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Сажетак

Циљовогчланкапредстављапокушајједногкодирања
појмајавности.Кодирањеовдеподразумевакритичко
пропитивањебазичних,увеликојмерисупротнихте
оријскихприступафеноменујавности(дискурзивнии
агрегативнимодел),каоинањемузаснованоустано
вљавањеосновних,дефинишућихсвојставафеномена,
односноонихелеменатаисвојставакојаонатребада
поседуједабибилапрепознатакаообјектнакојипо
јамреферира.Кодирањеовдеукључујеразграничава
њезначењаовогпојманадванивоа:уодносунасрод
некатегоријеколективитета:друштвенугрупу,масу
и(медијску)публику;крозуспостављањерелацијаиз
међузначењапојма„јавност“изначењасинонимних
појмова„јавномњење“и„јавнасфера“.Смисаоовог
кодирањасастојисеу утврђивањуимпликацијараз
ликауодговориманаконтроверзнопитањедалије
јавност ентитет на који семоже реферирати, или
јесамоконструкт,појамкојиимаденотацијуалине
иреферента;дали јетајреферентодредивкаосу
бјект, хипотетички колективитет,  или се о јавно
сти,осимкаоогласачкојпопулацијиможеговорити
самокаоо симболичкој референци ( имагинарној пу
блици)којафигурираујавнојсфери.
Кључне речи: јавност, јавна сфера, јавно мњење,
друштвенагрупа,маса,(медијска)публика,политич
кисубјект,симболичкареференца

Cиљ овог члан ка пред ста вља по ку шај јед ног ко ди ра ња пој ма 
јав но сти. Ко ди ра ње ов де под ра зу ме ва уста но вља ва ње основ-

них, де фи ни шу ћих свој ста ва јав но сти, од но сно оних еле ме на та 
и свој ста ва ко је она тре ба да по се ду је да би би ла пре по зна та као 
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објект на ко ји по јам ре фе ри ра. Оно по ла зи од кри тич ког про пи-
ти ва ња ба зич них, у ве ли кој ме ри су прот них те о риј ских при сту па 
фе но ме ну јав но сти (дис кур зив ни и агре га тив ни мо дел), об у хва та-
ју ћи раз гра ни ча ва ње зна че ња овог пој ма на два раз ли чи та ни воа: у 
од но су на срод не ка те го ри је ко лек ти ви те та: дру штве ну гру пу, ма су 
и (ме диј ску) пу бли ку;  и кроз ус по ста вља ње ре ла ци ја из ме ђу зна-
че ња пој ма „јав ност“ и зна че ња си но ним них пој мо ва „јав но мње-
ње“ и „јав на сфе ра“.

Сми сао ова ко схва ће ног кодирањa са сто ји се у раз ви ја њу им-
пли ка ци ја утвр ђе них раз ли ка у од го во ри ма на  кон тро верз но пи та-
ње да ли је јав ност ен ти тет на ко ји се мо же ре фе ри ра ти, или је са мо 
кон структ, по јам ко ји има де но та ци ју али не и ре фе рен та;  од но сно 
да ли је тај ре фе рент од ре див као су бјект, хи по те тич ки ко лек ти ви-
тет, или се о јав но сти, осим као о по пу ла ци ји гла са ча, мо же го во ри-
ти са мо као о сим бо лич кој ре фе рен ци ( има ги нар ној пу бли ци) ко ја 
фи гу ри ра у јав ној сфе ри (јав ним сфе ра ма) као  аре ни уну тар ко је 
се ра зно ли ки дис кур си бо ре за пре стиж у де фи ни са њу дру штве не 
ствар но сти и ње них при о ри тет них про бле ма, 1)

У те о риј ској ли те ра ту ри по све ће ној про бле му јав но сти, 
издвајаjу се сле де ћа  основ на зна че ња овог тер ми на: јав ност као 
до мен ме ди ја ци је из ме ђу др жа ве и дру штва,  со ци јал ни/ ко му ни-
ка циј ски про стор од оп штег зна ча ја и до ступ но сти уну тар ко га се 
про ми шља ју пи та ња ко ја се ти чу свих гра ђа на2); сфе ра дру штве ног 
ор га ни зо ва ња, про ла зни ва нин сти ту ци о нал ни об лик дру штве ног 
гру пи са ња, као сво је вр сни ме ха ни зам адап та ци је/ре ак ци је на со-
1)  Ко ди ра ње је ов де схва ће но и при ме ње но као си стем упут ста ва за ту-

ма че ње пој ма јав но сти ко ја омо гу ћа ва ју ње го во исто вре ме но раз ма-
тра ње на раз ли чи тим рав ни ма и  у раз ли чи тим кон тек сти ма зна че ња, 
као и њи хо ва по ве зи ва ња, од но сно раз ви ја ње зна чењ ских им пли ка ци-
ја тих по ве зи ва ња спрам зах те ва основ не те ме ра да. 

2)  Ова кво схва та ње јав но сти Ј.Ха бер мас пре у зео је од Ха не Арент, али га је и бит но 
из ме нио. Ве зу ју ћи та ко схва ће ну јав ност не са мо за  де мо крат ски по лис,  већ и за ра-
но мо дер ни пе ри од, Ха бер мас  га са гле да ва у по зи тив ном осве тље њу упра во на осно ву 
то га што сма тра јав ност ка те го ри јом цен трал ном за ње гов од ре ђи ва ње. Као пу бли ка 
при ват них гра ђа на ко ји по ли тич ки ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја на сто је ћи да 
кроз  ра ци о нал ну рас пра ву ру ко во ђе ну пра вом ја чег ар гу мен та оства ре кон сен зус, јав-
ност за Ха бер ма са пред ста вља дру штве ни фе но мен кроз ко ји се пре ла ма ју мно го ши ри 
со ци јал ни, по ли тич ки, ко му ни ко ло шки и кул ту ро ло шки про це си.  Оп шир ни је  у Ха-
бер мас, Ј., „Ко му ни ка тив ни по јам мо ћи код Ха не Арент“,Заточеницизла:завештање
ХанеАрент,  Бе о град ски круг, Жен ске сту ди је, Бе о град, 2002, стр. 258-274;  Бен ха биб, 
Ш., „Од про бле ма про су ђи ва ња до јав не сфе ре: про ми шља ње по ли тич ке те о ри је Ха не 
Арент“, Заточеницизла:завештањеХанеАрент,  Бе о град ски круг, Жен ске сту ди је, 
Бе о град, 2002, стр. 321-363.
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ци јал не про бле ме/про ме не3); и јав ност као прин цип отво ре но сти, 
од но сно ме диј по сре до ва ња јав них де лат но сти ко јим се оства ру је 
тран спа рент ност по ли тич ког жи во та (на чи ни и про це ду ре оба вља-
ња јав них функ ци ја су утвр ђе ни а по сле ди це ви дљи ве, што омо гу-
ћа ва ка ко њи хо во ле ги ти ми са ње, та ко и по зи ва ње на од го вор ност). 
Као ре ле ван тан кри те ри јум од ре ђи ва ња јав но сти из два ја се и „де-
тек ци ја мње ња о не ком про бле му“, бу ду ћи да се јав ност ис по ља ва 
пре све га у од но су на не ки про блем од ши рег дру штве ног зна ча ја4). 

*

У са вре ме ним про у ча ва њи ма јав но сти мо гу се из дво ји ти два 
основ на при сту па ко ји ко ре спон ди ра ју са две раз ли чи те ми са о не 
ори јен та ци је: ли бе рал но-де мо крат ском и ути ли тар но-де мо крат-
ском тра ди ци јом. Пр ва ори јен та ци ја, за че та на иде ја ма и нор ма тив-
ним по ла зи шти ма  про све ти тељ ске со ци јал не ми сли и ли бе рал не 
те о ри је 18. ве ка, ак це нат ста вља на кри тич ки, ли бер тет ски и еман-
ци па тор ски по тен ци јал јав но сти. Њен нор ма тив ни ко млекс по стао 
је и, у из ве сној ме ри, остао осно ва из ко је се ге не ри шу кри те ри ју-
ми вред но ва ња  јав но сти и ње них ак ту ел них по тен ци ја ла. Ути ли-
тар но-де мо крат ска тра ди ци ја раз у ме ва ња фе но ме на јав но сти по-
тен ци ра ста би ли зу ју ћи, ле ги сла тив ни, кон фор ми стич ки ка рак тер 
јав но сти, по и сто ве ћу је је са це ло куп ном гла сач ком по пу ла ци јом, 
што омо гу ћа ва ње но лак ше иден ти фи ко ва ње и про у ча ва ње.5) 

Раз ли ке у те о риј ским по ла зи шти ма во ди ле су дру га чи јим ана-
ли тич ким окви ри ма, кон цеп ту а ли за ци ја ма и њи хо вим ре зул та ти ма 
– од ре ђе ним мо де ли ма. У окви ру ли бе рал но-де мо крат ске тра ди ци-
је, на стао је со ци о ло шки, та ко зва ни дис кур зив ни мо дел јав но сти, 
3)  All port, F.H., (1937), TowardaScienceofPublicOpinion, u Katz. D, пре ма,То мић, З.,Ко

муникацијаијавност , Чи го ја штам па, Бе о град, 2004,стр.105. Кон цеп ци ја јав но сти као 
про ла зног об ли ка гру пи са ња и јед ног од ме ха ни за ма со ци јал не адап та ци је на про ме не, 
раз ли чи тог у од но су на го ми лу, ма су или пу бли ку, по ти че из ра них ис тра жи ва ња Ро-
бер та Пар ка (Park, R., 1904/1972) и ка сни је до ра де Хет бер та Бу ме ра (Blu mer, H.,1946), 
пре ма Ми ли во је вић, С.,  „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, Реч 64.10, Бе о град, 
2001, стр. 182. 

4)  Ми ли во је вић, С „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“,Реч64.10, 2001, стр. 181-182.) 
La swell. H., Ka plan, A., (1950), ”Publics,PublicOpinion,andGenerarest”, u Katz. D., пре-
ма То мић, З., Комуникацијаијавност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 105.

