

26) Jew kes, Y. Me dia and Cri me. SA GE, Lon don, 2004, стр. 67.
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не па ни ке на на чин да се ра зум но оби чан до га ђај пу тем ма сов них 
ме ди ја пре зен ту је као по себ но де ша ва ње; (2) ме диј ско ак ти ви ра-
ње „ам пли фи ка тив не спи ра ле де ви ја ци је“ ан га жо ва њем мо рал ног 
дис кур са ко лек тив но уста но вље ног од стра не но ви на ра и ра зних 
дру гих ауто ри те та, кре а то ра јав ног мне ња и ста во ва, те мо рал них 
ак ти ви ста, ко ји про гре сив но де мо ни зу ју и дис кре ди ту ју се лек то ва-
не пре ступ ни ке као из вор мо рал не ко ро зи је и дру штве не дез ин те-
гра ци је, са пра те ћим ак це ле ри ра ним гу бит ком кре ди би ли те та; (3) 
функ ци ја по ја шња ва ња мо рал них гра ни ца од но сног дру штва кроз 
ства ра ња кон сен зу са и за бри ну то сти; (4) на ста нак мо рал не па ни-
ке то ком пе ри о да ра пид них дру штве них про ме на, те ло ци ра ње и 
из о штра ва ње ши рих дру штве них стра хо ва по ве за них са ри зи ком; 
(5) фо ку си ра ност на мла де љу де ко ји пред ста вља ју ме та фо ру бу-
дућ но сти и чи је се по на ша ње до жи вља ва као „лак мус па пир“ за 
здра вље или бо лест дру штва.

Тра ди ци о нал но-кла сич ни мо дел се, по Ивон Џукс (Yvon ne 
Jew kes), мо же из ло жи ти све о бу хват ној и ду бин ској кри ти ци, де тек-
то ва њем не ја сних и ди ску та бил них ме ста и на ни воу де фи ни са ња, 
и на ни воу тер ми но ло ги је, и на ни воу са ме при ме не.27) У том сми-
слу, еви ден тан је не ма ли број не до ре че но сти и не ја сно ћа ка да су 
у пи та њу од ре ђу ју ће осо бе но сти мо рал не па ни ке. Та ко, „на род ни 
де мо ни“ ни су ну жно по ве за ни са вул не ра бил ним и тен ден ци о зно, 
на не фер на чин, „оцр ње ним“ по је дин ци ма и гру па ма (на при мер, 
пе до фи ли), ам пли фи ка тив ни про цес ни је ну жно по ве зан са убр-
за ним гу бит ком угле да, те је, кон се квент но, ри ги дан и де тер ми-
ни стич ки (што до во ди до че сто упро шће ног схва та ња де ви ја ци је). 
Иако се мо рал на па ни ка ве зу је за ефе мер на до га ђа ња ко ја иш чи ле 
за пар не де ља или је дан ме сец, не ки пред ме ти за бри ну то сти мо гу 
тра ја ти зна чај но ду же (на при мер, про бле ми у под руч ју ма ло лет-
нич ке де лин квен ци је већ око сто ти ну го ди на). Осим то га, ети о ло-
шкој ди мен зи ји де ви ја ци ја је рет ко кад по кло ње но оно ли ко па жње 
ко ли ко то учи ње но де ви јант ном де ло ва њу или по на ша њу. Мо рал на 
па ни ка ар ти ку ли ше мо рал не фор му ле или мо рал ни ли ме се при хва-
тљи вог по на ша ња, ма ри ги на ли зу ју ћи, осу ђу ју ћи и ка жња ва ју ћи 
оне ко ји има ју дру го ја чи ју мо рал ну ра чу ни цу, она се не до вољ но 
или уоп ште не ба ви раз ло зи ма ко ји до во де до но ве „мо рал не ма-
те ма ти ке“, те гу ра у „дру ги план“ дру штве не рас це пе и кон флик те 
ко ји ге не ри шу де ви јант ност и по ли тич ко не сла га ње.28)

На да ље, ни је рет ка по ја ва, да мо рал на па ни ка не са др жи или 
има ја ко ма ло „мо рал не суп стан це“, те да се сам по јам че сто ко ри-

27) Ibi dem, стр. 75-85. 

28) Ви ди и Mun cie, J. „The Con struc tion and De con struc tion of Cri me.“ у Mun cie, J. и McLa-
ug hlin, E. (ур.) The Pro blem of Cri me. SA GE и Open Uni ver sity Press, Lon don, 1996, стр. 
5-64.
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сти за ука зи ва ње на би ло ко ји об лик ши ро ко рас про стра ње не за-
бри ну то сти. Еко ном ска по зи ци ја де ви јант них гру па ин вол ви ра них 
у мо рал ну па ни ку се не мо ра ну жно ту ма чи ти мар ги на ли зу ју ћим 
ста ту сом, ни ти је њи хо во по на ша ње увек по ве за но са до са дом (ча-
мо ти њом) и/или фи нан сиј ским по те шко ћа ма (оно мо же би ти по-
ве за но и са на пре до ва њем не ког дру штва). Та ко ђе, ка да се ана ли-
зи ра пер су а зив на ом ни по тен ци ја ме ди ја, из угла тра ди ци о нал ном 
ма три цом прет по ста вље ног кон сен зу са о од ре ђе ним пи та њи ма, 
крај ње је про бле ма тич но тре ти ра ти пу бли ку као ла ко вер ну и на ив-
ну, ви ше скло ну по сре до ва ном зна њу не го ди рект ном ис ку ству, те 
не спо соб ном за ва ља ну про це ну ма ни пу ла тив них ге сто ва по ли ти-
ча ра. На су прот то ме, ни је уса мље на по ја ва да они ко ји ука зу ју на 
не ку мо рал ну по ја ву бу ду ин вер то ва ни у „на род не де мо не“. Sum ma 
sum ma rum, усред сре ђе ност на ме ди је, а пре не бре га ва ње де ви јант-
ног по на ша ња, на симп то ме или на зна ке, а не на узро ке и ду го трај-
не по сле ди це, ука зу је на по вр шне (ре кли би, „аг но зиј ске“) ана ли зе 
кри ме на и де ви ја ци ја, на че сто за ба шу ри ва ње чи ње ни це да де ви-
јан ти ни су не ки ma lum in se „дру ги“ не го део „нас“ и од „нас“ ство-
ре ни, да у ме диј ском екс по ла ти са њу мо рал не па ни ке уме сто „пра-
вих“ ве сти пре о вла ђу ју сен за ци о на ли зам и за ба ва нај ни жег ран га.

2. ТРАН СФОР МИ СА ЊЕ СХВА ТА ЊА МО РАЛНЕ 
ПА НИ КЕ- „ДРУ ГИ ТЕ О РЕТ СКИ КРУГ“

Kонцепцијa мо рал не па ни ке Ери ха Гу да (Erich Go o de) и 
Нах ма на Бен-Је ху де (Nac hman Ben-Yehu da) при па да кон струк ци о-
ни стич кој тра ди ци ји у при сту пу со ци јал ним про бле ми ма.29) Они 
пред ла жу пет но се ћих еле ме на та, кри те ри ју ма или атри бу та мо-
рал не па ни ке.30) За раз ли ку од Ко е но вог апо стро фи ра ња дру штве-
ног и кул тур ног раз во ја до га ђа ња то ком вре ме на (ко ји чи не ам пли-
фи ка ци о ни „вор текс“ или спи ра лу мо рал не па ни ке), ова ква, сиг-
ни фи кант но дру га чи ја, струк ту рал на по став ка се, због то га што су 

29) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, Wi ley-Blac-
kwell, Ox ford, 2009. На чел но мо же мо го во ри ти о две стру је у кон струк ци о ни стич ком 
трет ма ну со ци јал них про бле ма. Са јед не стра не, „стро ги“ или стрикт ни кон струк ци о-
ни сти сма тра ју да је објек тив но по сто ја ње дру штве них про бле ма не са зна тљи во, те да се 
мо же из у ча ва ти са мо про цес њи хо вог кон стру и са ња или де фи ни са ња. Са дру ге стра не, 
уме ре ни или „кон тек сту ал на“ стру ја, ко јој при па да ју Гуд и Бен-Је ху да, др жи да се мо же 
ана ли зи ра ти и про цес кон стру и са ња и ре ал ност про бле ма ко ји се кон стру и ше. Ви ди ви-
ше у Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc tion.“ 
An nual Re vi ew of So ci o logy, 20(3), 1994, стр. 151-154.

30) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
37-43.
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атри бу ти де фи ни шу ће ка рак те ри сти ке, озна ча ва као (про вер љи ви) 
атри бу ци о ни мо дел мо рал не па ни ке.31) Исти ни за во љу, са ми ауто-
ри свој рад тре ти ра ју као раз ра ду, на до пу ну Ко е но ве кон цеп ту а ли-
за ци је, а не као опо вр га ва ње и ис ти ски ва ње про це су ал ног мо де ла. 
Ра ди се о (ви ди Ди ја грам 3): (1) за бри ну то сти; (2) не при ја тељ ству; 
(3) кон сен зу су; (4) не сра змер но сти; и (5) не стал но сти. Пр во, да би 
го во ри ли о мо рал ној па ни ци пр во мо ра мо ре ги стро ва ти по ви ше ни 
ни во за бри ну то сти у ве зи по на ша ња од ре ђе не гру пе, ко је ути че на 
јед ну или ви ше дру штве них обла сти. За бри ну тост тре ба да је из-
мер љи ва или ма ни фест на на кон кре тан на чин, у сми слу ис тра жи-
ва ња јав ног мње ња, ме диј ске па жње, пред ло га за ко на, при во ђе ња и 
за тва ра ња, те де ло ва ња дру штве них по кре та. Ма да се јав на за бри-
ну тост не мо же увек из јед на чи ти са стра хом, за оне ко ји их осе ћа ју, 
и јед но и дру го ста ње пред ста вља ју ра зум но ре а го ва ње на не што 
што се др жи за ре ал ну и пал па бил ну прет њу.

Дру го, при пад ни ци гру пе чи је се по на ша ње до жи вља ва као 
штет но или пре те ће по пи та њу вред но сти, ин те ре са, чак и са ме 
ег зи стен ци је це лог дру штва или ње го вог зна чај ног де ла, се озна ча-
ва ју као не при ја те љи. Не ра ди се са мо о ста њу, по ја ви или по на ша-
њу, већ о не дво сми сле но пре по зна тљи вој гру пи ко ја је од го вор на 
за прет њу. Са јед не стра не је, да кле, до бри, углед ни, при стој ни, 
од ме ре ни, че сти ти на род -„ми“, а са дру ге стра не је не по жељ ни, 
де лин квент ски, аут сај дер ски, кри ми нал ни, под зем ни, озло гла ше-
ни на род - „они“. Та ко по ста вље на би фур ка ци ја, у овој мо рал ном 
над и гра ва њу до бра и зла, под ра зу ме ва сте ре о ти пи зи ра ње, фа бри-
ко ва ње „на род них де мо на“ или на род них хе ро ја. Тре ће, да би се 
мо гло го во ри ти о мо рал ној па ни ци по треб но је да по сто ји не ка ми-
ни мал на, ре ле вант на и до вољ но ра ши ре на са гла сност, не ну жно у 
дру штву као це ли ни већ и у до вољ но ве ли ким и сна жним де ло ви ма 
јав но сти, ко ји не мо ра ју би ти ста ти стич ка ве ћи на од но сног дру-
штва, али мо ра ју би ти спо соб ни да „амор ти зу ју“ или „ушто пу ју“ 
су прот ста вља ње вла сти тим ка рак те ри за ци ја ма о по сто ја њу ствар-
не, се ри о зне и по на ша њем при пад ни ка „гре шне“ гру пе узро ко ва не 
опа сно сти. Иако се „пре лом на тач ка“ мо рал не па ни ке не мо же пре-
ци зно од ре ди ти, уко ли ко је број по је ди на ца „за хва ће них па ни ком“ 
не ре а лан и уко ли ко по сто је ин тен зи фи ко ва на осе ћа ња и уве ре ња 
код „ра штр ка них“ по је ди на ца, он да мо рал на па ни ка као со ци о ло-
шки фе но мен не по сто ји. Ер го, мо рал на па ни ка мо же би ти груп-
но или ре ги о нал но про фи ли са на, те увек има и сво ју опо нент ску 

31) Critcher, C. “Mo ral Pa nic Analysis: Past, Pre sent and Fu tu re.” op. cit., стр. 1131-1134. и 
Kloc ke, B. V. и Muschert, G. W. „A Hybrid Mo del of Mo ral Pa nics: Synthe si zing the The ory 
and Prac ti ce of Mo ral Pa nic Re se arch.“So ci o logy Com pass, 4(5), 2010, стр. 298.
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стра ну, ко ја мо же би ти сла ба и нео р га ни зо ва на, то јест сна жна и 
сло жна.

