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Сажетак
По ла зе ћи од те мељ не ва жно сти ко ју јав ност има за функ ци-

о ни са ње де мо кра ти је и нор ма тив них прет по став ки ко је се ве зу ју 
за ње но функ ци о ни са ње, у овом ра ду на сто ја ли смо да ис тра жи мо 
ре ла ци је ме диј ског по сре до ва ња дру штве не/по ли тич ке ствар но сти 
и про це са кон сти ту и са ња јав но сти/јав ног мње ња. Про пи ти ва ње 
ове ре ла ци је пред у зе то је с ци љем ука зи ва ња на сло же ност са мог 
фе но ме на ме ди ја ци је с јед не стра не, и спе ци фич ну вр сту ути ца ја 
ко ју он има на про це се фор ми ра ња јав ног мње ња о не ком пи та њу 
од оп штег зна ча ја, с дру ге стра не. Сми сао пред у зе тог ис тра жи ва ња 
са сто ји у на сто ја њу да се по ка же ка ква по јед но ста вље ња са др же 
апри о ри стич ки по ста вље не те зе о ме диј ским ма ни пу ла ци ја ма као 
вр сти пер су а зив не ме диј ске ко му ни ка ци је ко ја пу бли ку тран сфор-
ми ше у ма су под ло жну ње ним ути ца ји ма. Те о риј ски увод имао је 
за циљ да у крат ким цр та ма при ка же прин ци пе функ ци о ни са ња 
јав но сти у де мо крат ском дру штву, од но сно да уве де основ не те-
о риј ске пој мо ве, об ја шња ва ју ћи њи хо ву упо тре бу. Та ко се у овом 
ра ду по шло од дис кур зив ног кон цеп та јав но сти ко ји је од ре ђу је 
као дис кур зив ну/ме диј ску пу бли ку ко ја (ра ци о нал но) ре зо ну је о 
пи та њи ма од оп штег зна ча ја, и од од ре ђе ња јав не сфе ре као ин-
сти ту ци о нал них, кон цеп ту ал них, ду хов них и ме диј ских усло ва за 
функ ци о ни са ње ова ко схва ће не јав но сти; од но сно као ко му ни ка-
циј ског ком плек са ко ји под ра зу ме ва и јав ну ар ти ку ла ци ју, ка та лог 
иде ја, ког ни тив не ма три це, и мре жу ме диј ских ко му ни ка ци ја; као 
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дис кон ти ну и ра ног, хе те ро ге ног и мно го стру ког јав ног про сто ра 
са мо при вре ме но и ап стракт но об је ди ње ног сво је вр сном стал но-
шћу од но ше ња уну тар ди на ми ке јав них од но са. По јам ме диј ске 
јав не рас пра ве фи гу ри ра у овом раз ма тра њу као кон текст па ра диг-
ма ти чан за сам про цес ме диј ске ко му ни ка ци је и као при мар ни кон-
текст ин фор ми са ња гра ђа на о дру штве ној/по ли тич кој ствар но сти 
и ње ним ре ле вант ним про бле ми ма; као кон текст на осно ву ко јег се 
из гра ђу је мње ње о ак ту ел ним, оп ште ре ле вант ним пи та њи ма дру-
штве не ствар но сти. У ра ду је по том из ло же на кон тро вер за ве за на 
за пи та ње да ли се пу бли ка ма сов них ме ди ја мо же јед но знач но сво-
ди ти на ма су под ло жну ма ни пу ла ци ја ма, од но сно да та је те о риј ска 
ар гу мен та ци ја за што је то не при хва тљи во. По се бан фо кус ар гу-
мен та ци је био је на те о риј ским по став ка ма Вин сен та Прај са ко ји 
је сво јим ис тра жи ва њем по ве зао раз ма тра ње ин ди ви ду ал не ког ни-
ци је у кон тек сту ди на ми ке дру штве не гру пе и про це са со ци јал ног 
струк ту ри ра ња ме диј ске пу бли ке у јав ност, по сред ством дру штве-
не ко му ни ка ци је, од но сно пра ће ња ме диј ских рас пра ва о пи та њи-
ма од оп штег зна ча ја. Циљ овог те о риј ског при ка за био је раз ви-
ја ње те зе да се по сред ством уче шћа у јав ној ме диј ској рас пра ви 
„ма са“ гле да ла ца тран сфор ми ше, од но сно струк ту ри ра у јав ност. 
Оп сер ви ра ње ком плек сно сти са мог про це са ме диј ског по сре до-
ва ња дру штве не ствар но сти, као и са вре ме них ме диј ских усло-
ва, са гле да них као ва жни чи ни о ци про це са ме ди ја ци је има ли су 
функ ци ју ар гу мен та ци је те зе да су ре дук ци је ме диј ске пу бли ке на 
ма су не при хва тљи ве. Сиг ни фи ка ци ја ствар но сти, од но сно про цес 
ме диј ске про из вод ње зна че ња, оп сер ви ра на је као фе но мен кљу-
чан за раз у ме ва ње ме диј ског по сре до ва ња ствар но сти, од но сно као 
сво је вр сни фон свих ме диј ских ма ни пу ла тив них стра те ги ја.
Кључ не ре чи: јав ност, јав но мње ње, јав на сфе ра, де мо кра ти ја, јав на рас-

пра ва, пу бли ка, ма са, ма сов ни ме ди ји, ме ди ја ци ја, зна че-
ње, сиг ни фи ка ци ја.

ДЕМОКРАТСКИИДЕАЛГРАЂАНСКЕ
ЈАВНОСТИИЈАВНА/МЕДИЈСКАСФЕРА

Иде ја те мељ не ва жно сти гра ђан ске јав но сти за функ ци о-
ни са ње де мо крат ског дру штва би ла је и оста ла ак си о мат ско по-
ла зи ште сва ког про ми шља ња де мо кра ти је.1) По сре до ва ње из ме ђу 
дру штва и др жа ве, од но сно гра ђа на и вла сти ко ју су иза бра ли да 

1) Од атин ског по ли са, чи ја је јав ност по ста ла нор ма тив ни обра зац функ ци о ни са ња по ли-
ти ке и де мо крат ског дру штва, пре ко кон цеп та гра ђан ске јав но сти ра но мо дер ног пе ри о-
да као кон тра хен та ап со лу ти стич ке др жа ве и но си о ца гра ђан ског иден ти те та на су прот 
кон цеп ту по да ни ка, па све до оп сер ва ци ја са вре ме не, мно го стру ке јав не сфе ре и усло ва 
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упра вља њи хо вом за јед ни цом оства ру је се по сред ством јав но сти. 
У јав ној сфе ри као до ме ну отво ре но сти, од но сно ко му ни ка ци је 
ко ја има оп ште дру штве ни зна чај, власт се из ла же јав ној оце ни и 
кон тро ли, по сред ством кри тич ког пу бли ци те та ко ји се ти ме оства-
ру је, чи ме сам по ре дак сти че сво ју ле ги тим ност. Тран спа рент ност 
вла сти и ње них ме ха ни за ма, од но сно на че ло ле ги ти ми за ци је вла-
сти као ње но сво је вољ но и ра ци о нал но при хва та ње од стра не оних 
ко ји ма се вла да, под ра зу ме ва ка ко отво ре ност у сми слу из ло же но-
сти јав ном уви ду, та ко и отво ре ност јав не сфе ре за раз не „гла со-
ве“, од но сно иде је, ар гу мен те, гле ди шта, оп ци је, као и ње ну оп шту 
до ступ ност. Тек под тим усло ви маиз бор на во ља ве ћи не сма тра се 
де мо крат ском. Гла са ње, пу тем ко га ис по ље но јав но мње ње очи ту је 
из бор ну во љу ве ћи не, чи ни ва жан део др жав но прав ног ме ха ни зма 
ко ји по ста вља власт и ле ги ти ми зу је је.

Као но си лац кри те ри ју ма јав ног, дру штве ног вред но ва ња 
ру ко во ђе ног ра ци о нал ним уви ди ма, јав ност се као стал ни ко рек-
тив угра ђу је у са мо функ ци о ни са ње си сте ма вла сти. Упра во то чи-
ни осно ву ње ног про из во ђе ња ле ги ти ми те та по ли тич ког по рет ка/
вла сти, и ње ног зна ча ја за оства ри ва ње мо гућ но сти прак ти ко ва ња 
де мо кра ти је, од но сно гра ђан ских пра ва и сло бо да. Де мо крат ско 
функ ци о ни са ње јав не сфе ре оства ру је се у дру штву ко је ка рак те-
ри ше за кон ски од ре ђе на и за шти ће на сло бо да, по де ла вла сти и ре-
пре зен та тив ни си стем, а пу тем гла са ња и дру штве не ко му ни ка ци је 
ко ја омо гу ћа ва сло бо ду у „јав ној упо тре би ума“.2)

Си но ни ми ја три ју пој мо ва – „јав на сфе ра“, „јав ност“ и „јав-
но мне ње“, ко ји ма се озна ча ва фе но мен, ука зу је на ње го ву из у зет-
ну ком плек сност.3) За про блем ко јим се ба ви мо ва жно је схва та ње 
јав но сти као дис кур зив не/ме диј ске пу бли ке ко ја ра ци о нал но ре зо-
ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја; и схва та ње јав не сфе ре као ин-
сти ту ци о нал них, кон цеп ту ал них, ду хов них и ме диј ских усло ва за 
функ ци о ни са ње ова ко схва ће не јав но сти. Пре ци зни је јав на сфе ра 
схва та се као ко му ни ка циј ски ком плекс ко ји под ра зу ме ва и јав ну 
ар ти ку ла ци ју, ка та лог иде ја и ког ни тив не ма три це и мре жу ме диј-

под ко ји ма се фор ми ра јав но мње ње, те жи се про пи ти ва њу дру штве ног сми сла и функ-
ци о ни са ња овог фе но ме на, од но сно ње го вог зна ча ја за де мо кра ти ју.

2) О про све ти тељ ско-ли бе рал ним осно ва ма кон цеп та оп шир ни је у: Пе шић М., Но ва ко вић 
А.,Слободаијавност, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 154-163.

3) У сва ком од три, го ре на ве де на тер ми на „пре те же“ јед на од ди мен зи ја овог пој ма. У 
тер ми ну „јав ност“ то је су бјект, дис кур зив на пу бли ка; у „јав ном мње њу“ то је ди на ми-
чан про цес ме ђу соб ног усло вља ва ња ин ди ви ду ал ноп си хо ло шког и со ци јал ног ни воа 
са зна ња (фор ми ра ња мње ња) ко ји се оства ру је дру штве ном ко му ни ка ци јом; у „јав ној 
сфе ри“ то је зна че ње ко му ни ка циј ског ком плек са. О си но ни ми ји го ре на ве де них пој мо-
ва и ње ним им пли ка ци ја ма оп шир ни је у Пе шић, М., Но ва ко вић, А., Слободаијавност, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 109-110. 
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ских ко му ни ка ци ја, од но сно дис кон ти ну и ран, хе те ро ген и мно го-
струк јав ни про стор са мо при вре ме но или ап стракт но об је ди њен 
сво је вр сном стал но шћу од но ше ња уну тар ди на ми ке јав них од но-
са.