5)   Ово схва та ње зна чај но је ути ца ло на  два де се то ве ков не  кон цеп ци је, а по себ но на 
раз вој  ем пи риј ских ис тра жи ва ња јав ног мње ња, од но сно ис тра жи вач ких тех ни ка. Ми-
ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“,Реч, 64.10, Бе о град, 2001,  стр. 
179-180.
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док се за ути ли тар но-де мо крат ски при ступ ве зу је ве ћин ски, та ко-
зва ни агре га тив ни мо дел.6)

Ка да су у пи та њу два основ на мо де ла јав но сти – дис кур зив ни 
и агре га тив ни мо дел, реч је о го то во пот пу ном раз ми мо и ла же њу 
око то га шта су  ње на ди стинк тив на обе леж ја. Дис кур зив ни мо дел 
као основ ну прет по став ку јав но сти из два ја ра ци о нал ну јав ну де-
ба ту, по тен ци ра нор ма тив ну функ ци ју јав но сти (ра ци о нал но-кри-
тич ку, ли бер тет ску, еман ци па тор ску) и по сту ли ра од ре ђе ни су бјект 
јав но сти, би ло да га схва та као збир ни на зив за мно штво дру штве-
них ен ти те та у ко лек тив ној ко му ни ка ци ји/ де мо крат ској рас пра ви 
или ак ци ји (дру штве на гру па, пу бли ка, ма са, ме диј ска пу бли ка), 
или као хи по те тич ки ко лек ти ви тет (ко лек тив ни су бјект ко ји под 
од ре ђе ним окол но сти ма мо же до би ти ја сни ју фи зи о но ми ју и од ре-
ђе ни је по ли тич ке и дру штве не уло ге), као но си лац јав ног мње ња. 
Он ста вља ак це нат на рас пра вља ње као де фи ни шу ће свој ство јав-
но сти, од ре ђу ју ћи је као “не фор мал ни и ла ба во ор га ни зо ва ни ко-
лек ти ви тет, ко ји на ста је и ме ња се у то ку рас пра ве о не ком ва жном 
или спор ном дру штве ном пи та њу.“ Про ме не има нент не јав но сти 
као дру штве ној гру пи, схва ће ној у ра спо ну од при мар не гру пе па 
све до раз ме ра ме ђу на род не ор га ни за ци је, од но се се ка ко на ве ли-
чи ну та ко и на њен са став, тј. на по ве ћа ње/сма ње ње бро ја уче сни ка 
у рас пра ви, као и ши ре ње рас пра ве од не ко ли ци не ак тив них по-
је ди на ца – ак те ра, на ма ње или ви ше за ин те ре со ва не по сма тра че 
(ко ји са мо сле де ток до га ђа ја и ми шље ње ве ћи не), од но сно на све 
ра зно вр сни је ка те го ри је ста нов ни штва или обр ну то. 7)

У окви ру ове те о риј ске ори јен та ци је по зна ча ју се из два ја  дис-
кур зив ни мо дел јав но сти ко ји је по сту ли рао Ј. Ха бер мас. Од ре ђу-
ју ћи јав ност као при ват не љу де (гра ђа не) ко ји оку пље ни у пу бли ку 
ра ци о нал но рас пра вља ју о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, на сто је ћи 
да кроз ра ци о нал ну рас пра ву ру ко во ђе ну пра вом ја чег ар гу мен та 
оства ре кон сен зус, Ха бер мас је за пра во по сту ли рао ра ци о нал но-
кри тич ки дис курс и ње го ву дру штве ну/ко му ни ка ци о ну ин фра-
струк ту ру као ди стинк тив не еле мен те јав но сти. Уз под ра зу ме ва ње 
функ ци о ни са ња за кон ских ме ха ни за ма, он је по тен ци рао сле де ћа 

6) Ову ди стинк ци ју раз вио је Вин сент Прајс, за сни ва ју ћи је на  раз ли ка ма „у на чи ну на 
ко ји је иде ја ´јав ног мње ња´ути ца ла на фор му ли са ње де мо крат ских мо де ла дру штва 
то ком осам на е стог и де вет на е стог ве ка“. Оп шир ни је о то ме у: Pri ce, V., PublicOpinion, 
Lon don, Sa ge , 1992, пре ма Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, 
стр. 179. 

7) То мић, З., Комуникацијаијавност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 105-106.
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нор ма тив на по ла зи шта: ра ци о нал ност/ кри тич ност; отво ре ност 
(тран спа рент ност у ра ду др жав них ин сти ту ци ја и оп шту до ступ-
ност) и су ве ре ност (од су ство би ло ка кве до ми на ци је и мо ћи осим 
сна ге бо љег ар гу мен та) јав но сти као ње на де фи ни шу ћа свој ства. 
Њи хо ве кри тич ке ин тер пре та ци је и оспо ра ва ња  про ду ко ва ли су 
ре ле вант не те о риј ске кон тро вер зе и на уч ну де ба ту ко ја тра је до да-
нас.8)

Пи та ње ко је се у овом кон тек сту на ме ће је сте ко ли ко су одр-
жи ви нор ма тив ни стан дар ди ра ци о нал но сти, кри тич но сти, отво-
ре но сти (ин клу зив но сти и тран спа рент но сти) и су ве ре но сти јав не 
сфе ре за ко је Ј. Ха бер мас и оста ли за го вор ни ци ли бе рал но-де мо-
крат ске ори јен та ци је пле ди ра ју, а ако је су ка ко их да нас ин тер пре-
ти ра мо. 

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, а уз  мо гућ ност 
да „ак те ри“ и „по сма тра чи“ за ме не ме ста. Ту се пу та њом за ча ра ног 
кру га вра ћа мо ста ром пи та њу без ја сног од го во ра: ка ко оси гу ра ти 
ствар не прет по став ке за јед на ке мо гућ но сти оства ри ва ња фор мал-
но истих пра ва. 

Ка да је реч о ра ци о нал но сти јав не сфе ре, она се раз ли чи то ин-
тер пре ти ра и из во ри ште је кон тро вер зи. На и ме, сам кон цепт ра ци-
о нал ног дис кур са оспо ра ван је од стра не пост мо дер ни стич ке ми-
сли. За Фу коа сам дис курс ра ци о нал но сти пред ста вља сво је вр сно 
сред ство  до ми на ци је, а по ми шље њу чи та вог ни за ауто ра, по себ но 
Ф. Ли о та ра, иде ја да ко му ни ка ци ја прет по ста вља кон сен зус у по-
гле ду уни вер зал них нор ми не при хва тљи ва је у на че лу, јер го вор 
тре ба по сма тра ти пре као так ми че ње не го као ра ци о нал ну са рад-
њу.

Без об зи ра на то што је ја сно у ко јој је ме ри сва ки дис курс, 
па и ра ци о нал ни пред ста вља вид иде о ло шке ин тер вен ци је уну тар 
ко му ни ка тив ног по ља, ра ци о нал ност јав не сфе ре не мо же се од-
ба ци ти као нор ма тив на прет по став ка. Она  ов де пре све га зна чи 
нор ма тив ни зах тев ко ји ве зу је мо за ме ди је ко му ни ка ци је, и ко ји се 
од но си на то да по је дин цу, уче сни ку у ме диј ској ко му ни ка ци ји као 
при мар ном об ли ку ње го вог ин фор ми са ња о дру штве ној ствар но-
8) О де ба ти из ме ђу Ха бер ма са и ње го вих кри ти ча ра оп шир ни је у Cal-

houn C.  (ed.) HabermasandthePublicSphere, MIT Press, Cam brid ge, 
Mas sac hu setts& Lon don, 1992. 
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сти, бу ду омо гу ће не  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. 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. Иако сло бо да јав ног го во ра зна-
чи прин ци пи јел ну отво ре ност јав не сфе ре за раз ли чи те са др жа је, 
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 из вољ ност из ла га ња. У овом кон тек сту зна ча-
јан је Ха бер ма сов по јам ко му ни ка тив ног де ла ња, јер “ у сре ди ште 
ста вља ин те рес за је зич ко спо ра зу ме ва ње, као ме ха ни зам ко ор ди-
ни ра ња де ло ва ња”. 9)

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. Функ ци о ни са ње јав но сти 
као ме ди ја по сре до ва ња јав них де лат но сти, за сни ва се на ре а ли зо-
ва њу прин ци па отво ре но сти/ пу бли ци те та, ко ји  под ра зу ме ва тран-
спа рент ност по ли тич ког жи во та, утвр ђе ност на чи на и про це ду ра 
оба вља ња јав них функ ци ја, не по сред ну ви дљи вост њи хо вих по-
сле ди ца. Упра во ове прет по став ке омо гу ћа ва ју њи хо во ле ги ти ми-
са ње или оспо ра ва ње ле ги тим но сти и по зи ва ње на од го вор ност. То 
би у кљу чу са вре ме них чи та ња овог на че ла зна чи ло осло бо ђе ност 
јав не сфе ре од би ло ког об ли ка до ми на ци је, отво ре ност за раз ли-
чи те те ме, про бле ме, ин тер пре та ци је, ар гу мен та ци је, ин те ре се, 
иден ти те те, украт ко за раз ли чи те  дру штве не гру па ци је и њи хо ве 
дис кур се. 

Дис кур зив ни мо дел јав но сти раз ра ђи ван је у скла ду са раз ли-
чи тим по ла зним осно ва ма/ци ље ви ма ис тра жи ва ња (об ја шња ва ње 
ге не зе, при ро де и дру штве ног зна ча ја јав но сти). Oсновнa ли ни ја 
кон цеп ту а ли зо ва ња јав но мње ње тре ти ра као аморф ну дру штве ну 
тво ре ви ну, али по сто је и ори јен та ци је ко је га по ве зу ју са по став-
ка ма со ци о ло ги је гру пе, па се оно схва та као ре зул тат ин тер ак ци је 
уну тар ши ро ко схва ће не дру штве не гру пе. Ли ни ја кон цеп ту а ли-
зов ња ко ја јав ност схва та као вр сту по лу ор га ни зо ва не дру штве не 
це ли не, „ру ди мен тар ног дру штве ног ор га ни зма ко ји чи не по је дин-
ци или гру пе ме ђу соб но по ве за ни ма сов ним ме ди ји ма“ по ка зу је се 
као по себ но зна чај на, јер омо гу ћа ва да се по ве зу ју са гле да ва ња ди-
на ми ке уну тар гру пе и из ме ђу гру па. С овим од ре ђе њем ко ре спон-
ди ра за ни мљи во и те о риј ски про дук тив но по ла зи ште у  раз ра ди 
дис кур зив ног мо де ла ко је је по ну дио В. Прајс сво јим  кон цеп ту ал-

9)  Па ви ће вић, Ђ., “По ли тич ки дис курс и ра ци о нал ност”, СПМ, 1996, 1-4, стр. 85.
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ним по ве зи ва њем  два ни воа ис тра жи ва ња, ис тра жи ва ња про це са 
ин ди ви ду ал не ког ни ци је и про це са дру штве не (ме диј ске) ко му-
ни ка ци је ко ји ма се по је дин ци не са мо ин фор ми шу о „стра на ма“ 
у јав ној де ба ти о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, већ се и дру штве но 
по зи ци о ни ра ју, од ре ђу ју ћи се спрам њих, чи ме се вр ши дру штве-
но струк ту ри ра ње ме диј ске пу бли ке и јав ност ја сни је про фи ли ше. 
Та ко је аутор на зна чио смер про у ча ва ња про це са пу тем ко јих се 
ма сов на пу бли ка тран сфор ми ше у јав ност.10) 

