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ЧИЊЕНИЧКЕИСТИНЕИОБМАНЕУПОЛИТИЧКОМ
ДИСКУРСУ

Iде ја о ва жно сти ко ју за по ли ти ку има „не при стра сно тра га ње 
за исти ном“ пред ста вља јед ну је од оних иде ја ко је је по ли тич-

ка прак са не пре ста но до во ди ла у пи та ње, али је се ни је од ри ца ла 
као вред но сне ори јен та ци је, или бар као ре то рич ке „по зе за јав-
ност“; то је иде ја ко ја на дах њу је број не ми сли о це дру штва и по ли-
ти ке од ан тич ких вре ме на до да нас, би ло да је реч о афир ма ци ји, 
мо рал ној ап со лу ти за ци ји или ре ла ти ви за ци ји.

 По јам исти не ви ше зна чан је и из ра зи то кон тек сту ал но за ви-
сан, а ар гу мен ти ко ји иду у при лог овој те зи број ни су, не спор ни 
и по ти чу из ра зних на уч них ди сци пли на. Као увод но од ре ђе ње у 
овом ра ду мо же по слу жи ти уоп ште на де фи ни ци ја из ме то до ло ги је, 
ко јом се исти на од ре ђу је као „корeспонденција чи ње ни ца и ис ка за, 
ства ри и пој мо ва“.1) У кон тек сту со ци јал них ре ла ци ја, ме ђу тим, ту-
ма че ње чи ње ни ца од ви ја се увек у од ре ђе ном ре фе рент ном окви-
ру/дис кур су, а за ви сно од ње га иста чи ње ни ца мо же би ти ту ма че на 
на мно го раз ли чи тих на чи на, су прот них по ла зи шта. За про блем од-
но са ма ни пу ла ци је и јав ног по ли тич ког дис кур са, по себ но је зна-
чај но фу ко ов ско од ре ђе ње исти не као „си сте ма по сту па ка за про-
из вод њу, ре гу ла ци ју, ди стри бу ци ју и де ло ва ње ис ка за“2), по ве за ног 
с кру жним од но си ма мо ћи у дру штву ко ји га ства ра ју и одр жа ва ју. 
„Во ља за исти ном“, ка ко Фу ко име ну је је дан од ва жних си сте ма 
ис кљу чи ва ња (не по жељ них дис кур са), по чи ва на ин сти ту ци о нал-
ној по др шци, „она се у исти мах по ја ча ва и спро во ди од стра не 
чи та ве мре же прак си“, а још ви ше „на чи ном на ко ји се вред ну је, 
ди стри бу и ра, и у из ве сном сми слу до де љу је“.3)

Упра во у та квом са вре ме ном до бу, у ко јем „се ве ру је да исти на 
ни је да та ни ти се от кри ва, већ да је про из во ди људ ски дух“, Ха на 
Арент је и мо гла да пре по зна древ ну су прот ност из ме ђу фи ло зоф-
ског ми шље ња (као јав не упо тре бе ума у по ли тич ком жи во ту) и 
мње ња обич ног гра ђа ни на (као огра ни че ног и по вр шног су да), у 

1) Ла ки ће вић, Д., „Зна чај обра зо ва ња јав но сти за де мо крат ску и по ли тич ку кул ту ру“, 
Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. Ва цић, ЦЛДС, 249-271, Бе о град, 2004, 
стр. 207.

2) Ив ко вић, М, „Фу ко ver sus Ха бер мас, мо дер на као не до вр ше ни про је кат на спрам те о ри-
је мо ћи,“ Фи ло зо фи ја и дру штво, „2/2006, 59-76, стр. 63) Фу ко, М.,Археологијазнања,
Пла то, Бе о град, 1998. 

3) Фу ко, М., Поредакдискурса, Кар пос Ло зни ца, 2007, стр. 14.
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но вом, из ме ње ном об ли ку: у су ко бу чи ње нич не исти не и по ли ти-
ке.4)

Чи ње нич на исти на је по сво јој при ро ди по ли тич ка. Она на не-
ки на чин упу ћу је на по ли тич ку ми сао као што ра ци о нал на исти на 
упу ћу је на фи ло зоф ску спе ку ла ци ју. Пре ци зни је, у при ро ди по ли-
тич ке сфе ре је сте ма ни пу ла ти ван од нос пре ма ра зним об ли ци ма 
исти не; ме ђу тим, све док по сто ји оно што аутор ка на зи ва „бру-
тал но еле мен тар ним по дат ком“, за ма гљи ва ње гра ни ца из ме ђу чи-
ње нич не исти не с јед не стра не и ин тер пре та ци је, од но сно мње ња, 
с дру ге стра не, не мо же има ти оправ да ње ни ти пот пу не ефек те.5)

У ли те ра ту ри се че сто су сре ће мо с те зом да су „мо дер не“ ла-
жи на не ки на чин опа сни је и по исти ну де струк тив ни је од „тра ди-
ци о нал них“. Док се тра ди ци о нал на по ли тич ка лаж обич но ти ца-
ла „пра вих тај ни“, ар кан ског про сто ра осва ја ног на по ри ма да се 
оства ре уви ди у по дат ке ко ји до та да ни су обе ло да ње ни, од но сно у 
на ме ре ко је не ма ју исти сте пен по у зда но сти као чи ње ни це, мо дер-
на по ли тич ка лаж ба ра та ства ри ма ко је ни су тај на, већ су на про тив 
по зна те ве ћи ни. По ре дак дис кур са ко ји кон тек сту а ли зу је по зна те 
чи ње ни це да ју ћи им та ко од ре ђе но/же ље но зна че ње је при ма ран. 
У том сми слу пред ста ва у све сти ко ја је крај њи циљ, не „уга ђа“ 
ствар но сти, већ раз ви ја за ме ну за њу. А за хва љу ју ћи раз во ју но вих 
ме диј ских и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ова „за ме на“ за ствар-
ност бли же је очи ма јав но сти не го што би то икад „из вор на“ ствар-
ност мо гла да бу де.6) 

За раз ли ку од тра ди ци о нал ног при кри ва ња, на сна зи је мо дер-
но ра за ра ње исти не. Не ка да шња на да да „све док је остао не так-
нут чи ње нич ки склоп као це ли на, лаж се ће на кон цу са ма од се бе 
рас крин ка ти“, на ла зи све ма ње осно ва у са вре ме ном све ту у ко јем 
ма ни пу ла ци је чи ње ни ца ма одр жа ва ју та ко ве ли ке по ли тич ке ла жи 
да зах те ва ју пот пу но пре у ре ђе ње це ло куп ног чи ње нич ког скло-
па – ства ра ње, та ко ре ћи, дру ге ре ал но сти.7) Ова пре у ре ђи ва ња чи-
ње нич ног скло па упра во су и мо гу ћа за хва љу ју ћи кон струк тив ној 
уло зи је зи ка, ма да су да ле ко од ефе ка та ко је мо дер не по ли тич ке 
ла жи зах те ва ју за свој трај ни ји оп ста нак. 

4) Арент, Х., Истинаилажуполитици, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1994, стр. 10, 24, 26, 
30.

5) Арент, Х., нав. де ло, стр. 33-35.
6) Арент, Х., нав. де ло, стр. 51-52.
7) Арент, Х., нав. де ло, стр. 52-53.
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Објек ти на ше све сти кон стру и шу се у пред ста ве по сред ством 
је зи ка, а про из во де их дис кур си ко ји ма ба ра та мо у дру штве ној ко-
му ни ка ци ји. Дис курс деј ству је као вр ста зна чењ ске струк ту ре, од-
но сно зна чењ ског по тен ци ја ла ко ји про ис ти че из ин тер ак ци је (ме-
диј ског) тек ста и кон тек ста, у том сми слу што кон текст пру жа ре-
фе рент ни оквир тек сту, а текст кон стру и ше да ти кон текст ту ма че ћи 
га. Дис кур си су мно го ви ше од ску по ва зна ко ва „озна чи тељ ских 
еле ме на та ко ји упу ћу ју на са др жа је и пред ста ве“, јер се от кри ва ју 
као „прак се ко је си сте мат ски об ли ку ју објек те о ко ји ма го во ре“8) 
де лу ју ћи из ну тра, кон стру и шу ћи зна че ња ко ја вр ше ути ца је и ор-
га ни зу ју на ше са зна ње и раз у ме ва ње, пру жа ју ћи ре фе рент ни оквир 
ту ма че ња све та и да ва ња зна че ња том све ту. У том сми слу дис курс 
„ни је оно што бор бе или си сте ме до ми на ци је пре во ди у је зик, не го 
оно за шта се и чи ме бо ри.“9)

Са вре ме на про у ча ва ња усред сре ђу ју се на ис пи ти ва ње то га ка-
ко дис кур си јед ног дру штва исто вре ме но ре флек ту ју, кон сти ту и шу 
и ре про ду ку ју од ре ђе ну дру штве ну ор га ни за ци ју, кул тур не вред-
но сти, ве ро ва ња и нор ме; ка ко ге не ри шу со ци јал не про це се.10)

Има ју ћи у ви ду дру штве ну и по ли тич ку моћ (вла да ју ћих) дис-
кур са11), мо же мо се сло жи ти са те зом Ха не Арент да упра во та крх-
кост чи ње ни ца чи ни об ма ну при ма мљи вом. „Ла жи се ра зу му че сто 
чи не оче вид ни јим и при влач ни јим не го ствар ност, по што ла жљи-
вац има ту ве ли ку пред ност да уна пред зна шта пу бли ка же ли или 
оче ку је да чу је.“12) Опис је об ли ко ван та ко да де лу је ве ро до стој но, 
ка ко би био при хва ћен од стра не јав но сти, док чи ње нич на ствар-
ност су че ља ва са нео че ки ва ним за ко је ни смо би ли при пре мље ни. 