Осим ба зич ног прин ци па отво ре но сти, као де фи ни шу ћег 
свој ства јав не сфе ре у де мо крат ском дру штву, за њу се као нор-
ма тив ни зах те ви ве зу ју и до ступ ност, ра ци о нал ност и су ве ре ност. 
Прин цип оп ште до ступ но сти јав не сфе ре зна чи да се у њој мо гу 
из ра жа ва ти, у ме ђу соб ној кон ку рен ци ји, раз ли чи те иде је и дру-
штве на и по ли тич ка ис ку ства, уз под јед на ку при сту пач ност јав ног 
про сто ра/ ме ди ја свим су бјек ти ма јав но сти.

Ра ци о нал ност јав не сфе ре од но си се на по ле мич ко-ар гу мен-
та тив ни ка рак тер ње не струк ту ре, од но сно јав не де ба те као ње не 
те жи шни це; пра ви ла јав ног дис кур са ис кљу чу ју пра во на нео д го-
вор ност, не ком пе тент ност и про звољ ност из ла га ња. Ра ци о нал ност 
јав не сфе ре зна чи да се по је дин цу, као уче сни ку у ме диј ској ко му-
ни ка ци ји, при мар ном об ли ку ње го вог ин фор ми са ња о дру штве ној 
ствар но сти, пру жа ју ко му ни ка тив не, са знај не по зи ци је дру га чи је 
од оних ко је га тре ти ра ју као обје кат по ли тич ког де ло ва ња, про па-
ган де и ма ни пу ла ци је. 

Су ве ре ност јав не сфе ре од но си се на усло ве за оства ри ва-
ње си сте мат ске кри тич ке кон тро ле вла сти, од су ство би ло ка кве 
при ну де осим сна ге бо љег ар гу мен та. Јед ном од основ них прет-
по став ки де мо крат ске јав но сти сма тра се по зи ци о ни ра ње јав не 
сфе ре из ван де ло ва ња две вр сте мо ћи: по ли тич ке – ко ја пре тен ду је 
на кон тро ли са ње про то ка ин фор ма ци ја и ути ца ја из ме ђу др жа ве и 
ци вил ног дру штва, и еко ном ске мо ћи ко ја те жи ко мер ци ја ли за ци ји 
јав не сфе ре.

*
Тра ди ци ја кон цеп ту а ли зи ва ња јав но сти као ко му ни ци ра ју ће 

дру штве не гру пе и фор ми ра ња мње ња као де цид но со ци јал не ак-
тив но сти ве о ма је ду га (Р. Парк, В. Лип ман, Ф. Дјуи, Х. Блу мер , Р. 
Милс, Ј. Ха бер мас). Те о риј ски на по ри ове ори јен та ци је усме ре ни 
су на кон цеп ту а ли зи ва ње јав ног мње ња као ко лек тив ног ко му ни-
ка тив ног про це са у ко ме је дис курс о од ре ђе ном пи та њу ви ђен као 
не што што струк ту ри ра и ин ди ви ду ал но и ко лек тив но мње ње.4)

4) Хер берт Блу мер је де фи ни сао јав ност као еле мен тар ни дру штве ни ко лек ти ви тет ко ји 
про ис хо ди из јав не де ба те од но сно јав ног дис кур са. Јав ност је гру па љу ди ко ја се су о-
ча ва са од ре ђе ним про бле мом, спо зна је ни во не са гла сно сти око то га ка ко од го во ри ти 
на да ту си ту а ци ју/про блем и укљу чу ју се у ди ску си ју ка ко би ути ца ли на смер мо гу ће 
ак ци је ве за не за то.
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По ла зе ћи од схва та ња јав ност као (по ли тич ке) пу бли ке гра-
ђа на ко ја ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја и иде је да се до 
исти не нај лак ше до ла зи у сло бод ној, на ар гу мен ти ма за сно ва ној 
ди ску си ји, дис кур зив ни кон цеп ти јав но сти и де мо кра ти је по сту-
ли ра ли су сло бод ну јав ну де ба ту као основ ну по лу гу со ци јал ног 
жи во та, те жи ште де мо крат ских про це са у дру штву.

Ако је раз у ме ва мо у кљу чу дис кур зив ног мо де ла, јав ност 
по сто ји као по тен ци јал на у ко му ни ка циј ском ком плек су ко ји об у-
хва та ни во ин ди ви ду ал не ког ни ци је/фор ми ра ња мње ња по је ди на-
ца и ни во дру штве не ко му ни ка ци је од но сно про це са дру штве них 
иден ти фи ка ци ја ко је се у дис кур зив ним про це си ма од ви ја ју, а ко-
је ин ду ку ју струк ту ри ра ње и ода бир рас по ло жи вих иде ја, оп ци ја, 
угло ва гле да ња на про блем, кроз то ко ве фор ми ра ња јав ног мње ња. 
Јав ност се ја вља као про дукт ме ха ни за ма дру штве ног струк ту ри-
ра ња пу бли ке, со ци јал них по зи ци о ни ра ња по је ди на ца ко ја се од-
ви ја ју по сред ством њи хо вог мен тал ног уче шћа у јав ној/ме диј ској 
рас пра ви о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. Јав на рас пра ва схва та се 
као ба зич ни дру штве ни ме ха ни зам ко ји по ве зу је три фа зе/ни воа 
фор ми ра ња јав ног мње ња: фа зу ње го ве пер со нал не, со ци јал не и 
по ли тич ке кон струк ци је.5)

Из бор на во ља гра ђа на сма тра се основ ним об ли ком из ра жа-
ва ња јав ног мње ња. Ње го во фор ми ра ње про цес је ко ји се не мо же 
не по сред но пра ти ти, али се он со ци јал но-пси хо ло шки ре кон стру-
и ше. Ис тра жи ва њем ра зних об ли ка ис по ља ва ња јав ног мње ња, 
утвр ђу ју се пра вил но сти и чи ни о ци ко ји ути чу на про цес ње го вог 
фор ми ра ња, од но сно ње гов ка рак тер. За про блем ко јим се ба ви мо, 
ва жно је схва та ње по ко ме ка рак тер фор ми ра ња јав ног мње ња, у 
ве ли кој или пре суд ној ме ри од ре ђу је то да ли ће мо га ви де ти као 
функ ци о нал но за де мо кра ти ју, или као си стем ски ма ни пу ли са но и 
као та кво по сма тра ти као фе но мен ко ји са мо омо гу ћа ва одр жа ва ње 
ње ног при ви да. Пре ма овом схва та њу, за ви сно од ка рак те ра јав не/
ме диј ске ко му ни ка ци је, мње ња по је ди на ца чи ја би јав но из ра же на 
ве ћи на тре ба ло да пред ста вља јав но мње ње, кон сти ту и шу се у ве-
ћој или ма њој ме ри спон та но, или пре вас ход но ин сти ту ци о нал но, 
од но сно под ме диј ским ути ца ји ма ко ји за пра во зна че со ци јал ни 
ин же ње ринг. Ме ђу тим, не по сто ји не по сре дан на чин утвр ђи ва ња 
ка рак те ра фор ми ра ња мње ња при пад ни ка јав но сти, од но сно фор-
ми ра ња јав ног мње ња, а сви за кључ ци о то ме из во де се по сред но, 

5) Сма тра се да у де мо крат ским дру штви ма фа за по ли тич ке кон струк ци је јав ног мње ња, 
као по ве зи ва ње из ра же них мње ња са ак тив но сти ма иза бра них пред став ни ка вла сти, 
про ис хо ди из про дук та ме ђу соб ног ути ца ја ње го ве пер со нал не и со ци јал не кон струк ци-
је. У прак си је еви дент на те жња да се по сред ством ме ди ја оства ре ути ца ји на по чет но 
де фи ни са ње оп ште ре ле вант них про бле ма пре ства ра ња спон та них мње ња о њи ма.
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на осно ву вред но ва ња ка рак те ра ме диј ске ко му ни ка ци је, од но сно 
при су ства ма ни пу ла тив них стра те ги ја у њој.6)

Смер раз ми шља ња на овој ли ни ји, ко ји би мо гао во ди ти опе-
ра ци о на ли за ци ји про у ча ва ња ка рак те ра фор ми ра ња јав ног мње-
ња је сте на сто ја ње Вин сен та Прај са да сво јим ис тра жи ва њем по-
ве же раз ма тра ње ин ди ви ду ал не ког ни ци је у кон тек сту ди на ми ке 
дру штве не гру пе и про це са со ци јал ног струк ту ри ра ња ме диј ске 
пу бли ке у јав ност, по сред ством дру штве не ко му ни ка ци је, од но-
сно пра ће ња ме диј ских рас пра ва о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. 
Кљу чан за ауто ра је про цес со ци јал не иден ти фи ка ци је при пад ни ка 
пу бли ке са дру штве ним гру па ма – но си о ци ма „стра на“ у ме диј-
ској рас пра ви. Овај про цес ак ти ви ра у по је дин цу не ке од ње го вих 
пре ћут них дру штве них иден ти те та, кроз усва ја ње ког ни тив них, 
мо ти ва ци о них и вред но сних ма три ца пре фе ри ра не „стра не“, ак-
ти ви ра них у про це су од но ше ња пре ма про бле му о ко ме се во ди 
јав на рас пра ва. Ове усво је не мен тал не ма три це де лу ју по врат но 
на про цес фор ми ра ња мње ња по је ди на ца, а исто вре ме но се од ви-
ја ју и обр ну ти про це си, струк ту ра јав ног по ли тич ког дис кур са и 
со ци јал на ор га ни за ци ја јав но сти кон сти ту и шу се под ути ца јем ин-
ди ви ду ал них ког ни ци ја и њи хо вих из ра жа ва ња ко ја „хра не“ јав ну 
де ба ту.7)

Про у ча ва ње јав ног мње ња као про дук та ме ђу соб ног ути ца ја 
ових два ју го ре на ве де них ни воа про це са ње го вог фор ми ра ња ре-
ле вант но је као ме то до ло шко по ла зи ште за ис тра жи ва ње функ ци-
о ни са ња јав но сти у са вре ме ним усло ви ма ко је ка рак те ри ше пре-
пла вље ност ме диј ске јав не сфе ре ра зним фор ма ма пер су а зив не 
ко му ни ка ци је и ње них ма ни пу ла тив них стра те ги ја. Ово те о риј ско 
по ла зи ште ва жно је и због то га што по ка зу је сло же ност про це са 
ме диј ске ко му ни ка ци је, ко ја се ре ду ку је ка да се она са гле да ва у 
ка те го ри ја ма ди рект ног ин ду ко ва ња ста во ва ме диј ских ре ци пи је-
на та.