Че твр то, раз у ме ва ње пој ма мо рал не па ни ке под ра зу ме ва јав-
ну за бри ну тост уте ме ље ну на осе ћа ју („ан ти ци па ци ји“) да број 
но си те ља про ка за ног по на ша ња, за јед но са про бле ми ма ко је пла-
си ра и ста њем ко је кре и ра, те ин тен зи тет са ме опа сно сти на ди ла-
зе ствар но ста ње ства ри - ег за ге ра ци ја је ин те грал ни део мо рал не 
па ни ке. У скла ду са тим, у пер цеп ци ји и ло ци ра њу мо рал не па ни-
ке, схва ће не на овај на чин, не ка ме ра или из нос објек тив не ште-
те мо ра би ти узет у раз ма тра ње. Не ки кри ти ча ри32) су на ста но ви-
шту да ква ли тет „па нич но сти“ не мо же по сто ја ти, јер се не мо же 
утвр ди ти се ри о зност објек тив не прет ње у од но су на ко ју се ме ри 
су бјек тив на за бри ну тост (су бјек тив но увек тен ди ра ка екс тре му, 
што објек тив ну ди мен зи ју до во ди у про стор не до пу сти ве про из-
вољ но сти), не сра змер ност та ко по ста је пра зан, бе сми слен по јам. 
Гуд и Бен-Је ху да се то ме оштро су прот ста вља ју.33) Они ве ру ју ка ко 
се не ке од ли ке опа сно сти и ште те мо гу ме ри ти у од но су на или на-
су прот тврд ња ма пла си ра ним у мо рал ној па ни ци, те да су у од ре-
ђе ним пе ри о ди ма сна жне емо ци о нал но сти то на ме ће као ну жност. 
Ра ди се о прет по став ци да је свет ре а лан, да га мо же мо са зна ти 
пре ко на ших чу ла, да је ве ћа ве ро ват но ћа да ће не ки ис ка зи о до-
га ђа ји ма у дру штве ној ствар но сти би ти исти ни ти ком па ри ра ни са 
не ким дру гим оп сер ва ци ја ма, те да нас кон крет ни до ка зи во де ка 
од ре ђе ним за кључ ци ма о ма те ри јал но ствар ном све ту. Све у све му, 
мо рал на па ни ка по чи ва на дис про пор ци о нал но сти, са мо пре ко ем-
пи риј ске при ро де да те прет ње, без об зи ра на не мо гућ ност ње ног 
де фи ни тив ног и ап со лут ног са зна ва ња, мо же мо утвр ди ти сте пен 
не сра змер но сти, то јест кон ста то ва ти при су ство мо рал не па ни ке.

Пе то, мо рал на па ни ка је обе ле же на во ла ти ли те том. Ма да мо-
же би ти ла тент на у ду жем вре мен ском пе ри о ду или се по ја вљи ва ти 
пе ри о дич но, не стал ност мо рал не па ни ке се ма ни фе сту је ње ном ка-
ко из не над ним из би ја њем, „ши кља њем или еруп ци јом“, та ко и из-
не над ним опа да њем, „га ше њем или пул вер за ци јом“. Не ке мо рал не 
па ни ке по ста ну ру ти ни зи ра не или ин сти ту ци о на ли зо ва не (пре ко 
ор га ни за ци ја дру штве них по кре та, до но ше ња за ко на, оја ча ва ња 
ак ту ел них прак си или не фор мал них нор ми или прак си за ка жња ва-
ње пре ступ ни ка), а не ке иш чи ле а да за кон ска, кул тур на, мо рал на 
или дру штве на под ло га дру штва оста не та ко ре ћи не так ну та. Без 
об зи ра на ква ли тет ути ца ја, ни во не при ја тељ ства ство рен то ком 

32) Wad ding ton, P. A. J. „Mug ging as a Mo ral Pa nic: A Qu e sti on of Pro por tion.“ The Bri tish Jo-
ur nal of So ci o logy, 37(2), 1986, стр. 257.

33) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
40-41.
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мо рал не па ни ке, схва ће не као об ли ка ко лек тив ног по на ша ња, вре-
мен ски је огра ни чен. Им пер ма нент ност и ефе мер ност мо рал не па-
ни ке ни ка ко не зна чи да је сва ка мо рал на па ни ка струк ту рал ни и 
исто риј ски но вум (дру гим ре чи ма, исти тип мо рал не па ни ке мо же 
се ја ви ти и у да љој и у бли жој про шло сти).

Ре ка пи ту ли рај мо, да би не што би ло об у хва ће но фе но ме ном 
мо рал не па ни ке, за Гу да и Бен-Је ху ду, осим ис пу ња ва ња кри те ри-
ју ма не сра змер но сти, мо ра да се кон ста ту је и при су ство „на род ног 
де мо на“. За раз ли ку од то га, не ки ми сли о ци, као Шел дон Ан гар 
(Shel don Un gar), о ко ме ће ка сни је би ти ви ше ре чи, сма тра ју да се 
со ци о ло ги ја тре ба ба ви ти ши ре по ста вље ним, ин форм ним прет-
ња ма (по пут ну кле ар не енер ги је, гло бал ног за гре ва ња, свињ ског 
или пти чи јег гри па итд.).34) Исто та ко: (1) уко ли ко ни је за јед нич-
ка дру ги ма, „абун дант на“ лич на за бри ну тост ни је мо рал на па ни ка; 
(2) страх ко ји је дру штве на кон стан та се не мо же ква ли фи ко ва ти 
као мо рал на па ни ка; те (3) мо рал на па ни ка ни је по ве за на са не ком 
кроз мо рал ну или иде о ло шку при зму пре ло мље ном аде кват но шћу 
или не а де кват но шћу (пот пу но је ире ле вант но да ли има мо или не-
ма мо раз у ме ва ња за не ку за бри ну тост).

Под јед на ко, ако не и ви ше, ути цај на као го ре из не та ана ли-
за свој ста ва мо рал не па ни ке је Гу до ва и Бен-Је ху ди на так со но ми ја 
те о рет ских пер спек ти ва на стан ка мо рал не па ни ке.35) У том сми слу 
они раз ли ку ју три ево лу тив на мо де ла: (1) ма сов ни (gras sro ots) мо-
дел; (2) ели ти стич ки мо дел, и (3) мо дел ин те ре сних гру па. Ма сов-
ни мо дел мо рал ну па ни ку сме шта у аре ну нај оп шти је јав но сти, за-
бри ну тост о спе ци фич ној прет њи је екс тен зив на, и као та ква са мо 
се „пре ли ва“ на дру ге дру штве не ни вое (ме ди је, по ли ти ча ре, по-
ли тич ке ак ти ви стич ке гру пе и спро во ђе ње за ко на). При мар но је, 
да кле, да за на ста нак мо рал не па ни ке ни је по треб на не ка по себ на 
груп на или сек тор ска ин тен ци ја и ан га жман, за бри ну тост на ста је 
спон та но, иако ће за ње ну јав ну екс пре си ју мо жда би ти по треб не 
ак ти ва ци ја, ак це ле ра ци ја, аси стен ци ја и ди ри го ва ње. По ли ти ча ри 
не мо гу да ис фа бри ку ју не ку за бри ну тост, уко ли ко иста ни је ла-
тент на, уко ли ко не ма „јав ни га мет“. Ну кле ус ова квог те о рет ског 
ста но ви шта је да из би ја ње мо рал не па ни ке за ви си од со ци јал но 
нај ши ре по ста вље них и „вер ти кал них“ (ду бин ских) ста во ва и уве-
ре ња да од ре ђе на по ја ва пред ста вља прет њу или атак на вред но-
сти, си гур ност и сам оп ста нак дру штва.

34) Ibi dem, стр. 42-43.

35) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
54-71. и Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc-
tion.“ op. cit., стр. 159-167.
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Ди ја грам 3. Ин ди ка то ри мо рал не па ни ке  
по Ери ху Гу ду и Нах ма ну Бен-Је ху ди

Ели ти стич ка те о рет ско ста но ви ште по ла зи од прет по став ке 
да они ко ји се на ла зе на вла сти, вла да ју ћа кла са, ства ра ју, пла ни ра-
ју, ускла ђу ју и ди ри гу ју мо рал ном па ни ком, да ма ло број ни али нај-
моћ ни ји и нај бо га ти ји при пад ни ци не ког дру штва све сно пред у зи-
ма ју ак тив но сти за рад про ду ко ва ња и одр жа ва ња бри ге, стра ха и 
па ни ке јав но сти у ве зи са про бле ми ма ко ји уоп ште но не фун ги ра ју 
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као екс трем но штет ни за дру штво као це ли ну. Ак тив но сти ко је се 
пред у зи ма ју по ме ра ју фо кус са „пра вих“ дру штве них про бле ма, 
чи је пла си ра ње и раз ре ше ње мо же да до ве де у пи та ње ин те ре се 
или до ми нант ну по зи ци ју ели те. У том сми слу, вла да ју ћа ели та: (1) 
оку пи ра кон трол не по зи ци је у ме ди ји ма; (2) од ре ђу је тип за ко на 
ко је ле ги сла тив на те ла фор му ли шу и до но се; (3) над гле да упра-
вљач ку апа ра ту ру за спро во ђе ње за ко на; (4) пре суд но ути че на јав-
но мне ње; и (5) упра вља ре сур си ма и пи та њи ма бит ним за функ-
ци о ни са ње ак ци о них гру па и дру штве них по кре та.36) Као нај че шћи 
те о рет ски при ступ мо рал ној па ни ци озна ча ва се ин те ре сно-груп ни 
ра курс. Ве ћи на ана ли за то га ран га, ука зу је на то да ди зај ни ра ње и 
одр жа ва ње мо рал не па ни ке по ти че са ме зо ни воа мо ћи и ста ту сне 
хи је рар хи је.37) Ин те ре си то га стра ту ма су че сто су прот ни или не-
бит ни за елит ни дру штве но-упра вљач ки слој.

Ин те ре сне гру пе (про фе си о нал не ор га ни за ци је, ре ли гиј ске 
гру пе, де ло ви ме ди ја итд.) мо гу да има ју ауто ном ну уло гу у ге не ри-
са њу и пре зер ва ци ји мо рал не па ни ке, без ну жног елит ног „ути ца-
ја“ на са др жај ну, ори јен та ци о ну или вре мен ску ди мен зи ју па ни ке. 
Ка да, пак, на пла ну мо рал но сти, овај те о рет ски угао ком па ри ра мо 
са ма сов ном ва ри јан том, њи хов од нос не мо ра би ти ан та го ни стич-
ки као у слу ча ју са елит ном по став ком. На и ме, јед ном пре у сме ре на 
па жња на спе ци фич ни про блем од стра не не ке ин те ре сне гру пе мо-
же, сво јом ре ле вант но шћу, про же ти ши ро ке фраг мен те дру штва, 
ко ји ће га при сво ји ти и при ла го ди ти сво јим вла сти тим по тре ба ма 
или свр ха ма. За ово те о рет ско гле ди ште је важнa ди стинк ци ја на 
„ин сај дер ске“ ин те ре сне гру пе, ета бли ра не ло би је или ета бли ра не 
гру пе за при ти сак и на „аут сај дер ске“ ин те ре сне гру пе или дру-
штве не по кре те.38) Пр ве има ју ди рек тан при ступ кре а то ри ма по-
ли ти ка, ле ги сла то ри ма и по ли ти ча ри ма, као и трај ну и нео ме та ну 
ак це си ју ме ди ји ма. Дру штве ни по кре ти ни су ин кор по ри ра ни у по-
ли тич ке и ме диј ске ин сти ту ци о нал не мре же, па сто га има ју че ти ри 
на чи на за при вла че ње чла но ва, при ба вља ње ре сур са и ре а ли за ци ју 
ци ље ва: (1) на си ље; (2) про те сте и де мон стра ци је; (3) при вла че-
ње ме диј ске па жње; и (4) ди рект ни апе ли јав но сти. Све у све му, 
дру штве ни по кре ти се мо гу озна чи ти као ма ни фе ста ци ја мо рал не 
па ни ке, као сред ство пре ко ко га се па ни ка из ра жа ва.

36) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
62. и Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc tion.“ 
op. cit., стр. 164.

37) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
67-69. и Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. „Mo ral pa nics: Cul tu re, Po li tics, and So cial Con struc-
tion.“ op. cit., стр. 165-166.

38) Go o de, E. и Ben-Yehu da, N. Mo ral pa nics: the so cial con struc tion of de vi an ce, op. cit., стр. 
143-148.
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По ре де ћи фе но мен мо рал не па ни ке са кон цеп том „ин сти ту-
ци о на ли за ци је ха ри зме“ Мак са Ве бе ра, Гуд и Бен-Је ху да до ла зе до 
сле де ћих за кљу ча ка.39) Мо рал на па ни ка, као што је то већ су ге ри-
са но, мо же да „иш чи ли“ или не ста не без ика квог фор мал ног тра-
га, али мо же и да бу де ру ти ни зи ра на или ин сти ту ци о на ли зо ва на 
у ре ла тив но трај не ор га ни за ци о не струк ту ре. Она да кле мо же по 
ути ца ју би ти у сфе ри не фор мал ног или у сфе ри ста во ва, али ка-
да је ин сти ту ци о на ли зо ва на ре зул ту је ле ги сла ци о ном ак тив но шћу, 
осни ва њем вла ди них аген ци ја, ак ти ви стич ким гру па ма, ло би ји ма, 
нор ма тив ним ме та мор фо за ма, про ме на ма у по на ша њу, по сто ја ним 
дру штве ним по кре ти ма итд. У том слу ча ју, ја сно је да је у оп ти ца-
ју ге не ри са ње дру штве них про ме на, али њен ефе кат мо же да бу де 
и „фор си ра ње“ дру штве не ста бил но сти. Мо рал на па ни ка пред ста-
вља (1) скуп раз ли чи тих до га ђа ја ко ји не про ла зе кроз уна пред да-
те фа зе, те (2) мо же би ти оп шта, ре ги о нал на или ло кал на, то јест 
(3) ефе мер на и ду го трај на. Ка да је ду го трај на, мо же ма ни фе сто-
ва ти вре мен ски огра ни че ни део мно го ду же со ци јал не за бри ну то-
сти. Екс пло зи ја не ке мо рал не па ни ке ву че за со бом ре а фир ми са ње 
мо рал них уни вер зу ма и учвр шћи ва ње мо рал них гра ни ца, што је 
ком па ти бил но са, да се по слу жи мо кон цеп ту ал ним во ка бу ла ром 
Еми ла Дир ке ма, ја ча њем ко лек тив не дру штве не све сти. Ба ве ћи 
се атри бу ти ма мо рал не па ни ке и те о рет ским при сту пи ма у ње ном 
ела бо ри ра њу, Гуд и Бен-Је ху да су пре по ну ди ли ин стру мен те за ис-
пи ти ва ње ње них узро ка, струк ту ра и ефе ка та не го што су по ну ди-
ли си стем за кла си фи ко ва ње у окви ру ко га би би ло ко је да то до га-
ђа ње мо гло би ти по зи ци о ни ра но или сме ште но.

