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ДИГИТАЛНИ ПОЛИС –  
ОАЗА ДЕМОКРАТИЈЕ ИЛИ 

САЈБЕР УТОПИЈА
Сажетак: Револуционарне промене у комуникационом простору
доводе масовне медије на раскршће демократије и пропагандне
тираније,причемукапиталистичкикорпоративизамсмањујеброј
успешних произвођача вести, дискретно стварајући невидљиве
информативнемонополе.Наглобалномнивоумасесеидеолошки
зачаравајуфинимспиновањемфилтриранихиперфекционистич
кикреиранихпорукасаунапредпројектованимефектима,штоиз
доминантногдискурсаимлициранестајањеобјективности,рав
ноправностиидруштвенесолидарности.Битказарејтинзимаи
тиражимаизбијаупрвиплан,новинарисекалкулишукаотрошак
уфункционисањумедијскогменаџмента,доксеучешћеграђанина
као субјекта политичкогживотаминимализује. Директан, ого
љен, арогантан притисак државе, власникамедија или оглаши
вачарезултирастављањемпотрошачауцентаринтересовања,
такодазабава,индивидуализаминарцизамгосподаремасмедиј
скимтоковима,таблоидизујућијавнусцену.Приватнипрофити
општи интерес никада нису били уљубави, па само критичким
преиспитивањем могућих праваца развоја можемо указати на
смерширењановинарства.Ауториуочавајукакосеулогапублике
удобудигиталнихмедијакоперниканскимења,јернаконпериода
традиционалнепасивностииконзумеризмаонадобијашансула
ганогпреузимањаактивнеистваралачкепозиције.Настаједоба
мултимедијалнихсервисасавеликимбројемкомуникационихапли
кација, чиме се омогућава културна и политичка различитост,
рађањеглобалногдигиталногполиса,умреженогиотвореногза
свакогпојединца.Тојеивеликашансазаопстанакдемократије,
причемусеновинарствоисамомења,враћајућисеизворнојмиси
јислужењаобичномчовеку.
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Кључне речи: медији, комуникација, конвергенција, свест,
публика,демократија

Светукојемживимонемогућејеразуметиаконепроучава
моинформацијекојимгакреирамо.1Иакосенекадајавни
животодиграваонатрговимаиагорама,2такоштосууглед
ниграђанидемократскеАтинеирепубликанскогРимазаво
дљивимговоримачинилисвекакобиподршкомсуграђана
билиизабранинаважнедржавнеположаје,данасисточине
Обама,ПутинилиМеркелова,самоштоњиховаобраћања
истогтренуткапратимилионскиаудиторијумширомплане
те.3Упрвомслучајупропагандниутицајјебионескривен,
ограниченраспростирањемполиса,границамагласаговор
никаилируморакојисекаоодјекшириозаједницом,докје
данас вештокамуфлиранипросторнонеограниченпошто
глобалнимедијиукидајугеографијупризнајућисамомапе
корпоративнихинтереса.Пропаганднанамераодувекјеби
ладеокомуникационихтокова,лукавоскривенаинтенција
дасеразнимреторичкимилимедијскимпоступцимаутиче
наставовеипонашањадругихпојединацаилидруштвених
група.Међутим,технолошкимразвојемновихмедија,алии
стратешкометодолошкимистраживањиманавика,потреба
изахтевапубликеушлосеуфазуапсолутнепредвидивости
њеногпонашања.То значидамедији креирају друштвену
свест,постајућиисамидеосистемакојивлада.Такодола
зимодосвојеврсногпарадокса:медијибитребалидаслуже
демократијиињенојпромоцији,докустварностипостају
чувариелита,корпоративногкапиталаиарканскихцентара
којиуправљајудруштвом.Растућапровалијаизмеђубога
тихисиромашнихњихсвемањедотиче,јерјеполугенад
зора јавногпросторапрепустила својим господарима који
инепомишљајудакритичкипреиспитујупостојећеодно
се.Грађанисусвезбуњенији,страхипаникасеширекао
вируси, док у комуникационим струјањима преовлађују

1 Радједеоистраживачкогпројектабр.179.008Министарствапросвете,
наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Моделантичкезаједницепочивао јенаполисима,укојимасе јавност
интерпретирала као цартсво слободе и постојаности грађанина!Про
пагандне поруке су обухватале изузетно широк корпус пласиран “од
владара,државногапаратасвештенства,племства,каоиодњихзавр
бованихилиангажованихуметника,историчара,филозофа,итд”.(Сла
вујевићЗ.,Старовековнапропаганда,Радничкаштампа,Институтдру
штвенихнаука,Београд1997.,стр.27).