6) По ла зе ћи од ди стинк ци је из ме ђу ма се и јав но сти уста но вље не на осно ву до ми нант ног 
ти па дру штве не ко му ни ка ци је (иде је Ро бер та Пар ка и Рај та Мил са), раз ли ку из ме ђу 
спон та но и ин сти ту ци о нал но фор ми ра ног јав ног мње ња апо стро фи рао Ј. Ха бер мас, по-
ве зу ју ћи је са ка рак те ром кри тич ког, од но сно де мон стра тив ног пу бли ци те та, а ти ме и 
са ка рак те ром са ме јав но сти и функ ци о ни са ња де мо кра ти је. Оп шир ни је у Ха бер мас Ј., 
Јав но мне ње, Бе о град, 1969, стр. 280, 308-313; Милс, Р., Ели та вла сти, Бе о град, 1998, 
стр. 365; Ђор ђе вић Т., По ли тич ко јав но мне ње, Бе о град, 1989, стр. 224.

7) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch“, Com mu ni ca tion Re se arch, 15, 659-679, 1988.
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МЕДИЈСКАПУБЛИКАИЗМЕЂУМАСЕИЈАВНОСТИ

Иако су сту ди је ме ди ја одав но на пу сти ле фа зу у ко јој је до-
ми ра ла те о ри ја о мак си мал ним ме диј ским ефек ти ма, у ли те ра ту ри 
се не рет ко сре ће мо са ста но ви шти ма ко ја пу бли ци но вих елек трон-
ских ме ди ја при пи су ју „пси хо ло ги ју ма се“ чи ја је основ на од ли ка 
под ло жност ма ни пу ла ци ја ма, а са мим ме ди ји ма со ци јал ну кон тро-
лу ор ве лов ских раз ме ра.8) 

Те о ре ти ча ри ме ди ја по јам ма се и ма сов не пу бли ке уве ли су у 
сво је оп сер ва ци је ра ди по сту ли ра ња кри ти ке но вог кул тур ног и ко-
му ни ка циј ског си сте ма ма сов ног ин ду стриј ског дру шта ва. „У том 
пре и ме но ва њу пу бли ке у ма су био је са др жан страх од де пер со на-
ли за ци је, ира ци о нал но сти, ма ни пу ла ци је, и, уоп ште, од опа да ња 
кул тур них и мо рал них стан дар да”.9)

Не га тив ном вред но ва њу деј ства ма сов них ме ди ја, као из ра зу 
по до зре ња пре ма то та ли та ри зму ко је со бом но си ма сов но дру штво 
и ве ре у њи хо ву нео гра ни че ну пер су а зив ну моћ, при ро да де ло ва-
ња но вих елек трон ских ме ди ја да ла је још ви ше по во да и за ма ха. 
Та ко је за вла да ло ста но ви ште да се због ка рак те ра но вог об ли ка 
аси ме трич не ме диј ске ко му ни ка ци је, са мим про це сом ре цеп ци је, 
пу бли ци од у зи ма дис тан ца нео п ход на за кри тич ко про ми шља ње 
при мље них са др жа ја. Ра за ра њем ре зо ну ју ће ди мен зи је пу бли ке, 
она се па си ви зи ра, ме диј ски ре ци пи јен ти се сво де на објек те де-
ло ва ња ме диј ских по ру ка, од но сно по ста ју под ло жни ма ни пу ла-
ци ја ма.10) Ма сов ни ме ди ји, пре ма ова квим схва та њи ма ути чу на 

8) „Пси хо ло ги ја ма се“ зна ча јан и до бро про у чен фе но мен са вре ме ног дру штва, али то 
не зна чи да је оправ да но a pri o ri је по ве зи ва ти са ма сов ним ме ди ји ма. Пре суд ну уло-
гу у ње ном „ак ти ви ра њу“ има ју пре све га екс трем ни со ци јал ни и по ли тич ки усло ви 
у не де мо крат ским, ре пре сив ним ре жи ма ко ји омо гу ћа ва ју то та ли тар ну мо би ли за ци ју 
ма се, у усло ви ма мо но по ли зо ва ња ме диј ске сфе ре. Те о риј ска раз гра ни че ња из ме ђу ма-
се, пу бли ке и јав но сти, ко ја је је по ста вио још Га бри јел Тард, по сту ли ра ју ћи кон цепт 
„пси хо ло ги је ма се“, со ци о ло зи Чи ка шке шко ле Ро берт Парк и Хер берт Блу мер раз ви-
ли су и по ве за ли са сво јим ис тра жи вач ким уви ди ма, кон цеп ту а ли зу ју ћи по јам ма сов не 
пу бли ке. На ис тој ли ни ји раз ми шља ња био је и Рајт Милс. Све ове иде је зна чај но су 
ути ца ле на схва та ње ме диј ске пу бли ке и ме диј ске ко му ни ка ци је. О зна че њу и ре ла ци-
ја ма пој мо ва „пу бли ка“, „ма са“ и „јав ност“, оп шир ни је у Пе шић, М., Но ва ко вић, А.., 
Сло бо да и јав ност, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 125-138. О ма си 
као пси хо со ци јал ном фе но ме ну оп шир ни је у Ле Бон, Г., Пси хо ло ги ја го ми ле, Ал го ри-
там, Бе о град, 2005; о раз во ју кон цеп та „пси хо ло ги је ма се“ оп шир ни је у Мо ско ви си, С., 
До ба го ми ле, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997.

9) То мић, З., Ко му ни ка ци ја и јав ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 121. О овој те зи 
оп шир ни је у: Ха бер мас, Ј., Јав но мне ње, Кул ту ра, Бе о град, 1969; Милс, Р., Ели та вла сти, 
Пла то, Бе о град, 1998.

10)  За мно ге од ауто ра ко ји су се ба ви ли про бле мом ма сов не кул ту ре и ма сов не ко му ни-
ка ци је, сам по јам ма сов них ме ди ја има не га тив ни пред знак. Ова тра ди ци ја ми шље ња 
се же све до Франк фурт ске шко ле, од но сно кри ти ке кул тур не ин ду стри је ко ју су раз ви ли 
М. Хорк хај мер и Т. Адор но, и у мно го ме је за слу жна за сту ди је ме ди ја ко је су из не дри-
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„по раст но вих ком плек са ак тив но сти ко ји се ве зу ју пре вас ход но за 
ма ни пу ла ци ју сим бо ли ма“, „усло вља ва ју ћи ства ра ње но вих об ли-
ка за ви сно сти, као и псе у до жи вот не сре ди не и пси хо ло шке не пи-
сме но сти“; као „ин ду стри ја све сти“, они су ви ђе ни као сред ство 
кон тро ле и ре про ду ко ва ња вла да ју ће иде о ло ги је, ин док три ни ра ња 
ма са, те им се при пи су је од го вор ност за по ја ву но ве фи зи о но ми је 
ма сов ног дру штва као не ху ма ног и оту ђе ног дру штва „ме ха нич ког 
ко му ни ци ра ња“11)

Има ју ћи у ви ду ка ко со ци о ло шке та ко и ко му ни ко ло шке ар-
гу мен те ко ји го во ре о огра ни че но сти го ре на ве де ног ста но ви шта, 
ауто ри овог ра да сма тра ју да се пу бли ка ма сов них ме ди ја не мо-
же се јед но знач но сво ди ти на ма су под ло жну ма ни пу ла ци ји. До-
но се ћи са со бом сво је „би о гра фи је“, ста во ве и уве ре ња, по је дин ци 
уно се у пу бли ку и обе леж ја сло је ва и дру штве них гру па из ко јих 
по ти чу, те се не мо же сма тра ти ску пом де пер со на ли зо ва них по је-
ди на ца. „Ме диј ска пу бли ка се струк ту ри ра из раз ли чи то про фи ли-
ра них гру па ко је учи та ва ју раз ли чи те сми сло ве у оп ште до ступ не 
ме диј ске по ру ке“.12)

Усло жња ва ње пер спек ти ве гле да ња на про блем ме диј ског 
де ло ва ња, од но сно од ба ци ва ње про стог обра сца „сти му лус-ре ак-
ци ја“ у њи хо вом об ја шње њу, до не ла су по ме ра ња у са мом схва та-
њу ме диј ске ко му ни ка ци је. Осим уво ђе ња при мар них гру па, ли де-
ра и се лек тив них ме ха ни за ма као по сред ни ка ме диј ских ути ца ја, 
кључ на про ме на у схва та њу ме ди ја ци је са сто ја ла се у раз у ме ва њу 
са ме ме диј ске ко му ни ка ци је као ства ра ња дру штве но кон стру и са-
них зна че ња, уме сто пу ког пре но ше ња по ру ка, од но сно схва та ње 
ме диј ских при ма ла ца као су бјек та ин тер пре та ци је ме диј ских по-
ру ка.13)

ле те о ри ју мак си мал них (ме диј ских) ефе ка та. Оп шир ни је у Ха бер мас, Ј., Јав но мне ње, 
Кул ту ра, Бе о град, стр. 208-210,213-218,221; М. Хор хај мер, Т. Адор но, Ди ја лек ти ка про-
све ти тељ ства, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1975, стр. 126-172.

11)  То мић, З., Ко му ни ка ци ја и јав ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 121. На су прот 
го ре на ве де ним схва та њи ма, пре ма плу ра ли стич кој те о ри ји, ма сов ни ме ди ји обез бе ђу ју 
про стор у ко ме се јав ност ин фор ми ше и кон сти ту и ше. Сло бод ни ме ди ји функ ци о ни шу 
као ин стан ца ко ја ис тра жу је и кри тич ки вред ну је де ло ва ње вла де, као ме сто у ко ме се 
ак ту е ли зу је сло бо да ми шље ња и го во ра. Сло бод на кон ку рен ци ја у бор би за ме диј ски 
про стор и по ли тич ку моћ га ран ту је ме диј ско ви ше гла сје. Бригс, А., Кол би, П., Увод у 
сту ди је ме ди ја, Cliо, Бе о град, 2005, стр. 113-114.

12)  Јев то вић, З., Јав но мне ње и по ли ти ка, Ака де ми ја ле пих умет но сти: Цен тар за са вре ме-
ну жур на ли сти ку, Бе о град, 2003, стр. 93; Ми ли во је вић, С.,„Јав ност и иде о ло шки ефек ти 
ме ди ја“, Реч, 64.10, стр. 151-213, Бе о град, 2001. стр. 184, 185, 198.