Дис кур зив ни мо дел по ка зао  се нео д го ва ра ју ћим за пре ци зи ра-
ња у од ре ђи ва њу  со ци јал ног са ста ва јав но сти. С тим ци љем, агре-
га тив ни мо дел јав но сти по ме ра те жи ште ис тра жи ва ња са стрикт но 
со ци о ло шке на со ци јал но-пси хо ло шку про бле ма ти ку, упра во ра ди 
ства ра ња што пре ци зни јег про фи ла дру штве них гру па и/или по-
је ди на ца ко је ула зе у њен са став. На су прот дис кур зив ном мо де лу,  
овај мо дел усме рен је на ефе кат, из ра же но мње ње јав но сти по во дом 
не ког про бле ма (и у скла ду с тим ста би ли зу ју ћу функ ци ју). Реч је о 
кон цеп ту пот пу не ин клу зив но сти ко ји из ре фе рент ног окви ра пој-
ма ис кљу чу је нор ма тив на по ла зи шта, а ре ду ку је и ба вље ње про-
це сом фор ми ра ња јав ног мње ња. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње јав ног 
мње ња пре у сме ра ва раз ми шља ња на утвр ђи ва ње  ње го ве со ци јал-
не струк ту ре и спе ци фич но сти сва ког од утвр ђе них стра ту ма, ка ко 
би се ство ри ли па ра ме три за ка те го ри за ци ју до би је них по да та ка о 
из ра же ним ми шље њи ма  ис пи та ни ка по во дом кон крет них пи та ња. 
Ус по ста вљен по обра сцу „је дан чо век је дан глас“, овај мо дел до био 
је и на зив „ин ди ви ду а ли стич ки“,  јер  јав ност  од ре ђу је као „агре-
гат по је ди на ца, а јав но мње ње као збир по је ди нач них мње ња“, као 
сло же ни и про мен љи ви со ци ци јал но-пси хо ло шки фе но мен ко ји се 
ем пи риј ски ис тра жу је. Иако је пру жио осно ву за кон цеп ту а ли за ци-
ју и опе ра тив ну раз ра ду ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ни овај мо дел 
ни је пру жио ја сни је од ре ђе ње јав но сти, већ ју је из јед на чио са раз-
ли чи тим, сло бод но фор ми ра ним дру штве ним гру па ма или ко лек-
ти ви те ти ма, раз ли чи то схва ће ним за ви сно од по чет них пре ми са.11)

Као тра ди ци ја про ми шља ња јав но сти, ис тра жи вач ки је по др-
жа но уве ре ње Ф. Ол пор та да јав но мње ње је ди но има сми сла ис-
тра жи ва ти као ми шље ње укуп не по пу ла ци је. Јер, „мње ња су ре-

10)  Al big, W., (1956)ModernPublicOpinion, New York: McGraw-Hill Bo ok Com pany, Inc., 
пре ма То мић, З., Комуникацијаијавност., стр. 107.  Оп шир ни је у 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
municationResearch, 1988; 15;  стр. 659-678.

11)   То мић, З., Комуникацијаијавност., Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 108.
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ак ци је по је ди на ца, њих је не мо гу ће при пи са ти јав но сти ма а да не 
по ста ну нео д ре ђе на и не у хва тљи ва за ис тра жи ва ње“. На су прот 
ова квом схва та њу, а на осно ву ис тра жи вач ких уви да у чи ње ни цу 
да се тек тре ћи на од укуп не јав но сти мо же сма тра ти гру пом ко ја 
ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, В. Прајс на гла ша ва да су 
мње ња до би је на у окви ру  ис тра жи вач ког узо ра ка це ле по пу ла ци је 
по во дом не ке те ме не по у зда ни  и нео р га ни зо ва ни од го во ри не у пу-
ће них љу ди, те да као та ква не ма ју ни ка кве ве зе са јав ним мње њем 
ре зо ну ју ће јав но сти.“12)  

Као је дан од од го во ра на пи та ње за што је по јам јав но сти то ли-
ко не у хва тљив и за што  нас сва ки  ко рак на пу ту ње го вог од ре ђе ња 
су о ча ва са кон тро вер за ма, на ме ће нам се ба зич на ам би ва лент ност 
са мог фе но ме на јав но сти. Реч је о про тив реч но сти ње го вих основ-
них функ ци ја – кри тич ке/ ли бер тет ске и кон фор ми шу ће/ ста би ли-
зу ју ће/ле ги сла тив не функ ци је.13)

Кри тич ка функ ци ја угра ђе на је у осно ве раз у ме ва ња јав но сти 
још од са мих по че та ка, ли бе рал ног  по сту ли ра ња пој ма. Јав ност 
је схва та на као пу бли ка при ват них гра ђа на ко ја ре зо ну је о јав ним 
пи та њи ма. Оства ру ју ћи сво ју кри тич ку функ ци ју, она сиг на ли зи ра 
про бле ма тич не си ту а ци је, кон тро верз на пи та ња и ре ле вант не про-
бле ме, зах те ва од над ле жних ини ци ја ти ву за њи хо во раз ре ша ва-
ње, раз ма тра по ну ђе не и ал тер на тив не мо гућ но сти ре ше ња и вр ши 
при ти сак ка по сти за њу од го ва ра ју ће са гла сно сти раз ли чи тих гле-
ди шта. Као но си лац кри те ри ју ма јав ног, дру штве ног вред но ва ња  
јав ност се угра ђу је се у са мо функ ци о ни са ње си сте ма де мо крат ске 
вла сти и упра во кри тич ки пу бли ци тет  чи ни осно ву ње ног про из-
во ђе ња ле ги ти ми те та по ли тич ког по рет ка, као и осно ву ње ног зна-
ча ја за оства ри ва ње мо гућ но сти прак ти ко ва ња гра ђан ских пра ва/
сло бо да. 
12) All port, F ,Pu blic Opi nion Qu a terly,I 1937, str. 9 , нав. пре ма  Ми ли во је вић, С., Јав ност 

и иде о ло шки ефек ти ме ди ја, стр. 196. Док се као си но ним за тер мин „дис кур зив ни“, 
у име но ва њу овог мо де ла у ли те ра ту ри ко ри сти и тер мин со ци о ло шки, уз овај дру ги, 
агре га тив ни као ква ли фи ка тив се упо тре бља ва при дев „ин ди ви ду а ли стич ки“, јер јав но 
мње ње схва та као агре гат ин ди ви ду ал них мње ња. То, ну жно им пли ци ра про у ча ва ње 
фе но ме на на ни воу ин ди ви ду ал ноп си хо ло шких про це са. Још  је Ф. Ол порт по ну дио 
од ре ђе ње пре ма ко ме „по је дин ци из ра жа ва ју или су по зва ни да из ра зе на кло ност или 
по др шку, од но сно не на кло ност од ре ђе ном ста њу, осо би или пред ло гу од оп ште ва жно-
сти, у та квој за сту пље но сти, ин тен зи те ту и по сто ја но сти ко ји им пли ци ра ју ве ро ват-
ност де ла ња или ак ци је.“(То мић, З.,Комуникацијаијавност, стр. 109,144)

13) „(...) 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 стр. 129 ;  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја” , стр. 179-181, 
200-204.
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Оства ри ва ње кри тич ке функ ци је јав но сти, ка ко при ме ћу је Ј. 
Ха бер мас, струк тур но је омо гу ће но ње ном со ци јал ном по зи ци јом: 
она уче ству је у про це су од лу чи ва ња, а из ван је по ља вр ше ња вла-
сти и ње ног не по сред ног ути ца ја. Са деј ством кри ти ке јав но сти и 
вла да ви не пра ва, као прет по став ке за укла ња ње ар би трар ног упли-
ва др жа ве у јав ни до мен, уз од го ва ра ју ће ме диј ско по сре до ва ње 
јав не де ба те, власт се при мо ра ва да при хва ти јав ну оце ну/кри ти ку, 
уко ли ко же ли да за др жи свој кре ди би ли тет.14)

Ка да је реч о ста би ли зу ју ћој/кон фор ми зу ју ћој функ ци ји јав но-
сти, у на у ци се о њој го во ри  са по до зре њем или афир ма тив но, 
већ за ви сно од оп штег те о риј ског при сту па – „да ли је у пи та њу 
кри ти ка ма сов ног дру штва, или је ак це нат на ста би ли зу ју ћем по-
тен ци ја лу де мо крат ских ин сти ту ци ја“. Ка па ци тет јав ног мње ња 
за урав но те жа ва ње по ли тич ког жи во та за сно ван је на мо гућ но сти 
пре ва зи ла же ња кон фли ка та и њи хо ве па ци фи ка ци је у по љу кон-
сти ту ци о нал не са гла сно сти, од но сно ре гу лар них из бор них про це-
са и про це ду ра, ре фе рен ду ма, пе ти ци ја, и дру гих об ли ка гра ђан-
ских ини ци ја ти ва. Тај до мен од но си се на ба зич не, у нај ма њој ме ри 
про бле ма тич не  по став ке о за јед ни штву. Основ на прет по став ка ове 
функ ци је јав но сти ле жи у  дру штве ној/кон фор ми стич кој ди мен зи-
ји чо ве ко ве при ро де, ко ја чи ни да он сво је ми шље ње фор ми ра и 
по на ша се има ју ћи у ви ду  ми шље ње и нор ме сво је со ци јал не сре-
ди не, а че сто под при ти ском истог. Јав ном мње њу има нен тан кон-
фор ми зам са гле да ва се не рет ко као осно ва ге не ри са ња си стем ски 
ста би ли зу ју ће функ ци је, те се као та кав не сма тра са мо  ну жним 
већ и по треб ним.  Реч је то ме да упра во про це на „дру штве не кли-
ме мње ња“, ру ко во ди из ра жа ва њем ми шље ња по је ди на ца, по себ-
но он да ка да је то усло вља ва ње по др жа но  јед но гла сјем ме диј ских 
по ру ка. 15) 

Као ре зул тат кон фор ми стич ких ре а го ва ња, на ста је сво је вр сна 
“кли ма мње ња” ко ју при пад ни ци дру штва детeк тују сво јим “ква-
зи-ста ти стич ким  осе ћа јем.” Та ко се ак ти ви ра ме ха ни зам ”спи ра ле 
14) Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја” , стр. 201; О кри тич кој ре ви зи-

ји кон цеп ци је јав но сти Ј. Ха бер ма са и пре о кви ра ва њу зна че ња овог пој ма у кон тек сту 
по ли тич ке те о ри је јав не кре ди бил но сти,  у Ag nes S Ku, “Re vi si ting thr no tion of ‘pu blic’ 
in Ha ber mas’ s The ory – To ward a The ory of Po li tics of Pu blic Cre di bi lity”, Sociological
Theory, 18:2, July 2000.