Кон ста ту ју ћи да је кон цепт мо рал не па ни ке че сто ко ри шћен 
од стра не бри тан ских со ци о ло га, а пре не бре га ван од стра не аме-
рич ких ко ле га због не до стат ка пре ци зних ин ди ка то ра, што је ис-
пра вље но Гу до вом и Бен-Је ху ди ном кон цеп ту а ли за ци јом, Џе фри 
Вик тор (Jef frey Vic tor) мо рал ну па ни ку де фи ни ше као фор му ко-
лек тив ног по на ша ња обе ле же ну са из не над ним по ве ћа њем сте-
пе на за бри ну то сти и не сла га ња у зна чај ном де лу дру штва, ра ди 
се о збир ној ре ак ци ји на ши ро ко рас про стра ње на уве ре ња о „но-
во-пер ци пи ра ној“ опа сно сти од стра не мо рал них де ви ја на та или 
пре ступ ни ка.40) По твр ђу ју ћи ка ко је де тек то ва на опа сност че сто 
пре те ра на, „ду пло екс по ни ра на“, по тен ци јал но и не по сто је ћа, 
кон ста ту је ка ко мо рал на па ни ка отва ра про стор за на ста ја ње дру-
штве них по кре та ко ји те же ану ли ра њу пре те ћих де ви ја на та, те за 

39) Ibi dem, стр. 246-250.; ви ди и Sto ja no vić, Dj. „Cha ri sma tic Di men sion of Po li ti cal Le a der-
ship: the Ca se of Ser bia.“ Ser bian Po li ti cal Tho ught, 9(1), 2014, стр. 19-47.

40) Vic tor, J. S. „Mo ral Pa nics and the So cial Con struc tion of De vi ant Be ha vi or: A The ory and 
Ap pli ca tion to the Ca se of Ri tual Child Abu se.“ So ci o lo gi cal Per spec ti ves,41(3), 1998, стр. 
542-543.
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„мо рал не ра то ве“ и по ли тич ку бор бу по во дом ан га жо ва ње за ко на 
у сми слу њи хо вог су зби ја ња. Та ква кон јунк ци ја мо же про ду ко ва ти 
дра ма тич на ре а го ва ња, по пут па ни ке ба зи ра не на гла си на ма,41) не-
ми ра или ет нич ких по гро ма, али њи хо ву мо ти ва ци о ну под ло гу не 
тре ба тра жи ти у емо ци ја ма већ у уве ре њи ма. Све у све му, суп страт 
мо рал не па ни ке пред ста вља ре ак ци ја зна чај ног де ла дру штва на 
дру штве но кон стру и са ну прет њу од стра не мо рал них де ви ја на та, 
док нај у оч љи ви ји по на ша ње то ком ње ног тра ја ња пред ста вља ко-
му ни ка ци ја зах те ва, оп ту жби и гла си на.

Бра јан Клок (Brian Kloc ke) и Глен Му шерт (Glenn Muschert) 
су, ба зи ра ју ћи се на Ко е но вом про це су ал ном мо де лу и атри бу ци о-
ном мо де лу Гу да и Бен-Је ху де, кре и ра ли хи брид ни мо дел мо рал не 
па ни ке, ко ји ис тра жу је дру штве не усло ве и ин тер ак тив не про це се 
пре, то ком и по сле мо рал не па ни ка, са по себ ним ак цен том на ме-
ди је као нек су сом за јав ни дис курс мо рал не па ни ке.42) Хи брид ни 
мо дел стре ми ка об ја шње њу нео д ре ђе но сти и не по сто ја но сти са-
вре ме ног фе но ме на мо рал не па ни ке и ка па ци те та от по ра „на род-
них де мо на“, са ува жа ва њем дис про пор ци о нал но сти дру штве не и 
ин сти ту ци о нал не мо ћи. Мо дел та ко ђе при зна је спо соб ност иде о-
ло шких и дис кур зив них обра за ца и струк ту ра да кул ти ви шу бу ду ће 
мо рал не па ни ке, те да има ју ду го трај не кул тур не и ин сти ту ци о нал-
не ис хо де. Ов де ће мо на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу иде о ло ги је и 
дис кур са ко ја ће бит ва жна за да ље из ла га ње.43) Кон цепт иде о ло-
ги је је, да кле, ва жан за она ис тра жи ва ња ко ја су ори јен ти са на на 
раз от кри ва ње на чи на пу тем ко га об ли ци све сно сти ути чу на на чин 
на ко ји љу ди по ста ју све сни вла сти тих кон фликт них ин те ре са и 
бор бе у ве зи истих, иде о ло ги ја им пли ци ра по сто ја ње ве зе из ме ђу 
ин те ре са и об ли ка све сти (те жи шно ме сто та кве по став ке је кон-
ста та ци ја да су ин те ре си пре по зна тљи ви у фор ми ко ја је раз ли чи-
та од фор ме у ко јој су ти ин те ре си до жи вље ни). Кон цепт дис кур са 
је, опет, ори јен ти сан на усло ве ан га жма на у дру штве ним од но си-
ма пре ко апо стро фи ра ња чи ње ни це да се сви дру штве ни од но си 
жи ве, те да се раз у ме ју од стра не пар ти ци па на та кроз спе ци фич не 
лин гви стич ке или се ми о тич ке ме ха ни зме ко ји ор га ни зу ју њи хо во 

41) Гла си на ма иза зва ну па ни ку мо же мо да схва ти мо као ко лек тив ни стрес иза зван ве ро ва-
њем у при че о тре нут но пре те ћим окол но сти ма, она мо же би ти иден ти фи ко ва на пре ко 
ши ро ко при сут ног по на ша ња ис про во ци ра ног стра хом. Ви ди ви ше у Vic tor, J. S. Sa ta nic 
pa nic: the cre a tion of a con tem po rary le gend. Open Co urt Pu blis hing Com pany, Chi ca go, 
1993.

42) Kloc ke, B. V. и Muschert, G. W. „A Hybrid Mo del of Mo ral Pa nics: Synthe si zing the The ory 
and Prac ti ce of Mo ral Pa nic Re se arch.“ op. cit., стр. 295-309.

43) Pur vis, T. и Hunt, A. „Di sco ur se, Ide o logy, Di sco ur se, Ide o logy, Di sco ur se, Ide o logy...“ The 
Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, 44(3), 1993, стр. 476.
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ми шље ње, раз у ме ва ње и ис ку ство (он је са мо о све шће но не у тра лан 
или скеп ти чан пре ма то ме да ли је дис курс као об лик ег зи стен ци је 
по ве зан са еле мен ти ма ко ји су из ван дис кур зив ног са др жа ја про-
жи вље ног ис ку ства, што је слу чај, ре ци мо, са ин те ре сом).

Хи брид ни мо дел мо рал не па ни ке об у хва та:44) (1) кул ти ва ци-
ју - по ја ву усло ва, ак те ра и дис кур са ко ји чи не ве ро ват ни јим раст 
мо рал не па ни ке; (2) опе ра ци о на ли за ци ју - про це се ко ји фун ги ра-
ју то ком тра ја ња мо рал не па ни ке; и (3) рас пли ња ва ње - по вла че-
ње мо рал не па ни ке из под руч ја јав не па жње и за ин те ре со ва но сти. 
Кул ти ва ци ја об у хва та: (1) су коб из ме ђу раз ли чи тих и ком пе ти тив-
них мо рал них уни вер зу ма и/или ко ре ни те и из не над не дру штве не 
про ме не; (2) еко ном ске или по ли тич ке кри зе; и (3) ме диј ску па-
жњу и јав ну за бри ну тост о од но сним дру штве ним про бле ми ма. 
Опе ра ци о на ли за ци ја се са сто ји из: (1) епи зо де - по кри ве но сти шо-
кант них до га ђа ја или се ри је до га ђа ја ко ји се иден ти фи ку ју као опа-
сност или про блем и под ра зу ме ва ју (1.1) дис тор зи ју, пре те ри ва ње 
у опи су до га ђа ја и де ви ја на та, (1.2) пре дик ци ју, пред ви ђа ње бу ду ће 
де ви јант но сти и (1.3) сим бо ли за ци ју, дра ма тич не сли ке и сим бо ле 
при до да те про бле ма тич ном по на ша њу; (2) пре у ве ли ча ва ње - пе ри-
од пу не па жње и про лон ги ра ног ме диј ског из ве шта ва ња усме ре них 
на узро ке и кон се квен це опа сно сти, пред ста вље них пре ла ском са 
ме диј ске ин вен та ри за ци је не ког де ша ва ња на вред но сти ма про же-
то кре и ра ње ак тив но сти у сми слу (2.1) мо ра ли за ци је, иден ти фи ка-
ци је „на род них де мо на“ и раз ло га њи хо ве опа сно сти по дру штве-
ни по ре дак, те ти пи за ци је њи хо вог по на ша ња као ма ни фе ста ци је 
опа сно сти ко је уте ло вљу ју, (2.2) офи ци је ли за ци је, по ве ћа ња укљу-
че но сти по ли ци је, екс пе ра та и зва нич них пред став ни ка, мо рал них 
ак ти ви ста и по ли тич ки ли де ра пре ко ме диј ског ан га жма на  (ин-
тер вјуа, са оп ште ња, из ја ва и сл.), (2.3) ам пли фи ка ци је, ме диј ске 
фо ку си ра но сти на по ве ћа ни ни во јав не за бри ну то сти (по твр ђе не 
ан ке та ма, пи сми ма уред ни ци ма, про те сти ма, веб стра ни ца ма, бло-
го ви ма итд.); и (3) ре гу ла ци ја - про кла мо ва ње ре стрик тив них и 
ри гид них ме ра дру штве не кон тро ле пре ко ме ди ја, че сто пра ће них 
раз ли чи тим ни во и ма от по ра, а за рад од вра ћа ња, ели ми ни са ња или 
упра вља ња прет ња ма пре ко (3.1) над зо ра, по зи ва на спро во ђе ње 
за ко на, то јест апе ла вла ди ним зва нич ни ци ма и јав но сти да по ве-
ћа ју сте пен опре зно сти и при ја ве сум њи во по на ша ње, (3.2) мо би-
ли за ци је, ан га жо ва ња фи нан сиј ских и људ ских ре сур са, од стра не 
за ступ ни ка дру штве не кон тро ле и ак ци о них гру па, за рад пред у-
зи ма ња ле ги сла ци о них и гра ђан ских ме ра, те ме ра за спро во ђе ња 

44) Kloc ke, B. V. и Muschert, G. W. „A Hybrid Mo del of Mo ral Pa nics: Synthe si zing the The ory 
and Prac ti ce of Mo ral Pa nic Re se arch.“, op. cit., стр. 300-305.
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за ко на у ци љу су прот ста вља ња но вој прет њи (ово под ра зу ме ва и 
мо би ли за ци ју опо нент ских гру па су прот ста вље них са та ни за ци ји 
„на род них де мо на“), (3.3) ин сти ту ци о на ли за ци је, им пле мен та ци је 
но вих упра вљач ких или из вр шних струк ту ра, ства ра ња ор га ни за-
ци ја дру штве них по кре та или опо нент ских ор га ни за ци ја, ре а ли-
за ци је но вих за ко на или оштри јих ка зни (уко ли ко су опо нент са ке 
гру пе успе шне у кри ти ци мо рал не па ни ке, про цес ин сти ту ци о-
на ли за ци је ће би ти за у ста вљен). Рас пли ња ва ње ин кор по ри ра: (1) 
нор ма ли за ци ју - ус по ста вља ње но ве хе ге мо ни је; (2) тран сфор ма-
ци ју - па ни ка ре зул ту је у дру штве ној, иде о ло шкој и/или ин сти ту-
ци о нал ној про ме ни би ло у сми слу по др шке мо рал ној ре гу ла ци ји 
или су прот ста вља њу ис тој; (3) ди со лу ци ја - мо рал на па ни ка је 
оспо ре на или рас крин ка на, ин кри ми ни са но по на ша ње је ња ва или 
се ја вља дру ги оп те ре ћу ју ћи дру штве ни про блем; и (4) ре цир ку ла-
ци ја - аспек ти мо рал не па ни ке се ре про ду ку ју или ре ма ни фе сту ју 
у дис кур су или дру штве ној ди на ми ци но ве мо рал не па ни ке или 
ме та мор фо зи ра ју у стал ну ка рак те ри сти ку но вих дру штве них нор-
ми или ши рих дис кур са дру штве них ри зи ка и мо рал не ре гу ла ци је. 
Ауто ри хи брид ног мо де ла мо рал не па ни ке пред ла жу и ње го ву ис-
тра жи вач ку при ме ну (ви ди Ди ја грам 4).
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Ди ја грам 4. Пред лог за ис тра жи ва ње мо рал не па ни ке Бра ја на Кло ка и 
Гле на Му шер та
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3. ОД МО РАЛ НЕ ПА НИ КЕ ДО МО РАЛ НЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - „ТРЕ ЋИ ПОСТ ТЕ О РЕТ СКИ КРУГ“

