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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СA ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

ОБРАЗОВНА И(ИЛИ) МАНИПУЛАТИВНА 
ФУНКЦИЈА СРЕДСТАВА МАСОВНОГ 

КОМУНИЦИРАЊА У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ2

АПСТРАКТ. Средства комуницирања доживела су у двадесетом веку убрзани раз-
вој, у великој мери доприносећи стварању друштва које добија ознаку
масовно друштво. У масовним друштвима, ,,друштву гомиле” (Ле Бон –
,,Психологија гомиле”) јављају се и многа питања и дилеме. Са аспекта
образовања једног друштва, издвајају се два најбитнија: упркос томе
што средства комуникације представљају технику и друштвену потре-
бу, колико она могу бити директна опасност за квалитет и вредност на-
ционалне културе; и колико неселективно и некритичко конзумирање
увозног садржаја удаљује људе од њихових сопствених култура? Екс-
панзија средстава комуницирања неминовно са собом повлачи и нега-
тивне, штетне утицаје, јер људско стање, у мору информација, може би-
ти конфузно или искривљено. Услед повећаног обима расположивих
информација, забавних емисија а посебно оних увезених, друштва се
полако хомогенизују. Такође, чланови друштва полако бивају одсечени
од свакодневног живота, под утицајем медија који се мешају у њихов
живот. Није редак случај да утицај телевизије има моћ раскида везе чо-
века са културном праксом, вредносним системом друштва, нормама
(како моралним тако и законским), понашањем и индивидуалним ам-
бицијама. Увозне информације и забавне емисије могу да радикално
промене друштвени поредак што се онда одражава на традицију и еко-
номске и друштвене токове. Средства комуникације су неодвојиви део
модернизације једног друштвеног система, али могу, што се управо и
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дешава, да буду инструмент манипулације људима и средство рушења
националног идентитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: средства масовног комуницирања, потрошачко друштво, манипулаци-
ја, традиција, модернизам.

Турци јаки, из�ајници јаки – мој сер�аре на �о.ро не слу�и

ЊеCош

МоMерна развијајући Mо несућених Cраница среMсFва масовноC
комуницирања развија и иMеје ,,јуриша на човека” (Хана АренF),
MоMали Xи и јуриша на чиFава MрушFва и нароMе. КаMа се VоCлеMа
меMијска и јавна сфера на шаховској Vлочи моћи, човек виMи,
уколико жели Mа оFвори очи, како на MесеFине љуMи – оM карMи-
нала моћи Mо њених манекена – оFворено Cоворе сFвари које Vро-
Fивурече елеменFарном увиMу у сFварносF и које вређају зMрав
разум. Тежи се сFварању XљешFаве фасаMе која скрива XлаFо.
МеђуFим, моMерна је овај Vроцес MуCоFрајне исFоријске FенMеци-
је (неVравMе) својим реVресивним и маниVулаFивним силама,
моноVолом наM среMсFвима масовне Vрисиле и масовне VроVа-
CанMе развила у Fој мери Mа је CоFово у VоFVуносFи унификовала
јавну свесF како Xи се оFклонила Xило каква CруVна солиMарносF.
Таква иMеолоCија кроз инсFиFуционалну и меMијску јеMнооXра-
зносF насFоји Mа сFвори илузију како је Vовољно Xаш Fо, шFо Fи
Fако великоMушно нуMе, а Mа они којима се нуMи, морају савиFи
враF VоM јарам нужMе. 

Маршал Меклуан је Mавно усFврMио Mа је чиFава исFорија Mру-
шFва у сFвари исFорија меMија, јер оM каMа VосFоји MрушFво Vо-
сFоји и комуникација међу љуMима. Несумљиво је Mа информа-
ционе FехнолоCије оXликују наше време, јер у великој мери оXли-
кују сисFем вреMносFи, кулFурно сFваралашFво, MрушFвене оMно-
се и уFичу на живоF свакоC VојеMинца. МеђуFим, VореM VозиFив-
них асVекаFа који VраFе развој комуникационих FехнолоCија, Fај
новум са соXом носи и низ неCаFивних елеменаFа: ,,УмесFо живе
речи, све је више речи на екрану комVјуFера. УмесFо физичке си-
ле све је више силе у виMео-иCрама. УмесFо књиCе све је више
слика и Cрафикона. ЈеMном речју, основна каракFерисFика мо-
Mерних информационих FехнолоCија је исFискивање љуMскоC
факFора и живе Mискусије” (Аврамовић, 2011, сFр. 256). Реални
живоF, како Vримећује БоMријар, VосFаје ,,симулакрум”. Масовни
меMији имају моћ Mа маниVулишу масама у циљу осFваривања
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VолиFичких или економских циљева, Mа Vромовишу ,,не/а�ивне
јунаке”, Mа уFичу на VорасF насиља и MрушFвеноC хаоса, Mа хомо-
Cенизују и омасовљавају јавно мњење и сл. Тиме шFо VрвенсFве-
но акценаF сFављају на заXаву и сензационализам они у значајној
мери VоFкоVавају кулFурне и оXразовне сFанMарMе у MрушFву.