8) Фу ко, М., Археологијазнања,Пла то, Бе о град, 1998, стр. 54, 67.
9) Бер, В., Уводусоцијалниконструкционизам, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001, стр. 95; 

Фу ко, М., По ре дак дис кур са, Кар пос, Ло зни ца, 2007, стр. 9; о про бле му дис кур са оп-
шир ни је у Пе шић, М., „Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, 
по ли ти ке и де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао бр 4/2011, стр. 309-334,

10) Grim shaw, A.,”Di sco ur se and So ci o logy: So ci o logy and Di sco ur se.” TheHandbookofDi
scourseAnalysis. Schif frin, De bo rah, De bo rah Tan nen and He i di E. Ha mil ton (eds). Blac-
kwell Pu blis hing, 2003. Дискурсидискурси:зборникучастСвенкеСавић(ур. Ва сић, 
В.), Фи ло зоф ски фа кул тет Но ви Сад, 2010;Пе шић, М., „Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи-
ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, по ли ти ке и де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао, стр. 
309-334, 4/2011, стр. 317.

11) Оп шир ни је у : Пе шић, Ј., Пе шић, М., „Уна пре ђи ва ње де мо крат ских ка па ци те та ме-
диј ске ко му ни ка ци је и кри тич ка ана ли за дис кур са“, Политичкаревија, стр. 467-490,
4/2011.

12) Арен, Х., нав. де ло, стр. 70-71.
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Као вид за кључ ка ових на чел них увод них оп сер ва ци ја, мо гли 
би се сло жи ти са те зом Ха не Арент да „по ли тич ки став пре ма чи-
ње ни ца ма оди ста мо ра да на сту па вр ло уском ста зом из ме ђу опа-
сно сти њи хо вог узи ма ња као ре зул та та не ког ну жног раз во ја, ко ји 
љу ди не мо гу да спре че и по во дом ко јег не мо гу ни шта да учи не, и 
опа сно сти њи хо вог оспо ра ва ња, на сто ја њем да се пу тем ма ни пу ла-
ци је ис кљу че из све та.“13)

МЕДИЈСКОДОБАКУЛТУРЕПРОМОЦИЈЕ
ИДЕМОКРАТСКАЈАВНОСТ

Јед ном од оп ште по зна тих ка рак те ри сти ка са вре ме ног до ба 
сма тра се хи пер тро фи ра ни зна чај ко ји су у ње му до би ли ме ди ји, 
као до ми нант ни но си о ци дру штве но сти и свих зна чај них дру штве-
них ак тив но сти и про ме на.14) Екс пан зи ја „кул ту ре про мо ци је“ од-
ви ја се упо ре до и у те сној је ве зи с хи пер тро фи 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; па та ко 
успон 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 ме ња ка рак тер со ци јал ног 
жи во та са вре ме ног дру штва.15)

До ба екс пло зив ног раз во ја но вих ме диј ских тех но ло ги ја све-
до чи и о че сто ис ти ца ном, али сто га не и ма ње па ра док сал ном фе-
но ме ну да је до ступ ност (обим, ра зно вр сност и бр зи на при је ма) 
ин фор ма ци ја по ста ла на не ки на чин фак тор дис тор зи је дру штве не 
ко му ни ка ци је. Уме сто не ка да шњег про бле ма при сту па да нас је све 
ве ћи про блем из бор и бр зо за ста ре ва ње ин фор ма ци ја; фре квент-
ност удар них ве сти ко ја 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; осим то га, 
као јед на од по сле ди ца „ло ги ке хи пе ри збо ра“ у ме диј ској сфе ри ја-
вља се тен ден ци ја ка све ве ћој ин ди фе рент но сти ме диј ске пу бли ке 
ко ја као по ли тич ка јав ност бр зо гу би ин те рес и ла ко за бо ра вља.16) 
Има ју ћи ово у ви ду, по ста је ја сно ко ли ко ве шти не и стра те ги је се-

13) Арент, Х., нав. де ло, стр. 60.
14) 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.

15) Пе шић, М., Но ва ко вић, А., „Ме диј ска про из вод ња зна че ња: кри ти ка јед ног ре дук ци-
о ни стич ког по и ма ња ре ла ци је ме ди ји - по ру ка – јав ност“, Српскаполитичкамисао, 
1/2011, стр: 115-137, стр. 126.

16) Оп шир ни је у Бал, Ф., Моћмедија, Clio, Бе о град, 1997.
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лек ци је, ева лу а ци је и ко ри шће ња ин фор ма ци ја по ста ју зна чај не у 
чи та њу са вре ме них ме ди ја.17)

 За про блем ко јим се ба ви овај рад, по себ но је ва жна чи ње-
ни ца да је уса вр ша ва ње ме диј ских тех но ло ги ја по го до ва ло со фи-
сти ка ци ји тех ни ка про па ган де, а да ју је кул ту ра про мо ци је на не-
ки на чин учи ни ла ле ги тим ном у јав ној ко му ни ка ци ји. Шта ви ше, 
ин ду стри ја од но са с јав но шћу и по ли ти ка све ви ше кон вер ги ра ју. 
На од но се с јав но шћу и про мо тив не стра те ги је усме ре ни су по ред 
би зни са, по ли тич ких стра на ка, син ди ка та, дру штве них по кре та и 
са ме вла де, што се очи ту је у по ја ви да се ПР (PublicRelations) чи-
нов ни ци/ ме на џе ри ан га жу ју у кри зним мо мен ти ма за власт, у вре-
ме не ми ра, у ра ту или про тив од ре ђе них дру штве них/по ли тич ких 
по кре та.18)

Че му пре све га слу же ове спе ци ја ли зо ва не де лат но сти? Од но-
си с јав но шћу ко је ПР де лат но сти про јек ту ју, ор га ни зу ју и об ли ку-
ју у од ре ђе ну ви зи ју сво јим ко му ни ка тив ни/ма ни пу ла тив ним стра-
те ги ја ма не те же кри тич ком пу бли ци те ту и ствар ној/кри тич кој јав-
ној оце ни (ко ја укљу чу је и не га ти ван суд), већ пре све га по сти за њу 
од ре ђе них ефе ка та на јав ност, ства ра њу же ље них пред ста ва, кре и-
ра њу ими џа оног ко се пред ста вља. Ру ко во ђе ни тим „тех нич ким“ 
ци ље ви ма, ПР ме на џе ри и „спин-док то ри“, унајм ље ни про фе си о-
нал ци без ши рих од го вор но сти и ве зе са крај њим сми слом/свр хом 
про јек та, по се жу у ко рист сво јих кли је на та за ва жним об ли ци ма 
мо ћи; иако у нај ве ћем бро ју слу ча је ва хи по те тич ким, и ка ко је ем-
пи риј ски утвр ђе но ре ал но огра ни че ним. Реч је о мо ћи ства ра ња 
пред ста ва, или бар де ло ва ња на по сто је ће; об ли ко ва њу ме диј ске 
по ру ке ко је про гра ми ра ње но ту ма че ње; усме ра ва њу са знај них 
то ко ва ме диј ских при ма ла ца; скри ве ном ан га жо ва њу од ре ђе них 
осе ћа ња (ак ти ви ра ње не све сних ре ак ци ја). Раз ли чи тим тех ни ка ма 
спи но ва ња чи ње ни ца, од но сно кри во тво ре ња иден ти те та оно га ко 
се пред ста вља, те жи се не објек тив ном не го по зи тив ном ими џу.19) 

17) Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 127.
18) Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 115-118; Пе шић, 

М., Но ва ко вић, А., стр. 127; Су бо тић, Д., Ђу рић, Ж., Односисјавношћу, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. 