Ан ђе ла Мек Ро би (An ge la McRob bie) и Са ра Тортн (Sa rah 
Thor nton) сма тра ју да уко ли ко кон цепт мо рал не па ни ке „ра чу на“ 
на да љу ис тра жи вач ку при влач ност, мо ра да бу де ре ви ди ран у сме-
ру дру штве них и кул тур них про ме на иза зва них ра ди кал ним тран-
сфор ма ци ја ма ме диј ског про сто ра.45) Ма сов ни ме ди ји оку пи ра ју 
цен трал ну кул тур ну по зи ци ју и би ва ју екс тра фраг мен ти ра ни, ста-
но ви шта ко ја об у хва та ју и ко ји ма су на ме ње ни су мно го број на и 
раз ли чи та, че сто дис па рат на. Уко ли ко је мо рал на па ни ка не кад и 
би ла схва ће на као не сме ра ни ис ход но ви нар ске прак се, са да је по-
ста ла њен циљ - стан дард у пре зен то ва њу днев них до га ђа ња. Оно 
што је не кад био ре ла тив но ко хе рен тан про стор те о рет ских оп ци-
ја ори јен ти са них на пој мо ве дис про пор ци о нал но сти и дру штве не 
кон тро ле пре ва лент но у од но су на та бло ид ну штам пу, ме та мор фо-
зи ра ло је у пре по зна тљи ву, на мо мен те гро теск ну, но ви нар ску ре-
то ри ку сен за ци о на ли зма. Ко мен та ри шу ћи рад Џо ка Јан га и Стен-
ли ја Ко е на, Мек Ро би ука зу је на про мо ци ју мо рал них за штит ни ка 
у ранг моћ них кон зер ва тив них иде о ло га и тран сфор ма ци ју ре ла-
тив но три ви јал них до га ђа ја и прак си, без об зи ра на ин тер ак ци о-
ни стич ке екс пла на тор не фун да мен те, у про стор за ис по ља ва ње 
до ми нант них гру па пре ко пла си ра ња ни за ри гид них санк ци ја, од 
по ја ча ног по ли циј ског над зо ра до ле ги сла ци је и ка жња ва ња.46) Да-
нас, по ли ти ча ри мо рал ну па ни ку ко ри сте за рад ор ке стра ци је кон-
сен зу са, по слов ни кру го ви за рад про мо ви са ња про да је на спе ци-
фич ним тр жи шти ма (са, ви ше или ма ње, де фи ни са ним циљ ним 
гру па ма), а ме ди ји да би не ко де ша ва ње учи ни ли вред ним или до-
вољ ним за об ја вљи ва ње или пре но ше ње. Јед ном ре чи, мо рал на па-
ни ка се кон стру и ше на днев ној осно ви.47)

Би ло ка ко би ло, не тре ба за бо ра ви ти да ну кле ус мо рал не па-
ни ке пред ста вља ин ста ли ра ње стра ха у љу де, ко је тре ба да ре зул-
ту је „окре та њем гла ве“ од „за мр ше но сти“ и ви дљи вих дру штве них 
про бле ма сва ки да шњег жи во та, те или по вла че њем у „мен тал ни 
ка ран тин“, осе ћа ње бес по моћ но сти, по ли тич ке не мо ћи и па ра-
ли зо ва но сти, или при хва та њем „хо-рук си сте ма“, ста ва да не што 

45) McRob bie, A. и Thor nton, S. L. „Ret hin king ‘Mo ral Pa nic’ for Mul ti-Me di a ted So cial 
Worlds.“The Bri tish Jo ur nal of So ci o logy, 46(4), 1995, стр. 559-574. и McRob bie, A. Post-
mo der nism and Po pu lar Cul tu re. Ro u tled ge, Lon don, 1994, стр. 192-212.

46) McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. Ro u tled ge, Lon don, 1994, стр. 199.

47) McRob bie, A. и Thor nton, S. L. „Ret hin king ‘Mo ral Pa nic’ for Mul ti-Me di a ted So cial 
Worlds.“ op. cit., стр. 560. и McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. op. cit., 
стр. 192, 196.
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сва ка ко мо ра би ти учи ње но. Она че сто би ва и моћ на емо тив на 
стра те ги ја за ди сци пли но ва ње мла дих пре ко за стра ши ва ња њи-
хо вих ро ди те ља.48) Ко нач но, мо рал на па ни ка по ку ша ва да одр жи 
пред ста ву о по ро дич ном жи во ту ко ја је све ви ше не из во дљи ва и 
нео др жи ва, као и сплет од но са из ме ђу му шкар ца и же не, по то нуо 
у ко ре ни те и, на из глед, не по врат не про ме не. Све то у сти ца ју до но-
си чи тав спек тар фре не тич них па ни ка чи ја по ен та ви ше ни је дру-
штве на кон тро ла, већ страх од то га да се бу де ван кон тро ле.

Ка да го во ри мо о мул ти пли ко ва њу уче сни ка и њи хо вих гле-
ди шта у на ста ја њу мо рал не па ни ке, од но сно о мо гућ но сти „на-
род них де мо на“ да ме диј ски пла си ра ју вла сти то ми шље ње, тре-
ба, да кле, во ди ти ра чу на о две ства ри.49) Са јед не стра не, по сто ји 
зна ча јан по раст ин те ре сних гру па или гру па за при ти сак ко је су 
спо соб не да „астро ном ски“ бр зо од го во ре на по тен ци јал ну ме диј-
ску са та ни за ци ју, те да обез бе де кон тра ин фор ма ци је и екс пер ти зе. 
Та ква кон сте ла ци ја чи ни да се ме ди ји, на ли ни ји сво јих ду жно сти, 
до жи вља ва ју као уно си о ци рав но те же у из ве шта ва ње, те да „на-
род ни де мо ни“, мо гу да уз вра те на стиг ма ти зу ју ћу ме диј ску кам-
па њу. Про ли фе ра ци ја гру па то га ти па и њи хо вих ме диј ских уме ћа 
има зна ча јан ути цај на раз вој по ли тич ке кул ту ре. Са дру ге стра-
не, до ла зи до екс пан зи је, ди вер зи фи ка ци је и раз гра ња ва ња са мих 
ме ди ја. Они ви ше ни су дис тан ци ра ну у од но су на дру штво, већ 
пред ста вља ју област уну тар ко је се дру штве но пер ма нент но де фи-
ни ше и ре де фи ни ше или, пост мо дер ни стич ки ра ди кал но ис ка за но, 
ме ди ји је су дру штво.

Ин кли ни ра ње ка на ра ти ви ма па ни ке не слу жи са мо за дру-
штве ну кон тро лу по се би, већ до дат но по при ма об лик ша бло ни зо-
ва них мар ке тин шких стра те ги ја, ко је су, из ме ђу оста лог, усме ре не 
и на по пу ла ци ју мла дих де лин кве на та. То је до ве ло до то га да на-
слов не стра не та бло и да поч ну да би ва ју са мо и спу њу ју ћа пред ска-
за ња, ко ја из со ци о ло шког ра кур са мо гу да се ту ма че као ам пли-
фи ка ци ја де ви ја ци је, али у дис кур су мла дих фун ги ра ју као про цес 
пу тем ко га се „сце на“ пре тва ра у „по крет“ - не до ла зи са мо до „ме-
диј ске аук се зе“ де ви јант ног по на ша ња, већ и стил ских од ред ни-
ца ко ји пра те ин кри ми ни са но по на ша ње (му зи ке, оде ће, фри зу ра 
итд.). „На род ни де мо ни“, су дру штве но ма ри ги на ли зо ва ни или су-
бјек ти ри зи ка ко ји су, за раз ли ку од Ко е но вог дру штва, у са вре ме-
ној со ци јал ној ва ри јан ти ви ше осна же ни или оспо со бље ни за ан-
ти-де мо ни зу ју ћу кон тра-ак тив ност (то ме јед ним де лом до при но си 
екс по нен ци јал но уве ћа на, кон зу мент ски, то јест циљ ним гру па ма, 
„ди сци пли но ва на“ и бит но до ступ ни ја ме диј ска мре жа). Суд би на 

48) McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. op. cit., стр. 193.

49) Ibi dem, стр. 195-196.
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мо рал не па ни ке, да кле, за ви си од спо соб но сти „на род них де мо на“ 
за ин стант ре а го ва ње у ви со ко ди фе рен ци ра ној јав ној сфе ри.

По Мек Ро би и Тортн, са ди вер зи фи ка ци јом на ма сов не, спе-
ци ја ли зо ва не и ми кро ме ди је (по пут ле та ка, фан зи но ва, пи рат ских 
ра дио ста ни ца, ин тер нет пор та ла, бло го ва итд.) од нос из ме ђу ме-
диј ског из ве шта ва ња, „на род них де мо на“ и дру штве не кон тро ле 
до би ја на ком плек сно сти у од но су на тра ди ци о нал ни пан дан. Ка ко 
је већ ви ше пу та ак цен ти ра но, „на род ни де мо ни“ ви ше ни су па си-
ви зо ва ни, они, чак, мо гу ство ри ти и вла сти те ме ди је, а спе ци ја ли-
зо ва ни и ми кро ме ди ји мо гу по ку ша ти ини ци ра ти вла сти те мо рал-
не па ни ке. Јед ном ре чи, ми жи ви мо у мул ти-ме ди јал ном дру штву, 
све ту ул тра-умно же них и де цен тра ли зо ва них ме ди ја. И ма да се 
мо же ус твр ди ти да је мо де р ни ко му ни ка тив ни си стем хи је рар хи зо-
ван и кон тро ли сан од стра не не ко ли ци не, оста је чи ње ни ца и да је 
по ро зан, да отва ра про стор за опо зи ци ју и оспо ра ва ња.50) Мо дер на 
гра ни ца раз гра ни че ња из ме ђу до бра и зла, „нас“ и „њих“ по ста-
ла је за ма гље на и не ја сна, у мул ти-ме ди јал ном све ту де фи ни са ње 
„дру гих“ или де ви ја на та је по ста ло до ста за мр ше но и ком пли ко ва-
но. Мо рал не па ни ке да нас ни су слич не „кла сич ном“ мо де лу, ви ше 
су „амор ти зо ва не“ и из ло же не ком пе те тив ним на ра ти ви ма ка рак-
те ри стич ним за раз ли чи те сек то ре дру штва. Фраг мен ти ра ни ме ди-
ји ге не ри шу фраг мен ти ра не мо рал не па ни ке.

Са вре ме ни мо дел мо рал не па ни ке у од но су на тра ди ци о-
нал ну ва ри јан ту има не ко ли ко ди стинк тив них ка рак те ри сти ка.51) 
Као пр во, ану ли ра на је кри стал но ја сна ди вер ген ци ја из ме ђу све та 
ме ди ја и све та дру штве не ре ал но сти - ме ди ји су не сум њи ва ком-
по нен та ре ал но сти. Гле да ње те ле ви зи је, чи та ње па пир них или 
елек трон ских но ви на ни ка ко не зна чи те ле пор то ва ње у не ку дру гу 
не дру штве ну ре ал ност. Мо гло би се ре ћи да не по сто ји не ка чи-
ста ре ал ност ван све та ре пре зен та ци је, ствар ност нам се по ка зу је 
пре ко је зи ка, ко му ни ка ци је и сли ка - дру штве на зна че ња су ну жно 
ре пре зен та ци је и се лек ци је.52) На тој ли ни ји, ка да со ци о ло зи или 
по ли ти ко ло зи де тек ту ју би фур ка ци ју, де ље ње на ствар не про бле-
ме и оне спек та ку ла ри стич ке, пре у ве ли ча не или „без раз ло жно“ 
ис фор си ра не про бле ме, и игри је ни шта дру го до ре пре зен та ци ја, 
скуп зна че ња по ве зан са оним што они ви де као ствар не про бле ме. 
Дру га ствар се ти че чи ње ни це да је осе тљи ва рав но те жа од но са 
из ме ђу ме ди ја, аге на та дру штве не кон тро ле, „на род них де мо на“ 

50) McRob bie, A. „Folk De vils Fight Back.“ New Left Re vi ew, I/203, 1994а, стр. 110.

51) McRob bie, A. Post mo der nism and Po pu lar Cul tu re. op. cit., стр. 211-212.

52) Ви ди Сто ја но вић, Ђ. „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a e cu mque ab 
X dic ta es sent, com men ti tia es se.“ Срп ска по ли тич ка ми сао, 41(3), 2013, стр. 11-56.
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и мо рал них „ту то ра“ усту пи ла ме сто зна чај но ком пли ко ва ни јом и 
ви ше фраг мен ти ра ном ску пу ве за. Та ко ђе, ва ља на по ме ну ти, да је 
„ана хро на“, ја сно де фи ни са на и „без остат ка“ пал па бил на, мо рал-
на па ни ка за ме ње на со фи сти ци ра ни јим и ви ше знач ни јим фор ма ма 
јав ног пред ста вља ња дру штве них и по ли тич ких про бле ма. На ра-
ти ви мо рал не па ни ке, ре ци мо услов но, екс тра хо ва ни из кон зер-
ва тив них по ли тич ких кру го ва, да нас мо ра ју узе ти у об зир да ле ко 
ши ри и ја чи опо зи ци о ни фронт, те раз у ђе ни је, не мо но лит не ме ди-
је, ко ји су за да ти ам би јен тал ни, јав но спе ци фи ко ва ни, оквир сво је 
„кон струк ти ви стич ке екс пре си је“ обе ле жи ли де тро ни за ци јом мо-
рал них за штит ни ка.