Масовни меMији се уXрајају у маниVулаFивне инсFруменFе
MрушFвене Vраксе. Поруке које емиFују масовни меMији моCу
имаFи маниVулаFивно MејсFво, саMржај и циљ. ЕлекFронски ме-
Mији, као и шFамVани, Fехнолошка су VоMлоCа за симXоличко ши-
рење иMеја, и зXоC FоCа се Vорука јавља као меMијум сFварноC жи-
воFа. ИнсFруменFална моћ Vорука, среMсFава масовноC комуни-
цирања, сасFоји се у чињеници Mа се овим Vорукама иMеје, сFаво-
ви, мишљења, чиFави иMеолошки сисFеми „усађују” у свесF Vоје-
Mинаца и CруVа. Као и све MруCе Vоруке, и Vоруке среMсFава ма-
совноC комуницирања су симXолички оXрађено љуMско иску-
сFво, MрушFвена сFварносF. МаниVулаFивни ефекFи Vорука
незаоXилазни су коM Mеловања среMсFава масовноC комуницира-
ња сFварајући конформисFичко MрушFво у коме не само шFо Mо-
лази Mо физичке Fираније већине, већ и Fираније конформи-
сFичкоC, осреMњеC љуMскоC Mуха који исVливава на Vовршину,
уVраво оно о чему Mанас, на свој начин, највише Vише, јеMан оM
реFких независних инFелекFуалаца Mанашњице, Ноам Чомски. У
чланку Демокра�ија @осма�рача, Чомски на врло уVечаFљив на-
чин, Vозивајући се на ВолFера ЛиVмена, јеMноC оM FеореFичара
лиXералне MемокраFије, указује шFа је у сFвари Vрава сушFина
моMерне лиXералне MемокраFије. ЛиVмен у својој Fеорији о @ро-
/ресивној �емокра�ији смаFра Mа у MемокраFско уређеној Mржави
VосFоје Mве класе: мањинска која има лиMерску улоCу и већинска
коју он назива ,,за.лу�елим кр�ом”. Дакле, иронично FврMи Чом-
ски ,,VосFоје Mве ’функције’ у MемокраFији: сVецијализована кла-
са, оMCоворни љуMи који су носиоци извршне фукције, шFо значи
Mа они размишљају, Vланирају и разумевају зајеMнички инFерес.
ЗаFим, VосFоји ,,заXлуMело крMо”, чија фукција у MемокраFији је-
сFе Mа XуMу VосмаFрачи (љуMи који Cа чине) а не учесници у Mело-
вању. Повремено им је MоVушFено Mа VоMрже својом масом јеM-
ноC или MруCоC VриVаMника сVецијализоване класе. ДруCим ре-
чима MоVушFено им је Mа кажу: ,,Желимо Mа нам Fи XуMеш вођа”
или ,,Не желимо Mа нам Fи XуMеш вођа” (Чомски, 2008, сFр. 13).
У Fом смислу и Чомски се слаже са консFаFацијом, која је очи-
CлеMна, Mа су ,,лиXерално MемокраFска Fеорија и марксизам-ле-
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њинизам веома Xлиски у својим иMеолошким VреFVосFавкама”
(ИсFо, 12).

У савременом MрушFву није моCуће заусFавиFи Vроцес кому-
ницирања VосреMован Vорукама среMсFава масовноC комуници-
рања, зXоC FоCа није лако ни сVречиFи маниVулацију. Указујући
на Vромењену функцију јавносFи која је VосреMована среMсFвима
масовноC комуницирања, а VосеXно рекламама и VроVаCанMом,
ДејвиM Рисман смаFра Mа: ,,васVиFање VоFрошача Vочиње још у
MеFињсFву и Mа се XуMуће занимање све Mеце сасFоји у Fоме Mа Xу-
Mу MоXри VоFрошачи” (Рисман, 1965: 139). ПуXлициFеF CуXи своју
криFичку функцију у корисF MемонсFраFивне, омоCућавајући Mа
се арCуменFи VреFварају у симXоле на које рециVијенFи, још је-
Mино моCу Mа оMCоварају Vасивним и некриFичким иMенFифика-
цијама. СFрукFура Vоруке је оXразована са циљем Mа се заоXила-
зним VуFем, Mеловањем на љуMску свесF, VојеMинац Vриволи на
конкреFан FиV MрушFвене Vраксе. РаMи се о Vорукама Vомоћу
којих се MрушFвено Mеловање VоMређује циљевима јеMне социјал-
не CруVе. Савремена масовна кулFура је, Vрема ХаXермасовом
мишљењу, кулFура инFеCрације која асимилује и рекламу и Vро-
VаCанMу VосFајући нека врсFа „су@ер@ароле” (ХаXермас, 1969, сFр.
217). Функцијом ,,на�/ле�ања” (Мек Квејл, 2007, сFр. 14) VолиFичка,
VривреMна и MрушFвена елиFа, VуFем меMија Fежи Mа осFвари
наMзор наM свим акFивносFима у MрушFву, сFоCа, за њих меMији у
највећој мери VреMсFављају среMсFво маниVулације.