19) Као па ра диг ма тич не но си о це но вих „фор ми ла га ња“ Ха на Арент из два ја упра во две 
ка те го ри је ПР де лат но сти: при вид но бе за зле ну фор му ПР ме на џе ра у вла ди, ко ји су 
учи ли код екс пе ра та за ре кла му; и тзв. „ре ша ва о це про бле ма“, уни вер зи тет ске екс пер-
те из раз ли чи тих „фа бри ка ми шље ња“ ко ји у те о ри ја ма ига ра и ана ли за ма си сте ма 
из на ла зе стра те ги је „над вла да ва ња си ту а ци је“ у по ли тич ким од но си ма. Арент, Х., нав. 
де ло, стр. 72-74.
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Оно што сва ка ко за бри ња ва је сте чи ње ни ца да упра вља ње ин-
фор ма ци ја ма по ста је све „тех нич ки пер фид ни је“, па пи та ње ефе-
ка та „кул ту ре про мо ци је“ на де мо крат ски про цес до би ја све ве ћу 
те жи ну. Не јед на ко сти у про мо тив ној мо ћи су ве ли ке и си стем ске, 
а то зна чај но ути че на рас по де лу со ци јал них ре сур са и до би ти.20)

Као екс трем на илу стра ци ја ста ња ства ри мо гу по слу жи ти на-
во ди да пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је је об ја вио „Њу јорк 
тајмс“, чак че твр ти на pu blic re la ti ons по сле ни ка при зна је да ла же 
на по слу. „До дат них 39 про це на та ис пи та ни ка ‘пре те ру је у оце на-
ма’, 44 про цен та ан ке ти ра них је ‘има ло про блем са пи та њи ма ети-
ке’, а 62 про цен та је мо ра ло да ‘на пра ви ком про мис’ у не до стат ку 
ин фор ма ци ја или та ко што је ‘сла га ло кли јен та’.“21)

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/по ли тич ког 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 не у тра ли сан је кри тич ки пу бли ци тет као не из-
о став ни чи ни лац де мо крат ског функ ци о ни са ња јав но сти. Упра во 
за то ни ПР де лат но сти ни по ли тич ки мар ке тинг не мо гу 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“. 22)

МАНИПУЛАЦИЈЕМЕДИЈСКОМПОРУКОМ

Са вре ме на из у ча ва ња ме диј ских дис кур са до но се ши рок оп сег 
ем пи риј ских сту ди ја о раз ли чи тим до ме ни ма ме диј ског ути ца ја, 
при че му се ме диј ски дис кур си са гле да ва ју не са мо као по сред ни-
ци ин фор ма ци је, већ и као ак тив ни чи ни о ци ен ко ди ра ња ме диј ске 

20) 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. 

 Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 119-120.
21) Ми ли во је вић Ц., „Ети ка јав не ре чи и Pu blic re la ti ons“, Етикајавнеречиумедијимаи

политици,ур. Ва цић, З., ЦЛДС, 135-153, Бе о град, 2004, стр. 135. 
22) Оп шир ни је у Ми ли во је вић Ц., нав. де ло, стр. 139; Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, 

стр. 127.
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по ру ке ве за не за њу. По ла зе ћи од те зе о кон струк тив ној при ро ди 
ин фор ма ци је, про у ча ва о ци ме ди ја са гле да ва ју их као „сет ин сти-
ту ци о на ли зо ва них дис кур зив них прак си ко је се бо ре за хе ге мо ни ју 
зна че ња и ре пре зен та ци је“. Ме диј ски дис кур си схва та ју се као „ре-
кон тек сту а ли зу ју ћи прин ци пи“ за при сва ја ње дру гих дис кур са, и 
њи хо во до во ђе ње у ме ђу соб не ре ла ци је, с ци љем њи хо вог ши ре ња 
и ма сов не упо тре бе.23)

У про у ча ва њу ме диј ских тек сто ва дис курс се ко ри сти као ин-
ди ка тор усло ва исти ни то сти ме диј ски об ра ђе не ин фор ма ци је, от-
кри ва ју се дис курс но мо ти ви са ни пре ла зни слу ча је ви у ко ји ма се 
од ре ђе ни ис каз мо же сма тра ти не и сти ни тим, али не и ла жним. 
Уви ди у то ка ко се гра ни ца из ме ђу не зна ња и ма ни пу ла ци је ин фор-
ма ци јом у ме диј ском дис кур су ла ко не у тра ли ше и пре ла зи, упу ћу ју 
на ва жност ис тра жи ва ња ова квих слу ча је ве у ре цеп ци ји ме диј ских 
ин фор ма ци ја.24)

Ако ме диј ским пред ста ва ма при сту пи мо као дис кур си ма схва-
ће ним на го ре о пи са ни на чин, то нам омо гу ћа ва да их са гле да ва мо 
не са мо као не што 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 дру штве не/по ли тич ке ствар но сти, од но сно 
за ме диј ско по сре до ва ње чи ње ни ца о њој, већ за пра во као не што 
што кре и ра па ра ме тре тих ка те го ри ја.25)

Ме диј ски дис кур си фор ми ра ју се на осно ву гра ђе ко ју чи не 
ме диј ске „де фи ни ци је ствар но сти“, а 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 су ну жни и ре ла тив но трај ни, јер се за сни ва-
ју на „ба зич ним по став ка ма о сва ко дне ви ци“. Услов увер љи во сти 
ме диј ске по ру ке је сте ути сак о при род ном и објек тив ном при ка зи-
ва њу ствар но сти; сто га се те жи ства ра њу ње них при хва тљи вих де-
фи ни ци ја. Не ку вр сту кон тро ле над сва ко дне ви цом, у сми слу ути-
ца ја на јав ну пер цеп ци ју ре ле вант них по ја ва ак ту ел не дру штве но-
по ли тич ке ствар но сти, одр жа ва ју ме диј ски окви ри, од но сно њи-
хо ва по сто ја ност и трај ност; а као та кви они пред ста вља ју ва жан 

23) Cha u la i ra ki L., „Po li ti cal di sco ur se in the news: de moc ra ti zing re spon si bi lity or anest he ti-
zing po li tics“, Discourse&Society, Sa ge Pu bli ca ti ons, Vol. 11(3) 2000, стр. 295; Пе шић, М., 
„Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, по ли ти ке и де мо кра ти-
је“, Српскаполитичкамисао, стр. 309-334, 4/2011, стр. 317-318. 

24) Ва сић, В., „Усло ви исти ни то сти у ме диј ском дис кур су“, у Дискурсидискурси, стр. 337-
355

25)  Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 130.
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осло нац одр жа њу по сто је ћег по рет ка. Ка да се у вре ме ни ма ве ли-
ких про ме на аку му ли ра ју по ја ве и до га ђа ји ко ји не мо гу би ти ту ма-
че ни уну тар по сто је ћих окви ра, они по ста ју упит ни, па уко ли ко их 
ни је мо гу ће ускла ди ти са вла да ју ћим де фи ни ци ја ма, при бе га ва се 
њи хо вом мо ди фи ко ва њу. „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).“26)

Ме диј ска про из вод ња зна че ња сма тра се основ ним об ли ком 
„иде о ло шког ра да“ ме ди ја, а у овом ра ду са гле да се као сво је вр-
сни фон свих ма ни пу ла тив них и про па ганд них стра те ги ја. 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. Су ге-
стив ним, „пре за си ће ним“ озна чи те љи ма те жи се што пре ци зни јем 
усме ра ва њу де ко ди ра ња ме диј ске по ру ке, од но сно чи та ња ме диј-
ског тек ста; ге не ри са њу и су ге ри са њу од ре ђе ног сми сла и ва жно-
сти же ље ног фо ку са; украт ко де ло ва њу на про це се са зна ња и осе-
ћа ња при ма о ца ме диј ске по ру ке.