3 14.фебруара2008.уКремљујеодржанатрадиционалнагодишњакон
ференцијазановинарекојајетрајалачетирисатаичетрдесетминута.
ДиректанпреносвршилисудржавниканалиРусијаиМајак,каоиТВ
станицаВести24којасеемитујепрекоинтернета.Међу1.364акреди
тованановинара318билојеизиностранства,изчак105држава!
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сензационализам,забаваиспектакуларност.Фрагментаци
ја јавне сфере све јеизраженија,цинизаминеповерењеу
медијскесадржајесвесууочљивији,чињеницеимишљења
утканеуекранскесликесвесучешће,пајеидруштвенере
алностисвемање.

Савременодруштвомедијскесадржајепримаселектованом
пажњом,такодасерациочестозаведензабавомповлачина
маргине.Окомења ум, површина слике – дубину, брзину
саопштавања – аутентичност и тачност информације, док
друштвоопчињеноилузијомбљештавихспектаклареални
живот мења екранским представама. Медијска индустри
ја испуњавајући своје захтеве и глад за публицитетом све
више производи сладуњаве слике са конструисаним кул
турнимнавикамаивредностима,правдајућиихпотребама
тржишта. Почетком овог века, амерички социолог Џејмс
Дејвидсон Хантер (Јаmеs Dаvisоn Huntеr), са Вирџинија
Универзитета,увеојеунаучнивокабуларпојам“културни
рат”,објашњавајућикакосеонодносина“бројнебиткеоко
пореткавредностиупојединачномиколективномдухуите
лу”4.Подплаштомиспуњавањажељапубликекријесесу
роваборбазаидеолошкомдоминацијом,узреалнуопасност
датаблоидизацијомјавнесфереугушимокритичкусвести
међусобнуразличитост.Истеилисличнемузичкематрице,
блокбастери, књижевни хитови, ријалитишоуи, информа
тивнепорукеилиекранскиспектаклинудеистеилибарем
сличнемоделевредности,пациљпланетарнихмодератора
више није у грубом наметању ставова, већ меком пласи
рању сличних садржаја произведених под контролисаним
условима у брижљиво чуваним креативним радионицама.
Уновоствореноммедијскомархипелагумасмедијидобија
јуулогудруштвенихкатализатора;фаворизовањемједних,
аигнорисањемдругихонивршеневидљивуселекцијупо
датака,стварајућикомуникационивртлог.Светбудућности
почива на неравноправности информација, новом похлеп
номпоходунаметањакултурнеглобализације,којакаобу
мерангпроизводиморалнупанику5.Другимречима,ствар
ностћеседелитинаонукојапостојиумедијимаионукоја
нијебитна,јерсутакомедијскигосподариодлучили.Или,

4 ЗаразликуодХангтингтоновихоружанихратовамеђуприпадницима
различитихсистемавредности,америчкитеоретичарикултурниратви
декао“меки”сукобунутаристогцивилизацијскогкруга,причемуме
дијинамећудоминантнеобрасцеипожељнамишљења.

5 Поли Тојнби доминацију американизма види кроз настанак културне
паникекаоблискерођакеморалнепанике(моралногсуноврата),инте
лектуалнепанике(заглупљивања)ипатриотскепанике(губљењанаци
оналногидентитета).У:Наивици,живетисаглобалнимкапитализмом,
приредилиХатонВ.иГиденсЕ.,Плато,Београд2003,стр.251.
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јошгоре,стварностћепојмовнодефинисатионикојиобли
кујуинформације,анеоникојиживеуњој!