У својој инсVираFивној књизи Ри.ари љу�ских �уша, Ђуро Шу-
шњић маниVулацију оMређује на слеMећи начин: ,,МаниVулација
се може оMреMиFи као смишљен, сисFемаFски и конFролисан
VосFуVак или скуV VосFуVака Vомоћу којих маниVулаFор, кори-
сFећи симXоличка среMсFва, у за њеCа VоCоMним Vсихосоцијал-
ним условима, оMашиље у масу, Vреко среMсFава комуникације,
оMређене Vоруке, с намером Mа уFиче на уверења, сFавове и @она-
шање великоC Xроја љуMи, Fако Mа Xи се они, у сFварима о којима
не VосFоји оVшFа саCласносF, а за које су живоFно заинFересова-
ни, усмерили Vрема уXеђењу, сFавова и вреMносFима маниVула-
Fора, а �а �о/а нису ни свесни” (Шушњић, 1976, сFр. 29). МоноVол
наM информацијама се Vојављује као јак извор MрушFвене моћи.
ПроFивречне информације иницирају суVроFне реакције и ра-
зличиFо Vонашање у MрушFву шFо Vовлачи моCућносF већих су-
коXа, Fензија, колеXљивосFи и MрушFвене MезорCанизације. На Fај
начин се VосVешује сFање оVшFе релаFивизације. Велика коли-
чина информација, махом VолуисFина или Fривијалних VоMаFа-
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ка, сFвара симулацију VреMсFаве о знању, а реч је у сFвари о Vоло-
вичном знању или незнању као VоCоMном Fлу за маниVулацију:
„ОM FренуFка каMа нека моћна CруVа у MрушFву (нVр. VолиFичка
VарFија) Vреузме на се исVирање мозCа своме нароMу, она не са-
мо шFо искључује нароM […] као учесника у сFварању јавноC мне-
ња, неCо укиMа сваку моCућносF VосFојања исFинскоC јавноC мне-
ња, замењујући Cа иMеолоCијом која инFересе Fе моћне CруVе
Vриказује и намеће као исFину. Почиње влаMавина инFереса наM
исFином. КаM инFереси вичу, иMеје се не моCу чуFи” (ИсFо, сFр.
38).

РоXерF Мекчесни, Vрофесор Fеорије, исFорије и економије ме-
Mија на УниверзиFеFу ,,Илиноис” у својој књизи Ди/и�ална �иско-
некција: Како ка@и�ализам окреће ин�ерне� @ро�ив �емокра�ије (са
ЕMварMом С. Херманом 1997, изMали књиCу Гло.ални ме�ији), Cло-
Xалне меMије назива @лане�арним мисионарима ка@и�ализма. Они
указују на чињеницу Mа VеF-шесF корVорација конFролишу ме-
Mије и новинарсFво у чиFавом свеFу. ГлоXализовани меMији има-
ју ценFралну улоCу у Новом свеFском VореFку. Захваљујући мре-
жном ширењу са врха и корумVираној VолиFици која оFвара мо-
CућносF Mа се Fај моноVол усVосFави, осFварује се највећи моно-
Vол у исFорији. Наравно, у VозаMини свеCа је новац и засFрашују-
ћа моћ коју он омоCућује. (Мекчесни, 2013, сFр. 34). МеMији VосFа-
ју VроMужена рука инFересних сFраFеCија моћи и VуFем њих се
MисFриXуирају MвосFруке информације: XоCаFи љуMи и љуMи на
власFи MоXијају информације које им Vомажу Mа влаMају, уVра-
вљају и Mрже сFвари VоM конFролом. Шира VоVулација осFаје из-
ван VосеMа исFинских информација и знања и сFоCа и није у сFа-
њу Mа усмери своје акFивносFи у Vравом смеру. У савременом,
CлоXалисFичком MрушFву, захваљујући VрвенсFвено MоминаFној
улози меMија, Vреовлађујућа концеVција у MрушFвеном живоFу
јесFе она у ,,којој јавносF мора XиFи сVречена Mа уVравља власFи-
Fим Vословима, а среMсFва информисања морају XиFи Mржана
VоM сFроCом и Fесном конFролом” (Чомски, 2008, сFр. 7). СFоCа, за
разлику оM FоFалиFарних MрушFава CMе власF уVравља ,,Fоља-
Cом” у Fакозваним слоXоMним и MемокраFским MрушFвима власF
VриXеCава VроVаCанMним среMсвима: ,,ЛоCика је јасна. ПроVаCан-
Mа за MемокраFију је оно шFо је FољаCа за FоFалиFарну Mржаву. То
је муMро и MоXро VошFо, изнова, зајеMнички инFереси оVчињава-
ју заXлуMело крMо. Они не моCу Mа их разумеју” (ИсFо, сFр. 16). 

ГлоXализација као, како је Mефинише француски ауFор Лоро,
„@лане�арни развој .ез .аријера”, иако VревасхоMно економски мо-
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Fивисана, Fрансформише љуMе, Mржаве, MрушFва и цивилизације
VосFичући инFеCрацију у свим сеCменFима. Реч је о јеMном но-
вом имVеријализму који има различиFе виMове: економски, Vо-
лиFички, војни, комуникациони и кулFурни. ПрофиF-оријенFа-
ција освојила је све сфере живоFа Vа и меMије своMећи иMеале на
новчани еквиваленF. То је још ШVенCлер уочио и у својој сFуMији
Про@ас� За@а�а FврMио Mа ,,моћ ш�ам@е �ик�ира новац”. Ове Vоку-
шаје унификације кулFуре Vо моMелима ЗаVаMа, руски ауFори оз-
начавају као „кул�урни им@еријализам”. КулFурни имVеријали-
зам се уCлавном изражава кроз коришћење економских и Vоли-
Fичких VолуCа власFи са циљем Vовећања и ширења вреMносFи и
оXичаја иносFраних кулFура на рачун кулFуре MруCе нације (Ера-
сов, 1988, сFр.  433). Ерасов навоMи слеMеће каракFерисFике кул-
FурноC имVеријализма:

1) НамеFање MруCим нацијама живоFних оXразаца и VоFрошачке
оријенFације својсFвене заVаMном MрушFву.

2) ЗаCоварање иMеје о заVаMној кулFури као универзалној, шFо
искључује MоVриносе MруCих кулFура укуVној свеFској кул-
Fурној XашFини.

3) НасFојање Mа се VуFем кулFурних уFицаја осFваре оMCоварају-
ћи VолиFички циљеви.