 По сма тран, сход но са вре ме ним при сту пи ма, као ак тив ни уче-
сник у про це су ре цеп ци је, ме диј ски при ма лац ту ма чи зна че ња 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 струк тур них 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 сте че ним уви ди ма, пред ста-
ва ма и уве ре њи ма ко ја га од ре ђу ју спрам те ме/ про бле ма ко ји се 
ме диј ским тек стом по сре ду ју, што у ве ли кој ме ри чи ни же ље не 
ефек те ме диј ске по ру ке не из ве сним. Не из ве сност де ло ва ња ме-
диј ских ма ни пу ла ци ја про ис хо ди и из ге не рал не чи ње ни це да ме-
диј ска пред ста ва, као но си лац од ре ђе не „де фи ни ци је ствар но сти“, 
од но сно не ког ње ног аспек та, 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 

26) Ми ли во је вић, С., “Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 241.
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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 оне 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. 27)

Иако је пре те ра но ре ћи да ме ди ји не по сред но ин ду ку ју ста-
во ве/по на ша ње пу бли ке, „ме диј ски фик си ра на зна че ња“ мо гу да 
функ ци о ни шу као ори јен та ци о не тач ке, за ви сно од то га у ко јој 
ме ри се при хва та ју као не у пит на, од но сно про ми шља ју. У из ве-
сној ме ри и „ак ци о ни по тен ци јал“ дру штве них ак те ра фор ми ра се 
под зна чај ним ме диј ским ути ца јем.28) С об зи ром на моћ дис кур са у 
про це си ма дру штве ног озна ча ва ња, као и на чи ње ни цу да ме ди ји 
пред ста вља ју основ ни вид ин фор ми са ња гра ђа на о дру штве ној и 
по ли тич кој ствар но сти, ме диј ски дис кур си сва ка ко има ју из у зет но 
ва жну уло гу у про це си ма фор ми ра ња ми шље ња гра ђа на, од но сно 
фор ми ра ње јав ног мње ња.

Не спор но је да су ме диј ски окви ри не из бе жни, али је ва жно 
пи та ње је до ко је гра ни це ни во ме диј ског ин тер ве ни са ња у про-
це си ма по сре до ва ња дру штве не и по ли тич ке ствар но сти пред ста-
вља ну жност, а од ког ни воа оно пре ла зи у сфе ру ма ни пу ла ци је. 
Ма ни пу ла ци ја се схва та као сми шљен, си сте мат ски и кон тро ли-
сан по сту пак или скуп по сту па ка по мо ћу ко јих ма ни пу ла тор, ко-
ри сте ћи се сим бо лич ким сред стви ма у по год ним пси хо со ци јал ним 
усло ви ма, ода ши ље у јав ност ме диј ским пу тем од ре ђе не по ру ке, 
с на ме ром ути ца ња на ста во ве, уве ре ња и по на ша ња ме диј ских 
при ма ла ца. У са вре ме ном све ту ма ни пу ла ци ја пој мов но ево лу и ра, 
об у хва та ју ћи ре кла му у сфе ри еко но ми је (као вид ма ни пу ла ци је 
по тро ша чи ма), од но сно по ли тич ку про па ган ду у сфе ри по ли ти ке 
(као ма ни пу ла ци ју би ра чи ма), та ко да у из ве сном сми слу мо же мо 
го во ри ти о си но ни ми ји пој мо ва ма ни пу ла ци ја и про па ган да.29) 

У од но си ма с јав но шћу ма ни пу ла ци ју очи ту је на ме ра да се 
си сте ма тич ном и план ском ор га ни за ци јом ко му ни ка ци је оства ри 
ути цај на фор ми ра ње пред ста ва, ства ра њем же ље ног ими џа су-
бјек та ко ји се пред ста вља, од но сно ис ти ца њем оно га што му иде у 
при лог и ми ни ми зи ра њем оног су прот ног то ме. 

27) Пе шић, М. Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 129.
28) Ми ли во је вић, С., нав. де ло, стр. 238.
29) Тан та, И., Об ли ко ва ње мни је ња или ну жност ма ни пу ла ци је“, стр. 13-32, Medianali,Vol. 

1, No. 2, 2007, стр. 23.
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 За раз ли ку од дру гих по зна тих ме то да пер су а зив ног де ло ва-
ња, ма ни пу ла ци ја пред ста вља не при мет но уве ра ва ње ко јег по је-
дин ци ни су све сни, јер не осе ћа ју при ну ду; она се за сни ва на на уч-
ном по зна ва њу пси хо ло ги је чо ве ка и ре цеп тив но сти ње го вих чу ла. 
Ма ни пу ла ци ја не оства ру је ин сти ту ци о на ли зо ва ни об лик мо ћи, те 
сто га онај ко њо ме ба ра та не мо ра по ла га ти ра чу не ка ко је и с ко-
јим ци љем упо тре бља ва, да кле без ми ни му ма при ну де на мо рал но 
и дру штве но од го вор но по на ша ње.30) 

Ва жно је пи та ње ме ре до ко је је са ста но ви шта не са мо ко му-
ни ка тив не ети ке, већ ети ке уоп ште при хва тљи во ма ни пу ла тив но 
ин тер ве ни са ње у обла сти кон стру и са ња ме диј ске по ру ке, од но сно 
„трет ман“ ко ји чи ње нич на исти на до би ја у си сте ми ма спи но ва ња, 
би ло да су у пи та њу ве сти, јав на ме диј ска рас пра ва о про бле ми ма 
од оп штег зна ча ја или по ли тич ки мар ке тинг . По ли тич ка и ме диј-
ска прак са по ка зу је тен ден ци ју стал ног по ме ра ња гра ни ца у не га-
тив ном сме ру. Спрам пи та ња од но са ети ке с јед не стра не и по ли-
тич ког мар ке тин га, од но сно по ли тич ког/јав ног де ло ва ња уоп ште 
с дру ге стра не, из два ја ју се три на чел не по зи ци је: етич ки ап со лу-
ти зам, етич ки ре ла ти ви зам и по зи ци ја тран се тич но сти по ли тич ког 
мар ке тин га, ко је на ла зе свој из раз на мно го пла но ва.31)

Мо ра ли за тор ска по зи ци ја на ла зи свој из раз пре све га у на сто-
ја њи ма да се по ли тич ки мар ке тинг као „по ли тич ко убе ђи ва ње“ 
оштро су прот ста ви по ли тич кој про па ган ди као „пси хо ло шкој при-
ну ди“; да се дис тан ци ра у од но су на по ли тич ке ма ни пу ла ци је ко је 
се при пи су ју по ли тич кој про па ган ди, што у осно ви зна чи ди стин-
гви ра ње „при нуд ног“ од „ма ни пу ла тив ног убе ђи ва ња“. По ли тич ке 
ма ни пу ла ци је у про па ган ди сма тра ју се не мо рал ним ако је реч о 
на сто ја њу да се по је ди нац при до би је за по ли тич ке ци ље ве ко је не 
би ода брао да је био све стан њи хо вог ствар ног сми сла, ре ле вант-
них усло ва и кон се квен ци њи хо ве ре а ли за ци је; да кле ако је реч о 
на ме ри про па ган ди сте да пре ва ри. 32)

По зи ци ја етич ког ре ла ти ви зма на ла зи свој из раз у ма ки ја ве-
ли стич кој де ви зи да је у по ли ти ци све до зво ље но ра ди по сти за ња 
ци ља, а у при сту пу по ли тич кој про па ган ди као вр хов ни прин цип 
по ста вља ефи ка сност сред ства, не за ви сно од ци ља.

30) Тан та, И., нав. де ло, стр. 18, 20, 21.
31) Сла ву је вић З., „По ли тич ки мар ке тинг“, Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. 

Ва цић, ЦЛДС, 115-135, Бе о град, 2004, стр. 23.
32) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 24.
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По зи ци ја о тран се тич но сти по ли тич ког мар ке тин га са др жи у 
осно ви став да по ли тич ки мар ке тинг ни је сам по се би ни ети чан ни 
не е ти чан, већ те ква ли те те до би ја за ви сно од по ли тич ких ци ље ва 
око ко јих се ан га жу је. Док је мо ра ли за тор ска по зи ци ја у прак си не-
из во дљи ва, а по зи ци ја етич ког ре ла ти ви зма на чел но и прак тич но 
не при хва тљи ва, пре о ста је са мо тран се тич ка по зи ци ја. Бу ду ћи да 
су про фе си о на ли зам и ефи ка сност ње на ру ко во де ћа на че ла, ни она 
не оста вља пре ви ше про сто ра етич ким кон тро вер за ма ко је про ис-
хо де из чи ње ни це да по ли тич ки мар ке тинг уче ству је у ути ца њу на 
сам из бор по ли тич ких ци ље ва, јер мо гућ ност успе шног про па ги-
ра ња од ре ђе них по ли тич ких са др жа ја по ста је ва жан, чак при ма ран 
кри те ри јум њи хо вог ода би ра. 33)

Дис тор зи је ко је у дру штве ну/по ли тич ку ко му ни ка ци ју уно си 
по ли тич ки мар ке тинг сво јим „ис кри вља ва њи ма ствар но сти“ го-
то во да се сма тра ју ле ги тим ним, бу ду ћи да се овај ло ци ра у сфе-
ри уве ре ња и вред но ва ња у ко јој не фи гу ри ра ју ре ла ци је исти на-
лаж34), а та ко је и са тзв. „имиџ-ис кри вља ва њем“ за сно ва ним на 
сти ли зо ва њу иден ти те та оног ко се пред ста вља, пре по зна тљи вог у 
осно ви, али и „ис фри зи ра ног“.