МождастогаЈиргенХабермас(ЈürgеnHаbеrmаs)поредпо
литичкеидруштвенемоћи,потенциразначајмедијскемоћи
каоспецифичноновогкапиталау јавнојарени,стратешки
битногзафункционисањедемократскезаједнице.Унорма
тивнутеоријуонуводипојамделиберације,6објашњавајући
даинтеракцијуизмеђудржавеињенихдруштвенихокру
жењаомогућавајукомуникациониканаликојифилтрирају
политичкезахтевеиидеје.Халабукунегдашњихизборних
кампања вођених по трговима и стадионима, сменила је
чудеснаопсенаелектронскихсликакојеомогућавајудемо
кратскулегитимацијунекогдруштва.Отудапредседнички
кандидати као телешоп производи, изборне кампање као
углађенихоливудскифилмови,аполитичкикапиталкаоре
зултатприменеметодакорпоративногкомуницирања.Нови
медијиукинулисутрадиционалнеграниценационалнихре
зервата,пружајућикомуникационуплатформузаглобалну
дебатуидијалог.Њиховамоћкријесеуселекционисањуи
обрађивањумедијскихсадржаја,изборувременаипростора
којимћебитиприсутниујавнојсфери,начинупрезентаци
је,изборуличности,стилупредстављањаикомуницирања,
дискурсу и култури јавног наступа, ефективности која ће
остати у памћењу аудиторијума. Једно од бројних истра
живања у сврху испитивања јавног мнења показало је да
се“политичкиприоритетиамеричкејавностиобликујупод
утицајемТВвестикојенекепроблемебуднопрате,докдру
гезанемарују”,каоиначињеницудасаудаљеношћугле
даоцаодсветајавнихпослова,“растеутицајтелевизијена
одређивањеполитичкогпрограма”7.

Мишљењедасвичлановиполисатребадаучествујууства
рањудоминантнеполитикеодавносеизгубило,башкаои
деспотскосхватањедаодлучивањеоважнимствариматре
бапрепуститивладаруикругуокоњега.Медији,посебно
првобитнаштампа,убедилисусвојекорисникеуважност
њиховеполитичкеулоге,док јеновинарстворевноснопо
државалосклоносткаиндивидуализму,сматрајућикако је

6 Делиберативнадемократијајемоделукојемсеполитичкеодлукедоно
сепроцесомпреговарања,договарањаиубеђивања.Онојерезултатко
муникационогделовањаизмеђуформалноорганизованихинеформал
нихделиберацијалицемулице,уаренамаинаврхуинаднуполитичког
система.

7 ЈандаК.,ВериЈ.иГолдманЈ.,Изазовидемократије,Загреб1999,
стр.116.
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добропојединцадоброизадржаву.8Људисубилигоспо
дарисвојеполитике,иобрнуто,политиканијемогладаза
диреуњиховприватниживот.Медији субурнимузлетом
промениликарактерстварности:границесусепредмикро
фонимарепортераиликамерамасниматељабуквалноуру
шавале,постепенозатирућисвепредсобом.Приватниин
тересисусеповлачилипредлокалним;локалнипредреги
оналним;регионалнипреднационалним;националнипред
међународним, а међународни пред глобалним. Политика
јекоришћењеммедијакаокогнитивнихмапапреобликова
лапланетарнипоредак,селећимоћуправљањаусвемање
руку,адајетомалибројусамљенихпојединацастигаода
примети.Масесудопустиледабудузаведене,даимдруги
намећуштаимсесвиђаикојеобрасцетребадафорсира
ју.Потрошачкидухјеиспливаоизбоце,недозвољавајући
равнодушност и апатију због све тежих условаживљења.
Нови медији су сурогат истрошених уличних добошара;
комуникационе алатке су заменилепријатељеипородицу,
докполитичарисвемањеобилазесвојебираче,алисањима
куцкајуТвитеромиличетујунанекојодсоцијалнихмрежа...

Објективноствестииправо„дазнамосве”

Мишљењесветскејавностиокарактеруиспецифичности
маважнијихдогађајастварајуглобалнимедији,СиЕнЕн,
БиБиСи,Скајњусисличнемеђународнемреже,најчешће
наосновусведочењасвојихрепортера.Међутим,коликосу
она заснована на чињеницама, а колико на политичким и
војниминтересимаилуструјеиследећипример:ДениАб
дулДајама,британскиновинарсиријскогпорекла,постаоје
препознатљиволице захваљујућивидео јављањимасажа
риштауСирији.Забранакретањастранимдописницимаод
страневластиБашараалАсадасамојеподиглањеговуре
путацију,јерсезахваљујућисвомпореклукретаозонамако
јесузазападнемедијебиленедоступне.Аондасеутренут
куновинарскенеопрезности,схватилода“сиријскиДени”
(какосугазвалисветскимедији)плаћасвојеасистентедау
тренуткудиректногукључењаупрограмесветскихстани
цапуцајуизаутоматскогоружја,какобидочаралижестину
сукоба.9 Јавност је билажртва пропагандног рата, који се
уместооружјемводиокамерамаимикрофонима.