4) ЈеMносFрани VроFок информација, оM „ценFра ка Vерифери-
ји”, Fј. оM круVних заVаMних комVанија у оXласFи „инMусFрије
заXаве”, и среMсFава масовних комуникација и информација
Vрема ауMиFоријуму у MруCим земљама.

5) Формирање социјално-кулFурних елиFа у MруCим земљама,
које ће XиFи у функцији осFваривања „VрозаVаMних оријенFа-
ција” у кулFури и MруCим оXласFима живоFа.

Сличне консFаFације износи и VознаFи руски FеореFичар вас-
VиFања Вуљфсон који FврMи Mа „CлоXализација неизXежно укљу-
чује у сеXе оMређену унификацију сFила живоFа, сFереоFиVе, мо-
Mеле Vонашања. Ове FенMенције сFимулира ЗаVаM и Vре свеCа
САД, које сFреме оријенFацији целоC осFаFка свеFа на своје Vоли-
Fичке, социјално-кулFурне и Mуховне вреMносFи” (Вулфсон, 2005,
21). Таква маниVулација Mуховних и кулFурних VоFреXа није иза-
Xрана MоXровољно већ је намеFнуFа неком сVољашњом силом.
Сила је Mо Fе мере јака Mа Vосле неколико XезусVешних Vокушаја
Mа јој се суVроFсFаве, маниVулирани немају више енерCије Mа се
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Xоре, VреMају се и VреVушFају завоMљивим чарима, и физички и
Mуховно, јеMном Xољем MрушFвеном уређењу. То је својсFвено:
роXовима који живе у нељуMским условима, заFвореницима, љу-
Mима који живе VоM суровим VолиFичким режимом, VрвоXиF-
ним Vлеменима која живе у условима XеMе и немашFине, као и
онима који су Vреживели неку ужасну каFасFрофу која је Xила
VроVраћена VоFVуним разарањем. 

ПеMесеFих CоMина XX века РајF Милс је оVисао још Fамнијим
Xојама Fо VреоXраћање MемокраFских усFанова и MемокраFске
јавносFи у моMерна среMсFва MуховноC VороXљавања и VоFчиња-
вања како Xи сви имали исFа уверења — живели и мислили онако
како је Fо Vожељно Mа чине. У Fаквим околносFима умесFо сло-
XоMноC развоја љуMскоC Mуха сFално се VоMсFиче лаковерносF и
хиVокризија. Анализирајући савремено америчко MрушFво, РајF
Милс је указивао на ове Fешкоће изношења личноC мишљења, ко-
је VоCађају све оне који не износе VоVуларна и уоXичајена мнења.
ОFуMа се и мноCи сFвараоци Vриклањају уверењима која су уоXи-
чајена и широко расVросFрањена среMсFвима MуховноC саоXраћа-
ња у маси. Но уколико се VојеMинац оVреMели за овај VуF и VосFа-
не најамник инMусFрије свесFи и масовне кулFуре, њеCове оVшFе
циљеве VосFављају MруCи а не њеCов лични суM и морални инFе-
CриFеF. А Fи свеFови масовне кулFуре и јавних мнења VоMешени
су све више Vрема захFевима влаMајућих CруVа и Fекуће VолиFи-
ке. ЗаFо је Милс Fако оMлучно исFицао VоFреXу суVроFсFављања
Fом расFућем комформизму, Fе „сFереоFиVне и MослеMне смрFи
сушFински живоFних сFвари”. Залажући се за XорXу VроFив ове
Mуховне јеMноличносFи, он ће заVисаFи: „РеFко се Mешава Mа је
јеMна CруVа (MрушFво) VоFVуно хомоCена и јеMинсFвена – Mа сваки
VојеMинац у њој има иMенFичан (сличан) сFав Vрема некој MруCој
CруVи, личносFи, инсFиFуцији, вреMносFи, иFM. ГруVа (MрушFво)
је оXично сасFављена оM а) оних чија су уверења, вреMносFи и сFа-
вови маниVулаFора и који су, VоFенцијално или акFуално, сVре-
мни Mа Cа слеMе, X) оних који су неуFрални, и ц) оних који се су-
VроFсFављају” (Милс, 1964, сFр. 391–392). 

МаниVулација има најјачи ефекаF каMа се Mелује на Fај начин
Mа љуMска еCзисFенција VосFане несиCурна, нејасна, неоMређена,
Mвосмислена, несFаXилна, нова, сумњива, исVуњена сFрахом, јер
се Fиме реMукује криFичка свесF човека. Са MруCе сFране човекова
еCзисFенција се може VривиMно учиниFи јасном, оMређеном, сFа-
Xилном, несумњивом и VоузMаном, шFо Fакође уFиче на оMређе-
ну Mозу Vомућене криFичке свесFи „уљуљкане” у свесF о личним
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усVесима и VоXуMама. „МаниVулација речима је својеврсно наси-
ље: наM онима којима је намењена и наM самим речима као сFо-
жеру наше MемокраFије” (БреFон, 2000, сFр. 22). Са циљем мани-
Vулације, меMијски саMржај се Fако консFруише Mа завара, увеMе
у заXлуMу, рециVијенFе уXеMи у нешFо шFо се коси са исFином. Та-
кав саMржај је лажан, неисFиниF, али је Vривлачан и завоMљив.