13)  Оп шир ни је о раз во ју сту ди ја ме диј ских ефе ка та у Ми ли во је вић, С., ,„Јав ност и иде о ло-
шки ефек ти ме ди ја“, Нав. де ло, стр. 151-178.
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Са вре ме на те о риј ска па ра диг ма у про у ча ва њу ме диј ских 
ути ца ја, на су прот ра ни јим ба вље њи ма ста во ви ма ме диј ских ре ци-
пи је на та и њи хо вим со цио-струк тур ним де тер ми нан та ма, фо ку си-
ра се на ког ни тив не про це се, ме диј ске окви ре и струк ту ри ра ње и 
ре струк ту ри ра ње пред ста ва од стра не пу бли ке схва ће не као ак тив-
ни тво рац зна че ња ме диј ских по ру ка. Ме ђу тим, исто та ко ва жне 
су и ме диј ске схе ме ко је ства ра ју окви ре про це са ин фор ми са ња. 
Осим то га, у про у ча ва њу се са уског ин ди ви ду ал ног ни воа фе но ме-
на пре ла зи на ши ри план по ли тич ког дис кур са у ства ра њу мо де ла 
про це са, фо ку си ра ју се ме диј ски окви ри и об ли ко ва ње, струк ту ри-
ра ње јав ног ме диј ског дис кур са, а по сред ством ње га и са мог јав ног 
мње ња. 

Фор ми ра ње јав ног мње ња под зна чај ним је ути ца јем ко лек-
тив ног ре пре зен то ва ња иде ја, по зи ци ја, гле ди шта на да ти про блем, 
ко ји се оства ру је пу тем пред ста вља ња дру штве них гру па и њи хо-
вих ли де ра (пар ти ја, дру штве них по кре та, ор га ни за ци ја, ин те ре-
сних гру па, ха ри зма тич них ли де ра и дру гих со ци јал них ен ти те та) 
ко ји уче ству ју у јав ној ме диј ској де ба ти о про бле ми ма од оп штег 
зна ча ја. Украт ко, оно под ра зу ме ва струк ту ри ра ње ма се у со ци јал но 
ор га ни зо ва ну пу бли ку/јав ност, ка ко је то сво јим уви ди ма по ка зао 
Вин сент Прајс.14)

По ла зна иде ја ауто ра би ла је та да је у ис тра жи ва њу ин-
ди ви ду ал не по ли тич ке ког ни ци је и фор ми ра ња мње ња, као фор-
ми со ци јал ног по на ша ња ко ји ма при пад ни ци јав но сти уче ству ју 
у ко лек тив ном од лу чи ва њу, по треб но пре мо сти ти јаз из ме ђу ин-
ди ви ду ал ног и ко лек тив ног ни воа. Јер су струк ту ра јав ног по ли-
тич ког дис кур са и со ци јал на ор га ни за ци ја јав но сти кон стру и са не 
де ло ва њем ин ди ви ду ал них ког ни ци ја и њи хо вих из ра жа ва ња ко је 
„хра не“ јав ну де ба ту. А и обр ну то, ор га ни за ци ја јав ног дис кур са и 
дру штве не струк ту ре јав но сти ути чу на ин ди ви ду ал ну ког ни ци ју и 
по на ша ње при пад ни ка јав но сти у про це си ма дру штве не ко му ни-
ка ци је (кроз уче шће у јав ној ме диј ској рас пра ви), од но сно то ком 
фор ми ра ња (јав ног) мње ња. Тај ути цај се оства ру је пу тем рас по ло-
жи вих обра за ца, ког ни тив них ма три ца, иде о ло шких ори јен та ци ја, 
иде ја у јав ној/ме диј ској сфе ри.

Про цес ин фор ми са ња по је ди на ца и фор ми ра ња њи хо вог ми-
шље ња кроз пар ти ци пи ра ју у јав ној/ме диј ској ди ску си ји по ве зан 
је не са мо са оп штим про бле мом о ко ме се рас пра вља, већ и са 
ис по ље ним или ан ти ци пи ра ним иде ја ма дру гих. Јав на сфе ра на из-

14) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch, Com mu ni ca tion Re se arch“, CommunicationResearch, Vol. 15, No. 6, 1988., pp. 
659-679.
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ве стан на чин чу ва, „пам ти“ чи та ву исто ри ју дру штве не ин тер ак ци-
је, као ис по ље на гле ди шта на про блем, аку му ли ра на у њој. Иде је 
се ин тер пре ти ра ју, кон кре ти зу ју пу тем пред ста вља ња дру штве них 
гру па и ли де ра ко ји их ре пре зен ту ју. Та ко се ор га ни за ци ја иде ја 
и со ци јал них ре ла ци ја од ви ја ју за јед но. Уче шће у јав ном дис кур-
су омо гу ћа ва по је дин ци ма да ис по ље и мо ди фи ку ју не са мо сво је 
иде је и пер спек ти ве по сма тра ња про бле ма већ и сво је со ци јал не/
по ли тич ке пре фе рен ци је. Дис кур зив на ко му ни ка ци ја про из во ди/
ак ти ви ра јав ни ка та лог иде ја, сим бо ла и пер спек ти ва, али и струк-
ту ре со ци јал них од но са уну тар јав не сфе ре ко је по је ди нац усва ја 
или од ба цу је (пра ви из бор) ка да фор ми ра сво је мње ње о ак ту ел ним 
дру штве ним пи та њи ма и исто вре ме но се со ци јал но по зи ци о ни ра. 
Кљу чан по јам ко ји об ја шња ва овај сплет ког ни тив них и со ци јал-
них про це са је сте по јам со ци јал не иден ти фи ка ци је.15)

Ме диј ски из ве шта ји о раз ли ка ма из ме ђу дру штве них гру-
па/по ли тич ких пар ти ја као но си о ца раз ли чи тих „стра на“ у јав ној 
рас пра ви/од лу чи ва њу око оп ште ре ле вант ног про бле ма, ин ду ку-
ју од го вор на ње га код ме диј ских ре ци пи је на та. Они „ре а гу ју“ на 
про блем у нај ве ћој ме ри као при пад ни ци ме диј ски пре зен то ва них 
гру па, а не као изо ло ва не ин ди ви дуе. За то је за Прај са дру штве на 
иден ти фи ка ци ја ба зич ни ког ни тив ни и пер цеп ту ал ни про цес ко ји 
под ра зу ме ва груп но по на ша ње и сто ји у осно ви фор ми ра ња јав ног 
мње ња.16) 

Ме диј ско из ве шта ва ње о су ко бље ним ста но ви шти ма раз ли-
чи тих дру штве них/по ли тич ких ак те ра у јав ној рас пра ви о оп ште-
ре ле вант ном про бле му мо же ство ри ти ма сов ну пу бли ку са со ци-

15) Си мул та ност ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног по на ша ња као ком плек сни про цес ви ше-
стру ких по врат них ути ца ја из ме ђу ова два ме ђу соб но укр ште на/по ве за на ни воа те шко 
је ем пи риј ски по ста ви ти. По мак у том сме ру про ми шља ња био би, по ауто ру, те о риј ско 
раз ла га ње про це са на две кла се про бле ма: пи та ња ве за на за то ка ко со ци јал ни ни во ста-
во ва и струк ту ре про ис ти че из ин ди ви ду ал них ми шље ња и ак ци ја; од но сно за то ка ко 
јав не струк ту ре и ста во ви об у хва та ју, пру жа ју од ре ђе ни кон текст (дру штве ни, кул тур ни, 
ког ни тив ни) са зна ња по је ди на ца о дру штве ној ствар но сти, њи хо вог со ци јал ног по зи ци-
о ни ра ња и усме ра ва ња мо гу ћих де ло ва ња. Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: 
Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion Re se arch“, CommunicationResearch, Vol. 15, 
No. 6, 1988., p. 667.

16) Вин сент Прајс по ла зи од кон цеп та соп ства (иден ти те та) као ор га ни зо ва не ког ни тив не 
струк ту ре, чи је је функ ци о ни са ње при ла го дљи во и си ту а ци о но спе ци фич но; са мо од-
ре ђе ни део иден ти те та је ак ти ви ран у да том мо мен ту, јер у да тој си ту а ци ји по је дин ци 
усва ја ју је дан од мно го број них мо гу ћих соп ства, ак ти ви ра ју ћи је дан пре ћут ни аспект 
њи хо вих лич них или дру штве них иден ти те та. Са вре ме на ис тра жи ва ња со ци јал не/груп-
не иден ти фи ка ци је и ме ђу груп них од но са упу ћу ју на ме ха ни зме ко ји ма по ру ке фо ку си-
ра не на со ци јал ни кон фликт (од но сно  за о штра ва ње раз ми мо и ла же ња „стра на“ у јав ној 
рас пра ви по во дом не ког ва жног про бле ма) мо гу про ду ко ва ти груп но по сре до ва не од-
го во ре код при пад ни ка ме диј ске пу бли ке/јав но сти. Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of 
Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion Re se arch“, CommunicationResearch, 
Vol. 15, No. 6, 1988., p. 670.
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јал ним кон тек стом за про ми шља ње про бле ма. Пре ци зни је, ме ди ји 
ства ра ју при ли ку да при пад ни ци ма сов не пу бли ке од го ва ра ју на 
оп шти про блем кроз је дан или дру ги ак ти ви ра ни со ци јал ни иден-
ти тет. Они по кре ћу про цес со ци јал не иден ти фи ка ци је, кроз пред-
ста вља ње дру штве них гру па и њи хо вог од но ше ња пре ма да том 
про бле му, кроз пре зен то ва ње груп них пер спек ти ва нор ми, од ли ка, 
ори јен та ци ја. А што је по себ но ва жно, ме ди ји то ком ових про це са 
мо гу фа во ри зо ва ти од ре ђе не и мар ги на ли зо ва ти дру ге дру штве не 
гру пе, пер спек ти ве, оп ци је. 

Ме диј ски из ве шта ји о ме ђу груп ним кон флик ти ма, ин ду ко ва-
њем љу ди да ми сле о не ком пи та њу и ре а гу ју на ње га кроз од ре ђе не 
груп не иден ти те те, со ци јал но ор га ни зу ју јав ност то ком вре ме на. 
Тре нут на из ло же ност ме диј ским по ру ка ма не до во ди не по сред но 
до про ме не мње ња. Ипак, ми шље ња и по на ша ња од ре ђе не гру пе 
се то ком вре ме на уче и учвр шћу ју, па су ефек ти гру пе ја чи што је 
из ло же ност ду жа. Ефек ти ме диј ски по сре до ва не дру штве не иден-
ти фи ка ци је мо гу да се аку му ли ра ју, па раз у ме ва ње од ре ђе них про-
бле ма из тач ке гле ди шта ода бра не гру пе пред ста вља не што што 
при пад ни ке пу бли ке ди фе рен ци ра у од но су на при пад ни ке дру гих 
гру па, а услич ња ва са при пад ни ци ма вла сти те гру пе. 