15) Реч је о по себ ном пси хо со ци јал ном фе но ме ну из бе га ва ња од го вор но сти за раз ли чи-
тост вла сти тог су да, по вла че њем у си гур ност ве ћин ског ми шље ња, мо ти ви са ном стра-
хом од  дру штве не изо ла ци је. ко ји је Е. Н. Ној ман ис тра жи ла и на зва ла ”спи ра лом 
ти ши не.” No el le- Ne u mann, E., (1993), Thespiralofsilence, Pu blic Opi nion- Our So cial 
Skin (2 nd ed) Chi ka go: Uni ver sity of Chi ka go Press
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ти ши не” на ко ме по Е. Н. Ној ман по чи ва про цес фор ми ра ња јав ног 
мње ња. ”Ње го ва уни фи ци ра ју ћа сна га де лу је ко хе зи о но, до но си 
нео п ход ну ин те гра ци ју и спре ча ва да се дру штво рас пад не пре ма‘ 
пер со нал ним пре фе рен ца ма ње го вих чла но ва‘ ”. Као та кво, јав но 
мње ње је све са мо не без вред но, јер ета бли ра кон сен зус и знат но 
до при но си дру штве ној ко хе зи ји, сма тра аутор ка. Ме ђу тим, у на-
уч ној ли те ра ту ри се, као на лич је овог ста би ли зу ју ћег ме ха ни зма, 
ис ти че дру штве но-по ли тич ки фе но мен “вла да ви не ве ћи не” уко ре-
њен упра во у кон фор ми стич кој ди мен зи ји дру штве но сти.16)

Те о риј ске по сле ди це раз ли чи тих кон цеп ту а ли за ци ја јав но сти, 
од но сно фо ку си ра ња на јед но ње них две ју основ них  ди мен зи ја/
функ ци ја има ју свој екви ва лент у про јек то ва њу са свим раз ли чи тих 
ви ђе ња сми сла, уло ге и ме ста јав но сти у дру штву, по ли тич ком си-
сте му и ши ре схва ће ном кон цеп ту по ли тич ке кул ту ре. По чет ке са-
вре ме них кон тро вер зи ве зу је мо за чу ве ну де ба ту ко ју су во ди ли В. 
Лип ман и Џ. Дјуи. Сва ки од дво ји це ауто ра фо ку си рао се, раз ви ја-
ју ћу сво је ви ђе ње де мо кра ти је, на јед ну од две ју основ них функ ци-
ја јав но сти, – Лип ман на ста би ли зу ју ћу, ле ги сла тив ну функ ци ју, а 
Дјуи на кри тич ку, еман ци па тор ну. Из ових раз ли ка у по ла зи шти ма 
про и за шло је и су че ља ва ње два ју схва та ња де мо кра ти је, де мо крат-
ског ели ти зма (Лип ман) и пар ти ци па тив не де мо кра ти је (Дјуи). 17)

16)  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја”Реч,64.10,Бе о град, 2001. стр. 
202-203„Ова вр ста вла да ви не, као  спе ци фич не вр сте од лу чи ва ња, мо же да за вр ши у 
ти ра ни ји или у то та ли тар ном дру штву уко ли ко ни су кон сти ту ци о нал но де фи ни са не 
гра ни це од лу чи ва ња у окви ру јав не сфе ре“. Уко ли ко је кон сти ту ци о нал но за шти ће но 
по ље лич них сло бо да, де мо кра ти ја не мо же да пред ста вља прет њу сло бо ди. (Но ва ко-
вић, А., „Ути цај еко ном ских  и по ли тич ких сло бо да на из град њу де мо крат ског по рет-
ка“, СПМ, 1-2/2005, стр. 230-231) Со ци јал ноп си хо ло шким и по ли тич ким фе но ме ном 
„ти ра ни је ве ћи не“ ба ви ли су се по себ но Џ. С. Мил и А. Де То квил. То кви ло ви уви ди 
по губ ност овог фе но ме на по сло бо ду по је дин ца, уоп ште дру штво и ње гов де мо крат ски 
по ре дак, до ко јих је до шао кроз  ана ли зу дру штве ног и по ли тич ког жи во та у Сје ди-
ње ним Др жа ва ма ве о ма су ис црп ни и ком плек сни, а ње го ва схва та ња функ ци о ни са ња 
де мо крат ских про це ду ра че сто су кон тро верз на. Оно што је, ме ђу тим, не дво сми сле но 
од но си се на дру штве ну и по ли тич ку про тив те жу ти ра ни ји ве ћи не а то је  пра во (ма њи-
не) на по ли тич ко удру жи ва ње. Гра ђан ска удру же ња пред ста вља ју за пра во пра ви сми-
сао оно га што би смо у ин тер пре та ци ји То кви ло вог схва та ња по ве зи ва ли са јав но шћу. 
Оп шир ни је у: А. Де То квил,ДемократијауАмерици,  Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 166-171; 215-233.

17)  Де ба ту је ини ци рао Лип ман сво јим књи гом „Pu blic Opi nion“ (1922), а  Дјуи је ре а го вао 
на Лип ма но во де ло  сво јим освр том у „ New Re pu blic“( 1922). Њи хо ва ка сни ја де ла, 
Лип ма но во „The Phan tom Pu blic” и  Дју и је во „Pu blic and Its Pro blems“ на ста ви ла су да 
раз ви ја ју ли ни ју основ не по ле ми ке ве за не за пи та ње да ли је про блем јав ног мње ња 
у ње го вој не ком пе тент но сти или у не а де кват но сти „ме то да јав не ко му ни ка ци је“Ка ко 
при ме ћу је С. Ми ли во је вић, „ове рас пра ве су већ то ком пр вих де це ни ја ве ка (1920-
1930) на го ве сти ле осно ву трај них су прот ста вља ња ста но ви шта о при ро ди мо дер ног 
јав ног жи во та“ (Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“ , стр. 182)  
Оп шир ни је о овој де ба ти  и ње ним ши рим им пли ка ци ја ма ви де ти у :Whip ple, M., The
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Раз ли ке у ан тро по ло шким по ла зи шти ма В. Лип ма на и Џ. Дју-
и ја , као и њи хо ва дру га чи ја схва та ња при ро де де мо кра ти је и ње-
не дру штве не функ ци је  усло ви ла су ве ли ке раз ли ке у схва та њу 
са мог фе но ме на јав но сти. Док је Лип ман ви део људ ску при ро ду 
као па сив ну и ба зич но ира ци о нал ну, а ве ћи ну као ма су ко ја је и 
ин те лек ту ал но и струк тур но (ме диј ско  по сре до ва ње исти не) у не-
мо гућ но сти да про су ђу је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја (што тре-
ба пре пу сти ти екс перт ским те ли ма), Дјуи је, на про тив, на гла ша вао 
ак тив ну, прак тич ну и ра ци о нал ну при ро ду чо ве ко вог ми шље ња, 
као и ве ру у моћ кри тич ког ми шље ња да вре ме ном над ја ча инер-
ци ју на ви ке (не кри тич ко ми шље ње), уз од го ва ра ју ћи ко му ни ка тив-
ни си стем, од но сно „уса вр ша ва ње је дин стве ног си сте ма ме то да 
и усло ва де ба те, ди ску си је и убе ђи ва ња“, што по ње му за пра во и 
пред ста вља про блем јав но сти.18)

На при ме ру ових две ју крај но сти у при сту пу фе но ме ну јав-
но сти нај ја сни је се очи ту је чи ње ни ца да се за раз у ме ва ње  ње го ве 
сло же но сти мо ра ју има ти у ви ду обе ње го ве ме ђу соб но су прот-
не ди мен зи је. То би се та ко ђе мо гло ре ћи и ка да су у пи та њу два 
основ на при сту па/мо де ла у раз у ме ва њу јав но сти (дис кур зив ни и 
агре га тив ни мо дел).

*

Ако оста ви мо по стра ни про блем нор ма тив них зах те ва ко ји се 
за јав ност ве зу ју или не ве зу ју, оста је кон тро верз но пи та ње ве за-

DeweyLippmannDebateToday:CommunicationDistortion,ReflectiveAgency,AndPartici
patoryDemocracy, De part ment of So ci o logy, Uni ver sity of Te xas at Austin; Оп шир ни је о 
Лип ма но вим схва та њи ма ви де ти у  Lip pmann, W., Javnomnijenje, Za greb, 1995;

18) Лип ман ви ди де мо кра ти ју при мар но кроз је дан циљ, а то је ста би лан по ли тич ки и дру-
штве ни по ре дак ко јим се пред у пре ђу ју кон флик ти, док Дјуи уз оства ри ва ње да тог ци-
ља на гла ша ва и со ци јал не, пси хо ло шке и нор ма тив не им пли ка ци је де мо кра ти је. Ши ра 
пред ста ва де мо кра ти је од по ли тич ке је она ко ју Дјуи на зи ва „де мо кра ти јом као со ци-
јал ном иде јом“ и пред ста вља об лик вла да ви не у ко јој „љу ди има ју за јед нич ку од го вор-
ност сход но спо соб но сти ма да  осми сле и усме ра ва ју ак тив но сти не ко ли ко гру па ко је 
се пре кла па ју а ко ји ма сва ко од њих при па да.“ Пар ти ци па тив ни мо дел  де мо кра ти је, 
по Дју и ју, ства ра усло ве за ре а ли за ци ју ин ди ви ду ал них и ко лек тив них ка па ци те та. За 
раз ли ку од Лип ма на, Дјуи је ве ро вао у ак тив ну и ин те ли гент ну при ро ду чо ве ка, а опет, 
де лио је Лип ма но во по до зре ње спрам ма се. Реч је о ње го вом схва та њу на ви ке као су-
прот но сти ре флек си ји. На ви ке су со ци јал но усло вље не и про мен љи ве. Као со ци ја ли-
зо ва не и ин тер на ли зо ва не кон вен ци је, на ви ке об ли ку ју на чин на ко ји љу ди ис по ља ва ју 
сво ју при ро ду. Дру штве ни ко ре ни на ви ка усло ви ли су Дју и јев кри тич ки од нос пре ма 
ма са ма. Али, он је ипак ве ро вао у њи хо ве хи по те тич ке спо соб но сти, сма тра ју ћи да  уз-
ро ци не за до во ља ва ју ћег ста ња у ко јем су  не по ти чу од њих, већ од  ло ших кул тур них 
на ви ка и оби ча ја. Њи ма он при пи су је уз ро ке за по раст па сив них ре пре зен та тив них 
уме сто пар ти ци па тив них по ли тич ких про це са.  
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но за то да ли је јав ност ен ти тет на ко ји се мо же ре фе ри ра ти, или 
је са мо кон структ, по јам ко ји има де но та ци ју али не и ре фе рен та. 
Чи ни се да ова кон тро вер за не ма сво је ја сно раз ре ше ње. Ако је тај 
ре фе рент пој ма јав но сти од ре див као су бјект, хи по те тич ки ко лек-
ти ви тет, ка ко га де фи ни са ти? На уч ни ци су утвр ди ли да га је ве о ма 
те шко опе ра ци о на ли зо ва ти, по себ но схва ће ног као кри тич ки су-
бјект. По сто је ста ти стич ки на ла зи ко ји ука зу ју на то да де сет про-
це на та од  укуп не по пу ла ци је љу ди чи не они ко ји су оба ве ште ни и 
ре дов но пра те по ли тич ка зби ва ња. Али то нам за пра во не го во ри 
мно го о ка рак те ру ове кри тич ке јав но сти, ни ти о ње ним ствар ним 
мо гућ но сти ма, ути ца ји ма ко је она (мо же да) има на ши ру јав ност 
и дру штво уоп ште.