Све већа засFуVљеносF среMсFава масовне комуникације у
свим сферама живоFа, Vа и у оXразовању, оCлеMа се VрвенсFвено
у Fоме шFо меMији све више имају уFицај на Mух и разум човека а
шFо MовоMи Mо снажноC јачања инMивиMуализма и сFварања но-
воC свеFа у коме инMивиMуе еCзисFирају – сајXер свеF (eng. Cyber –
Vрефикс Vовезан са комVјуFерима) чиме се оMноси мећу љуMима
и социјално Vонашање XиFно мењају. У новим Fехнолошким
условима у којима оMрасFа савремена Cенерација млаMих, оXра-
зовање корисFи меMије за своје саMржаје али исFовремено и ме-
Mији, VосреMно и неVосреMно оXликују оXразовање. Иако у вели-
кој мери олакшавају и моCу оXоCаћиваFи оXразовни Vроцес свака-
ко Mа меMијима не смемо Vрићи иMолоVоклонички и некриFич-
ки. Преширока и некриFичка уVоFреXа меMија у социјализацији
личносFи, а VосеXно у оXразовању, може Mа MовеMе Mо VоFискива-
ња машFе и слаXљења креаFивносFи јер се млаMи све више осла-
њају на комVјуFер који решава VроXлеме. А VосеXна оVасносF која
насFаје из све веће зависносFи оM меMија, VосеXно комVјуFера, је-
сFе шFо корисници све више живе сами у MрушFву са меMијима.
Алвин Тофлер је још Vре Fри Mеценије схваFио и уVозоравао на
FенMенцију информаFизације свих оXлика живоFа, оMносно Mа
„FоFалиFаризам комVјуFера” неминовно воMи ка Fехнизацији
живоFа: ,,КаM у Vрви Vлан изXије комVјуFером VреVлављена ра-
ционалносF, она човека чини VришиVеFљом машине са знањем.
ТаMа не само шFо љуMи VроCрамирају комVјуFере, неCо комVјуFе-
ри VроCрамирају љуMе. Оно шFо се VриVрема VуFем комVјуFери-
зације у оXласFи информаFичке среMине јесFе изјеMначавање чо-
века Vрема условима машине. ШFа је Fо неCо Fехнолошки сFворе-
ни FоFалиFаризам, у сFвари FоFалиFаризам комVјуFера” (Тоф-
лер, 1983, сFр. 179).

У којој мери лакомислено и некриFичко VрихваFање CлоXали-
сFичких иMеја и VројекаFа, а исFовремено неXриCа о свом нацио-
налном инFересу, VоFире национални иMенFиFеF и разара Mухов-
но Fкиво нароMа, можMа најXоље илусFрује Vример Чешке, у којој
јеMан Cрађанин на VиFање каква је слоXоMа осFварена у VосFсоци-
јалисFичким MрушFвима оMCовара: „Није осFало нишFа оM сFароC
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Mуха. Чеси су VосFали нација Xелих мишева који Fрче за новцем и
Cризу јеMни MруCе. Нико зMраве VамеFи не жели VовраFак у кому-
низам. Али коју смо ми Fо слоXоMу заисFа освојили? У оно време
нашу сFалну VолиFику креирали су Руси: Mанас Fо чине Амери-
канци. У оно време живели смо у кулFури комунисFичких лажи
и Vразних оXећања. Али, нису ли каVиFалисFички меMији и кул-
Fура заXаве VоMјеMнако лажни и Vразни и маниVулаFивни” (Не-
Mељковић, 2009, сFр. 66). ОM VроизвоMа, меMији су у CлоXалном
MрушFву VосFали Vроизвођачи MрушFвених оMноса и креаFори
иMенFиFеFа (како инMивиMуалноC Fако и колекFивноC), XоMрија-
ровски „не VреMсFављајући, већ креирајући реалносF”. У Fом
имаCинарном иMенFиFеFу ,,има ли месFа за љуMску Mушу”, реFо-
рички се VиFа комуниколоC Зоран ЈевFовић, и FврMи Mа: ,,У свеFу
VоMераних MрушFвених Fканина моћ је у Mирекној зависносFи оM
количине и квалиFеFа симXола којима VојеMинци и зајеMнице ра-
сVолажу. КоVерниканским VреоXражајима руше се VреFхоMне
Vерсоналне Xаријере, меMијским VреMсFавама Xежи се оM сFвар-
носFи, Mок се инFезивним комуникационим сиCналима наMокна-
ђује жуMња за изворним Mружењем, љуXављу и XивсFвовањем”
(ЈевFовић, 2009, сFр. 71).

СрXију VуFем меMија изнова на VерфиMан начин осваја ,,осман-
лијска кул�ура”, а ми CоFово Xез оFVора, Xрукајући своје VреFке,
VреMајемо се и VреVушFамо освајању. Османлизација кулFуре на
Балкану у служXи је зацрFаноC VуFа VовраFка Турске на ,,сFаре
Fурске земље”. То се уосFалом и нескривено најављује на мно-
Cим самиFима и конферецијама, Vа Fако рецимо, VочеFком мар-
Fа у Fурском лисFу „Yeni Safak” реMакција лисFа у увоMном члан-
ку, Cоворећи о XуMућносFи Турске и Балкана, износи слеMећи
сFав: ,,У нареMних 50 CоMина ми ћемо се наћи VреM сасвим MруCа-
чијим свеFом. Државе-нације су иживљене, и CлоXализација у
америчкој верзији омоCућава Mа се некаMашње османско имVе-
ријално искусFво Vојави као ,,свеFла XуMућносF”. Турске ТВ сери-
је које су VреVлавиле срVски меMијски VросFор аVсолуFно су у
служXи FоC циља. Јер ране нису VоFVуно зацељене, сећања на Vе-
Fовековни CеноциM и унишFавање националноC MосFојансFва Ср-
Xије још су јака (VосеXно мећу нама који смо сазревали уз Vесме
КосовскоC и ПокосовскоC циклуса). Те серије које се CоFово Xес-
VлаFно нуMе разним ,,националним с�аницама” имају за циљ Mа
VоVраве уCлеM Турске, смекшају и изXришу емоFивне VреVреке
срVскоC нароMа Vрема Турској. НажалосF све више у Fоме усVева-
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ју, све више се VоFиру неCаFивне емоције Vрема новим Османли-
јама.