Ако се ови ефек ти дру штве не иден ти фи ка ци је си ту и ра ју у 
ши ри кон текст си стем ских про це са јав не ко му ни ка ци је/рас пра-
вља ња ко ји су ве за ни за од ре ђе но пи та ње, мо же се пра ти ти ка ко 
ме диј ски из ве шта ји о кон фликт ним про бле ми ма и по ну ђе ним ре-
ше њи ма до при но се с вре ме ном со ци јал ној ор га ни за ци ји, ди фе рен-
ци ја ци ји јав но сти у ши рим раз ме ра ма.17)

Јав ном мње њу има нент ни су ира ци о нал ност и ком фор ми-
зам, ра њи вост на раз не ви до ве ма ни пу ла ци ја не по у зда ност ње го-
вог су да, не ком пе тет ност. Овај не га тив ни по тен ци јал јав ног мње-
ња, оп сер ви ран од ан тич ких вре ме на до да нас, не тре ба, ме ђу тим, 
са гле да ва ти из ван ба зич не про тив реч но сти са мог фе но ме на јав но-
сти, ко ја се ис по ља ва кроз ам би ва лен ци ју ње них основ них дру-
штве них функ ци ја – кри тич ке/ ли бер тет ске и кон фор ми стич ке/
ста би ли зу ју ће/ле ги сла тив не функ ци је.18) По ла зи ти од ма сов но сти 
ме ди ја и ди рект но сти њи хо вог де ло ва ња као ар гу ме на та за ка ра-
ке ри са ње пу бли ке као из ма ни пу ли са не, зна чи ре ду ко ва ти по глед 

17) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch, Com mu ni ca tion Re se arch“, CommunicationResearch, Vol. 15, No. 6, 1988, p. 672.

18)  „(...) Ре во лу ци ја спа ја ове две одво је не функ ци је јав ног мне ња – кри ти ку и ле ги сла ти ву. 
Устав из 1791. укр шта прин цип на род ног су ве ре ни те та са прин ци пом пар ла мен тар не 
прав не др жа ве, ко ја прав но обез бе ђу је по ли тич ки де лат ну јав ност.“, Ха бер мас, Јавно
мнење, Кул сту ра, Бе о град, 1969, стр. 129.
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на при ро ду ме диј ске јав но сти и сло же ност ме диј ске ко му ни ка ци је, 
од но сно про це са ме ди ја ци је.

САВРЕМЕНОДОБАИМЕДИЈСКО
ПОСРЕДОВАЊЕДРУШТВЕНЕСТВАРНОСТИ

У са вре ме ном, ин фор ма тич ком до бу, ме ди ји, у не пре кид ном 
тех нич ко-тех но ло шком раз во ју, пре ва зи ла зе про стор не и вре мен-
ске гра ни це, и ну де ћи све су пер и ор ни је об ли ке ко му ни ка ци је по-
ста ју до ми нант ни но си о ци дру штве но сти, а та ко и свих зна чај них 
дру штве них ак тив но сти и про ме на.19) Зна чај ко ји је ме диј ска јав на 
сфе ра за до би ла у са вре ме ном дру штву не сум њив је. Вла да, би знис, 
по ли тич ке стран ке и раз не дру штве не гру пе ак тив но се над ме ћу за 
пред ност у ме диј ском про сто ру. Сми сао ове пред но сти ле жи упра-
во у иде ји о мо гућ но сти ути ца ња на јав но мње ње. 

Оби ље мо гућ но сти сто ји на рас по ла га њу и ме диј ским про-
из во ђа чи ма и ме диј ској пу бли ци, ко ли ко је то до бро до шао иза-
зов за де мо крат ско дру штво кон тро верз но је пи та ње. По ве ћа ње 
до ступ но сти, из бо ра и ра зно вр сно сти ин фор ма ци ја, од но сно ме-
диј ске по ну де уоп ште, као и уве ћа ва ње мо гућ но сти ме ђу људ ске 
ко му ни ка ци је од не сум њи вог су зна ча ја за де мо кра ти ју. Али исто 
то ли ко ва жни су и њи хов сми сао и зна че ње, рас по ло жи вост кон-
цеп ту ал них ре сур са за фор ми ра ње ра ци о нал но за сно ва них ста во ва 
и уве ре ња гра ђа на, ка ко би јав ност уоп ште има ла шан се да бу де 
ин стан ца дру штве не ра ци о нал но сти, кон тро ли са ња, огра ни ча ва ња 
и ле ги ти ми са ња вла сти по сред ством кри тич ког пу бли ци те та. 

Не рет ко се у ли те ра ту ри су сре ће мо са те за ма о но вој вр сти 
дез ин фор ма ци је ко ја на ста је услед пре о би ља ин фор ма ци ја. Хи-
пер про дук ци ја ин фор ма ци ја ства ра „ин фор ма тив не ме ћа ве“ ко је 
узро ку ју конг ни тив ну ди со нан цу, не мо гућ ност аде кват ног де ко-
ди ра ња ме диј ске по ру ке. Су о ча ва ње с огром ном на ва лом удар них 
ве сти оте жа ва раз ли ко ва ње глав ног од спо ред ног и по ве зи ва ње 
чи ње ни ца у од го ва ра ју ћи кон текст. Уме сто не ка да шњег про бле-
ма при сту па ин фор ма ци ја ма, да нас је ве ћи про блем њи хов из бор 
и бр зо за ста ре ва ње. Као јед на од по сле ди ца „ло ги ке хи пе ри збо-
ра“ ко ја вла да ме диј ском сфе ром ис ти че се тен ден ци ја ка све ве ћој 
ин ди фе рент но сти јав но сти ко ја бр зо за бо ра вља.20) За то ве шти не и 

19) О тран сфор ма ци ји ко му ни ка циј ских ме ди ја ко ја на ста је „сло же ним пре пли та њем опа-
же них по тре ба, кон ку рен циј ских и по ли тич ких при ти са ка и дру штве них и тех но ло-
шких ино ва ци ја“ оп шир ни је Фи длер, Р., Mediamorphosis, Clio, Бе о град, 2004, стр. 7.

20) Оп шир ни је у Бал, Ф., Моћмедија, Clio, Бе о град, 1997, стр. 27, 49-51, 67, 90-91, 108.
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стра те ги је се лек ци је, ева лу а ци је и ко ри шће ња ин фор ма ци ја има-
ју кључ ну уло гу у са вре ме ном „чи та њу ме ди ја“, јер де мо крат ски 
жи вот под ра зу ме ва по сто ја ње мо гућ но сти из бо ра, као и зна ња на 
осно ву ко јег се из бор вр ши. 

Са вре ме но до ба све до чи ве ли ком успо ну од но са с јав но шћу 
као спе ци ја ли за ци је, уз исто вре ме ни раз вој но вих ко му ни ка циј-
ских тех но ло ги ја. Успон „кул ту ре про мо ци је“ од ви ја се упо ре до 
и у те сној је ве зи с екс пан зи јом уло ге ме ди ја у функ ци о ни са њу 
дру штва и до но ше њу по ли тич ких од лу ка. Уса вр ша ва ње ме диј ске 
тех но ло ги је по го до ва ло је со фи сти ка ци ји тех ни ка про па ган де. Са-
вре ме но дру штво по ста ло је дру штво про мо ци је, на од но се с јав-
но шћу и про мо тив не стра те ги је фо ку си ра не су вла де, по ли тич ке 
стран ке, би знис, син ди ка ти, дру штве ни по кре ти. Сем то га, ин ду-
стри ја од но са с јав но шћу и но ви нар ство све ви ше кон вер ги ра ју, 
што се очи ту је у по ја ви да но ви на ри об у ча ва ју по ли ти ча ре и по-
слов не љу де тех ни ка ма од но са с јав но шћу. Уоче на је тен ден ци ја 
да се ПР (PublicRelations) чи нов ни ци за по шља ва ју у кри зним мо-
мен ти ма за власт, у ра ту, то ком по бу на, или про тив од ре ђе них дру-
штве них по кре та.21)

Пи та ње о ефек ти ма „кул ту ре про мо ци је“ на де мо крат ски 
про цес по ста је све зна чај ни је, јер је упра вља ње ин фор ма ци ја ма 
све со фи сти ци ра ни је. И ма да се мо же ре ћи да се вр ши и при ти сак 
у су прот ном сме ру, јер су уса вр ша ва њем стра те ги ја про мо ци је у 
из ве сној ме ри уна пре ди ли сво ју ме диј ску по зи ци ју чак и они дру-
штве ни и по ли тич ки ак те ри ко ји не ма ју зна чај ну по ли тич ку и еко-
ном ску моћ, не јед на ко сти у овом сми слу су ве ли ке, као и „по сле-
ди це про мо тив них стра те ги ја на ди стри бу ци ју со ци јал них до би ти 
и ре сур са“. Јер, са мо вла да, кор по ра ци је и ве ће ин те ре сне гру пе 
мо гу да обез бе де се би стал ну по др шку ПР кон сул та на та, те ужи ва-
ју струк тур не пред но сти у овом над ме та њу.22)

Са вре ме не ПР де лат но сти сво јим стра те ги ја ма ума њу ју ве-
ро до стој ност по ли тич ке ко му ни ка ци је, иако су при хва ће не као са-
став ни део си сте ма ме диј ског пред ста вља ња. Спи но ва ње као „је-
дан од ин стру мен та ри ја, али и ка на ла и ак тив но сти мо дер ног ПР-
а“ у осно ви се мо же све сти на си сте мат ско ис кри вља ва ње чи ње ни-
ца у ци љу ства ра ња же ље ног ими џа. Да кле, са ма бит про мо тив них 
стра те ги ја у ко ли зи ји је са ин те ре си ма де мо крат ског до но ше ња по-
ли тич ких од лу ка, јер је одва ја ње „ре ал но сти“ од пу бли ци те та оте-
жа но због пре мо ћи ими џа над ствар ним ста њем ства ри. Са мим тим 

21)  Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр.115-118.

22) Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 119-120.
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ни по ли тич ки мар ке тинг не мо же се схва та ти са мо као „ре ла тив но 
не у тра лан ин стру мент у слу жби по ли тич ке игре“.23)

Све ово чи ни ве о ма сло же ном „са вре ме ну си ту а ци ју“ уну тар 
ко је се вр ши ме диј ско по сре до ва ње дру штве не ствар но сти. Не ке 
од чи ње ни ца са вре ме ног до ба, као што су успон кул ту ре про мо ци-
је или хи пер тро фи ја ин фор ма ци ја, до ми на ци ја сли ке и уса вр ша ва-
ње ње них пер фор ман си, по себ но по го ду ју де ло ва њу ме диј ских ма-
ни пу ла ци ја ко ји ма је јав на сфе ра го то во пре пла вље ња. Ме ђу тим, 
то ни ка ко не зна чи га ран ци ју њи хо ве успе шно сти. Јер као што по-
сто је стра те ги је и тех ни ке ма ни пу ла ци је, по сто је и ме ха ни зми од-
бра не од њих, као и број ни огра ни ча ва ју ћи фак то ри њи хо вог де ло-
ва ња. За аде кват но раз у ме ва ње фе но ме на ме диј ских ма ни пу ла ци ја 
и окви ра њи хо вог де ло ва ња по треб но схва ти ти у че му се са сто ји 
„иде о ло шки рад ме ди ја“ као њи хов сво је вр сни фон. 