НАЧЕЛАИТЕХНИКЕПРОПАГАНДЕ

По јам про па ган де у са вре ме ном кон тек сту не рет ко се ко ри сти 
у огра ни че ном, не га тив ном сми слу ко ји је сво ди на „тех но ло ги ју 
ма ни пу ла ци је“ јав ним мње њем.35) Бу ду ћи да под ра зу ме ва ути цај на 
ве ћу гру пу љу ди или јав но мње ње у це ли ни, за по јам про па ган де 
ве зу је се по јам убе ђи ва ња, чи ји сми сао до би ја ши ро ки ра спон од 
не у трал ног до крај ње не га тив ног, пре ма ко јем им пли ци ра „на мер-
не по ку ша је не ких по је ди на ца за сно ва не на пре ва ра ма и ла жи ма, 
да уз упо тре бу скри ве них или не до зво ље них сред ста ва ма ни пу ли-
шу и зло у по тре бља ва ју људ ско ми шље ње, а за рад оства ре ња сво-

33) Сла ву је вић, нав. де ло, стр. 27-28.
34) Су до ви вред но сти се, за раз ли ку од су до ва ствар но сти не мо гу ло гич ки-дис кур зив но 

оспо ра ва ти и до ка зи ва ти. Ме ђу тим, чак и чи ње нич ки ма те ри јал им пли ци ра од ре ђе ни 
вред но сни суд, на чин њи хо вог ода би ра и пре зен то ва ња као што и зна че ња ко ја но се 
по твр ђу ју или не по твр ђу ју од ре ђе ну вред ност или про тив вред ност, но се од ре ђе ну ин-
тен ци ју, ства ра ју ути сак, про во ци ра ју за кљу чак и опре де ље ње, на во де на вред но ва ње 
ствар но сти на ко ју се од но се. (Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 129)

35) Од кра ја 18. ве ка про па ган да се де фи ни ше као „ак ци ја из ве де на на јав ним мње њем да 
би му се на мет ну ле од ре ђе не по ли тич ке или со ци јал не иде је, да би се из гра ди ла код 
ње га во ља да тра жи и по др жа ва од ре ђе ну по ли ти ку, вла ду, од ре ђе ног пред став ни ка“ ( 
Вол ков, В., Дезинформације, Наш дом, Бе о град, 2001, стр. 22)
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јих крај њих, тај них и по оп ште до бро штет них ци ље ва.“36) Тен ден-
ци о зно огра ни ча ва ње ал тер на ти ве из бо ра ме диј ских ре ци пи је на та, 
би ло из бе га ва њем из но ше ња пот пу не ар гу мен та ци је, или нео бјек-
тив ним при ка зом чи ње ни ца и су прот них ста но ви шта, по пра ви лу 
је основ на те жња про па га то ра. 

 На сто ја ња да се по јам про па ган де дис тан ци ра у од но су на ње-
го во пе жо ра тив но зна че ње очи та су код оних ауто ра ко ји у убе ђи-
ва њу, ко је је у осно ви про па ган де, ви де „сло жен, кон ти ну и ра ни ин-
тер ак тив ни про цес у то ку ко га се за до во ља ва ју по тре бе и оно га ко 
убе ђу је и оно га ко је обје кат убе ђи ва ња“.37) Ја сно је, ме ђу тим, да у 
про па ганд ној ко му ни ка ци ји са мо јед на стра на мо же по тен ци јал но 
оства ри ти сво је же ље не/скри ве не ци ље ве, по сред ством у ту свр ху 
кон стру и са не ме диј ске по ру ке. 

 Сва ки про цес ко му ни ка ци је/ин фор ми са ња, од но сно дру штве-
не ин тер ак ци је им пли цит но са др жи не ке еле мен те усме ра ва ња и 
де ло ва ња на иде је и ста во ве дру гог, та ко да се да нас го во ри о све-
при сут но сти про па ган де у са вре ме ном све ту; ме ђу тим, у про па-
ган ди је ово де ло ва ње с на ме ром све сно и си сте ма тич но и под-
ра зу ме ва „не са мо ути ца је на иде је и ми шље ње дру гих, већ и на 
њи хо ве ‘емоционалнеставове’ а тек по сред ством то га и на њи хо во 
по на ша ње.“ 38)

 По сто је ћа од ре ђе ња про па ган де као осо бе не де лат но сти ме-
ђу соб но се раз ли ку ју по то ме да ли као ди стинк тив но свој ство из-
два ја ју спе ци фи чан са др жајса оп ште ња, на ме ру про па га то ра, ефе-
катко ји има на по је дин ца/ме диј ску пу бли ку или на чин на ко ји је 
са др жај пре зен то ван. Од ко је год од ли ке кре ну ли, про па ган да се 
по ка зу је као план ско, на мер но де ло ва ње с ци љем кон тро ли са ња и 
про ме на ста во ва, ра ди ства ра ња пре ди спо зи ци ја за од ре ђе ни на чин 
ми шље ња/по на ша ња. Из на ла же ње вред но сно не у трал не де фи ни-
ци је про па ган де не зна чи, ме ђу тим, укла ња ње ди мен зи је ње не 
етич ке про бле ма тич но сти; као „тех но ло ги ја по сти за ња по ста вље-
ног ци ља – ства ра ња пре ди спо зи ци ја за од ре ђе но по на ша ње“, про-

36) 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“, Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. Ва цић, ЦЛДС, 249-271, Бе о град, 
2004, стр. 251-252.

37) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 252.
38) Емо ци о нал ни при ти сак, у сми слу иза зи ва ња ко лек тив них емо ци ја или на ме та ња емо-

ци о нал но обо је них ста но ви шта, ка ко ис ти че Мир ја на Ва со вић, мно ги сма тра ју су-
штин ским за про цес про па ган де. Она је не што што се су прот ста вља ра ци о нал ној и 
не при стра сној ар гу мен та ци ји убе ђи ва ња. ( Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 253).
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па ган да је сте ма ни пу ла ци ја, без об зи ра на то што та ко схва ће на не 
са др жи у се би „ни ви ше ни ма ње мо гућ но сти упо тре бе и зло у по-
тре бе у од но су на све оста ле вр сте со ци јал ног ути ца ја“. 39)

 Го ре на ве де ни при ступ про па ган ди у пр ви план ста вља тех ни-
ку, пси хо ло шке про це се ко ји ле же у осно ви ефи ка сног убе ђи ва ња, 
а „оно што не ко по на ша ње чи ни про па ган дом је сте исто то ли ко на
чиннакојијематеријалпрезентован, ко ли ко и ње гов са др жај“.40) 
Да ли је то што се са оп шта ва исти ни то или не, и да ли су на ме ре 
и ци ље ви до бри или ло ши, ни су од ве ли ког зна ча ја. Има ју ћи то у 
ви ду ни је ни ре ал но ни етич но го во ри ти о про па ган ди у вред но сно 
не у трал ним ка те го ри ја ма као о „тех но ло ги ји убе ђи ва ња“, осо бе ној 
ко му ни ка ци ји усме ре ној на кон тро лу, али не ну жно и на ма ни пу ла-
ци ју јав ног мње ња.

 Про па ганд на ак тив ност мо ра би ти ру ко во ђе на од ре ђе ним на-
че ли ма, ка ко би обез бе ди ла успе шност де ло ва њу. У на у ци се ис ти-
чу три основ на на че ла: на че ло опа жа ња, на че ло ево ци ра ња по тре-
ба и на че ло вред но сти. Прин цип опа жа ња зна чи да про па ганд на 
по ру ка мо ра би ти до ступ на, при влач на и ра зу мљи ва, ка ко би се 
из дво ји ла у од но су на све кон ку рент ске, од но сно ка ко би ме диј ска 
пу бли ка би ла до ве де на у ста ње ве ће при јем чљи во сти за при хва-
та ње да тог са др жа ја. То се по сти же атрак тив ним ди зај ном по ру-
ке, ко ри шће њем раз ли чи тих сим бо ла и јед но став них сло га на ко ји 
осим што при вла че па жњу им пли ци ра ју и не ке оп ште вред но сти 
ко ји ма љу ди те же, по пут здра вља, мо ћи, бо гат ства.41) 