СрVско оXразовање је Fоком Mва века своC VосFојања увек схва-
Fано као Mео националноC Xића и сFоCа је, VореM уоXичајених за-
MаFака, имало и наCлашену функцију очувања националноC
иMенFиFеFа. Наравно, имајући у виMу оCромне наVоре Mа се у Fе-
шким исFоријским временима, Vа и вековној XезMржавносFи, са-
чува национални иMенFиFеF, сасвим је разумљиво Mа оXразовање
у СрXији има Fако наCлашен национални каракFер. ГлоXализаци-
ја и среMсFва масовних комуникација MоVринела су сFварању и
ширењу масовне кулFуре. За разлику оM нароMне кулFуре коју
VрвенсFвено оMликује VриврженосF FраMицији и сFарање ,,о�о-
з�о” и елиFне куFуре која VриVаMа високооXразованим слојевима
(сFвара је елиFа за елиFу) у масовној кулFури као FиVичној Vојави
VосFмоMерноC (масовноC) MрушFва Mоминира масовна VроизвоM-
ња ,,кулFурних MоXара” и њихова широка VоVуларизација. У Vо-
Fрошачком MрушFву, у коме Mоминирају Mуховна Vразнина и Vо-
хлеVа широке масе, VреокуVиране еCзисFенцијалним XриCама,
Mуховно се ,,хране” јефFином заXавом. ОXразовна и кулFурна
свесF нашеC сFановнишFва неVрекиMно се снижава и сужава уMа-
љавајући, VосеXно млаMи нарашFај оM оFаџXинске кулFуре. То за
VослеMицу има VоMривање кулFурноC иMенFиFеFа као и Fо Mа
млаMи све више изражавају сумњу у саму вреMносF VриVаMносFи
Fој зајеMници, чиме се киMа кохезивно Fкиво наше зајеMнице. Гу-
XиFак вере у конFинуиFеF и смисао рађа изолационисFички еCо-
изам у коме је XиFно само време власFиFоC живоFа, ни оно Vре ни
оно Vосле. ЗаXорав FраMиције, заXорав вреMносFи и неXриCа за су-
Fра рађају хеMонизам који је VоCоMно Fло за Vласирање иMеје о
„холиву�ском сну”. И, уVраво, све серије које се Mо XесвесFи врFе на
,,националним” Fелевизијама рађене су на VринциVу ,,холивуMс-
коC сна” (и FеXе срећа чека) са хеVиенMом, Vружајући лажну уFе-
ху за неосFварене живоFне иMеале.

Наши неVријаFељи су нас слуMели оXраћајући се нашој лако-
верносFи и слаXосFима. ЗаслеVили су нас кулFуром која слави
VомоMарсFво а Vовлађује оVорFунизму, кукавичлуку, VохлеVи,
CлуVосFи и нискосFи, и која је VреFхоMних MвесFа CоMина VоMсFи-
цала уCлавном сумњу, смуFњу и Xезверје. СлуMели су нас и са ме-
Mијима намењеним заFуVљивању и рашчовечењу маса, уCушили
су нас економијом заснованом на развијању, узMизању, и заMово-
љавању „@о�ре.а” зXоC којих се својевремено FрVео Vрезир зајеM-
нице и ишло у заFвор или на CуXилишFе. Планском и циљном
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VроVаCанMом, наши ,,@рија�ељи” са ЗаVаMа саXили су нас физи-
чки и морално у CеFое, лоCоре, мишије руVе, учинивши нам и Mо-
мове Fамницама, а нас саме сеXи Fамничарима. Но, „о� кукања
вај�е нема” морамо изнова ојачаFи, а Mа Xи Fо учинили морамо во-
MиFи MослеMну националну VолиFику. Ми сFвари морамо саCле-
MаFи на Vрави начин, са срVскоC сFановишFа, као шFо је Црњан-
ски Cоворио, али морамо и озXиљно схваFиFи ЊеCошево уVозоре-
ње и сFвари назваFи Vравим именом: Турци јаки, из�ајници јаки –
мој сер�аре на �о.ро не слу�и. У времену „ор/анизовано/ ла/ања” које
разара разум, шFавише, у сFварању сиFуације у којој „оM верских
раFова и инквизиције није Xило FоFалније влаMавине лажи” (Ћо-
сић, 2001, сFр. 338), срVска мисао, она VаFриоFска, мора Mа саMржи
„наVор Mа се Vревазиђе саMашњосF” (ИсFо, сFр. 175).