Ако од ба ци мо од ре ђе ње со ци јал ног ре фе рен та на ко ји по јам 
јав но сти упу ћу је, о јав но сти се он да, осим као гла сач кој, пре све-
га мо же го во ри ти као о сим бо лич кој ре фе рен ци ( има ги нар ној пу-
бли ци ) . Она фи гу ри ра у јав ној сфе ри  као не што што упу ћу је 
на  стан дар де јав не кре ди бил но сти. По зи ва ју ћи се на јав ност као 
има ги нар ну пу бли ку, по ли тич ки су бјек ти из ла жу сво је зах те ве и 
гле ди шта у јав ној сфе ри као аре ни уну тар ко је се ра зно ли ки дис-
кур си бо ре за пре стиж у де фи ни са њу дру штве не ствар но сти и ње-
них при о ри тет них про бле ма, као и у име но ва њу ва жних аспе ка та 
иден ти те та гра ђа на да тог дру штва. Обра ћа ју ћи се гра ђа ни ма као 
це ли ни јед не има ги нар не за јед ни це, ме ди ји са сво је стра не за пра во 
ини ци ра ју по је дин це у њој, ак ти ви ра ју ћи та ко јав ност као сим бо-
лич ку ре фе рен цу. Јав на сфе ра та ко по ста је со ци јал ни ме ди јум у 
ко ме по ли тич ка власт не са мо да се ле ги ти ми зу је с об зи ром на ту 
сим бо лич ку ре фе рен цу на ко ју се по зи ва ју они ко ји исту па ју у име 
јав но сти,  већ  се та ко ђе и фор ми ра, што се сма тра спе ци фич ном 
од ли ком мо дер ног све та тек од осам на е стог ве ка. Јер сва ка за јед-
ни ца ства ра кон кре тан кор пус ак ту ел них при о ри те та и вред но сти 
ко ји се про јек ту ју у  има ги нар ну јав ност.  Оства ри ва ње по ли тич-
ких им пли ка ци ја јав но сти, схва ће не као скуп ни на зив за гра ђан ске 
ак тив но сти уну тар ци вил ног дру штва, омо гу ће но је ње ном спе ци-
фич ном со ци јал ном по зи ци јом. Као део по ли тич ког си сте ма, јав-
ност уче ству је у про це су од лу чи ва ња, ње на прет по ста вље на кри-
ти ка угра ђе на је у са ме ме ха ни зме функционисањa вла сти, пре ко 
др жав но прав них ме ха ни за ма, а из ван је по ља ње ног вр ше ња и не-
по сред ног ути ца ја. 

Као сло же ни си стем про из во ђе ња и одр жа ња ле ги тим но сти 
по ли тич ког по рет ка, јав ност пред ста вља по себ ну кон сте ла ци ју 
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дру штве них од но са, у том сми слу што по сре ду је у ра ду свих ин-
сти ту ци ја (упра во та чи ње ни ца их чи ни јав ним) али се не мо же 
све сти на би ло ко ју од њих. Реч је за пра во о сво је вр сној струк ту-
ри ра но сти са ме дру штве не ко му ни ка ци је и ка рак те ру дру штве ног 
ор га ни зо ва ња,  ко ји омо гу ћа ва ју оства ри ва ње оп ште до ступ не јав-
не рас пра ве о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. Та ква ин сти ту ци о нал-
на по зи ци ја омо гу ћа ва ње но по ве зи ва ње са до но ше њем од лу ка и 
њи хо вим вр ше њем. Дру штве на и ко му ни ка тив на ин фра струк ту ра, 
ка кву је Ј. Ха бер мас ма е страл но про јек то вао у свој мо дел, по ка за ла 
се као иде а ли стич ка, иако те о риј ски ко рект но по ста вље на струк ту-
ра. На и ме, по сма тра на са ста но ви шта по ве зи ва ња раз ли чи тих ни-
воа ис тра жи ва ња фе но ме на јав но сти, Ха бер ма со ва јав ност исто-
вре ме но функ ци о ни ше и као кри тич ки су бјект, ко рек тив вла сти 
угра ђен у са ме ње не ме ха ни зме, и  као ин стан ца ле ги ти ми за ци је 
јав них од лу ка, и као прин цип функ ци о ни са ња јав не ко му ни ка ци је 
и са мих ин сти ту ци ја (прин цип отво ре но сти), ко ји и омо гу ћа ва та-
кво ле ги ти ми зо ва ње. 19)

Јав но мње ње као др жав но- прав ни ме ха ни зам фи гу ри ра чак 
и он да ка да не по сто је усло ви за функ ци о ни са ње јав но сти у го-
ре на ве де ним тер ми ни ма. Та да је оно све де но на др жав но-прав ну 
фик ци ју ко ја омо гу ћа ва фор мал но функ ци о ни са ње си сте ма ле ги-
ти ми за ци је по те за вла сти и ње не ад ми ни стра ци је. Све што је на-
кон дез ин те гра ци је ли бе рал не јав не сфе ре оста ло од не ка да шњег 
кри тич ког јав ног мње ња, сма тра Ха бер мас,  је сте упра во са мо ње-
го ва др жав но прав на фик ци ја. Без об зи ра на то што се оно не мо же 
не по сред но иден ти фи ко ва ти, јер се ње го ва со ци јал на ба за де ком-
по но ва ла, оно ипак вр ши  не ку функ ци ју. Као „устав но прав но ин-
сти ту ци о на ли зо ва на нор ма“, оно од ре ђу је ва жан део про це ду ра за 
ко је су ве за ни по ли тич ко вр ше ње и урав но те жа ва ње вла сти. 20)

*

Ако при хва ти мо те о риј ско по ла зи ште ко је по сту ли ра од ре ђе-
ње со ци јал ног ре фе рен та на ко ји по јам јав но сти упу ћу је, он да по-

19) Whip ple, M., TheDeweyLippmannDebate Today:CommunicationDistortion, Reflective
Agency,And ParticipatoryDemocracy, De part ment of So ci o logy, Uni ver sity of Te xas at 
Austin, стр. 159.; Ка нин гам, Ф., Теориједемократије, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, 
стр. 238.

20) „ Раз у ме се, „јав но мне ње“ са мо по се би ни је по ста вље на нор ма и уто ли ко прав ни 
по јам; али си стем нор ми га им пли ци те прет по ста вља као со ци јал ну ве ли чи ну ко ја у 
скла ду са оче ки ва њем функ ци о ни ше у сми слу од ре ђе них га ран ти ја основ них пра ва и 
по је ди них пра ви ла пу бли ци те та.“ Ха бер мас, Ј., Јавномнење, стр. 299.
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ста је ну жно ње го во ди стин гви ра ње у од но су на срод не ка те го ри је 
ко лек ти ви те та као што су дру штве на гру па, ма са/го ми ла и  пре ци-
зи ра ње у од но су на (ме диј ску) пу бли ку. На и ме, схва та ње јав но сти 
као про ла зног об ли ка со ци јал ног гру пи са ња во ди или фо ку си ра њу 
ње ног кван ти та тив ног сми сла ко ји је сво ди на пре те жно и укуп но 
ста нов ни штво не ког под руч ја, или по ве зи ва њу ње ног зна че ња са 
со ци о ло шким и со ци јал но-пси хо ло шким оп сер ви ра њи ма ин тер ак-
ци ја уну тар дру штве них гру па и из ме ђу њих. 21)

Дру штве на гру па, као и јав ност, пред ста вља пре ла зни об лик 
из ме ђу по је дин ца и дру штва, „трај ни ји круг осо ба ко је де лу ју 
исто вре ме но и на сли чан на чин, на исти спо ља шњи под сти цај и на 
те ме љу за јед нич ког ста ња све сти“. Јав ност пред ста вља ко лек ти ви-
тет ко ји ни је ин сти ту ци о нал но ор га ни зо ван али је ипак пре по зна-
тљив, ко ји се струк ту ри ра ја сни је или ма ње ја сно, по ста вља ју ћи се 
спрам си ту а ци је/ про бле ма/про ме не ко ји ак ти ви ра ју ње го во уну-
тра шње со ци јал но пре гру пи са ње. Те про ме не у  струк ту ри јав но-
сти, као и  кон крет не ини ци ја ти ве ве за не за ак ту ел ни  дру штве ни 
про блем (јав на де ба та, гра ђан ске ини ци ја ти ве) пред ста вља ју ре ак-
ци ју јав но сти схва ће не као хи по те тич ки ко лек ти ви тет. Ме ђу тим, 
за раз ли ку од јав но сти ко ја не прет по ста вља усва ја ње од ре ђе ни јих 
дру штве них нор ми, дру штве ној гру пи је свој стве на из ве сна ор-
га ни за ци ја, ко ја по је дин цу на ме ће  од ре ђе на пра ви ла де ло ва ња и 
по на ша ња, ви сок сте пен уну тра шње по ве за но сти, упр кос чи ње ни-
ци да  она мо же са др жа ти ве о ма хе те ро ге не чи ни о це.  Дру штве ну 
гру пу од ли ку је ви сок сте пен уну тра шње по ве за но сти, па се она 
од ре ђу је као „мно штво ин ди ви дуа ко је су ме ђу соб но по ве за не та ко 
да се сва ка од њих осе ћа за јед нич ким де лом тог  за јед нич ког ´ми´, 
схва ће ног као ко лек тив на свест.“22) 

У окви ру со ци о ло шког при сту па фе но ме ну јав но сти, до ми-
нант но те о риј ско усме ре ње је по ве зи ва ње јав но сти  са по став ка-
ма со ци о ло ги је гру пе. Јав но мње ње са гле да ва се као ре зул тат ин-
тер ак ци је уну тар гру пе, од но сно ње не ди на ми ке; гру пе схва ће не 

21) All port, F. H., (1937), TowardaScienceofPublicOpinion, u Katz. D, пре ма, То мић, З. 
Комуникацијаијавност, стр. 105. Кон цеп ци ја јав но сти као про ла зног об ли ка гру пи-
са ња и јед ног од ме ха ни за ма со ци јал не адап та ци је на про ме не, раз ли чи тог у од но су 
на го ми лу, ма су или пу бли ку, по ти че из ра них ис тра жи ва ња Ро бер та Пар ка (Park, R., 
1904/1972) и ка сни је до ра де Хет бер та Бла ме ра (Blu mer, H., 1946) и има ла је зна чај ног 
ути ца ја на са вре ме не кон цеп ци је јав ног мње ња , пре ма Ми ли во је вић, С.,  „Јав ност и 
иде о ло шки ефек ти, ме ди ја“, стр. 160,182.