На че ло ево ци ра ња по тре ба од но си се на ин тен ци је про па ган-
ди сте да у убе ђи вач ке свр хе екс пло а ти ше ба зич не људ ске по тре бе 
(по пут по тре бе за са мо по што ва њем, при па да њем, љу ба вљу, си гур-
но шћу) и мо ти ве ко ји су увек емо ци о нал но за си ће ни (као што су 
страх, љут ња, љу бав, кри ви ца). С овим осе ћа њи ма и сен ти мен ти-
ма про па ган ди ста ра чу на као сред стви ма за оства ре ње сво јих ци-
ље ва. На че ло ево ци ра ња по тре ба под ра зу ме ва та ко ђе и ма ни пу ла-
ци ју струк ту ром по тре ба и мо ти ва раз ли чи тих со ци јал них гру па, 
али и ства ра ње но вих; при че му се, што је од цен трал ног зна ча ја, 
су ге ри ше ко је ди ни (по ли тич ки ак тер, стран ка или ли дер, иде о ло-
шка оп ци ја) по се ду је сред ство за њи хо во за до во ље ње. При том, 
иза зи ва ње ма сов них стра хо ва или фру стра ци ја по ја ча ва су ге сти-

39)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 252.
40)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 254.
41)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 254. 
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бил ност по је ди на ца и њи хо ву отво ре ност за при хва та ње од ре ђе-
них ста во ва.42)

На че ло вред но сти од но си се на по ве за ност про па ганд них по-
ру ка са вла да ју ћим си сте мом вред но сти, нор ми по на ша ња и кул-
тур ним стан дар ди ма у да тој гру пи, јав но сти или дру штву. Бу ду ћи 
да су вред но сти као што су прав да, сло бо да, де мо кра ти ја, ху ма ност 
и људ ска пра ва, ши ро ко при хва ће ни дру штве ни ци ље ви, али и ве-
о ма оп шти и ап стракт ни, то пру жа мо гућ ност при пи си ва ња раз ли-
чи тих зна че ња овим вред но сти ма за ви сно од кон тек ста и на ме ра, 
од но сно при ли ку да се у скла ду с њи ма од ре ђе ни по је дин ци и гру-
пе/по ли тич ке оп ци је и ак те ри пред ста ве као њи хо ви за го вор ни ци 
и за штит ни ци; а то оста вља ве ли ки ма не вар ски про стор ма ни пу ла-
ци ји. Мо гло би се чак ре ћи да је у са вре ме ном до бу ма ни пу ла ци ја 
оп ште при хва ће ним вред но сти ма, од но сно кри те ри ју ми ма по жељ-
ног и не по жељ ног у јед ном дру штву, ве о ма ра ши ре на прак са у про-
па ганд ном де ло ва њу. 

У ли те ра ту ри се из два ја ју три основ не гру пе тех ни ка про па ган-
де ко је се ме ђу соб но пре кла па ју и до пу њу ју: про па ганд не тех ни ке 
ко је „сле де ло ги ку ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја“ и свој стве не 
су функ ци о ни са њу људ ског ума уоп ште; тех ни ке ко је ко ри сте и ва-
ри ра ју на раз ли чи те на чи не емо ци о нал ну за си ће ност ста во ва; док 
тре ћу гру пу тех ни ка чи не они по ступ ци ко ји се ко ри сте на гла ша-
ва њем осе ћа ња не си гур но сти и и угро же но сти код при пад ни ка ме-
диј ске пу бли ке. Сва ки од ових при сту па слу жи се не ким по ступ ци-
ма у об ли ко ва њу про па ганд них по ру ка, а ме ђу основ не се убра ја ју: 
про па ган да цен зу ром, про па ган да „пре но сом емо ци ја“ и по сту пак 
ука зи ва ња на не при ја те ља.43)

Про па ган да цен зу ром (се лек тив ност ин фор ма ци ја) очи ту је 
два основ на об ли ка: се лек тив ну кон тро лу ин фор ма ци ја с ци љем 
фа во ри зо ва ња од ре ђе ног ста но ви шта, а то су: по јед но ста вљи ва ње 
об ја шње ња сло же них по ја ва и до га ђа ја, тех ни ка по ве зи ва ња ста-
во ва (про во ци ра ње кон зи стент но сти) и упо тре ба сте ре о ти па (ети-
ке ти ра ње); и отво ре но ис кри вља ва ње чи ње ни ца, ка ко би се ство-
рио ути сак ко ји је су про тан пр во бит ној на ме ри, од но сно на мет нуо 
огра ни чен, пар ци јал ни по гле да на до га ђа је и ствар ност, што би 
тре ба ло да ре зул ти ра у при стра сно сти су ђе ња и опре де љи ва ња. 44)

42)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 255.
43)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. стр. 258.
44)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 259.
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Про па ган да ко ри сти при род ну скло ност љу ди оштрим ди хо то-
ми ја ма и сте ре о ти пи ма, сво де ћи сло же ност и ра зно вр сност све та 
на ри гид не, вред но сно озна че не опо зи ци је (као што су ро до љу би-
из дај ни ци, ци ви ли зо ва ни на ро ди-вар ва ри). Осим са знај ној функ-
ци ји, сте ре о ти пи слу же по тен ци ра њу раз ли ке из ме ђу „ми“ и „они“ 
шта год да је ка те го ри ја раз ли ко ва ња; про во ци ра њу не га тив них 
емо ци ја и оправ да ва њу од ре ђе не ак ци је усме ре не на не ку гру пу 
(про га ња ње, дис кри ми на ци ја). Бу ду ћи да је циљ јед но стра на, при-
стра сна сли ка о не ком про бле му, до га ђа ју или по ја ви, про па ган да 
се слу жи су ге стив ним су до ви ма и го то вим тврд ња ма, а не ар гу мен-
ти ма ко ји иду у при лог пре зен то ва ној те зи. 45)

Тех ни ка по ве зи ва ња ста во ва са сто ји се у „по ку ша ји ма да се 
код љу ди ин ду ку је, или пак сма њи та кво осе ћа ње не кон зи стент-
но сти ко је их на во ди да за др же (по жељ не) или про ме не (не по жељ-
не) ста во ве, ка ко бу ус по ста ви ли пси хо ло шку рав но те жу“.46) Су-
ге сти ја, као ефи ка сно ору ђе про па ган де по ста је де ло твор на са мо 
уко ли ко се ство ри ути сак да је оно за шта се за ла же у скла ду са 
већ по сто је ћим ста во ви ма јав ног мње ња. Та ко се те жи по ве зи ва њу 
пре зен то ва не по ли тич ке оп ци је/по ли тич ког ак те ра са пре о вла ђу-
ју ћим ста во ви ма и вред но сти ма у да том дру штву (нпр. оп ци ја од-
бра не на ци о нал них ин те ре са, оп ци ја де мо крат ске мо дер ни за ци је 
дру штва), при бе га ва се по зи ва њу на ауто ри тет ре фе рент них ту ма-
че ња, ста во ва, осо ба, с ци љем при до би ја ња по др шке ве ћи не. Ова 
тех ни ка ра чу на с ме ха ни зми ма иден ти фи ка ци је и уче ња по мо де лу, 
од но сно са ком фор ми стич ким ка рак те ром јав ног мње ња; љу ди су, 
на и ме, скло ни не кри тич ком усва ја њу ве ћин ског/ре фе рент ног ми-
шље ња ка ко би би ли при хва ће ни од стра не сво је со ци јал не сре ди-
не, од но сно ка ко би ре ду ко ва ли лич ну не си гур ност или ком пен зо-
ва ли не до ста так ком пе тен ци је.

Про па ган да по ступ ком „пре но са емо ци ја“ за сни ва пси хо ло-
шком ме ха ни зму ко јим се по зи тив на емо ци ја с вре ме ном усло-
вља ва и на ра ни је не у трал ну драж. „Ако се не ки обје кат ста ва 
или до га ђај, пре ма ко јем је пу бли ка са свим рав но ду шна, уче ста ло 
пред ста вља за јед но са дру гим пре ма ко ме по сто ји већ фор ми ран 
по зи ти ван емо ци о нал ни став, по сле из ве сног вре ме на, јав ност ће 
по зи тив но ре а го ва ти и на обје кат пре ма ко јем је до та да би ла рав-
но ду шна.“47) Ова тех ни ка очи ту је се не рет ко у упо тре би или из бе-

45)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 262-263.
46)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 260.
47)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 263.
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га ва њу емо ци о нал но за си ће них ре чи и из ра за, за ме ни ре чи или ко-
ри шће њу еуфе ми за ма, а ко ри сти се и раз ли ком из ме ђу де но та тив-
ног и ко но та тив ног зна че ња ре чи. Емо ци о нал но на би је ним ре чи ма 
те жи се усме ра ва њу па жње пу бли ке, да је се од ре ђе но, по зи тив но 
или не га тив но зна че ње не кој лич но сти, до га ђа ју или по ли тич ком 
про гра му, док еуфе ми зми до при но се за ма гљи ва њу њи хо вог пра вог 
ка рак те ра, су зби ја њу етич ких вред но ва ња у јав но сти, што ду го-
роч но во ди ње ном иму ни зо ва њу у од но су на од ре ђе не про бле ме. 48)