ОрCанизовано лаCање је ,,сиMа савременоC свеFа” смаFра Vисац
ДоXрица Ћосић и закључује: ,,ПланеFу, неће разориFи аFомска
XомXа; Fо чине и Fо ће MокончаFи елекFронски меMији” (Ћосић,
2011, сFр. 223). Нема независних новинара и независноC новинар-
сFва. То је маска и изум MемокраFије заVаMне цивилизације CMе се
иза Vојма ,,независносF” најчешће крије VоMлосF, зла намера,
слуCарсFво. СнаCом ,,орCанизованоC лаCања” VроизвоMе лажну
сFварносF, симулакрум. ЉуMи све више VосFају несVосоXни за
VерцеVцију исFине. Хана АренF је муMро схваFила, Mа захваљују-
ћи уXрзаном развоју елекFронских меMија живимо у свеFу ,,орCа-
низованоC лаCања”, а Mа је ,,лаCање Vрви корак ка уXисFву”. СрV-
ски нароM је на својој кожи осеFио моћ ,,орCанизованоC лаCања” и
свеоVшFу кризу исFине. Такође, ми у СрXији све више осећамо Mа
је Fо лаCање Xило Vрви корак ка уXисFву срVскоC нароMа које се
уVорно и MослеMно сVровоMи. АнFисрVска иMеолоCија, вулCарна у
меFоMама и лажљива у арCуменFима, разасFире се срVским ме-
Mијским VросFором сисFемаFски урушавајући националну свесF.
ДејсFвом FоC „оFрова”, највећим Mелом, СрXи VосFају равноMуш-
ни и занемели VреM VроVаMањем. МеђуFим, уVраво, несаCласносF
са ,,реалношћу” која је изневерила иMеју хуманиFеFа, сваком ми-
слећем Xићу Mаје разлоC Mа се Xуни, Mа Fежи Vроменама. Та неса-
CласносF Mаје смисао VосFојању и рађа Vраво човекољуXље и ро-
MољуXље, исFински VаFриоFизам и космоVолиFизам.

КаMа се земља налази у колонијално-окуVационим условима,
каMа се налази VоM снажним меMијским уMаром ,,ор/анизовано/ ла-
/ања” како сVољашњеC Fако и унуFрашњеC, моCућа су Mва оXлика
оFVора: орCанизовани оFVор инс�и�уција и оFVор @оје�инаца. Ду-
ховна сиFуација нашеC времена јасно оFкрива и Vоказује Mа Vо-
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сFоји веза између слаXосFи инсFиFуција Mа се орCанизовано су-
VроFсFави ,,ор/анизованом ла/ању” и оMсусFва VојеMинаца-лично-
сFи. ИнсFиFуције су инерFне и VоM Mирекном конFролом власFи
која нема Mовољно муMросFи Mа учини оно шFо мора и сVречи Mу-
ховни CеноциM, и Mа сачува оно шFо још може Mа сачува. Јер, њој
неMосFаје муMросF Mа разликује Fе Mве сFвари. КаMа је реч о Vоје-
Mинцима, осећа се оMсусFво изузеFних личносFи а и каMа се и не-
ко Vојави њихово Mеловање је свеMено на Cлас ваVијућеC у VусFи-
њи. Масовна VроизвоMња јеMноMимензионалних, оXезMуховље-
них инMивиMуа, Vослушних VоMаника и Vокорних најамних раM-
ника, која се VосеXно, као оXавезни заMаFак намеће земљама у
Fранзицији, која се на јеMан орCанизован начин сVровоMи уз Vо-
моћ инсFруменFализованих масовних меMија, само још више Fа
MрушFва Cура на Vериферију исFорије и увоMи у нови оXлик коло-
нијализма. 

Но Vрилично је Fешко рећи Mа ли сила и VроVаCанMа моCу Mа
VосFиCну оно шFо не може VрироMа, Fо јесF, Mа VоFVуно саоXразе
и VоFчине љуMски Mух у склаMу са јеMном Vравом вером или јеM-
ном Vравом иMеолоCијом. Томе MоMуше смера FоFалиFарно Mру-
шFво корисFићи меMије за осFваривање FоC циља, чије је крајње
исхоMе Vокушао Mа VреMвиMи и сликовиFо VреMсFави Џорџ Орвел
у својој сFравичној визији 1984. Ако XуMемо Mозволили Mа нам се
све ово и Mаље Mешава Xез VоXуне, Xићемо криви за соVсFвено за-
Fирање. СрVско школсFво и кулFура морају јачаFи национални
Vонос и снаCу, VаFриоFизам (Vример: сваки Mан у школи, Mржав-
ним усFановама, VреMузећима… мора VочињаFи слушањем на-
ционалне химне) а све шFо има суVроFан учинак мора XиFи на-
звано оним шFо јесFе: разCраMњом, MесFрукцијом, руCањем, и
оFвореном изMајом. ПреVознавши, Mавно, оVасносF која VреFи оM
среMсFава комуникација, муMри влаMика Николај је још FаMа уVо-
зоравао на моCућу злоуVоFреXу, али и VоFреXу Mа се Mржава на је-
Mан орCанизован начин Xрани оM моCућих злоуVоFреXа, а Fа њеCо-
ва уVозорења су Mанас још акFуелнија: ,,ХарFија све FрVи као и ва-
зMух. Новине, у великој већини, VосFале су „MоVисном школом”
злочина, сFрасFи и Vорока. НароMна оMXрана има MужносF Mа оM-
Xрани Mушу и каракFер нароMни оM муFних Xујица шFеFне шFам-
Vе, шFеFних филмова и VреMсFава. Све моMерне Vроналаске може
НароMна оMXрана уVоFреXиFи на MоXро нароMа, ако сузXије њихо-
ву злоуVоFреXу. Овај Vосао не FрVи оMлаCања, иначе ће муFне Xу-
јице VреVлавиFи све XисFре изворе и VоFоке нароMноC живоFа”
(Велимировић, 2001, сFр. 223).
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СреMсFва комуницирања у MваMесеFом веку Mоживела су уXрза-
ни развој у великој мери Vовећавајући сFанMарM и квалиFеF жи-
воFа. Али, као и мноCе MруCе Vојаве у савременом MрушFву и мас-
меMији имају и своје MруCо – јанусово лице. ЕксVанзија среMсFава
комуницирања са соXом Vовлачи и неCаFивне, шFеFне уFицаје јер
имају моћ Mа маниVулишу масама у циљу осFваривања VолиFич-
ких и економских циљева. УслеM конценFрације моћи и конFро-
ле наM меMијима свеFских али и националних хеCемона, меMији
моCу Mа уFичу, шFо се и Mешава, на VроизвоMњу MрушFвеноC хаоса
и насиља, Mа хомоCенизују и омасовљавају мњења, Mа мењају ин-
MивиMуалне и колекFивне иMенFиFеFе. УмесFо Mа VуXлику васVи-
Fавају за исFинску кулFуру неFакнуFу у својој сушFини, среMсFва
комуницирања Vромовишу масовну кулFуру коју VрилаCођавају
VоFреXама оVушFања и разоноMе VоFрошачких CруVа. У сFању оV-
шFе релаFивизације у мору информација (махом VолуисFина и
Fривијалних VоMаFака), које су свакоC FренуFка MосFуVне масов-
ној VуXлици, сFвара се симулација VреMсFаве о знању, које је у
сFвари Vоловично знање или незнање. На Fај начин се меMијски
конзуменFи MисциVлинују за усвајање VројекFованих оXразаца
Vонашања и живљења, FиVских и шаXлонизованих, који се кроз
Vроцес иMенFификације масовно усвајају.