Са вре ме на про ми шља ња ме диј ских ефе ка та по ла зе од ва-
жних пре о кви ра ва ња по гле да на дру штве ну ствар ност и ње ну пер-
цеп ци ју. Основ ни по мак са сто ји се у са гле да ва њу ре ал но сти као 
по сле ди це спе ци фич ног на чи на кон струк ци је, а не као уна пред да-
тог ску па чи ње ни ца ко ји по сто ји по се би објек тив но и при род но. 
Та ко се и са ма ме диј ска ко му ни ка ци ја схва та као про цес озна ча ва-
ња, про из вод ње зна че ња, а не као пу ки тран сфер по ру ка; јер ме ди-
ји не пре но се чи ње ни це ко је су да те из ван и не за ви сно од њих, већ 
про из во де по ру ке и кре и ра ју сми сао ко ји се при пи су је пре зен то-
ва ним до га ђа ји ма, по да ци ма, про бле ми ма. Уво де ћи но ве чи ни о це 
у раз ма тра ње сло же ног про це са ме ди ја ци је, ова кав при ступ де фи-
ни тив но уки да иде ју о ди рект ној ве зи из ме ђу ме диј ских про из во да 
и њи хо вог ути ца ја на пу бли ку. „Ства ра ње зна че ња раз у ме ће мо ’из’ 
ме ди ја као дру штве ни про цес са мо ако до бро схва та мо струк ту ре 
озна ча ва ња и њи хо во де ло ва ње уну тар ’про сто ра и вре ме на’ ме диј-
ских тек сто ва. Да кле, сим бо лич ка раз ме на у про це су ме ди ја ци је 
пред ста вља сто жер ни по јам ко ји усло жња ва са гле да ва ње ме диј-
ских по тен ци ја ла у „про из вод њи зна че ња“, ин тен ци је ме диј ског 
тек ста, ре цеп ци је пу бли ке, као и ме диј ских ин сти ту ци ја и по ли ти-
ке“. 24)

Ме диј ски ефек ти не мо гу се, да кле, од ре ђи ва ти у ка те го ри ја-
ма ви дљи вих и мер љи вих ути ца ја, већ се са гле да ва ју као ду го ро чан 
про цес ме диј ске „про из вод ње зна че ња“. Ова кон сти ту тив на уло га 
ме ди ја у озна ча ва њу ствар но сти за сни ва се на два ме ђу соб но по ве-

23) Ошир ни је у Ми ли во је вић Ц., „Ети ка јав не ре чи и Pu blic re la ti ons“, Етикајавнеречи,ур. 
З. Ва цић, ЦЛДС, 135-153, Бе о град, 2004, стр. 139. 

24)  Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 454-457, 465.



МиленаПешић,АлександарНоваковић Медијскапроизводњазначења:...

129

за на си мул та на про це са: се лек ци ји чи ње ни ца/до га ђа ја из мно штва 
по да та ка о ствар но сти и кре и ра њу ме диј ских по ру ка о њи ма. То 
кре и ра ње са сто ји се у осми шља ва њу ода бра не чи ње нич не гра ђе. 
У осно ви сва ке ме диј ске по ру ке ле же сво је вр сни ин тер пре та тив ни 
окви ри за ту ма че ње по да та ка о ствар но сти, по сред ством ко јих се 
„се ман тич ки за о кру жу ју и фик си ра ју зна че ња ко ја би без њих би ла 
флу ид на и ви ше сми сле на“. Као „еле мен тар ни уви ди у дру штве не 
си ту а ци је“, као сред ства за утвр ђи ва ње ак те ра, уло га, мо гућ но сти 
и ефе ка та људ ске ак тив но сти у од ре ђе ним окол но сти ма, ре цеп-
тив не фор му ле ко је нам ме ди ји ну де, обез бе ђу ју бли скост и ра зу-
мљи вост пре зен то ва них до га ђа ја, чи ње ни ца и про бле ма, ну де ре-
фе рент ни оквир за њи хо во ту ма че ње и уоп шта ва ње, од но сно ши ре 
кон тек сту а ли у о ва ње. Ин тер пре та тив ни окви ри ни су са мо струк ту-
ре иде ја ко је ори јен ти шу раз у ме ва ње ме диј ских ре ци пи је на та, већ 
они од ре ђу ју и „из бор вр сте пред ста вља ња, на чин при ла го ђа ва ња 
ве сти на ра тив ном фор ма ту, би ра ње 'угла' осве тља ва ња од ре ђе них 
по је ди но сти и за ма гљи ва ња дру гих“. Упра во у тој сфе ри отва ра се 
про стор за ме диј ске ма ни пу ла ци је.25)

Оно што нас упу ћу је на не из ве сност де ло ва ња ме диј ских 
ма ни пу ла ци ја је сте чи ње ни ца да ме диј ска пред ста ва, као но си-
лац сво је вр сне „де фи ни ци је ствар но сти“, ула зи у оп ти цај у јав ну 
сфе ру тек као је дан од мно гих пре тен де на та на ње но ту ма че ње. То 
да ли и у ко јој ме ри од ре ђе не „де фи ни ци је ствар но сти“ до би ја ју 
струк тур ну пред ност у од но су на дру ге ствар је кон крет них ме-
диј ских усло ва, од но сно сте пе на оства ре ног плу ра ли зма гла со ва у 
јав ној/ме диј ској сфе ри. 

Иако је пре те ра но ре ћи да ме ди ји не по сред но ин ду ку ју по на-
ша ње пу бли ке, „ме диј ски фик си ра на зна че ња“ функ ци о ни шу као 
ори јен та ци о не тач ке, уко ли ко се при хва та ју као не у пит ни, те се 
„ак ци о ни по тен ци јал“ дру штве них ак те ра фор ми ра под њи хо вим 
зна чај ним ути ца јем. Бу ду ћи да су ме ди ји основ ни на чин ко јим се 
гра ђа ни ин фор ми шу о дру штве ној ствар но сти, ме диј ски дис кур си 
сва ка ко игра ју ва жну уло гу у фор ми ра њу њи хо вих мње ња о њој.26)

По за ступ ни ци ма со ци јал ног кон струк ци о ни зма, сви објек-
ти на ше све сти кон стру и шу се у пред ста ве упра во пу тем је зи ка; 
про из во де их дис кур си ко ји ма ба ра та мо као уче сни ци у дру штве-
ној ко му ни ка ци ји, а ко је смо из кор пу са дис кур са ко ји фи гу ри ра-
ју у јав ној/ме диј ској сфе ри, ода бра ли као до ми нант не. Дис курс не 

25) Ми ли во је вић, С.,“Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 238.

26) Ми ли во је вић, С.,“Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 238.
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пред ста вља не што што прет хо ди про це си ма дру штве ног озна ча ва-
ња и пред ста вља ња, ни ти је из ван ње га, по пут не ка кве иде о ло шке 
ма три це, већ по сто ји у дру штве ној/ме диј ској ко му ни ка ци ји као 
„на чин кон стру и са ња зна че ња ко ји вр ши ути ца је и ор га ни зу је на-
ше са зна ње, на ше схва та ње ствар но сти и се бе уну тар ње; он „као 
прак са ко ја фор ми ра обје кат о ко ме го во ри“ де лу је „из ну тра“.27) 

Дис кур си нам пру жа ју ре фе рент ни оквир ту ма че ња све та 
и да ва ња зна че ња том све ту, а ми их ин тер на ли зу је мо про це си ма 
дру штве не ко му ни ка ци је. У том сми слу со ци јал ни кон струк ци о ни-
сти ис ти чу да не по сто ји ни шта из ван да тог дис кур са, ни ка ква ре-
ал ност као та ква, осим дру гих дис кур са.28) Ста тус ме диј ских пред-
ста ва као дис кур са омо гу ћа ва нам да ми сли мо о њи ма не са мо као 
о не че му што над гра ђу је или ре пре зен ту је по сто је ће ка те го ри је за 
озна ча ва ње ствар но сти, већ за пра во као не што што кре и ра па ра ме-
тре тих ка те го ри ја. Ако сле ди мо схва та ње Вин сен та Прај са о ко ме 
је би ло ре чи у прет ход ном де лу овог ра да, упра во те ка те го ри је 
по ста ју сим бо лич ка сред ства име но ва ња оних аспе ка та на ших со-
ци јал них иден ти те та из ко јих на сту па мо фор ми ра ју ћи ми шље ње о 
дру штве ној ствар но сти, као при пад ни ци не ке со ци јал не ка те го ри-
је, про фе си је, дру штве не гру пе, по ли тич ке стран ке, сло ја, на ци је, 
кул ту ре, за јед ни це. Од но сно, про це си со ци јал не иден ти фи ка ци је 
ко ји се од ви ја ју по сред ством уче шћа у јав ној ме диј ској рас пра ви, 
укљу чу ју ода бир од ре ђе них дис кур са као до ми нант них у озна ча-
ва њу дру штве не ствар но сти, од но сно у ин ди ви ду ал ном ту ма че њу 
ње них ре ле вант них про бле ма.

Ме диј ске „де фи ни ци је ствар но сти“ пред ста вља ју гра ђу за 
фор ми ра ње ме диј ског дис кур са, по сред ством од го ва ра ју ћих ин-
тер пре та тив них окви ра. Као прин ци пи се лек ци је, „ко до ви за про-
це си ра ње ве ли ке ко ли чи не че сто кон тра дик тор них ин фор ма ци ја, 
ме диј ски окви ри пред ста вља ју ну жност, и ре ла тив но су трај ни јер 
под ра зу ме ва ју трај ност ба зич них по став ки о сва ко дне ви ци“. Ути-
сак о при род ном и објек тив ном при ка зи ва њу ствар но сти услов је 

27)  Бер, В., Увод у со ци јал ни кон струк ци о ни зам, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001, стр. 95; 
Бригс, А., Кол би, П., Увод у сту ди је ме ди ја, Clio, Бе о град, 2005, стр. 472-473; Фу ко, М., 
Тре ба бра ни ти дру штво, Но ви Сад, Све то ви, 1998, стр. 49.