Тре ћа гру па про па ганд них стра те ги ја ко ја ба ра та осе ћа њи ма 
угро же но сти и стра ха ко ри сти се ука зи ва њем на не при ја те ља. Бу-
ду ћи да је про па ган да у сво јој би ти ком пе ти тив на, о њој се мо-
же го во ри ти „ако по сто је ал тер на тив на ста но ви шта а про па га тор 
на сто ји да про те жи ра са мо јед но од њих“; у том из бо ру сви не-
пре фе ри ра ни ста во ви де вал ви ра ју се на раз не на чи не, а је дан од 
нај е фект ни јих је њи хо во при пи си ва ње не при ја те љу/дру гом и дру-
га чи јем, од но сно „жр тве ним гру па ма“ свој стве ним да тој по ли тич-
кој кул ту ри. „Ука зи ва ње на не при ја те ља је ефи ка сно сред ство ево-
ци ра ња ко лек тив не не си гур но сти и угро же но сти и има дво стру ки 
ефе кат: усме ра ва агре си ју јав ног мне ња са ствар ног из во ра фру-
стра ци је на не ку дру гу стра ну и ујед но ја ча груп ну/со ци јал ну ко хе-
зи ју и ло јал ност по ли тич ким ауто ри те ти ма, си сте му и ре жи му.“49)

Ис хо ди про па ганд них стра те ги ја, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, 
ни ка да ни су из ве сни, ма ко ли ко мар ке тин шке кам па ње би ле ве што 
во ђе не, бу ду ћи да је мно го чи ни ла ца у игри. Ре ле вант ни чи ни о ци 
су уз сте пен отво ре но сти и оства ре ног ви ше гла сја у ме диј ској јав-
ној сфе ри, а сва ка ко и зна чај кул тур них ре сур са укљу че них у ма-
ни пу ла тив не стра те ги је, као и ауто ри тет и ле ги тим ност ка те го ри ја 
ве за них за по жељ но вред но ва ње од стра не при пад ни ка ме диј ске 
пу бли ке као по ли тич ке јав но сти.

***

 По ве ћа ње ме диј ске по ну де, од но сно оби ма, до ступ но сти и бр-
зи не при јем ин фор ма ци ја, од не сум њи вог су зна ча ја за де мо кра ти ју, 
али ни шта ма ње ва жно сти 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 мње ња, ра ци о нал но 
за сно ва них ста во ва и уве ре ња гра ђа на, ка ко би уоп ште по сто ја ла 
мо гућ ност да гра ђа ни као при пад ни ци (ме диј ске) по ли тич ке пу-

48)  Ши бер, пре ма Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 263-264. 
49)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 265.
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бли ке уче ству ју у функ ци о ни са њу де мо крат ске јав но сти као ин-
стан це 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.50) 

Ме диј ским про из во ђа чи ма зна че ња на рас по ла га њу су број не 
мо гућ но сти у кон стру и са њу ме диј ских по ру ка, што сва ка ко пред-
ста вља иза зов за ме диј ску сфе ру и де мо крат ско функ ци о ни са ње 
дру штва. У про це си ма ме диј ског по сре до ва ња дру штве не ствар-
но сти, об ли ко ва њем ме диј ских по ру ка по тен ци јал но је мо гу ће 
усме ра ва ти то ко ве са зна ња и осе ћа ња, су ге ри са ти же ље ни сми сао 
и фор ма ти ра ти зна чај ин фор ма ци ја о њој.51)

Ка да са гле да ва мо ефек те ис тра жи ва ња јав ног мње ња и по ли-
тич ког мар ке тин га у по ве за но сти са стал ним иде о ло шким ра дом 
ме ди ја у фор ма ти ра њу јав них дис кур са, уви ђа мо да се ту не ра ди о 
сред стви ма ко ји ма се иде а ли и уве ре ња ели те као ту ђи на ме ћу ма-
сов ној пу бли ци, већ о сво је вр сном за ча ра ном кру гу „по сред ством 
ко га – кроз не ку вр сту си сте ма по врат не спре ге – оно што ма се до-
би ја ју ни је ни шта дру го до од раз њи хо вих соп стве них, буч но ис ка-
за них по тре ба и зах те ва“.52) Ова те за им пли ци ра ва жност про бле ма 
ути ца ја ко ји по ли тич ки мар ке тинг има на из бор по ли тич ких ци ље-
ва; јер „мо гућ но сти успе шног про па ги ра ња од ре ђе них по ли тич ких 
са др жа ја по ста ју ва жан кри те ри јум њи хо вог ода би ра“.53) По ли тич-
ки ци ље ви по ста ју све ви ше про дукт по ли тич ког мар ке тин га, ро-
ба ко ја се об ли ку је пре ма по тре ба ма по ли тич ког тр жи шта за што 
бо ље про да ва ње би ра чи ма. Ка ко ис ти че З. Сла ву је вић, по ли тич ки 
мар ке тинг, про из во де ћи по ли тич ку ро бу по ста је „сци јен то крат ско-
тех но крат ска узур па ци ја по ли ти ке“, а „по ли ти ча ри и струч ња ци за 
мар ке тинг ак те ри лут кар ског по зо ри шта ко ји ма ‘си стем кра де ци-
ље ве‘“. У том сми слу по ли тич ки мар ке тинг не мо же би ти не и де-
о ло ги зо ван и и не по ли ти чан, ни по сво јим прет по став ка ма, ни по 
сво јим ефек ти ма, те сто га сва ка ко под ле же про це на ма етич но сти 
си сте ма и по ли тич ких ци ље ва ко ји ма слу жи, очи ту ју ћи се као „екс-
пан зив на тех но ло ги ја по ли тич ке ма ни пу ла ци је“. 54)

50) Пе шић, М. Но ва ко вић, А., нав де ло, стр. 126; Ђу рић, Ж., Су бо тић, Д., Медији, јавно
мнењеиполитика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

51) 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. (Бригс, А. 
Кол би, П., Уводустудијмедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 454-457, 465)

52) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 268.
53) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 127. 
54) Ка ко Ис ти че Сла ву је вић, „те за да је по ли тич ки мар ке тинг не и де о ло ги зи ван и не по ли-

ти чан мо гла би да бу де тач на са мо у ме ри у ко јој су са др жа ји ко ји се мар ке тин шки уоб-
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По сма тра не са ста но ви шта це ли не ефе ка та ко је про из во де, 
од но сно као чи ни о ци фор ми ра ња јав них дис кур са о ре ле вант-
ним про бле ми ма дру штве не/по ли тич ке ствар но сти, ма ни пу ла ци је 
струк ту ром ме диј ске по ру ке, ра зни об ли ци „пре о кви ра ва ња“ чи-
ње ни ца, од но сно њи хо во спи но ва ње, деј ству ју у прав цу ре про ду-
ко ва ња ус по ста вље ног си сте ма, ци ље ва, вред но сти из бо ра, па и 
по ли тич ке до ми на ци је. У мар ке тин шки об ра ђе ној ме диј ској по ру-
ци ма ски ра ни им пе ра тив сво ди мо гућ ност из бо ра на би ра ње из ме-
ђу јед не или дру ге по ли тич ке ро бе. Ствар ни за да так по ли тич ког 
мар ке тин га та ко по ста је „да за ин те ре су је гла са че за уна пред од ре-
ђе ну по ли тич ку ро бу, увек пред ста вље ну као из раз оп штег ин те ре-
са, или за од ре ђе ног ли де ра као ње го ву пер со ни фи ка ци ју.“55)

 У овом кон тек сту вре ди под се ти ти се чи ње ни це да се из бор на 
во ља гра ђа на сма тра основ ним и за функ ци о ни са ње де мо кра ти је 
нај ва жни јим об ли ком ис по ља ва ња јав ног мње ња. 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 оно би-
ти функ ци о нал но за де мо кра ти ју, или си стем ски ма ни пу ли са но и 
као та кво 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 од но сно сте пе на при су ства ма ни пу ла тив них стра те ги ја у 
њој, 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 те же не кој вр сти со ци јал ног ин же ње рин га.56) 

 По ми шље њу Ф. Ба ла, са вре ме на си ту а ци ја пред ста вља кла-
сич ни circulus vitiosus фе но мен: ме диј ски при ма о ци, као но си о-
ци јав ног мње ња, упу ће ни су на ме ди је у ци љу ин фор ми са ња и 
фор ми ра ња су да о по ја ва ма и по ли тич ким ак те ри ма у дру штве ној 