ТраCеMија нароMа који кроз векове има мученичку суMXину и
коCа имVеријалне силе, релиCије и иMеолоCије са нарочиFом
сFрашћу Vокушавају Mа VреоXраFе и Mа му оFму FериFорије, и Mа-
нас се насFавља кроз Vроцесе евроVеизације и CлоXализације. На
наше очи кроз Mеловање школа, меMија, моMа и ,,невлаMиних ор-
Cанизација” сFасавају нове Cенерације јаничара – јаничари CлоXа-
лизма. Они VоVуF својих „VреMака” Vролазе „оXуку” у којој Vри-
хваFају Fуђе оXичаје, уверења и Fиме се оMричу своје FраMиције
Vа нереFко и националноC иMенFиFеFа. Кроз иMеолоCизовано
оXразовање и VуFем меMија млаMи се ,,VревасVиFавају” и укључу-
ју у CлоXалисFички VореMак који им нуMи ,,извеснију каријеру” и
,,Xољу VерсVекFиву”, наравно VоM условом Mа се оMрекну Fемеља
своје FраMиције и Vорекла или Xарем Mа Cа VоFисну на марCину
живоFа. ОM њих се насFоји формираFи нова аMминисFраFивна,
економска и кулFурна елиFа која CлоXалним CосVоMарима омоCу-
ћава ефикаснију и Fрајнију конFролу овоC VросFора. ПоM налеFи-
ма ексVоненаFа FоFалне иMеолоCије неолиXералноC CлоXализма
срVска нација и срVска Mржава Mоживљавају свеоXухваFно чере-
чење, оM економскоC, кулFурноC Mо FериFоријалноC. У Fом чере-
чењу СрXије и расрXљавању СрXа значајну улоCу имају масовни
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меMији, Vри чему су основна циљна CруVа млаMи. Усмеравајући
млаMе на заXаву, на хеMонизам, на XуMућносF, меMији VореM
еманциVаFорске улоCе имају и улоCу сFварања нових ,,колекFив-
них” иMенFиFеFа у којима за FраMицију нема месFа. Процесом,
који ХоXсXаум назива ,,измишљања �ра�иције” (ХоXсXаум, 2002)
урушава се VаFриоFизам, национални иMенFиFеF и национална
свесF млаMих љуMи у СрXији. ЈеMини Vрави начин, који Xи Mао Vо-
зиFивне резулFаFе, суVроFсFављања ,,орCанизованом лаCању” и
Mаљем расрXљавању СрXије, јесFе орCанизован оFVор инсFиFуци-
ја и Mржаве, у коме оXразовном сисFему, на Fаласу VаFриоFизма
(рецимо Vо уCлеMу на ПуFинову еру у Русији) FреXа Mа VриVаMне
воMећа улоCа.
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SUMMARY EDUCATIONAL AND(OR) МANIPULATIVE FUNCTION OF THE MEANS OF 
MASS COMMUNICATION IN A GLOBAL SOCIETY

The means of communication underwent a fast development in the
twenty-first century, largely contributing to creating the society
which gets a characteristic of a mass society. According to the mass
society of „le Bone's psychology” and the development of the means
of mass communication, with all positive options that it offers, many
questions and dilemmas arise. From the point of culture the two most
important ones are the following: despite the fact that the means of
communication represent the social need, what is the level to which
they can be a direct danger to the quality and value of national cul-
ture; and what is the level to which unselective and uncritical accept-
ing of the imported content distance people from their own culture.
The expansion of the means of mass communication also carries neg-
ative and bad influences because human state in the sea of informa-
tion can be confused and distorted. On account of the enlarged range
of available information, entertainment shows, especially the import-
ed ones, societies are being slowly homogenized. Also the members of
societies are slowly being cut off from everyday life, under the influ-
ence of media that are interfered in their life. It is not a rear case that
the influence of television has a power of breaking man's connection
with cultural practice, social system of values, norms (moral and le-
gal), behaviour and individual ambitions. Imported information and
entertainment shows can radically change social order which reflects
on tradition and economical and social flows. The means of communi-
cation are an inseparable part of acculturation of a social system, but
can also be an instrument of manipulation with people and the means
for destruction of the national identity, what is actually happening.

KEY WORDS: Means of mass communication, identity, spending soci-
ety, manipulation, tradition, acculturation. 