Sum ma sum ma rum, Мек Ро би и Тортн иден ти фи ку ју сле де-
ће од ли ке мо рал не па ни ке ка сне или ви со ке мо дер но сти: (1) фре-
квент ност - мо рал на па ни ка је по ста ла зна чај но уче ста ли ја у од но-
су на сво је ра но ис по ља ва ње; (2) ре флек сив ност - по јам мо рал не 
па ни ке је по стао стан дард на од ред ни ца јав ног во ка бу ла ра, та ко да 
је за по ли ти ча ре, но ви на ре и пред у зет ни ке по ста ло уоби ча је но да 
по ку ша ва ју са ње ним ак ти ви ра њем; (3) ди фи цил ност - без об зи ра 
на то што су оста ле пре оп те ре ће не усме ре но шћу на мо рал не ква-
ли те те, дру штве не пра вил но сти и утвр ђи ва ње оно га што је до зво-
ље но и оно га што је не при хва тљи во, ре цент не мо рал не па ни ке су 
обе ле же не ком пли ко ва ни јим од ре ђе њем рас це па из ме ђу „нор мал-
ног“ и „де ви јант ног“, па се, ма ње или ви ше, на ла зе у про це су стал-
ног оспо ра ва ња; и (4) ре пе ти тив ност - мо рал не па ни ке се че сто 
мо гу ини ци ра ти „бу ме ранг ефек том“, ре тро спек тив но про пи ти ва-
ње од ре ђе ног вред но сног се та, мо же ре зул то ва ти ње ним по нов ним 
„рас плам са ва њем“. Мек Ро би и Тортн су, ба ве ћи се ана ли зом дру-
штве не ре ак ци је на ак тив но сти кре а то ра зах те ва или „оп ту жби“ 
и про це са дру штве не кон тро ле, до шли до за кључ ка да је Ко е но ва 
кон цеп ту а ли за ци ја дру штва и дру штве не ре ак ци је пред ви дљи ва, 
мо но лит на и функ ци о нал на, док Хол и дру ги пре це њу ју де тер ми-
ни зам хе ге мо ни је за по ста вља ју ћи зна чај су прот ста вља ју ћих дис-
кур са, на ра ти ва опо зи ци је и фраг мен та ци је пу бли ке. Дру штве не 
ре ак ци је не са мо да су не из бе жне у тим мо де ли ма, већ мо де ли под-
ра зу ме ва ју да мо рал на па ни ка ре а фир ми ше мо рал не гра ни це мо но-
лит ног дру штве ног по рет ка.

Ке нет Томп сон (Ken neth Thomp son) др жи да је сма ње на ана-
ли тич ка за ин те ре со ва ност за фе но мен мо рал не па ни ке 80-тих го ди-
на про шлог ве ка, са јед не стра не, про дукт по ли ти ке ко ја обе ле жа ва 
тај пе ри од и, са дру ге стра не, по сле ди ца огра ни че ња са мог кон цеп-
та.53) На и ме, ис тра жи ва чи су се усред сре ди ли на еко ном ску по ли-
ти ку и иде о ло ги ју Но ве де сни це, ко ја је под ра зу ме ва ла еко ном ску 

53) Thomp son, K. Mo ral Pa nics, Ro u tled ge, Lon don, 1998, стр. 133-134.
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де ре гу ла ци ју ис пра ће ну са кул тур ном и мо рал ном ре-ре гу ла ци-
јом. За по тен ци ра ње узроч не по ве за но сти из ме ђу еко ном ске и дру-
штве не сфе ре, иде ја мо рал не па ни ке ни је би ла то ли ко ин те ре сант-
на јер се ба ви ла епи зод ним и изо ло ва ним до га ђа ји ма ко лек тив ног 
по на ша ња, симп то ми ма уме сто ка у за ма: по ли тич ко-еко ном ским 
раз во јем и ње го вим од но сом пре ма иде о ло шким трен до ви ма. Ово-
ме тре ба до да ти и не за ин те ре со ва ност оних ис тра жи ва ча ко ји су, за 
раз ли ку од прет по ста вље ног раз два ја ња из ме ђу „ре пре зен та ци је“ 
и „ствар но сти“, то јест под вр га ва ња „ре пре зен та ци је“ узу си ма „ре-
ал ног“, ло ци ра ног у са мој за ми сли мо рал не па ни ке, сма тра ли да 
за ко ни, еко но ми ја, јав на по ли ти ка и дру штве ни иден ти те ти за јед-
нич ки чи не све о бу хват ни „ре пре зен та ци о ни си стем“. По нов но бу-
ђе ње за ин те ре со ва но сти за фе но мен мо рал не па ни ке то ком 90-тих 
го ди на је об ја шња ва но сле де ћим тран сфор ма ци ја ма:54) (1) ску пом 
струк ту рал них про ме на, (2) ску пом про ме на на ни воу ко му ни ка-
ци о них тех но ло ги ја; и (3) ску пом кул тур них про ме на (по ве ћа њем 
„мул ти кул ту ра ли зма“ у нај ши рем мо гу ћем сми слу, фраг мен та ци-
јом кул ту ра и су ко би ма по ве за ним са иден ти те ти ма, жи вот ним 
сти ло ви ма и мо ра лом).

Има ју ћи прет ход но на уму, ја ви ла се по тре ба да се мо рал на 
па ни ка ре кон цеп ту а ли зу је у скла ду са но се ћим те ма ти ма по ли ти-
ко ло шке, со ци о ло шке и кул тур не те о ри је, по себ но са те о ри јом ри-
зич ног дру штва, дис кур зив ном ана ли зом и мо рал ном ре гу ла ци јом. 
Пре ци зни је, ре де фи ни са ње мо рал не па ни ке је усме ре на ка ње ном 
трет ма ну по пут „нај за о штре ни је“ ин стан це дис кур са ри зи ка у про-
це су мо рал не ре гу ла ци је.55) Пре не го што се вра ти мо мо рал ној ре-
гу ла ци ји, на по ме ни мо да кон цеп ту а ли за ци ја мо рал не па ни ке, по 
Шел до ну Ан га ру, ко ји се осла ња на рад Ур ли ха Бе ка,56) ни је при-
мен љи ва на ри зич но дру штво су о че но са ка та стро фа ма ствар ног 
жи во та, то јест кри за ма ри зич ног дру штва. Док мо рал на па ни ка 
об у хва та „пи та ња ва лен це“, раз ма тра ње раз ли чи тих ци ље ва по пи-
та њу не ког по на ша ња, па се јед на оп ци ја пре зен ту је као су пер и-
ор ни ја у од но су на дру гу, до тле ри зич но дру штво не ма пот пу но 
ја сно про фи ли са ну мо рал ну ком по нен ту, те се при ро да про бле ма 
и нај е фи ка сни ји од го вор на ње га да ле ко те же од ре ђу ју. Фо кус мо-
рал не па ни ке су по је дин ци, гру пе или по на ша ња, док се ри зич но 
дру штво цен три ра око кор по ра ци ја и вла да. У том сми слу, Ун гар 

54) Ibi dem, стр. 134.

55) Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ Bri tish Jo ur nal of Cri-
mi no logy, 49(1), 2009, стр. 17.

56) Бек, У. Ри зич но дру штво: у су срет но вој мо дер ни. Фи лип Ви шњић, Бе о град 2001.
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сма тра да мо рал на па ни ка не зах те ва не сра змер ну ре ак ци ју на пер-
ци пи ра ни дру штве ни про блем.

Фи лип Ко ри ган (Phi lip Cor ri gan) и Де рек Се јр (De rek Sayer), 
у по ку ша ју да от кло не не ке не до стат ке марк си стич ког ела бо ри-
ра ња не-еко ном ских аспе ка та бур жуј ског дру штва (фа во ри зу ју ћи 
од ре ђе не дир ке мов ске те зе), под мо рал ном ре гу ла ци јом под ра зу-
ме ва ју про јект нор ма ли зо ва ња или чи ње ња при род ним („на ту ра-
ли за ци је“) он то ло шких и епи сте мо ло шких пре ми са не ког пар ти-
ку лар ног и исто риј ски да тог об ли ка дру штве ног по рет ка, она је 
ко ек стен зив на са др жав ном фор ма ци јом (др жав ни об ли ци су увек 
под стак ну ти и ле ги ти ми зо ва ни од ре ђе ним мо рал ним ето сом).57) 
Ер го, ра курс мо рал не ре гу ла ци је је кон цеп ту ал на по зи ци ја пре ко 
ко је се мо же про це ни ти ка ко не ка вла да уста но вљу је и ре а ли зу-
је ре гу ла тор ну про пул зи ју. На по ми ње мо, иако не не ги ра ва ља ност 
по ве за но сти из ме ђу др жав ног де ло ва ња и кла сних ин те ре са, по 
пер спек ти ви мо рал не ре гу ла ци је та кве ре гу ла тор не ак тив но сти не 
мо гу би ти тре ти ра не као ди рект но кла сни чин, због то га што је 
узроч на ве за сла ба и те шко уста но вљи ва. Др жав не ак тив но сти, об-
ли ци, ру ти не и ри ту а ли, ком по ну ју и ре гу ли шу дру штве не иден ти-
те те, у крај њој ин стан ци - на шу су бјек тив ност. Ов де се не ра ди о 
то ме да је др жа ва ре гу ла тор јав ног мо ра ла, већ да је дир ке мов ски 
по зи ци о ни ра ни ор ган дру штве ног ми шље ња и мо рал не ди сци пли-
не.58) За то што по ста је пра ви на чин по на ша ња и би ва ња за не ку 
лич ност спе ци фич ног по ла, кла се, до ба или на ци о нал но сти, сна га 
мо ра ла ов де ле жи у осве шће њу оно га шта је смо.

Мо рал ни код, да кле, ни је ствар за јав но по ка зи ва ње и при-
ме њи ва ње, он пе не три ра и по ма же кон сти ту и са њу ин ди ви ду ал ног 
иден ти те та у ње го вим нај ин тим ни јим об ли ци ма. Оно што др жа ва 
за пра во чи ни са раз ли чи тим сте пе ном са мо-осве шће но сти је сте да 
ре мо де ли ра гра ђа ни на као су бјек та и ти ме кре и ра но ви су бјек ти ви-
тет. Ер го, ре во лу ци о нар не тран сфор ма ци је, су не са мо ствар вла-
сни штва и мо ћи, већ и из на ла же ња но вих на чи на од но ше ња, но вих 
со ци јал них иден ти те та: но вог мо рал ног по рет ка, но вог ти па ци ви-
ли за ци је и дру га чи је со ци ја ли за ци је.59) Ми чел Дин (Mitchell Dean) 
пре ма ова квој по зи ци ји има не ко ли ко кон цеп ту ал них от кло на. Са 

57) Cor ri gan, P. и Sayer, D. The Gre at Arch: En glish Sta te For ma tion as Cul tu ral Re vo lu tion. 
Blac kwell, Ox ford, 1985, стр. 4-5.; ви ди и Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics 
as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 17–34.

58) Durk he im, E. Pro fes si o nal Et hics and Ci vic Mo rals. Ro u tled ge, Lon don, [1904] 1992, стр. 
72.

59) Cor ri gan, P. и Sayer, D. The Gre at Arch: En glish Sta te For ma tion as Cul tu ral Re vo lu tion. op. 
cit., 1985, стр. 207.
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јед не стра не, Ко ри га но ва и Се је ро ва по став ка по чи ва на раз ли ко-
ва њу ма те ри јал ног ис ку ства и кул тур не ре пре зен та ци је, а су ге сти-
ја је да ис ку ство не мо же по сто ја ти ван на чи на ре пре зен то ва ња и 
ин тер на ли зо ва ња. Са дру ге стра не, до ла зи до пре це њи ва ња уло ге 
др жа ве и пот це њи ва ња ван др жав них аген ци ја. Иде ја је да се ве ћи 
део мо рал не ре гу ла ци је од ви ја ван др жав них ин сти ту ци ја, у плу-
рал ној, не мо но лит ној (са мо ре гу ли шу ћој и са мо фор ми ра ју ћој) сфе-
ри ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва. У том сми слу, пред лог је да се 
иде ја мо рал не ре гу ла ци је за ме ни go vern men ta lity кон цеп том Ми-
ше ла Фу коа.60) Од би ја ју ћи ова кав вид ана ли тич ке ис кљу чи во сти, 
Ален Хант (Al lan Hunt) ће по ку ша ти да амал га ми ра ове две иде је.61) 

Хант по ку ша ва да раз ви је кон цеп ту ал ни окви ра за про у ча-
ва ње мо рал не ре гу ла ци је и дру штве них по кре та ко ји је за го ва ра ју 
или тво ре. У том сми слу, про у ча ва ње мо рал не ре гу ла ци је као не-
из бе жне прак се упра вља ња или вла да ња под ра зу ме ва усред сре ђе-
ност па жње на дру штве но де ло ва ње ко је по ку ша ва ути ца ти на по-
на ша ње љу ди, про јек ти мо рал не ре гу ла ци је об у хва та ју прак се где 
не ки дру штве ни аген ти, на мо рал ној осно ви, про бле ма ти зу ју не ке 
аспек те по на ша ња, вред но сти или кул ту ре дру гих и те же да им на-
мет ну мо рал ну ре гу ла ци ју, они за пра во за бра њу ју или про скри бу ју 
не ка по на ша ња, вред но сти или кул ту ре.62) Ово под ра зу ме ва и на 
мо рал ној осно ви за сно ва но иде а ли зо ва ње не ких аспе ка та по на ша-
ња, вред но сти и кул ту ра, те на сто ја ње њи хо вог про пи си ва ња или 
пре скри бо ва ња. Раз у ме ва ње мо рал не ре гу ла ци је као про скрип ци је 
и пре скрип ци је је од ре ђу је као ди стинк тив ну фор му дис кур зив не 
и по ли тич ке прак се, као мо рал ну по ли ти ку. Мо рал на ре гу ла ци ја, 
да кле, под ра зу ме ва раз ви ја ње про фи ли са них мо рал них дис кур са 
ко ји гра де мо ра ли зу ју ћи су бјект и објект или ме ту ко ји де лу је у 