28) На тра гу раз ми шља ња Џо на Сер ла ова квој кон цеп ци ји се мо же упу ти ти прин ци пи јел ни 
при го вор не ле ти гим ног ме ша ња „он то ло шког“ са „епи сте мо ло шком“ пла ном. На и ме, 
не по сто ја ње „ре ал но сти као та кве“ у сми слу ја ког он то ло шког про гра ма, по се би не 
им пли ци ра епи сте мо ло шку про из вољ ност оно га што се до жи вља ва као „ре ал ност као 
та ква“. Од но сно, од ба ци ва ње есен ци ја ли зма ну жно не под ра зу ме ва крај ње ре ла ти ви-
стич ке кон се квен це свој стве не пост мо дер ни стич ким кон цеп ци ја ма ко је по ла зе од иде је 
со ци јал ног кон трук ти ви зма у ја ком сми слу. Ово пи та ње је вр ло ва жно не са мо из те о-
риј ских раз ло га, већ и по ли тич ких.
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увер љи во сти ме диј ске по ру ке. С тим ци љем, ме ди ји ну де при хва-
тљи ве де фи ни ци је сва ко дне ви це.29)

Трај ност и по сто ја ност ме диј ских окви ра одр жа ва „кон тро лу 
над сва ко дне ви цом“, у том сми слу што они ути чу на јав ну пер-
цеп ци ју ствар но сти, и као та кви ве о ма су ва жни за одр жа ње по-
сто је ћег по рет ка. Ка да се у тур бу лент ним вре ме ни ма аку му ли ра ју 
по ја ве и до га ђа ји ко ји не мо гу би ти ту ма че ни при ме ном по сто је ћих 
ин тер пре та тив них окви ра, они по ста ју упит ни, и уко ли ко ни је мо-
гу ће ускла ђи ва ње но вих по ја ва и вла да ју ћих де фи ни ци ја, до ла зи 
до мо ди фи ко ва ња окви ра. „У дру штви ма са за шти ће ном сло бо дом 
ме ди ја, кон тро ла над сва ко дне ви цом ни ка да ни је пот пу на, јер су у 
оп ти ца ју раз ли чи те, че сто су прот ста вље не де фи ни ци је. У не де мо-
крат ским си сте ми ма, кон тро ла је ефи ка сна, јер се упра вља над ин-
стру мен ти ма за про из вод њу зна че ња, а не у до ме ну кон ку рен ци је 
раз ли чи тих ви ђе ња. Ме диј ска тра ди ци ја у њи ма по чи ва на стро гом 
над зо ру над си сте мом за про из вод њу пред ста ва о ствар но сти, чи-
ме се обез бе ђу је дво стру ка пре власт ода бра них ин тер пре та тив них 
фор му ла: и 'ин сти ту ци о нал на' (ди рект ном ин те гра ци јом ме ди ја у 
си стем вла сти) и 'са др жин ска' (про из вод њом по ру ка ко је фа бри ку-
ју по др шку за офи ци јел не по ли тич ке про јек те).“30) 

Ова ква “ме диј ска пре власт” отва ра про стор за де ло ва ње у 
прав цу кон тро ле јав ног мње ња и мо гу ћег оп стру и ра ња кри тич ког 
де ло ва ња јав но сти. На ру ку ова квим те жња ма иду и струк тур не 
ве зе ме ди ја као “се кун дар не де фи ни шу ће ин сти ту ци је” са “твор-
ци ма при мар них де фи ни ци ја” ствар но сти, зва нич ним из во ри ма 
ин фор ма ци ја ко ји ге не ри шу и кон тро ли шу ини ци јал не де фи ни ци-
је ствар но сти ( ин сти ту ци је др жа ве/вла де, ко мер ци јал не ор га ни-
за ци је, про фе си о нал на и син ди кал на те ла ). У ства ра њу ме диј ске 
де фи ни ци је ствар но сти, од но сно ин тер пре та ци ји ње них ре ле-
вант них про бле ма зна чај но уче ству ју, не по сред но или по сред но, 
твор ци „при мар них де фи ни ци ја ствар но сти“. Као “акре ди то ва ним 
из во ри ма” , ве за с ме ди ји ма пру жа им во де ћу уло гу у ре про ду ко-
ва њу ста но ви шта ко ја као има ју по вла шћен ста тус. По сма тра ни у 
пер спек ти ви ду го роч ног де ло ва ња, окви ри ко је на ме ће ве за ме ди ја 
и тво ра ца при мар них де фи ни ци ја мо гу би ти ва жан чи ни лац одр-
жа ва ња по сто је ћег ста ња. При том је уло га ме ди ја у фа во ри зо ва њу 
јед них и мар ги на ли зо ва ња дру гих „де фи ни ци ја ствар но сти“ кључ-
на.31)

29)  Ми ли во је вић, С., “Иде о ло шки рад ме ди ја”, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 235.

30)  Исто, стр. 241.

31) Ми ли во је вић, С. “Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, с стр. 238-239.
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Ме диј ски окви ри пред ста вља ју ну жност, и то је не спор но. 
Ме ђу тим, пи та ње на ко је је те шко од го во ри ти ти че се гра ни це из-
ме ђу ну жног ни воа ме диј ског ин тер ве ни са ња у ствар но сти и ни воа 
ка да те ин тер вен ци је пре ла зе у сфе ру ма ни пу ла ци је.

Раз у ме ва ње ути ца ја ме ди ја у про це су њи хо вог по сре до ва ња 
дру штве не ствар но сти, би ће про дук тив но са мо ако схва ти мо на чи-
не ко ји ма се се об ли ко ва ње ме диј ских про из во да ко ри сти у усме-
ра ва њу раз ли чи тих чи но ва са зна ва ња и осе ћа ња, ка ко се су ге ри ше 
сми сао и фор ма ти ра зна чај при мље них ин фор ма ци ја. При том, уз 
ме диј ске ин тер пре та тив не окви ре као оп ште схе ме, спо соб ност 
чи та о ца или гле да о ца да раз ли чи то ин тер пре ти ра ме диј ске по ру ке 
је, у сва ком кон крет ном слу ча ју, огра ни че на дру штве ним и би о-
граф ским чи ни о ци ма ко ји об ли ку ју ин ди ви ду ал ни ин тер пре та тив-
ни оквир ре а го ва ња на ме диј ски про дукт. Са ма зна че ња ме диј ских 
тек сто ва но се од ре ђе не ни вое де тер ми на ци је, ко ји не ва ри ра ју у 
ве ли кој ме ри у про це су ин тер пре та ци је. Да кле, „ни во ’лич ног’ зна-
че ња стварасе око ме диј ских ар те фа ка та на осно ву ’би о граф ских 
чи ни ла ца’, али оно се при пи су је упра во као од го вор су ге стив ним 
и че сто пре за си ће ним озна чи те љи ма чи ји је по сао да пре ци зно ор-
га ни зу ју и усме ра ва ју де ко ди ра ње по ру ке, да ге не ри шу сми сао и 
ва жност, и што је мо гу ће ви ше усме ра ва ју осе ћа ња“. Та ко за пра во 
„чи та ње ме ди ја“ од стра не пу бли ке пред ста вља про дукт про жи ма-
ња две ју рав ни ин тер пре та тив них ин тен ци ја: рав ни  ин тен ци ја ме-
диј ског тек ста, као „про гра ми ра них зна че ња“ и ин тен ци ја ког ни-
тив них обра за ца ме диј ског ре ци пи јен та.32)

Уви ди у сло же ност про це са ине тер пре та ци је ме диј ских 
по ру ка упу ћу ју нас на ва жност про у ча ва ња „дру штве них усло ва 
ин тер пре та бил но сти“ као фак то ра ве ће или ма ње по год но сти за 
ма ни пу ла ци ју, и то га ка ко ови усло ви ва ри ра ју ме ђу раз ли чи тим 
вр ста ма пу бли ке, у раз ли чи тим дру штве но по ли тич ким, со ци о кул-
тур ним кон тек сти ма, за ви сно од ка рак те ра ко му ни ка циј ске/ме диј-
ске сфе ре, сте пе на де мо кра тич но сти од ре ђе ног дру штва и ни воа 
ње го ве по ли тич ке кул ту ре. 

*
**

Ра зно ли ке стра те ги је и тех ни ке ма ни пу ла ци је ко ји ма се те-
жи оства ри ва њу ути ца ја на ме диј ске ре ци пи јен те, с ци љем ин ду-
ко ва ња же ље них ре ак ци ја у ви ду пред ста ва, ста во ва, под све сних/
емо ци о нал них/ира ци о нал них ре а го ва ња, од но сно усме ра ва ња и 
фор ма ти ра ња са зна ња о дру штве ној/по ли тич кој ствар но сти, са-

32)  Бригс, А. Кол би, П., Уводустудијмедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 454-457, 465.
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став ни су део ре ал но сти ње ног ме диј ског по сре до ва ња. У нај оп-
шти јем сми слу, ме диј ске ма ни пу ла ци је за сни ва ју се на про гра ми-
ра њу та квих зна че ња ме диј ских по ру ка ко ја но се же ље не ни вое 
де тер ми на ци је. Реч је о су ге стив ним, „пре за си ће ним“ озна чи те љи-
ма чи ји је по сао да пре ци зно ор га ни зу ју и усме ра ва ју де ко ди ра ње 
ме диј ске по ру ке, од но сно чи та ње ме диј ског тек ста, да ге не ри шу 
од ре ђе ни сми сао и ва жност, и усме ра ва ју са зна ње и осе ћа ња при-
ма о ца ме диј ске по ру ке. Ме диј ски ре ци пи јент, као ак тив ни уче сник 
у про це су ин тер пре та ци је ме диј ске по ру ке, ту ма чи зна че ња су ге-
ри са на ин тен ци ја ма ме диј ског тек ста (про гра ми ра на ње го вим об-
ли ко ва њем), сле де ћи ди рек ци је тих ин тен ци ја, али и ру ко во де ћи 
се сво јом „са знај ном би о гра фи јом“, прет ход но усво је ним уви ди ма, 
ста во ви ма, пред ста ва ма, уве ре њи ма ко ја га од ре ђу ју спрам „те ме“ 
„про бле ма“о ко ме се го во ри у ме диј ском тек сту. Ши ри, дру штве ни, 
ко му ни ка циј ски кон текст „чи та ња“ ме диј ског тек ста, ко ји та ко ђе 
уче ству је ње го вој ин тер пре та ци ји, јер усло вља ва са зна ње по је дин-
ца о да тим про бле ми ма, пред ста вља и ме диј ска јав на рас пра ва ко ја 
се у јав ној сфе ри во ди о да тим те ма ма и про бле ми ма, а чи ји је он 
(мен тал ни) уче сник. 

Ка ко се овим тек стом на сто ја ло по ка за ти, про цес фор ми ра ња 
мње ња по је дин ца о про бле ми ма од оп штег зна ча ја, ко ји се од ви ја 
по сред ством ње го вог уче шћа у ме диј ској ко му ни ка ци ји, од но сно 
усва ја ња од ре ђе них „дис кур са ствар но сти“, мно го је ви ше од мо-
гу ћег, пер су а зном тех ни ком про гра ми ра ног де ло ва ња зна че ња ко ја 
ме диј ски тек сто ви ко је он иш чи та ва по сре ду ју. То нас вра ћа основ-
ној те зи овог ра да – да је сло же ност про це са ме ди ја ци је, од но сно 
фор ми ра ња зна че ња ме диј ских по ру ка о дру штве ној ствар но сти, 
као и не из ве сност/огра ни че ност ути ца ја ко ји ме диј ски по сре до ва-
на зна че ња има ју на фор ми ра ње (јав ног) мње ња о про бле ми ма од 
оп штег зна ча ја ко ји се ме диј ским по сре до ва њем ствар но сти ин тер-
пре ти ра ју, оба ве зу ју ћа по ла зни ца ис тра жи ва ња фе но ме на ме диј ске 
ма ни пу ла ци је.