22) Gaj ger, T., Soziologie, Ko pen ha gen, 1938, Ф. Опен хај мер, SystemderSoziologie, I, Jена, 
1923 пре ма То мић, З., Комуникацијаијавност., стр. 92-93.
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у раз ме ра ма од при мар не гру пе, па све до раз ме ра ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја. Ова кав при ступ гру пи ко ји је схва та у ши ро кој ска-
ли раз ме ра и ни воа ди фе рен ци ра но сти ство рио је плод но тло за 
по ве зи ва ње ис тра жи ва ња про це са ин ди ви ду ал не ког ни ци је и про-
у ча ва ња дру штве ног ор га ни зо ва ња   и струк ту ри ра ња, груп ног 
ди фе рен ци ра ња (уну тар са мих гру па и из ме ђу њих) кроз про цес 
јав не ко му ни ка ци је, од но сно ин фор ми са ња о њој пу тем ме ди ја. Та-
ко на ста је  со ци јал ноп си хо ло шко ис тра жи ва ње по врат ног про цес 
ути ца ја из ме ђу ова два го ре на ве де на ни воа.23) 

С дру ге стра не, по сто је и ми шље ња, по пут  Ха бер ма со вог, по 
ко ји ма по јам гру пе „ап стра ху је од оби ља со ци јал них и исто риј ских 
прет по став ки и од ин сти ту ци о нал них сред ста ва та ко ђе, по го то во 
од спле та дру штве них функ ци ја јав но сти, ко је су јед ном би ле од ре-
ђу ју ће при спе ци фич ном оку пља њу при ват них љу ди у пу бли ку ко-
ја по ли тич ки ре зо ну је. За то што су струк ту ра и функ ци је јав но сти 
из вор но де тер ми ни са не по себ ном кон сте ла ци јом од но са уну тар 
кон фрон та ци је из ме ђу др жа ве и дру штва. Јав ност се, да кле, као 
спе ци фич ни, спон та но ауто ном ни об лик деј ству ју ће дру штве но сти 
не ус по ста вља не по сред но, већ ства ра њем по ли тич ких/дру штве-
них од но са ко ји омо гу ћа ва ју ње но кон сти ту и са ње, те се она мо же 
схва ти ти са мо по сма тра њем уну тар укуп ног  дру штве ног/по ли тич-
ког скло па. Иако се то у из ве сном сми слу мо же ре ћи и за дру штве-
ну гру пу, то ни је ње но од ре ђу ју ће свој ство, као у слу ча ју јав но сти, 
бу ду ћи да гру па има сво ју уну тра шњу со ци јал но-пси хо ло шку  и 
ког ни тив ну ди на ми ку ко ја је у ве ћој ме ри ауто ном на у од но су на 
оп шти је дру штве не про це се.24) 

По јам јав но сти бли зак је у из ве сној ме ри и пој му ма се, ко ји у  
фор мал ној со ци о ло ги ји под ра зу ме ва дру штве ни фе но мен по ве зан 
са ве ли ким ур ба ним струк ту ра ма. Овај фе но мен про тив ре чан је у 
том сми слу што има обе леж је ску па, не ре флек то ва ног за јед ни штва 
а са сто ји се од љу ди ко ји се ме ђу соб но не по зна ју. Пси хо ло шка 
ис тра жи ва ња ма се су том за јед ни штву при пи са ла ира ци о нал ност 
де ла ња и по на ша ња, по себ ну пси хо ло шку тран сфор ма ци ју ко ја се 
од но си на ак ти ви ра ње емо ци ја, иден ти фи ка ци ја, по кре та ње под-
све сти кроз ре а го ва ње на сим бо ле, ума ње но/бло ки ра но ра ци о нал-

23)  Оно по ла зи од фун да мен тал не слич но сти из ме ђу мо де ла ди на ми ке ма лих гру па и ди-
на ми ке дру штве них гру па у јав ној ине рак ци ји/ јав ној де ба ти: у њи хо вим фа за ма  про-
це са дру штве не иден ти фи ка ци је,  у по ла ри зо ва њу уче сни ка јав не рас пра ве на во ђе и 
след бе ни ке. 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, 1988; 15;  стр. 659-678.

24)  Ха бер мас, Ј., Јавномнење, стр. 303; P. U Ho hen dahl, „Jir gen Ha ber mas: Pu blic Sphe re“, 
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но раз ми шља ње. На и ме, без об зи ра на раз ли ке ме ђу по је дин ци ма у 
по гле ду со ци јал ног ста ту са, обра зо ва ња, ин те ре со ва ња или ка рак-
те ра, „са мом чи ње ни цом што су се пре о бра ти ле у го ми лу оне (је-
дин ке) има ју не ку вр сту за јед нич ке ду ше ко ја чи ни да оне осе ћа ју, 
ми сле и ра де на на чин са свим раз ли чит од оно га ка ко би сва ка од 
тих је дин ки осе ћа ла, ми сли ла, ра ди ла да је за се из дво је на.“ 25)

Ма са, да кле, са мом сво јом струк ту ром омо гу ћа ва по је дин цу 
да осло бо ди сво је по ти сну те, не све сне им пул се, па у њој, за ра-
чун осло ба ђа ња пр во бит них ин сти ка та и иден ти фи ка ци ја, опа да ју 
ин те лек ту ал не, кри тич ке спо соб но сти по је дин ца. За то се у окви-
ру ма се ла ко мо же оства ри ва ти ути цај на по је дин ца, ан га жо ва њем 
не све сних ме ха ни за ма и ста ња. Је дан од цен трал них ме ха ни за ма 
са сто ји се у то ме да се пу тем сли ка и сим бо ла по сре ду ју „ин ве сти-
ра ња ли би да“ и  под сти че ње го ва про јек ци ја са по је дин ца на во ђу; 
а то до во ди до иден ти фи ко ва ња по је дин ца са њим, ње го вим пре-
сти жом и ауто ри те том. Су прот но то ме, јед ном од кључ них од ли ка 
јав но сти сма тра се упра во спо соб ност ра су ђи ва ња и ра зум ског рас-
пра вља ња. Јед на гру па ауто ра го во ри о ује ди ње но сти во ља, би ло 
да је ве зу ју за кон цепт оп штег до бра до ко га се до ла зи за јед нич ким 
про ми шља њем, или  за по ла зну те жњу ка оства ри ва њу кон сен зу са 
у јав ној (ра ци о нал но кри тич кој) де ба ти. Дру га гру па ауто ра ту ује-
ди ње ност во ља кон цеп ту ал но од ба цу је, или је сво ди на тре нут ну 
кон вер ген ци ју ин те ре са, од но сно за ин те ре со ва ност за  раз ре ше ње 
про бле ма ко ји се ти че свих.  

Пој мо ви „јав ност“ и „го ми ла“ та ко ђе очи ту ју из ве сну срод-
ност. Као не фор мал ни и не стал ни дру штве ни об лик, го ми ла као и 
јав ност пред ста вља ме ха ни зам дру штве ног при ла го ђа ва ња и про-
ме не, пре ко ко јих се дру штве ни ко лек ти ви те ти тран сфор ми шу из 
јед них у дру ге со ци јал не ен ти те те. По не ким те о ре ти ча ри ма, ма са 
је основ ни „дру штве ни ма те ри јал“ ко ји се вре ме ном пре о бли ку је у 
дру штве ну гру пу или ак ти ви ра у го ми лу. За не ке, пак, не по сто ји 
раз ли ка из ме ђу го ми ле и ма се у пси хо ло шком сми слу. Ле Бон ни не 
пра ви ту раз ли ку, а ни Тард не ин си сти ра на њој, као ни С. Мо ско-
ви си ко ји та ко ђе го ми лом под ра зу ме ва ма су.26)

Из ме ђу јав но сти с јед не и ма се и го ми ле с дру ге стра не по сто ји 
и ја сна раз ли ка. Го ми ла и ма са де лу ју на пре вас ход но емо ци о нал-
ној осно ви, ода кле се и ге не ри ше њи хо во је дин ство, без ну жних 
ком пе тен ци ја и спо соб но сти за по ли тич ко ре зо но ва ње. Јав ност, 
25) Ле Бон Г., Психологијагомиле, Ал го ри там, Бе о град, 2005., стр. 30.
26) Мо ско ви си, С.,Добагомиле(1,2), Чи го ја штам па, Бе о град, 1997.



стр:12851308.

- 1301 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

као скуп по је ди на ца за ин те ре со ва них за од ре ђе но дру штве но пи-
та ње, ре а гу је на осно ву ра ци о нал ног, на ар гу мен ти ма за сно ва ног 
од но са пре ма не кој дру штве ној/по ли тич кој те ми. Тај од нос ни је 
је дин ствен, јер уну тар јав но сти вла да од нос ме ђу соб ног су прот-
ста вља ња и  рас пра вља ња. Кон сен зус се не прет по ста вља, ње му 
се са мо те жи. 

Ис тра жи ва ња пси хо ло ги је го ми ле 27) пред ста вља ју ва жна  по-
ла зи шта у про у ча ва њу јав но сти, ње не со ци јал ноп си хо ло шке ди-
мен зи је, бу ду ћи да по на ша ње свој стве но ма си / го ми ли, као об лик 
ко лек тив ног по на ша ња у из ве сном сми слу је сте укљу че но у фор-
ми ра ње јав ног мње ња. С дру ге стра не, ма са и го ми ла има ју сво ју 
осно ву у гру пи, јер се не по кре ћу са ме од се бе; увек по сто ји јед на 
или ви ше гру па ко је ак ти ви ра ју не за до вољ не по је дин це од ко јих се 
фор ми ра ма са или аги ту ју ћа го ми ла по во дом кон крет них исту па-
ња. У тим слу ча је ви ма гру па уну тар ма се има исту уло гу као во ђа 
уну тар гру пе.28)

За раз ли ку од ма се, чи ји су при пад ни ци не до вољ но ја сно по-
ве за ни из ван за јед нич ког по ли тич ког сен ти мен та, по ли тич ка јав-
ност се те ме љи на об ли ко ва ним со ци јал ним гру па ма, по ли тич ким 
пар ти ја ма, струч ним, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и ра зним дру-
гим ор га ни зо ва ним об ли ци ма  де ло ва ња ци вил ног дру штва. Као 
по ли тич ки ре пре зент ши ре јав но сти, но си лац ту ма че ња ње них ин-
те ре са, зах те ва и гле ди шта, по ли тич ка јав ност ис по ља ва се у фор-
ми су бјек та јав ног мње ња, као  спе ци фич ног ти па дру штве но сти/ 
об ли ка ко лек тив не све сти. То ни ка да ни је по је ди нац, већ гру па 
ин сти ту ци о нал но ор га ни зо ва них љу ди, оку пље них око од ре ђе них 
иде ја, по ли тич ких ста во ва, про гра ма,  за јед нич ких ин те ре са; то је 
си стем ин тер ак ци ја дру штве не и ин сти ту ци о нал не сфе ре, ак ци ја 
усме ре них на про ме ну или учвр шћи ва ње од ре ђе них со ци јал них, 
по ли тич ких, еко ном ских, ко му ни ка циј ских од но са у дру штву.  Оп-
шти ста во ви и вред но сти фор ми ра ју те жи ште су бјек та јав ног мне-
ња, ко је по врат но де лу је на по је ди нач на мње ња, сна гом јав ном 
мње њу има нент ног ме ха ни зма “спи ра ле ти ши не”.29) 

У од но су на го ре по ме ну те  ре ла ци је пој ма јав но сти и дру гих 
ти по ва ко лек ти ви те та, ре ла ци ја пој мо ва јав но сти и пу бли ке под ра-
27) Ов де син таг му ко ри сти мо за име но ва ње пси хо ло шке ди сци пли не и за озна ча ва ње фе-