60) Нео ло ги зам go vern men ta lity, на стао спа ја њем пој мо ва упра вља ти или вла да ти (go vern) 
и на чи на ми шље ња (men ta lity), ука зу је на то да ни је мо гу ће про у ча ва ти тех но ло ги је 
мо ћи без ана ли зе по ли тич ке ра ци о налн сти ко ја им се на ла зи у осно ви. При да ју ћи му 
нај ши ре мо гу ће зна че ње, од упра вља ња др жа вом, пре ко упра вља ња по ро ди цом, до са-
мо кон тро ле, Фу ко кон ста ту је бли ску по ве за ност из ме ђу об ли ка мо ћи и про це са су бјек-
ти фи ка ци је. Ви дљи ва је усред сре ђе ност на пи та ња „упра вља ња упра вља њем“, у ра спо-
ну од „упра вља ња со бом“ до „упра вља ња дру ги ма“. Ана ли за по ли тич ке мо ћи на ни воу 
go vern men ta lity кон цеп та се ба ви  пи та њи ма ко ја се ти чу оно га што је власт од ре ђе ног 
ти па же ле ла да се де си, у од но су на на чин де фи ни са ња не ког про бле ма, од ре ђи вањ-
ња за цр та них ци ље ва и пре ко се лек то ва них стра те ги ја и тех ни ка. Ви ди ви ше Lem ke, 
T. „Fo u ca ult, Go vern men ta lity and Cri ti que“, 2000, стр. 1-17. Рад пре зен то ван на Ret hin-
king Mar xism Con fe ren ce, Uni ver sity of Am herst, 21. 09.-24. 09. До ступ но на: http://www.
tho ma slem ke web.de/pu bli ka ti o nen/Fo u ca ult,%20Go vern men ta lity,%20and%20Cri ti que%20
IV-2.pdf [приступљено 05. 05. 2015] и Ro se, N. Po wers of Fre e dom: Re fra ming Po li ti cal 
Tho ught. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1999, стр. 15-61.

61) Hunt, A. Go ver ning Mo rals: A So cial Hi story of Mo ral Re gu la tion. Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 1994.; ви ди и ви ди и Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as 
Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 17–34.

62) Ibi dem, стр. IX, 4, 6.
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скла ду са мо ра ли зу ју ћим прак са ма. Мо рал ни дис кур си и мо ра ли-
зу ју ће прак се мо гу би ти не га тив ни (про скрип тив ни) или по зи тив-
ни (пре скрип тив ни). Go vern men ta lity кон цепт је кон вер ген тан са 
иде јом мо рал не ре гу ла ци је и Хант под њим под ра зу ме ва, са јед не 
стра не, оне дис кур се и прак се пу тем ко јих се не што раз ма тра ис-
прав ним и по год ним објек том упра вља ња или вла да ња и, са дру ге 
стра не, сред ства вла да ња или упра вља ња ан га жо ва на кроз сет, ма-
ње или ви ше, ра ци о на ли зо ва них про гра ма, стра те ги ја, так ти ка и 
тех ни ка ори јен ти са них на ути ца ње на по ступ ке дру гих.63) При то-
ме, ути ца ње или де ло ва ње на дру ге об у хва та све об ли ке спољ них 
ак тив но сти - кон тро лу, огра ни че ња и при си лу, ко је су усме ре не ка 
сти му ли са њу и ини ци ра њу са мо-упра вља ња.

Да би пре зен то вао еле мен те мо рал не ре гу ла ци је, Хант на-
во ди при мер вас пи та ња де це, ко је ни ка да ни је тех нич ко пи та ње, 
већ, ма ње или ви ше, укљу чу је мо рал ну ком по нен ту од го вор но сти 
за вла да ње де це:64) (1) мо ра ли зо ва ни су бјект (ро ди те љи); (2) мо ра-
ли зо ва ни објект или циљ (де ца); (3) зна ње (не фор мал но или екс-
перт ско); (4) дис курс уну тар ко га је зна ње да то као нор ма тив ни 
са др жај (нпр. кон тро ла оно га што де ца гле да ју на те ле ви зи ји); (5) 
скуп прак си (нпр. по ха ђа ње шко ле); и (6) „ште та“ ко ја ће би ти из-
бег ну та или пре ва зи ђе на (нпр. не а де кват но со ци ја ли зо ва но де те). 
Мо рал на ди мен зи ја ни је ин трин сич ни ква ли тет ре гу ла тор не ме те, 
јер не по сто ји скуп про бле ма ко ји су ну жно мо рал ни про бле ми: 
мо рал на ди мен зи ја је ре зул тат по ве за но сти су бјек та, објек та, зна-
ња, дис кур са, прак си и њи хо вих про јек то ва них со ци јал них кон се-
квен ци. По ста вље но ши ре, про јек ти мо рал не ре гу ла ци је об у хва-
та ју сле де ће ком по нен те: (1) кључ не аген те, вр ло че сто се ра ди о 
спе ци фич ним дру штве ним по кре ти ма; (2) њи хо ве спе ци фич не ме-
те, уоби ча је но од ре ђе ни љу ди и/или ме ста ко ја оку пи ра ју; (3) про-
јект „ан га жу је“ так ти ке и тех ни ке, укљу чу ју ћи про па ган ду, аги ти-
то ва ње за про ме не и, по не кад, ди рект но де ло ва ње; (4) из ра жа ва ње 
дис кур са пре ко вла сти те про па ган де и да ле ко се жних ак тив но сти 
са мог по кре та; и (5) по ли тич ког кон тек ста обе ле же ног скла па њем 
са ве за и по тен ци јал ним от по ром. За раз ли ку од ин ди ви ду ал них 
дру штве них по кре та, про јек ти мо рал не ре гу ла ци је има ју нај ви ше 
из гле да да ус пе ју уко ли ко се мо гу фор му ли са ти као са ве зи ина че 
раз ли чи тих ин те ре са.

Мо рал ни дис кур си вр ло че сто по ве зу ју мо ра ли зу ју ћи су-
бјек те и објек те са не ким мо ра ли зу ју ћим прак са ма на на чин да им 
се при пи ше не ка дру штве на ште та, ко ја ће по сто ја ти све до оно-

63) Ibi dem, стр. 185.

64) Ibi dem, стр. 7.
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га мо мен та док су бјек ти, објек ти и прак се не бу ду ре гу ли са ни65). 
Мо рал на ре гу ла ци ја је „ис пу ње на“ пре „мо ра ли за ци јом“ не го „мо-
рал но шћу“, па је сто га ре ла ци о на, утвр ђу ју ћи не ки ге не ра ли зо ва ни 
осе ћај по гре шно сти не ког по на ша ња, на ви ке или скло но сти. Слич-
но ну жно сти на пу шта ња мо де ла, тер ми но ло ги је и прет по став-
ки дру штве не кон тро ле, услед ре и фи ка ци је дру штва и не ги ра ња 
људ ског сло бод ног де ла ња, по Хан ту, тре ба на пу сти ти и кон цепт 
мо рал не па ни ке и то због: (1) не га тив не нор ма тив не про це не, јер 
пред ста ва па ни ке под ра зу ме ва од го во ре на не ки дру штве ни про-
блем ко ји су у нај бо љем слу ча ју пре те ра ни, а у нај го рој ва ри јан ти 
пот пу но ира ци о нал ни; (2) скло но сти те о ре ти ча ра мо рал не па ни ке 
кон спи ра тив ним те о ри ја ма функ ци о ни са ња др жа ве и/или ме ди ја; 
и (3) де фи ни са ња свих мо рал них кам па ња као ин трин сич но кон-
зер ва тив них. Про јек ти мо рал не ре гу ла ци је или са ве зи има ју три 
мо гу ћа из во ра, са раз ли чи тим сте пе ном ути ца ја у за ви сно сти од 
вре ме на и про сто ра: (1) од о зго, од стра не др жа ве, (2) од стра не 
сред ње(их) кла се(а), и (3) од о здо, од стра не на род них осе ћа ња. 

Сред ња кла са се мо же од ре ди ти као цен трал на зо на про це са 
мо рал не ре гу ла ци је, а њен „оки дач“ пред ста вља страх иза зван осе-
ћа јем кри зе. Та „уз бу ње ност“ сред ње кла се ће се по ја ча ти и ма ни-
фе сто ва ти пре ко дру штве них по кре та сва ки пут кад се бу де чи ни ло 
да се мо рал ни по ре дак уру ша ва - или цео или у не ким тач ка ма, где 
не ки по себ ни дру штве ни страх слу жи да би по та као низ пи та ња и 
са ве за раз ли чи тих дру штве них сна га. При то ме, да би оства ри ли 
аде ква тан ути цај, дру штве ни по кре ти мо ра ју би ти спо соб ни за ак-
ти ви ра ње дис кур зив не фор ма ци је ко ја се мо же озна чи ти као „ком-
би на тор ни ка па ци тет“.66) Ра ди се о фор му ли са њу „амал га ма“ или 
ком би на ци је еле ме на та, ко ја успе ва да, по јед ном пи та њу, у јед ном 
про сто ру и вре ме ну, „ле гу ри ше“ или по ве же ве ли ки број раз ли чи-
тих кон цеп ту ал них тра јек то ри ја мо ра ли за тор ских дис кур са, на ра-
ти ва и пер цеп ци ја. По Хан ту, дру штве ни по кре ти су ма ни фе ста ци ја 
„анк си о зно сти сло бо де“ ко ја је ка рак те ри стич на за ли бе рал не об-
ли ке вла сти, јер ве ли ке ур ба ни зо ва не ме се „зах те ва ју“ ме ха ни зме, 
раз ли чи те од тра ди ци о нал них, за рад ар ти ку ли са ња за јед нич ких 
вред но сних и уни фи ку ју ћих на ра ти ва. У том сми слу, нај ва жни ји је 
ге не ра ли зо ва ње и ши ре ње ме ха ни зма са мо-огра ни ча ва ња или са-
мо-ди сци пли но ва ња. По ве ћа на осве шће ност дру штве них раз ли ка 
оме та др жав не ле ги стла тив не на по ре у про ду ко ва њу јав не сфе ре 
спо соб не за осна жи ва ње мо рал ног по рет ка ко ји је нео п ход ни пред-

65) Ibi dem, стр. 8.

66) Ibi dem, стр. 214-215.
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у слов дру штве ног по рет ке, па др жав ни „мо рал но-ре у ла тор ски“ 
про јек ти пр во мо ра ју ство ри ти осе ћај „уз бу не“ и опа сно сти.

По Шо ну Хи ру (Sean Hi er), „ко е нов ски“ кон цепт мо рал не 
па ни ке је не кри тич ки ко ри шћен у со ци о ло шким ана ли за ма ко је 
су се од но си ле на иде о ло ги ју, то јест на оп шти скуп иде ја до ста 
„на тег ну то“ тре ти ра них као те мељ за раз ли чи те фор ме ко лек тив-
ног по на ша ња.67) Ан га жо ва њем не кри тич ке по став ке иде о ло ги је, 
зна тан део те о риј ског про ми шља ња мо рал не па ни ке се ре фе ри рао 
на ме ди је, мо рал на па ни ка је исто вре ме но би ла сет иде ја и об лик 
дру штве ног де ла ња „уг не жде них“ у ви ше ге не ра ли зо ва но ста ње 
стра ха или уз бу не. И док у прак тич ном сми слу људ ско ме ђу де ло ва-
ње мо же би ти си мул та но по и ма но као из раз и уве ре ња и де ло ва ња, 
по сто ји ре ле вант на ана ли тич ка ди фе рен ци ја ци ја из ме ђу оно га што 
љу ди ми сле и оно га што чи не. Ер го, мо же се го во ри ти о ана ли-
тич кој ди стинк ци ји из ме ђу оно га што се по ја вљу је у ме ди ји ма и 
оно га што љу ди др же за чи ње нич но или „ствар но“. Су прот но то-
ме, гро те о рет ске ела бо ра ци је ме диј ске па ни ке по ред не кри тич ког 
амал га ми ра ња ме диј ског дис кур са и дру штве не пер цеп ци је, ни је 
ус пео про пи та ти ни од нос дру штве не пер цеп ци је и ко лек тив ног 
де ла ња. Ко мен та ри шу ћи го ре из не ту Вик то ро ву по став ку мо рал не 
па ни ке, Хир иден ти фи ку је два ре ле вант на про бле ма у њеноj „про-
класичноj“ кон цеп ту а ли за ци ји. Као пр во, кон ста та ци ја да мо рал на 
па ни ка, схва ће на као ко лек тив ни об лик по на ша ња, прет по ста вља 
иде о ло шку фор ма ци ју ко ја об у хва та зна ча јан део ста нов ни штва је 
ам би гви тет но фор му ли са на, оста је не ја сно ка да мо рал на па ни ка 
пред ста вља об лик ко лек тив ног де ла ња. У не до стат ку очи глед них 
до ка за јав ног ан га жма на, ис тра жи ва чи се окре ћу ме диј ској по-
кри ве но сти и за ко но дав ним ак тив но сти ма као су ро га ту за ре ги-
стро ва ње дис пер зив но сти јав не за бри ну то сти. Дру ги про блем, се 
од но си на по те шко ће ко је на ста ју спа ја њем про дук ци је и ре про-
дук ци је зна че ња са ва жно шћу мо би ли за ци је ко лек тив них об ли ка 
по на ша ња на не кри тич ки на чин, екс пла но тор ни зна чај је сме штен 
на функ ци је или свр хе, а не на са др жај дис кур са мо рал не па ни ке.