ли ча ва ју и про мо ви шу ма ње оп те ре ће ни иде о ло ги јом и ’ве ли ком’ по ли ти ком, у ме ри у 
ко јој по ли тич ки мар ке тинг функ ци о ни ше у ета бли ра ним си сте ми ма пред став нич ке де-
мо кра ти је, са ста бил ним и ши ро ким ба зич ним кон сен зу сом до ми нант них дру штве них 
и по ли тич ких гру па, па се те мељ на иде о ло шка и по ли тич ка пи та ња и не по ста вља ју.“ 
(Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 128)

55) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 129.
56) По ла зе ћи од ба зич не ди стинк ци је из ме ђу кри тич ког и де мон стра тив ног пу бли ци те та, 

од но сно од до ми нант ног ти па дру штве не ко му ни ка ци је, Јир ген Ха бер мас раз ли ку је 
спон та но и ин сти ту ци о нал но фор ми ра но јав но мње ње, и с њи ма по ве зу је ка рак тер јав-
но сти, од но сно функ ци о ни са ње де мо кра ти је. Оп шир ни је у Ха бер мас Ј., Јав номнење, 
Бе о град, 1969, стр. 280, 308-313; Милс, Р., Елитавласти, Бе о град, 1998, стр. 365; Ђор-
ђе вић Т.,Политичкојавномнење, Бе о град, 1989, стр. 224; Пе шић М., Но ва ко вић, А. 
нав. де ло, стр. 119-120.
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ствар но сти; при том је јав но мње ње у том сми слу не пре ста но кон-
сул то ва но од стра не аген ци ја за ње го во ис тра жи ва ње, а ме ди ји на-
сто је да му пру же ста би ли зо ва ну сли ку све та, уре ђе ну упра во у 
скла ду с тим ис тра жи ва ња; сход но то ме јав но мње ње не мо же зна-
ти ку да иде, „кад се исто вре ме но на шло у уло зи и се ве ра и игле на 
ком па су“57).

Ако се има ју у ви ду со ци јал ноп си хо ло шки на ла зи да ве ћи-
на по је ди на ца не фор ми ра сво ја мње ња о ак ту ел ним по ли тич ким 
про бле ми ма/су ко би ма на осно ву сво јих оп шти јих уви да и уве ре-
ња, већ пре вас ход но свр ста ва ју ћи се на „стра не“ у јав ној ме диј ској 
рас пра ви ко ја се о њи ма во ди,58) по ста је ја сно ко ли ко је ду го роч ни 
ути цај јав них ме диј ских дис кур са зна ча јан за функ ци о ни са ње де-
мо крат ске јав но сти, и ко ли ко су по њу ко ро зив ни ма ни пу ла тив ни 
за хва ти у сфе ри јав не, ме диј ске ко му ни ка ци је. 

MilenaPesic
MEDIAMANIPULATIONANDPUBLIC

POLITICALDISCOURSE
Summary

Mediamanipulation techniquesand theirpotentialmec
hanismsofactiononmediaaudiencesareinvestigatedin
this paper as inevitable factors constituting public poli
ticaldiscourse.First,reviewof«ideologicalworkof the
media»ispresentedasakindofmanipulationfon,tomake
itclearerhowthepropagandaandpoliticalmarketingare
situatedintoasocialandpoliticalcontext.Througharevi
ewofbasicprinciplesandtechniquesofpropagandathat
demonstratethewaysinwhichtheselection,organization
andcontextualizationcreatethedesiredinterpretationof
the facts and realizing the effects of persuasion.During
expansionofCultureofpromotion/PRactivitiesandpu
blicopinionpolls,modernmediainthiswaybecomethe
focalpointofaviciouscycleinwhichtheresultsofpublic
opinionandpoliticalmarketinggovernthechoiceofpo
liticalgoalsthatareofferedtothepublic.Longterm,the
effectsofthisstateofthingsistoactasaseriousthreatto
thedevelopmentofdemocracy,ontheonehandstrengthen
theillusionofdemocraticcommunication,andontheot

57) Бригс, А. Кол би, П., УводустудијемедијаУводустудијемедија, 119-120; Фран сис 
Бал, Моћ ме ди ја, стр. 79.

58) За го вор ник ове те зе Вин сент Прајс ис тра жи вао је упра во про це се струк ту ри ра ња ме-
диј ске пу бли ке у јав ност по сред ством јав не ме диј ске рас пра ве. 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“, Communica
tionResearch, Vol. 15, No. 6, 1988. 
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herbycreatingapathic,confused,suspiciousand/orapo
liticalpublicmedia.
Keywords:mediamessage,mediamanipulation,propa
ganda, politicalmarketing, public relations, democracy,
publicdiscourse
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Resume
Exploring the phenomenon of media manipulation, the
ir techniques andpotentialmechanisms of action of the
mediaaudienceistakeninthispaperbyfocusingonthe
longtermeffectstheymayhaveontheconstitutionofpu
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blicpolicydiscourse,whoseinfluenceonpublicopinionin
science indisputable. Introducing a number of variables
into the formerequationofdirectmediaeffects,modern
researchinsightschallengedtheideaofinducingimmedi
aterecipientsofmediaviews.Theproblemoftheimpact
ofmediaaccesstothelongtermanalysisoftheideologi
calworkofthemedia.Theprocessofmediaproductionof
meaningisconsideredtobethekeytounderstandingthe
phenomenonofmediamediationofsocialreality.Afteran
introductory overview of the principal settings relations
(factual) truthanddelusion,andpolitical importanceof
thisequationisthepublicdiscourse,wehavetriedtoex
plainwhatmakes the “ideologicalwork of themedia,”
pointout theimportanceofcreatingamediaframework
andinitialdefinitionofreality,orselectionprocessinfor
mationandtheircontextualisation,adjustmentstothedo
minant“definitionsof reality.”This is the sort sketched
fonofmediamanipulationandpointedtoaprocesswhere
specificstrategiesandtechniquesofpropagandaandpo
liticalmarketing situated into the sociopolitical context
andincludetheestablishmentofasystemofgoverningdi
scourse.Bytheoverviewofthebasicprinciplesandtec
hniquesofadvertising,marketingandpolitical relations
with public, we have tried to show how the boundaries
becomeblurreddividingthetechnicaleffectofdeception,
andtoindicatethesocialimportanceofeffortstopreserve
it and its importance to democracy. Strategy andmani
pulation techniques that seek to influence the recipients
ofmediamessageshavebecomeincreasinglysophistica
ted,andthereforemoredifficulttonotice,astheirpossible
effectsseemevenmoreproblematic,especiallysince the
variousformsofmanipulationofthemessageprettyeasy
to situate inawellestablishedsystemsmediating social
media/politicalreality,thattheconstitutionofthemedia
discoursethroughwhichthepublicconsidersitspriority
issues.Relevantscientificresearchinsightsmediainfluen
ceonattitudes,beliefsandbehaviorsofindividuals,show
thattheirachievementsarelimitedduetotheshortterm
resistancetotheeffectsoftherecipientsofmediamessa
gesthatdonotfitintotheirworld,andmoreover,ineffect,
moreorless,dependingonthedegreeofdemocraticpu
blicspheremedia,discoursesoppositeideological/poli
ticalorientation than thosewho favor themediamessa
ges.Actualdegreeofpluralisminthepublicdiscourseof
communicationprovestobesobaseasacounterweightto
thetendencyofcontinuousimprovement“persuasivetec
hnology”anditssystemofbranchinginthepublicmedia
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sphere,whichisathreattodemocracy,aslongasthefor
mula impact ofmediamessages througha complex and
fullofunknowns.Viciouscyclewherewhatgetsthepublic
mediaisnothingmorethanareflectionoftheneedsand
demandsofitsincreasinglyeffective.Thistheoryleadsus
importantproblemofpoliticalinfluenceonthechoiceof
politicalmarketinggoals.Politicalmarketingsignificant
partinthiselection,becausethepossibilityofsuccessful
advocacyofspecificpoliticalcontent/ideasimportantcri
terionfortheirselection.Asaproductofpoliticalmarke
ting,politicalobjectivesarebecomingcommoditieswere
shapedbythepoliticalneedsofthemarketforbetterand
easierselltovoters.Asakindoffinalpoint,attheendof
thispaperweredevelopedpreciselytheimplicationsofthe
factthatduringtheexpansionofthecultureofpromotion/
PRactivitiesandpublicopinionpolls,modernmediahave
becomemainpointofthecircleinwhichtheresultsofpu
blicopinionandpoliticalmarketinggovernthechoiceof
policyobjectivesthatvotersoffer.Insuchcircumstances,
theorderofmediadiscourseisbeingsubordinatedtothe
dominantpoliticaldiscourse,actinginthedirectionofsu
stainingstatusquo,whichisindirectcontradictiontothe
democraticfunctioningofthepublicsphere.

 Овај рад је примљен 2. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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