но ме на  ко ји се ве зу је за пси хо ло шке од ли ке овог дру штве ног ко лек ти ви те та.
28) Влај ки Е., Игредруштвеногкомуницирања, Мла дост, Бе о град, 1984, стр. 129.
29) Јев то вић, З, Јавномнењеиполитика, Бе о град, 2003, стр 102,125;  Лип ман, В., Јавно

мнијење,„На при јед“, За греб, 1995.
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зу ме ва ве ћи сте пен по ду да ра ња. Пре ма ду гој тра ди ци ји схва та ња 
јав но сти као пу бли ке, ко ја се же све до Кан та, а ко ју је Ј. Ха бер мас  
раз ви јао као осно ву свог кон цеп та,  јав ност пред ста вља тип дис-
кур зив не пу бли ке, ко ја се са сто ји од гру па љу ди ко ји сло бод но уче-
ству ју у ди ску си ја ма по во дом јав них пи та ња, из ра жа ва ју ћи сво ја 
мње ња, ко ја то ком јав не рас пра ве кон сти ту и шу јав но мње ње.  30)

Пу бли ку ов де схва та мо као дру штве ну гру пу при ма о ца по ру ка, 
ко лек ти ви тет ко ји по сто ји не за ви сно и пре не го што је пре по знат 
и кон сти ту и сан као пу бли ка. За пу бли ку у овом сми слу ка рак те ри-
стич ни су: „ин тер ак ци ја и нор ма тив на ре гу ла ци ја“; ор га ни зо ва но 
по сма тра ње не ког ин фор ма тив ног са др жа ја/до га ђа ја/ про бле ма од 
оп штег зна ча ја, као сло бод ни и вољ ни чин из бо ра објек та па жње; 
спе ци ја ли зо ва не уло ге ауто ра, из во ђа ча, по сма тра ча“. Она се, као 
и јав ност, за сни ва на фор ми ра њу од ре ђе ног об ли ка дру штве но сти 
ван  не по сред не по ли тич ке прак се, али са мо гу ћим по ли тич ким 
им пли ка ци ја ма. За раз ли ку од јав но сти, има ја сно оме ђе не ко му-
ни ка циј ско-про стор не ве зе. Пу бли ка се струк ту ри ра за хва љу ју ћи 
исто вр сној ин тер ак ци ји мно гих по је ди на ца са цен три ма ди стри бу-
ци је од ре ђе них иде ја, ста во ва, об ли ка по на ша ња. Она се раз ли ку је 
од ма се, јер, до но се ћи са со бом лич не ка рак те ри сти ке и уве ре ња, 
по је дин ци уно се у пу бли ку  и обе леж ја гру па и сло је ва из ко јих 
по ти чу, па за то она ни је скуп де пер со на ли зо ва них по је ди на ца, ка-
ко се сма тра ло у вре ме вла да ви не те о ри је о ма сов ном дру штву  31)

Пу бли ка, као и јав ност, пред ста вља про дукт од ре ђе них со ци-
јал них кон тек ста, а мо же се по сма тра ти и као од го вор на са ме ме-
ди је, бу ду ћи да се као дру штве ни фе но мен пер ма нент но ме ња, по-
себ но с раз во јем ме ди ја. Та ко за по ја ву ма сов них ме ди ја ве зу је мо 
по ја ву ма сов не пу бли ке ко ја је раз ли чи то оп сер ви ра на за ви сно од 
по ла зних пре ми са, од но сно вред но ва ња са мог фе но ме на ма си фи-
ка ци је дру штва, од но сно јав но сти, по ја ве ма сов не ко му ни ка ци је. 
Кон цеп ту а ли за ци ја ма сов не пу бли ке на ста ла је  син те зом ис тра жи-
30) Не ки ауто ри, по пут По пе ра сма тра ју да ра ци о нал не де ба те мо гу по зи тив но ути ца ти 

на јав но мње ње, али се ни ка ко не мо гу иден ти фи ко ва ти у сми слу да је јав но мње ње 
про дукт ра ци о нал не јав не де ба те.  Ов де мње ња схва та мо у зна че њу пре ла зне фор ме 
из ме ђу ста ва и уве ре ња. Док став од ли ку је сло же ност (емо ци о нал на, ког ни тив на и ко-
на тив на ком по нен та), дис по зо цоп ни ка рак тер, сте че ност, де ло ва ње на по на ша ње, уве-
ре ње се ви ше ве зу је за ин те лек ту ал ну опе ра ци ју чи ње ни ца ма и ар гу мен ти ма, или бар 
оним што се ти ме сма тра.(  Рот, Н., Основисоцијалнепсихологије, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 1989, стр. 292-296) 

31) То мић. З., Комуникологија, Чи го ја штам па, Бе о град, 2003, стр 134; Јев то вић, З., Јавно
мнењеиполитика, стр 93.
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вач ких уви да со ци о ло га Чи ка шке шко ле, пре све га Хер бер та Блу-
ме ра (Her bert Blu mer) и иде ја о ма сов ном дру штву. Ре зул тат ове 
син те зе би ло је ја сно из два ја ње пу бли ке и јав но сти као два об ли ка 
дру штве не ор га ни за ци је.32)

Кул тур не и ме диј ске окол но сти (раз вој ма сов них ме ди ја и по-
ја ва ма сов не кул ту ре) учи ни ле су да пу бли ка по ста не ма сов на. Та-
ко је до шло до по ве зи ва ња схва та ња пси хо ло ги је ма се са ви зи јом 
ма сов не пу бли ке. Као ре флекс ова кве ин те лек ту ал не ат мос фе ре 
на ста ју ис тра жи ва ње ма сов не пу бли ке и те о ри ја о мак си мал ним 
ме диј ским ефек ти ма. „Ме ђу рат ни ис тра жи ва чи ко му ни ка ци је има-
ли су нео д го ва ра ју ћу сли ку о со ци јал ној фор ми и о про це су ко му-
ни ка ци је“, раз ма тра ју ћи ме диј ску пу бли ку као ато ми зо ва ну ма су 
спрем ну да па сив но при ма ме диј ске по ру ке. Те о ри ја о дво сте пе-
ном то ку дру штве не ко му ни ка ци је ре ла ти ви зо ва ла је ово по чет но 
гле ди ште уво ђе њем у ис тра жи ва ње  раз ма тра ња ути ца ја  при мар-
них гру па,  њи хо вих „во ђа“ као „ини ци јал них при ма ла ца“ ме диј-
ских по ру ка, као и деј ства се лек тив них ме ха ни за ма на фор ми ра ње 
ин ди ви ду ал них ста во ва. У сци јен ти стич ком ко ду сво ђе ња кон цеп-
та ме диј ских ефе ка та на ем пи риј ска ис тра жи ва ња  мер љи вих учи-
на ка,  раз ви је но је ста но ви ште ко је ми ни ми зу је ме диј ски ути цај, 
сво де ћи га на по ја ча ва ње  по сто је ћих ори јен та ци ја као про из во да 
кон крет них дру штве них ис ку ста ва. Деј ством се лек тив них ме ха-
ни за ма по је дин ци уно се вла сти та ста но ви шта у ре цеп ци ју ме диј-
ских по ру ка, вр ше ћи из бор спрам сво јих  дру штве них (груп них) 
ис ку ста ва. А по што су та ис ку ства раз ли чи та и из бо ри ме диј ских 
са др жа ја се раз ли ку ју, што зна чи да је и сам акт ре цеп ци је ин ди-
ви ду а ли зи ран, иако је реч о ма сов ној ко му ни ка ци ји, док ме ди ји 
игра ју ва жну уло гу у од ре ђи ва њу зна чај них те ма и окви ра њи хо-
вог раз ма тра ња. “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. У мо за ич ном, фраг мен тар ном тки ву 
32) Реч је о сво је вр сном раз о ча ра њу у ме ди је ко ји су у вре ме ли бе рал них вр ху на ца омо гу-

ћа ва ли функ ци о ни са ње кри тич ке јав но сти као око сни це јав ног жи во та, док су ка сни је 
по ста ли не што што има са свим су прот не ефек те. ако је В. Лип ман го во рио о „фан том-
ској јав но сти“а Џ. Дјуи о „не ста ју ћој“ јав но сти Ка ко год да раз у ме мо фе но мен ма сов-
не пу бли ке, ње го ва кон цеп ту а ли за ци ја  не сум њи во је по ка за ла  зна чај ну про ме ну. Од 
иде је о па сив ним при ма о ци ма ме диј ских по ру ка и све моћ них ме ди ја ко ји рас по ла жу 
ра зно ли ким мо гућ но сти ма ма ни пу ла ци је ре цеп тив но шћу људ ских чу ла, до шло се до 
иде је о ме диј ском ре ци пи јен ту као су бјек ту про це са ме диј ске ре цеп ци је и фраг мен та-
ци ји ме диј ске пу бли ке. Т. (Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, стр. 
160)
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пост мо дер ног окру же ња пу бли ка функ ци о ни ше као ви ше зна чан и 
ком плек сан фе но мен ко ји на сце ни ко ег зи сти ра са мно гим по кре-
ти ма, ин те ре сним гру па ма, за ин те ре со ва ним јав но сти ма.”33)

Као од го вор на пи та ње шта је то што  пу бли ку као дру штве ну 
гру пу уче сни ка у јав ној (ме диј ској) де ба ти тран сфор ми ше у јав-
ност, В. Прајс је по ну дио свој те о риј ски кон цепт по ве зи ва ња про-
у ча ва ња ин ди ви ду ал ноп си хо ло шког аспек та ког ни ци је са про у ча-
ва њем си стем ског ни воа дру штве не ко му ни ка ци је, као  про це са 
со ци јал ног гру пи са ња пу тем ко га ког ни тив не ма три це дру штве них 
гру па као но си ла ца раз ли чи тих „стра на“ у јав ној рас пра ви би ва ју 
ак ти ви ра не,  де лу ју ћи по врат но на про цес ин ди ви ду ал ног са зна ња 
и фор ми ра ња мње ња.34)

*

За пој мов но од ре ђе ње јав но сти ва жно је и ус по ста вља ње ре-
ла ци ја пре ма  си но ним ним пој мо ви ма „јав но мње ње“ и „јав на сфе-
ра“. Зна чењ ски ра спон тер ми на „јав ност“, бу ду ћи да је раз ли чит у 
раз ли чи тим је зи ци ма, по стао је пред мет те о риј ских не сла га ња. У 
ан гло-аме рич кој и не мач кој тра ди ци ји до ми нант ни кон цепт ве зу је 
се за тер мин „јав на сфе ра“ у , док се код нас нај че шће ко ри сти тер-
мин „јав ност“. „Тер ми но ло шке раз ли ке има ју и зна чај ну кон цеп-
ту ал ну ди мен зи ју. Тер мин Offentlichkeitмо же би ти ду бо ко про бле-
ма ти чан ако о ње му ми сли мо као о ег зо тич ном или те шком но вом 
кон цеп ту из кри тич ке те о ри је. Он ком би ну је два нај ор ди нар ни ја и 
фун да мен тал на по ли тич ка тер ми на ан гло-аме рич ке тра ди ци је: (1) 
„пу бли ци тет “у сми слу отво ре но сти и при сту па и (2) „јав ност“ као 
су ве ре ни скуп гра ђа на.“35)