Хир је кре нуо са де фи ни са њем мо рал не па ни ке као фор ме 
мо рал не ре гу ла ци је, а за вр шио са на по ри ма да по ка же ка ко се не-
ста бил ни мо ра ли зу ју ћи дис кур си, као про ду же так мо ра ли за ци је 
у сва ко днев ном жи во ту, пре но се кроз кон фи гу ра ци ју при ту жби и 
ри зи ка у окви ру нео ли бе ра ли зма. Ка ко је го ре при ка за но, он кри-

67) Hi er, S. P. „Con cep tu a li zing Mo ral Pa nic thro ugh a Mo ral Eco nomy of Harm.” Cri ti cal So-
ci o logy, 28(3), 2002а, стр. 313.; ви ди и Hi er, S. P. „Thin king Beyond Mo ral Pa nic: Risk, 
Re spon si bi lity, and the Po li tics of Mo ra li za tion.“ The o re ti cal Cri mi no logy, 12(2), 2008, стр. 
173–190.; и Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., 
стр. 17–34.
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ти ку је ис тра жи вач ко ис тра ја ва ње на ме диј ском по кри ва њу као 
бит ном де лу сту ди ра ња мо рал не па ни ке, за то што пре не бре га ва 
ана ли зи ра ње ак тив но сти вла сти или оних ко ји ис ти чу или фор му-
ли шу од ре ђе ње зах те ве и ди мен зи ја јав них осе ћа ња. Ана ли зи ра ње 
мо рал не па ни ке се и да ље ба зи ра на ког ни тив ним, би хе ви о рал ним 
и нор ма тив ним ме ра ма ја за из ме ђу ствар но сти про бле ма и ње го ве 
ре пре зен та ци је, оно го то во у пот пу но сти за ви си од спо соб но сти да 
де мон стри ра не сра змер ност ре ак ци је, од но сно ње ну пре те ра ност, 
у од но су на пра ву опа сност. Као по сле ди ца се ја вља ус кра ће ност 
за по у зда не по ка за те ље шта кон сти ту и ше ствар ни ни во за бри ну то-
сти, анк си о зно сти или опа сно сти. Оно што је још и го ре, мо рал на 
па ни ка се тре ти ра пре као по себ на или ван ред на, а не уоби ча је на 
или ор ди нар на, ак тив ност, те као ва жан за да так на ме ће - из на ла же-
ње ка ри ке ко ја по ве зу је мо рал ну па ни ку са ви ше ру тин ским про-
це си ма мо рал не ре гу ла ци је, то јест обез бе ђе ње те о рет ских ору ђа 
за об ја шње ње ди на ми ке пре стан дар ди зо ва не не го ати пич не не ста-
бил но сти мо ра ли за ци је у сва ки да шњем жи во ту.

За Хи ра, про јект мо рал не ре гу ла ци је за ви си и од иден ти те та 
оних ко ји на сто је да ре гу ли шу, и од иден ти те та оних ко ји „тре ба“ 
да бу ду ре гу ли са ни, про је кат мо рал ног ре гу ли са ња зах те ва етич ке 
са мо-фор ма ци је и ре гу ла то ра и ре гу ли са них.68) Оно што је још мо-
рал но ва жни је, мо ра ли зу ју ћи дис кур си не ма ју не ки „пе три фи ко-
ва ни“, ста бил ни или „јед ном за сваг да да ти“ са др жај, мо ра ли за ци-
ја се мо же по ка за ти у не бро је но мно го об ли ка. Мо рал на па ни ка и 
мо рал на ре гу ла ци ја има ју две за јед нич ке ка рак те ри сти ке: (1) сва ка 
под ра зу ме ва гру пу љу ди ко ја хо ће да ути че на по на ша ње дру гих; 
и (2) у окви ру сва ке, ре гу ла то ри по твр ђу ју сво је иден ти те те чак и 
кад по ку ша ва ју оспо ри ти ту ђи иден ти тет.69) Она има и две бит не 
раз ли ке у од но су на мо рал ну ре гу ла ци ју: (1) мо рал на па ни ка не 
под ра зу ме ва „ре фор ма тор ску“ мен та ли тет ску тран сфор ма ци ју мо-
рал ног де ви јан та, она је, за раз ли ку од мо рал не ре гу ла ци је, крат ка 
и усме ре на на огра ни ча ва ње де ло ва ња, а не на етич ку ди мен зи ју, 
не ког спе ци фич ног „на род ног де мо на“; и (2) она ја сни је, не го што 
је то слу чај са мо рал ном ре гу ла ци јом, из ра жа ва ди фе рен ци ја ци ју 
из ме ђу не ви них жр та ва и „гре шних“, кри вих по чи ни ла ца.

Мо же се ре ћи да је у оп ти ца ју по зи ва ње на мо рал ну еко но-
ми ју ште те или не прав де: иде ју да је не ко по вре ђен де ло ва њем не-
ког дру гог. Мо рал на па ни ка пред ста вља спе ци фич но ис по ља ва ње 
мо рал не ре гу ла ци је, при че му се про це си и прак се кон сти ту и са-

68) Hi er, S. P. „Con cep tu a li zing Mo ral Pa nic thro ugh a Mo ral Eco nomy of Harm.” op. cit., стр. 
328.

69) Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 22-23.
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ња ин клу зив не за јед ни це пре се ца ју са ра зно род ним упра вљач ким 
аран жма ни ма за рад огра ни ча ва ња де ло ва ња Дру гог у ин те ре су 
оја ча ва ња иден ти те та ин клу зив не за јед ни це.70). Пре ко дис кур зив не 
ар ти ку ла ци је на Нас и Њих, мо рал на па ни ка фун ги ра као по ли тич-
ка тех но ло ги ја на су прот дис кур зив не кон струк ци је апа ра та си гур-
но сти и пре ва лент но је окре ну та ка ур гент ном на чи ну ре гу ла тив не 
ин тер вен ци је. Мо рал на ре гу ла ци ја за ви си од ди ја лек тич ког про це-
са су бјек ти фи ка ци је, ду го трај ног про це са „усме ре не мо ра ли за ци-
је“, ка рак тер ног пре о бра жа ја ре гу ли са них и афир ма ци је иден ти те-
та ре гу ла то ра, то јест ин тер на ли зо ва ња ре гу ла тор ских мо рал них 
ко до ва по на ша ња од стра не ре гу ли са них. Мо рал на па ни ка се, опет, 
мо же раз у ме ти на два опреч на на чи на: (1) као ре ак ци ја на за па да ње 
про це са су бјек ти ви ка ци је Дру гог у ста ње кри зе или не у спе ха, и (2) 
као ре ак ци ја на не мо гућ ност су бјек ти фи ка ци је Дру гог.71) 

Ер го, мо рал на па ни ка пред ста вља при вре ме ну на пу кли ну у 
ру тин ском од ви ја њу про це са мо рал не ре гу ла ци је, мо рал на па ни ка 
ће „про кљу ча ти“ он да ка да мо рал на ре гу ла ци ја за пад не у ста ње де-
фект но сти или дис тор зи је, што ће до ве сти до ин стант ре гу ла тор не 
ин тер вен ци је. Она пред ста вља не стал ну ло кал ну ма ни фе ста ци ју 
не че га што се мо же озна чи ти као гло бал ни про је кат мо рал не ре-
гу ла ци је, она се ја вља у фор ми пе ри о дич них кри за и сло мо ва на 
ни воу мо рал ног упра вља ња, те за ви си од спо соб но сти да раз ли чи-
те дис кур зив не фор ма ци је при пи су ју узро ке и од го вор ност истим 
на род ним де мо ни ма, ко ји оте ло тво ру ју ге не рал ни је по и ма ње или 
ста ње дру штве не, то јест мо рал не, ште те. Док се Хант ба ви ти ме 
ка ко са вре ме ном мо ра ли за ци ја као сва ко днев на по ја ва функ ци о ни-
ше пре ко ан га жо ва ња ри зи ка и ште то ва ња (од но сно по вре ђи ва ња 
или шко дљи во сти), до тле је Хир фо ку си ран на не стал ност или не-
ста бил ност мо ра ли за ци је (под „уда ри ма“ мо рал не па ни ке) и на ње-
но функ ци о ни са ње као за јед нич ке ка рак те ри сти ке ак ту ел них по ли-
тич ких дис кур са. Во ла ти ли тет дис кур са мо рал не па ни ке се ба зи ра 
на ефе мер ним сен за ци о на ли стич ким, за па љи вим и спек та ку лар-
ним сце на ри ји ма ко ји из би ја ју из не на да и из не на да се по вла че.72)

Ма да спо ра дич не мо рал не па ни ке, ка ко је то већ ре че но, 
не ма ју пе три фи ко ван или фик си ран са др жај, њи хо во за јед нич-
ко обе леж је је про ме на „ша бло на“ ин ди ви ду а ли зо ва ног етич ког 
по на ша ња под ути ца јем ко лек ти ви зи ра них дис кур са упра вља ња 

70) Hi er, S. P. „Con cep tu a li zing Mo ral Pa nic thro ugh a Mo ral Eco nomy of Harm.” op. cit., стр. 
329.

71) Loc. Cit.

72) Hi er, S. P. „Thin king Beyond Mo ral Pa nic: Risk, Re spon si bi lity, and the Po li tics of Mo ra li za-
tion.“ op. cit., стр. 174.
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ри зи ци ма, усме ре них на ште ту про јек то ва ну или по ста вље ну од 
стра не нео д го вор них дру гих. На кон цеп ту ал ном ни воу, то под ра-
зу ме ва да се мо ра ли за ци ја у сва ко днев ном жи во ту ба зи ра на ди-
ја лек тич ком су прот ста вља њу ин ди ви ду а ли зо ва них дис кур са, ко ји 
зах те ва ју од љу ди да пре у зму лич ну од го вор ност у упра вља ња ри-
зи ком (на при мер од го вор но кон зу ми ра ње ал ко хо ла), и ко лек ти-
ви зи ра них дис кур са, схва ће них као из бе га ва ње ши ре по ста вље не 
ште те (на при мер по сле ди це во жње у пи ја ном ста њу), нео д го вор ни 
Ја је тран спо но ван или ко ри го ван нео д го вор ним Дру гим. По сле-
ди ца је ар ти ку ли са ње при ту жби, од брам бе них гру па, про тив оних 
ко ји иза зи ва ју не ки со ци јал ни мо дус ште те, са по тен ци јал ним кли-
мак сом у зах те ви ма за дра стич ним ме ра ма. За раз ли ку од кла сич не 
пер цеп ци је не стал но сти мо рал не па ни ке као ира ци о нал ног, не сра-
змер ног и ван ред ног дру штве ног де ла ња, по Хи ру, во ла ти ли тет је 
ви ше ру тин ски про ши ре ње сва ки да шњег жи во та ко ји де лу је пре ко 
про мен љи ве кон фи гу ра ци је ри зи ка и од го вор но сти.73)

Под руч је оно га што је ре ле вант но или што мо же иза зва ти 
мо рал ну па ни ку је про ши ре но до тач ке ка да је по треб но утвр ди-
ти кри те ри ју ме раз ли ко ва ња уну тар оп ште ка те го ри је мо рал не ре-
гу ла ци је.74) У том сми слу мо же мо раз ли ко ва ти три кон цеп ту ал на 
кри те ри ју ма, ко ји мо гу по мо ћи у ди стинк ци ји по је ди нач них про-
бле ма у од но су на груп ну ва ри јан ту и ко ји пред ста вља ју ди мен зи је 
дис кур зив не кон струк ци је про бле ма: (1) мо рал ни по ре дак; (2) дру-
штве ну кон тро лу; и (3) go vern men ta lity кон цепт. Мо рал ни по ре дак 
ука зу је на „уз др ма ност те ме ља дру штва“, то јест на ни во пер ци пи-
ра не опа сно сти фун да мен тал ним вред но сти ма не ког дру штва. У 
том сми слу про бле ми мо гу би ти:75) (1) успе шно кон стру и са ни као 
опа сност за мо рал ни по ре дак, те као та кви, са нај ве ћим сте пе ном, 
ве ро ват но ће ква ли фи ко ва ни за мо рал ну па ни ку (на при мер пи та ња 
кри ми на ла); (2) тре ти ра ни као не до вољ на прет ња мо рал ном по-
рет ку, али са „ре ал ним“ по тен ци ја лом да то по ста ну (на при мер 
пор но гра фи ја); и (3) ви со ко мо ра ли зи ра ни, али, под нор мал ним 
усло ви ма без ка па ци те та за кон стру и са ње у сме ру опа сно сти за 
мо рал ни по ре дак (на при мер сек су ал но пре но си ве бо ле сти).

Дру штве на кон тро ла по ка зу је у ко јој ме ри су про на ђе на 
одр жи ва ре ше ња, то јест ко ли ко су не ки про бле ми дис кур зив но 
кон стру и са ни као по год ни за ре ша ва ње пре ко ин стру ме на та дру-
штве не кон тро ле. Ов де се пред ла же сле де ћа кла си фи ка ци ја:76) (1) 

73) Ibi dem, стр. 173.

74) Critcher, C. „Wi de ning the Fo cus: Mo ral Pa nics as Mo ral Re gu la tion.“ op. cit., стр. 24–31.

75) Ibi dem, стр. 26-27.