На уч на ис тра жи ва ња ме диј ских ефе ка та, ко ја су про шла раз-
вој ни пут од те о ри је мак си мал них ме диј ских ефек та, пре ко те о ри је 
ми ни мал них ме диј ских ефе ка та до кул тур них сту ди ја ко је су у ана-
ли зу про це са ме ди ја ци је уве ле ин тер пре та тив не по ступ ке пу бли ке, 
од но сно „мо дел пре фе ри ра ног чи та ња“, со ци о кул тур ну усло вље-
ност дис кур са као ко до ва за ине тр пре та ци ју.33) Ме ђу тим, за мно-
ге ауто ре ко ји се ба ве про бле ми ма ме диј ског де ло ва ња, ме диј ским 
ма ни пу ла ци ја ма и њи хо вим ути ца ји ма оства ре ни на уч ни уви ди 

33) Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, Реч, 64.10, стр. 151-213, Бе о-
град, 2001. стр. 175.
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као да не ма ју зна ча ја. На и ме, у мно гим кон крет ним оп сер ва ци ја ма 
фе но ме на ме диј ских по ли тич ких ма ни пу ла ци ја, ни су раз гра ни че-
ни по ку ша ји ма ни пу ла ци је јав ним мње њем од њи хо вих ефе ка та; 
од но сно ана ли зе њи хо вих кон крет них при ме ра у ме диј ским тек-
сто ви ма и те зе о њи хо вим учин ци ма по и сто ве ћу ју се. То је че сто 
слу чај чак и у ли те ра ту ри ко ја ну ди уте ме ље не ана ли зе кон крет них 
при ме ра си сте мат ских по ку ша ја ме диј ске по ли тич ке ма ни пу ла ци-
је.34) 

Ка ко по ка зу ју ре ле вант ни уви ди со ци јал ноп си хо ло шких ис-
тра жи ва ња ути ца ја „тех но ло ги је убе ђи ва ња“ на ста во ве, уве ре ња и 
по на ша ња по је ди на ца, ње ни до ме ти су огра ни че ни, јер су по је дин-
ци „у ве ли кој ме ри от пор ни на деј ство по ру ка ко је се не укла па ју 
у њи хо ву сли ку све та и објек тив них окол но сти у ко ји ма се на ла зе, 
те да они „про ми шље но (ако не и не све сно) тра га ју са мо за оним 
ста но ви шти ма ко ја се по кла па ју са њи хо вим соп стве ним“.35) 

На кра ју тре ба ис та ћи да је у ин те ре су раз во ја ис тра жи ва ња 
функ ци о ни са ња са вре ме не јав но сти и јав не ме диј ске сфе ре да се 
оп сер ва ци је ве за не за фе но мен ме диј ских ма ни пу ла ци ја, као спој 
на чел них под ра зу ме ва ња ути ца ја и де скрип ци је кон крет них при-
ме ра, до пу ња ва ју сло же ним те о риј ским уви ди ма у ком плек сност 
ових про це са, њи хо ву со ци јал ноп си хо ло шку, кул ту ро ло шку и се-
ми о тич ку ра ван. 

MEDIAPRODUCTIONOFMEANING:
ACRITIQUEOFAREDUCTIONISTICNOTIONOF
RELATIONSHIPMEDIA-MESSAGE-PUBLICITY

Summary
In this pa per the aut hors tried to in ve sti ga te me dia me di a tion of 

so cial/po li ti cal re a lity re la ti on ships and pro ces ses of pu blic/pu blic opi-
nion con sti tu tion, star ting from the fun da men tal im por tan ce of pu bli-
city for a fun cti o ning of de moc racy and nor ma ti ve as sump ti ons re la ted 
to this fun cti o ning. On the one si de, an in ve sti ga tion of the re la ti on ship 
was un der ta ken with the aim to in di ca te a she er com ple xity of the me-
di a tion phe no me non and, on the ot her si de, to po int out to the spe ci fic 
kind of in flu en ce that this phe no me non has over the pro cess of pu blic 

34) На ве шће мо не ко ли ко па ра диг ма тич них при ме ра: Чом ски Н.,Нужнеилузије–контрола
умоваудемократскимдруштвима,Бе о град, 2000;Бар бу ло вић, С., Јев то вић, З.,Ра ки-
ће вић, Л.,По пи вић, М.,Амнезијајавностиодпропагандедотероризма,Бе о град, 2004, 
стр. 72.; Ка ра-Мур за, С., Манипулацијесвешћу, Пре во ди лач ка ра ди о ни ца Ро сић : "Ни-
ко ла Па шић", Бе о град, 2008.

35) Ва со вић, М., „Про па ганд не (убе ђи вач ке) тех ни ке у слу жби ма ни пу ла ци је јав ним мне-
њем“, Ети ка јав не ре чи, ур. З. Ва цић, ЦЛДС, 249-271, Бе о град, 2004, стр. 268.
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opi nion cre a tion con cer ning so me is su es of ge ne ral im por tan ce. The 
pur po se of the un der ta ken in ve sti ga tion con si sted in an at tempt to re-
veal a spe ci fic sim pli fi ca tion em bo died in an apri o ri sti cally bu ilt the sis 
of me dia ma ni pu la tion which tran sforms me dia pu blic in to an ag glo-
me ra te, that is, to of fer the o re ti cal evi den ce that me dia pu blic can not 
be uni vo cally re du ced to the ma ni pu la ti ons su bjec ted ag glo me ra te. A 
spe cial fo cus of ar gu men ta tion was di rec ted to ward the o re ti cal set tings 
of Vin cent Pri ce who, in his in ve sti ga tion, con nec ted con si de ra tion of 
in di vi dual cog ni tion wit hin con text of so cial gro up and pro cess of so-
cial struc tu ring of me dia pu blic in to pu bli city, by the me di a tion of so-
ci e tal com mu ni ca tion, that is, thro ugh fol lo wing me dia de ba tes on the 
is su es of ge ne ral im por tan ce. Ob ser va ti ons of a com ple xity of the pro-
cess of me dia me di a tion of so cial re a lity – par ti cu larly me dia pro duc-
tion of me a ning as well as con tem po rary me dia con di ti ons – seen as 
im por tant fac tors of me dia me di a tion, we re the fun cti ons of the the sis 
ar gu men ta tion that re duc tion of me dia pu blic in to me re ag glo me ra te is 
unac cep ta ble.
Key-words: me dia pro duc tion of me a ning, pu blic opi nion, pu blic sphe re, de-

moc racy, pu blic de ba te, pu blic, mass pu blic, mass me dia, me di a-
tion, me a ning, sig ni fi ca tion.
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Abstract
In this pa per the aut hors tried to in ve sti ga te me dia me di a tion of 

so cial/po li ti cal re a lity re la ti on ships and pro ces ses of pu blic/pu blic opi-
nion con sti tu tion, star ting from the fun da men tal im por tan ce of pu bli-
city for a fun cti o ning of de moc racy and nor ma ti ve as sump ti ons re la ted 
to this fun cti o ning. On the one si de, an in ve sti ga tion of the re la ti on ship 
was un der ta ken with the aim to in di ca te a she er com ple xity of the me-
di a tion phe no me non and, on the ot her si de, to po int out to the spe ci fic 
kind of in flu en ce that this phe no me non has over the pro cess of pu blic 
opi nion cre a tion con cer ning so me is su es of ge ne ral im por tan ce. The 
pur po se of the un der ta ken in ve sti ga tion con si sted in an at tempt to re-
veal a spe ci fic sim pli fi ca tion em bo died in an apri o ri sti cally bu ilt the sis 
of me dia ma ni pu la tion as a kind of per su a si ve me dia com mu ni ca tion 
which tran sforms pu blic in to ag glo me ra tion su bjec ted to its in flu en ces. 
A the o re ti cal in tro duc tion was aimed to pre sent, in short, the prin ci-
ples of pu bli city fun cti o ning in de moc ra tic so ci ety, na mely, to in tro du ce 
fun da men tal the o re ti cal con cepts, by ex pla i ning its use. Thus, the pa per 
star ted from di scur si ve no tion of pu blic de fi ned as a di scur si ve/me dia 
pu blic which ra ti o nally/re a so nably con tem pla te on the is su es of ge ne-
ral im por tan ce, and from the de fi ni tion of pu blic sphe re as in sti tu ti o nal, 
con cep tual, spi ri tual and me dia con di ti ons for the fun ction of pu bli city 
con ce i ved in this way; that is, as com mu ni ca ti ve com plex which as-
su mes pu blic ar ti cu la tion, idea ca ta lo gue, cog ni ti ve ma trix and me dia 
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com mu ni ca tion net works; as di scon ti nu o us, he te ro ge ne o us and ma ni-
fold pu blic spa ce only tem po ra rily and ab stractly uni fied by par ti cu lar 
sta bi lity of re la ti on ships wit hin pu blic re la ti ons dyna mics. The no tion 
of pu blic de ba te has its pla ce in this pa per as a con text pa ra dig ma tic for 
the so le pro cess of me dia com mu ni ca tion and as the pri mary con text 
of in for ming ci ti zens abo ut so cial/po li ti cal re a lity and its re le vant pro-
blems; as a con text which is re spon si ble for bu il ding of pu blic opi nion 
abo ut to pi cal, ge ne rally re le vant is su es of so cial re a lity. Furt her mo re, 
a con tro versy con cer ning the is sue whet her mass me dia pu blic can be 
uni vo cally re du ced to the ma ni pu la ti ons su bjec ted ag glo me ra te, that is, 
a the o re ti cal ar gu men ta tion why this is unac cep ta ble, is gi ven in the pa-
per. A spe cial fo cus of ar gu men ta tion was di rec ted to ward the o re ti cal 
set tings of Vin cent Pri ce who, in his in ve sti ga tion, con nec ted con si de ra-
tion of in di vi dual cog ni tion wit hin con text of so cial gro up and pro cess 
of so cial struc tu ring of me dia pu blic in to pu bli city, by the me di a tion 
of so ci e tal com mu ni ca tion, that is, thro ugh fol lo wing me dia de ba tes 
on the is su es of ge ne ral im por tan ce. Emp ha si zing the the sis, that mass 
audi en ce is be ing tran sfor med, or struc tu red, in to pu bli city thro ugh par-
ti ci pa tion in pu blic me dia de ba te, was a prin ci pal aim of this the o re ti cal 
re vi ew. Ob ser va ti ons of a com ple xity of the pro cess of me dia me di a-
tion of so cial re a lity, as well as con tem po rary me dia con di ti ons, we re 
the fun cti ons of the the sis ar gu men ta tion that re duc tion of me dia pu blic 
in to me re ag glo me ra te is unac cep ta ble. Re a lity sig ni fi ca tion, na mely, 
the pro cess of me dia pro duc tion of me a ning, was ob ser ved as a key 
phe no me non for un der stan ding of me dia me di a tion of re a lity, that is, as 
a spe ci fic re flec tion of all me dia ma ni pu la ti ve stra te gi es.
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