33)  Ми ли во је вић, С., “Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја”, стр.  158, 184,185, 198.
34) 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, 1988; 15; 659
35)  Ка ко С. Ми ли во је вић при ме ћу је, „у по ли тич ком сми слу , јав но као су прот ност тај ном 

озна ча ва оп ште до ступ но, отво ре но, сви ма при сту пач но. Јав но као су прот ност при-
ват ном озна ча ва оп ште до бро, оп шту за ин те ре со ва ност, оп шту во љу. Оба ова зна че ња 
су се  про би ла и очу ва ла у са вре ме ној кон цеп ци ји јав не сфе ре за ко ју се у на шем је-
зи ку че шће ко ри сти тер мин „јав ност.“Ми ли во је вић, С, „Јав ност и иде о ло шки ефек ти 
ме ди ја“, стр.  181-182. Ова кво ми шље ње о кон цеп ту ал ном  зна ча ју тер ми но ло шких 
раз ли ка за сту па и Ха ролд Мах (Ha rold Mah), обра зла жу ћи не пре ци зним пре во дом  кон-
фу зи ју  у по и ма њу  тер ми на ffentlichkeit.ТакојеонистовременоозначаваоиPublic
(јавно,публика),IPublicity(јавност)IPublicnessPublicSphere(јавнусферу). Сво ђе ње 
свих ових зна че ња на зна че ње јав не сфе ре збу ни ло је исто ри ча ре у њи хо вој ре цеп ци ји 
Ха бер ма со вог кон цеп та. Ha rold Mah, „ Phan ta si es of the Pu blic Sphe re: Ret hin king the 
Ha ber mas of Hi sto ri ans“, The Journal ofModernHistory,Vol. 72, No.1 (Mar.,2000), pp 
153-182, стр. 156 ; Та дић, Љ., ., Огледојавности, стр. 19-22
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Ако по ђе мо од од ре ђе ња јав но сти као но си о ца јав ног мње ња, 
хи по те тич ког ко лек ти ви те та, од но сно дис кур зив не пу бли ке, он да 
јав но мње ње као со ци јал ноп си хо ло шки фе но мен пред ста вља њен 
ду хов ни и де лат ни по тен ци јал, об лик дру штве не све сти ко ји мо же, 
али не мо ра да им пли ци ра  дру штве но де ло ва ње, а сми сао функ-
ци је јав но сти објек ти ви зу је се у тер ми ну „јав но мне ње“. Ако се 
јав ност схва ти као по сре ду ју ћи ком плекс, по ље дру штве не ко му-
ни ка ци је у ко ме се пре пли ћу сфе ра дру штва и сфе ра др жа ве, она је 
та да из јед на че на са јав ном сфе ром, ко ја под ра зу ме ва нај ши ре схва-
ће не усло ве (ин сти ту ци о нал не, кон цеп ту ал не, ду хов не, фи зич ке) 
уну тар ко јих се јав ност  оства ру је.

Очи глед но је, ме ђу тим, да у сва ком од на ве де на три тер ми на 
пре те же јед на од ди мен зи ја овог пој ма: у тер ми ну јав ност као суп-
стан ти ву, то је су бјект, од но сно  дис кур зив на пу бли ка ко ја тво ри 
по ле мич ко-ар гу мен та тив ну струк ту ру јав но сти; у јав ном мње њу 
су то је, с јед не стра не ме ђу соб но усло вља ва ње ин ди ви ду ал ноп си-
хо ло шког и ко лек тив ног (јав на де ба та и ин тер пер со нал ни од но си), 
дру штве ног ни воа фор ми ра ња мње ња, а с дру ге стра не то су из ра-
же на ми шље ња ве ћи не гра ђа на ко ја, про це су и ра на кроз де мо крат-
ске про це ду ре (из бо ри, гра ђан ске ини ци ја ти ве раз ли чи тог спек тра 
) и та ко фор мал но ува же на, обез бе ђу ју ста бил ност дру штве ног и 
по ли тич ког по рет ка; с дру ге стра не, она под од ре ђе ним окол но-
сти ма мо гу има ти зна чај не дру штве не и по ли тич ке им пли ка ци је 
ве за не за про ме ну вла сти или по ли тич ког ре жи ма. Ко нач но, у тер-
ми ну јав на сфе ра пре те же зна че ње ко му ни ка циј ског ком плек са, 
схва ће ног исто вре ме но и као  јав на ар ти ку ла ци ја и као про сто ри/
ка на ли ко му ни ка ци је. При то ме, тај јав ни ко му ни ка циј ски про стор 
не схва та мо као је дин ствен, већ као дис кон ти ну и ран, хе те ро ген и 
мно го струк. Оно што га са мо при вре ме но или ап стракт но об је ди-
њу је је сте сво је вр сна стал ност од но ше ња уну тар ди на ми ке јав них 
од но са. 

Ди стин гви ра ње јав но сти и јав ног мње ња са др жи, ме ђу тим и 
јед ну вред но сну ди мен зи ју. На и ме, чак и ако од ба ци мо кон цепт 
ко лек тив ног су бјек та,  јав ност сво јим суп стан тив ним зна че њем у 
из ве сном сми слу им пли ци ра нор ма тив ни мо ме нат отво ре но сти у 
сми слу тран спа рент но сти, из ло же но сти јав ном уви ду и вред но ва-
њу. А за ви сно од то га ка ко то јав но вред но ва ње раз у ме ва мо, оно 
опет мо же, а не мо ра им пли ци ра кри тич ко ре зо но ва ње, ра ци о нал-
но про ми шља ње ствар но сти. Тер ми ну „јав но мње ње“  до да је се  
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ква ли фи ка тив „кри тич ко“ ако се се же ли ис та ћи ово  ње го во свој-
ство.

Сми сао пој ма јав но сти мо гу ће је схва ти ти као син те зу оно га 
што озна ча ва ју сва три си но ним на пој ма. По јам јав но сти ја вља се 
као прин цип отво ре но сти у два сми сла те ре чи, у сми слу ин клу зив-
но сти и у сми слу тран спа рент но сти, или се схва та као хи по те тич-
ки ко лек ти ви тет ко ји, као су бјект јав ног мње ња, про ду ку је од ре ђе-
на јав но ре ле вант на ми шље ња. Збир ових ем пи риј ски ис по ље них 
ми шље ња, појм љен и за кон ски тре ти ран као ми шље ње ве ћи не, а 
кроз де мок трат ске про це ду ре про це су и ран као основ ни са чи ни тељ 
др жав но-прав ног ме ха ни зма ле ги ти ми за ци је од лу ка вла сти /по-
рет ка, пред ста вља јав но мње ње. Јав ност схва ће на као јав на сфе ра 
им пли ци ра струк ту ру ко му ни ка циј ских ка на ла,  јав них аре на уну-
тар ко јих се раз ли чи ти дис кур си над ме ћу у рав но прав ној (да ли?) 
бор би за до ми нант не по зи ци је у од ре ђи ва њу ре фе рент них та ча ка 
ту ма че ња ствар но сти,  иден ти те та за јед ни це и по је дин ца ко ји је 
чи не, као и  ак ту ел них при о ри те та у оп сер ви ра њу днев но по ли тич-
ких пи та ња.

На кра ју тре ба ис та ћи да по сто ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу кон-
цеп ту а ли за ци је пој ма као кон струк та, спе ци фич ног пре пли та ња 
дру штве но и сто риј ског на ра ти ва и фи ло зоф ских ре флек си ја  с јед-
не стра не, и раз ма тра ња срук тур них аспе ка та овог фе но ме на, од-
но сно са гле да ва ња ње го вих функ ци о нал них ди мен зи ја ( тех нич ког, 
ин сти ту ци о нал ног и ко му ни ка циј ског ни воа ње го вог функ ци о ни-
са ња у дру штву) с дру ге стра не. При ступ  ко ји у из ве сној ме ри пре-
ва зи ла зи огра ни че ња прет ход на два пред ста вља са гле да ва ње фе но-
ме на јав но сти у  со ци јал ноп си хо ло шком кљу чу . Реч је при сту пу 
ко ји по ве зу је 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/ор-
га ни зо ва ња кроз то ко ве дру штве не ко му ни ка ци је, уз по моћ те о ри-
је дру штве не иден ти фи ка ци је. Про цес со ци јал не иден ти фи ка ци је  
ве зан је за мо ме нат  при пад но сти по је дин ца од ре ђе ном ко лек ти-
ви те ту ко ја га у не ком сми слу од ре ђу је, ак ти ви ра не ке од ње го вих 
пре ћут них дру штве них иден ти те та, кроз усва ја ње ког ни тив них и 
мо ти ва ци о них и вред но сних ма три ца 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. Јав но мње ње  
са гле да ва се као про дукт ме ђу соб ног про жи ма ња ових два ју ни воа 
про це са.

Ка да је реч о кључ ним раз ли ка ма у кон цеп ту а ли за ци ји пој ма 
јав но сти, ни је без зна ча ја ни то да ли се овај фе но мен пре вас ход но 
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сво ди на  из ра же но ве ћин ско ми шље ње и др жав но прав ни ме ха ни-
зам с ко јим је оно ин сти ту ци о нал но по ве за но као део по ли тич ког 
си сте ма, или се са гле да ва ди на мич ки као со ци јал ноп си хо ло шких  
про цес, дру штве ни са мо ко ри гу ју ћи ме ха ни зам не пред ви дљи вих 
ис хо да ко ји мо же али не мо ра да има по ли тич ке им пли ка ци је. 
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PUBLIC:DISTINCTIVEFEATURESOFTHENOTION

Summary
Maingoalofthisarticleisfocusedaroundtheoreticalef
fortincodingnotionofpublic.Thiscodingimpliescritical
observationsofbasic, ingreatmeasureopposite theore
ticalapproaches to thephenomenon(discursiveandag
gregative model), and identifying its distinctive charac
teristics, funded in that observations, respectively those
elementsandcharacteristicswhichpublicshouldposses
asobjecttowhomnotionrefers.Thiscodingimpliesdeli
mitationbetweenmeaningofnotion(public)intwolevels:
inrelationtotherelatedcategoriesofcollective,associal
group,mass,andmediaaudience,and inrelation to the
synonymnotions, public opinion and public sphere. Im
portofthiscodingisidentificationofimplicationsofdiffe
rencesinansweringtothecontroversyquestion:ispublic
entityinwhichwecanrefer,oritisonlyconstruct,notion
withdenotationandwithoutpropagandist;doesthatpro
pagandist canbe identifiedas social subject, hypothetic
collective,oritcanbedefinedonlyaspopulationofvoters
andassymbolicreference(imaginaryaudience)inpublic
sphere.
Keywords:public,publicopinion,publicsphere,socialgro
up,mass, (media)audience,politicalsubject,symbolicalrefe
rence
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