76) Ibi dem, стр. 27-28.
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про бле ми где је дру штве на кон тро ла ефи ка сна, јер за ко ни мо гу 
обез бе ди ти оштре и по сто ја не ка зне (на при мер кри ми нал); (2) 
про бле ми где је дру штве на кон тро ла про бле ма тич на, за ко ни су или 
не а де кват ни или их је те шко при ме ни ти (на при мер ре кре а ци о но 
кон зу ми ра ње дро га); и (3) про бле ми где је за кон ске ме ре не мо гу ће 
при ме ни ти (на при мер здрав стве ни про бле ми ти па по ли пи о ни је). 
Go vern men ta lity кон цепт ма ни фе сту је кон стру и са ње рав но те же из-
ме ђу, спо ља на мет ну те, мо рал не ре гу ла ци је и, ин тер но ге не ри са не, 
етич ке са мо-фор ма ци је или фор ма ци је ја ства (мо рал на ре гу ла ци је 
не под сти че по чи ни те ља да са мо од у ста не од мо рал но не а де кват-
ног по на ша ња, већ и да из вр ши вла сти то етич ко (ре)фор му ли са ње, 
тим чи ном мо рал ни ре гу ла то ри об ли ку ју и вла сти ту етич ку са мо-
фор ма ци ју). Има ју ћи прет ход но на уму, мо же се го во ри ти о сле де-
ћој ти по ло ги ји ге не ра ли зо ва не са мо-ре гу ла ци је:77) (1) етич ка ре гу-
ла ци ја ко ја ин кор по ри ра упра вља ње со бом или ја ством фун ди ра на 
на под сти ца њи ма ко ја не укљу чу ју кон тро лу дру гих (на при мер, 
спо ме ну та, по ли пи о ни ја); (2) ре гу ла ци ја ко ја об у хва та екви ли бри-
јум де ло ва ња усме ре ног на дру ге и са мо-ре гу ла ци је или ре гу ла ци је 
се бе (на при мер на сил нич ки ме диј ски са др жа ји); и (3) ре гу ла ци ја 
ко ја је усме ре на ка дру ги ма, а рет ко ка се би (на при мер сек су ал но 
зло ста вља ње де це).

Ка да се, да кле, рас пра вља са др жај дис кур са ово вре ме не мо-
рал не па ни ке, он да се не мо же из бе ћи ње го ва усло вље ност нео-
ли бе рал ним кон тек стом на ви ше ни воа:78) (1) мо рал на па ни ка ка-
сне мо дер но сти ни је про из вод ин тен ци је де фи ни са не ка жња ва њем 
или ин ди ви ду ал ном ре ха би ли та ци јом, она де мон стри ра же љу да 
се ре гу ли ше и нор ма ли зу је це ло куп на по пу ла ци ја, да се из на ђу 
и раз ви ју ра ци о нал ност и ме ха ни зми ко ји омо гу ћа ва ју упра вља-
ње гра ђа ни ма; (2) циљ на гру па та ко по ста вље ног сце на ри ја ни су 
кри ми нал ци, већ сви по је дин ци ко ји пре те дру штву, то јест нор ма-
ма пре суд ним за функ ци о ни са ње нео-ли бе рал ног ре жи ма; (3) она 
ни је све де на на кам па ње за про мо ви са ње ре да и за ко на, у сми слу 
про фи лак се ин ди ви ду ал не и лич не си гур но сти од кри ми нал них 
прет њи, она је еко ном ска мо рал на па ни ка ко ја се ти че по ста вља ња 
но вих кри те ри ју ма за гра ђан ство у сфе ри нео-ли бе рал не по ли тич-
ке еко но ми је, за рад вра ћа ња по ве ре ња у во ђе у вре ме ну ка да дру-
штве не про ме не угро жа ва ју ета бли ра не струк ту ре ко је су да ва ле 
осе ћај си гур но сти; (4) циљ оних ко ји ди зај ни ра ју мо рал ну па ни ку 
ни је не по сред но над гле да ње „на род них де мо на“ од стра не др жав-

77) Ibi dem, стр. 28-29.

78) Aj zen stadt, M. „Mo ral Pa nic and Neo Li be ra lism: The Ca se of Sin gle Mot hers on Wel fa re in 
Israel“, Bri tish Jo ur nal of Cri mi no logy, 49(1), 2009, стр. 83.
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них и ка зне них те ла, већ кре и ра ње но вих об ли ка де цен тра ли зо-
ва ног над зо ра ко ји вр ши сва ки члан дру штва; (5) на прет ход ном 
ба зи ра ни дис курс ци ља на ства ра ње но вог гра ђа ни на, ак тив ног 
и еко ном ски од го вор ног за се бе без окре та ња ка др жа ви, што би 
огра ни чи ло ње не ин тер вен ци је у сфе ри тр жи шта и ци вил ног дру-
штва; (6) ис ход та кве си ту а ци је ни је до но ше ње за ко на, већ ства ра-
ње ак ту ел них и сим бо лич ких смер ни ца за ре гу ли са ње гра ђа на, са 
ци љем да усме ра ва ју ин ди ви ду ал но и груп но по на ша ње; и (7) мо-
рал на па ни ка има из у зет но ва жно ме сто у ства ра њу нео-ли бе рал не 
тех ни ке упра вља ња.

ЗА КЉУ ЧАК

Као по тен ци јал на огра ни че ња мо рал не па ни ке мо же мо де-
тек то ва ти ви ше раз ли чи тих кон цеп ту ал них мо ме на та.79) Ка да го-
во ри мо о не сра змер но сти ре ак ци је у од но су на де ви ја ци ју ко ја се 
осу ђу је или тер ти ра, у оп ти ца ју су ем пи риј ски спо ро ви у ве зи са 
ствар ном при ро дом и оби мом по сма тра ног про бле ма. Без об зи ра 
на чи ње ни цу да се прет ход на за мер ка, ори јен ти са на на ме ре ња и 
ева лу а ци је, мо же ре ду ко ва ти или „ану ли ра ти“ аде кват ним по да ци-
ма и ме то да ма ис тра жи ва ња, оста је кон цеп ту ал ни не до у ми ца да ли 
је ме ре ња не ке (пре те ра не) ре ак ци је ма ње по ве за но са „чвр стом“ 
ствар но сти, а ви ше са су бјек тив ним пред ста вља њем те исте ствар-
но сти. У том сми слу, по ста вља се и пи та ње да ли објект за бри ну-
то сти, не ки „на род ни де мон“, де ви ја ци ја или по на ша ње, уоп ште 
мо же би ти са зна то на пот пу но објек ти ван на чин или би ва ствар 
раз ли чи тих су бјек тив них ин тер пре та ци ја и ре пре зен та ци ја. Ре ги-
стро ва ње не ког до га ђа ња као мо рал не па ни ке, мо же ука зи ва ти и на 
не до ста так ува жа ва ња мо рал них пер спек ти ва ини ци ја то ра, то јест 
за бри ну тих или „ис про во ци ра них“.

Про у ча ва ње мо рал на па ни ка је по не кад ба зи ра но на нео прав-
да ном из јед на ча ва њу ко лек тив них дру штве них про це са са ин ди ви-
ду ал ним пси хо ло шким пан да ном, али је та кав ан то по мор фи стич ки 
при ступ из гу био на кре ди би ли те ту по ве ћа њем све сти о по ли тич-
кој фраг мен та ци ји и ме диј ској про ли фе ра ци ји. Мо рал на па ни ка се, 
на да ље, че сто тре ти ра као при вре ме но, ефе мер но до га ђа ње усме-
ре но на са да шњост, осло бо ђе но од исто риј ски струк ту и ра них про-
це са ко је она ин вол ви ра. Уко ли ко се и кре не од прет по став ке да је 
ана ли за мо рал не па ни ке усме ре не ка про у ча ва њу ње ног ути ца ја и 

79) Ro hloff, A. и Wright, S. „Mo ral Pa nic and So cial The ory: Beyond the He u ri stic. Cur rent So-
ci o logy, 58(3), 2010, стр. 405-408.
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кон се квен ци, оста је про бле ма тич но ка ко се мо же сти ћи до тих са-
зна ња без про у ча ва ња ге не зе од но сног дру штве ног про бле ма. Ка да 
се ра ди о од го вор но сти за мо рал ну па ни ку, о ње ној ин тен ци о нал-
но сти или не ин тен ци о нал но сти, ва жно је по тен ци ра ти чи ње ни цу 
да је мо рал на па ни ка ком плек сан фе но мен ко ји пле ди ра за плу рал-
ност ре ак ци ја на од ре ђе не мо рал не кон ста та ци је. Ко ди ра ње мо рал-
не па ни ке је флек си бил но и ком пе те тив но, за ви сно од кон јунк ци је 
аге на та (на при мер др жа ве и дру штве них по кре та), где мо рал ни 
код де лу је кроз ви ше рас по ре да ри зи ка и од го вор но сти не сво дљи-
вих на вре мен ске и про стор не гра ни це.

Ка да се ра ди о нор ма тив но сти, тре ба још ре ћи и да је иде ја 
мо рал не па ни ке од са мог по чет ка упо тре бља ва на као дру штве на 
кри ти ка, где је па ни ка пред ста вље на као „ира ци о нал на“ дру штве-
на ре ак ци ја, те, сто га, у са мом стар ту по гре шно усме ре на (или не-
у сме ре на, ма ри ги на ли зо ва на као ствар ни дру штве ни про блем). У 
том сми слу, ис тра жи ва ње мо рал не па ни ке је сва ка ко по ли тич ки 
про је кат. Та ква кон цеп ту ал на кон сте ла ци ја по пи та њу нор ма тив-
но сти мо же по слу жи ти као об ја шње ње за што је мо рал на па ни ка, 
за мно ге ње не ис тра жи ва че, би ла и оста ла не до ступ на за раз во ју 
со ци јал не те о ри је, по себ но оног де ла ко ји се ба ви мо рал ном ре-
гу ла ци јом. На су прот та квој кон ста та ци ји, по Че су Кри че ру, ана-
ли зе мо рал не па ни ка сво ју ва лид ност за до би ја ју, по ред чи ње ни це 
да про ве ра ва ју из об ли ча ва ње и пре те ри ва ње не ког про бле ма, те да 
ме ди ји ма до де љу ју ин стру мен тал ну уло гу, и пре ко иде је да су, у 
крај њој ин стан ци, уте ме ље не на схва та њу да је јед на од есен ци-
јал них функ ци ја дру штве них на у ка ка па ци тет за про це ну тврд њи о 
по ло жа ју дру штве них про бле ма и де ви јант них гру па.80)

Пост-мо дер на мо рал на па ни ка је све ви ше ин ста ли ра на у на-
ра ти ву ли бе рал ног упра вља ње ја ством или са са мим со бом. Ме ђу-
тим, оно што овом ста но ви шту да је пу ну вред ност ни је са мо кон-
ста то ва ње ње ног сва ки да шњег при су ства (из бе га ва ња ри гид но сти 
ка жња ва ња и ре ха би ли та ци је), већ и мо гућ ност да мо рал на па ни-
ка оку пи ра про стор на ра ти ва мо рал не ре гу ла ци је. Ово ни је по тен-
ци ра ње ауто но ми је со ци јал не ре ак ци је, фак та да мо рал на па ни ка 
ни је у пот пу но сти де тер ми ни са на де ви ја ци јом на ко ју ре а гу је, већ 
пред ста вља пле ди ра ње за иде ју да у пост-мо дер ном дру штву на ра-
тив мо рал не па ни ке мо же би ти из јед на че на са на ра ти вом мо рал не 
ре гу ла ци је. Ово им пли ци ра да оста је отво ре на мо гућ ност да пост-
мо дер но дру штво мо же би ти пер ци пи ра но као пер ма нент ни низ 
мо рал них па ни ка, као „пер ма нент на мо рал на па ни ка у ве зи мо рал-
не па ни ке“.

80) Critcher, C. „Mo ral Pa nic Analysis: Past, Pre sent and Fu tu re“, So ci o logy Com pass, 2(4), 
2008, стр. 1127-1144.
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Djor dje Sto ja no vic

FROM SO CIAL CON TROL TO MO RAL RE GU LA TION: 
RE AR TI CU LA TING OF MO RAL PA NIC DI SCO UR SE

Re su me
This pa per de als with the con cep tual ge ne sis and tran sfor ma tion 

of the no tion of mo ral pa nic. Мonographic study cri ti cally exa mi nes the 
de ve lop ment of mo ral pa nic from pro ces sual va ri ant, thro ugh at tri bu-
ti o nal va ri ant, to in te gra tion with so ci o logy of go ver nan ce or go vern-
men ta lity con cept. In this re gard, the fo cus is on the fact that the mo ral 
pa nic is a stan dard part/ex ten si on part of the mo ral re gu la tion, the re sult 
of the ope ra tion of the sta te and so cial mo ve ments, and on the fact that 
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the ba sic aim of the mo ral pa nic is self-re gu la tion, which po ints out a 
cer tain type of be ha vi or. Post-mo dern mo ral pa nic is in cre a singly in-
stal led in the nar ra ti ve of li be ral self-re gu la tion. Ho we ver, what gi ves 
to this vi ew full va lue isn't ascer ta in ment of its everyday pre sen ce (in 
the sen se of avo i ding the ri gi dity of pu nis hment and re ha bi li ta tion), but, 
al so, the pos si bi lity that mo ral pa nic oc cupy spa ce of mo ral re gu la tion 
nar ra ti ve. This is not put ting emp ha sis on the auto nomy of the so cial 
re ac ti ons, on the fact that mo ral pa nic is not fully de ter mi ned by the de-
vi a tion to which re act, but re pre sents ple a ding for the idea that in post-
mo dern so ci ety mo ral pa nic nar ra ti ve can be equ a ted with a nar ra ti ve 
of mo ral re gu la tion. This im pli es the pos si bi lity that the post-mo dern 
so ci ety can be per ce i ved as pre ma net ni se ri es of mo ral pa nic, as „per-
ma nent mo ral pa nic re gar ding mo ral pa nic“.
Key words:  mo ral pa nic, mo ral re gu la tion, go vern men ta lity, risk so ci ety, so-

cial de vi a tion, “folk de vils”, in sti tu ti ons
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