8 ДејвидРисман(DavidReisman)говорећиоинтересимаобичногчовека
тврдидајеонуполитичкусферуушао“незатоштосеосећаообавезним
даунапредивисокооперативнигрупниживот,већзатоштојеимаонеки
својспецифичанинтерес;одговорностпремасебиилипремадругима
илииједноидруго”.

9 “Незнамкакосудошлидотога(снимка).Тојесвеприватно,тојесве
избрисано”,неуверљивосебраниогостујућиуемисијиЕнаАндерсона
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Према подацима Европске комисије приступ телевизи
јиданасима98%домаћинстава, која вишеод208минута
дневнопроводепоредмалихекрана10,алиакотомедодате
двадесетакминутаодвојенихзаслушањерадија,15минута
зачитањеновинаили165резервисанихзаинтернетидру
штвенемреже,схватићетедајечовекXXIвекаусвевећој
мериуплетенумрежукомуницирања.Завођењесимболима
постајециљуправљачкихелита,докуправљање јавношћу
имедијимаразвијанове теорије, техникеимоделе.Исти
насемонтирапредТВкамерама,микрофонимаилиуди
гитализованимстудијима,докпублика,уверенадаснимци
којегледанелажу,спороиразочараносхватакакосвече
шћепостајежртвамасмедијскихконструкција.11Укидајући
географскудистанцу(свесетодешавапреднашимочима)
и психичку изолованост (можда ћемо ми бити следећи),
медијипостепеноосвајајунашеслободе,алиимишљења,
ставове,навике,моделепонашања.“Поредакистинепочива
нанаметањусимболичкихпредстава,новојврстидуховног
насиља као друштвеног изазова, при чемумагнетно поље
догађајаујавномпросторучинејавнеинформације,начини
њиховепрезентацијеиманипулације.”12Живимоусветуин
тересаидржаваукојимапојединацилисегментиранегрупе
готовопотпуногубеутицај.СистемскереволуцијеуТуни
су,Алжиру,Мароку, Бахреину, народни устанци уЕгипту
и Либији, показали су карактеристичан образац мрежног
деловања: смењивање једнопартијских система или ауто
ритарних вођаињиховихпородица, политичкобуђењеуз
помоћФејсбука, Твитера или сателитских ТВ програма и
инсталирање вишестраначке демократије и корпоративног
капитализма.Илузија је помислити да су “арапска проле
ћа”или“јасминреволуције”проистеклеизснагеинтернета

Купера,наравнонаСиЕнЕну,којисетакодистанцираоодсвог“углед
ног”дописника.

10EC(2012).FourthreportfromtheCommissiontotheCouncil,theEuropean
Parliament,theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommit
teeoftheRegionsontheapplicationofDirective89/552/EEC“Television
eithoutFrontiers”,Com(2012)778final,Brussels,1.1.2012.

11Најтиражнији аустријски булеварски дневник, бечки Kronen cajtung,
утекстуоофанзивитрупаБашараалАсада,изразрушеногсиријског
градаАлепа,крајемјула2012.објављујефотографијуженесапутном
торбомуруци,упратњимушкарцасабебомунаручју.Графичариовог
листасупроменилипозадинутакоштосуубацилисликеразрушених
зградаиз170километараудаљеногградаХомса,акадасууследилекри
тикепозвалисусена“улепшавање”снимка,каоштојеурадиоРојтерс
2007.године,кадајеусветпослаофотографијубомбардованогБејрута,
накојојсуоблацидимаизнадрушевинабилирезултатмонтажеуфото
шопу.

12ЈевтовићЗ.,Масмедијскипреображајтероризмаирелигијеуглобалном
поретку,Политикологијарелигијебр.1.,Београд2007,стр.99100.
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илидруштвеног активизманамрежама.13Снажнамеђуна
роднаподршкаСАДињојнаклоњенихдржаваомогућила
је симпатије глобалнихмедија, који су својимнаративима
обезбедилипристанакутицајнејавностизадаљеакције.То
показујекаконормаобјективностиусавременојмедијској
филозофији трпи значајнепромене у складу самедијском
интерпретацијом.

Теорија вредности вести анализира садржаје медија на
основу којих закључује о критеријумима новинарске, од
носно уредничке селекције. При томе се посебна пажња
усмерава на одређена обележја догађаја на основу којих
сеновинариодлучујуоизборуикоји,натајначин,утичу
натодалићесеизвештаватионекомдогађају.Америка
нацВолтерЛипман(WаltеrLippmаn)јејош1922.годинеу
књизиојавноммњењуупотребиотермин“вредноствести”
(nеwsvаluе)инавеосвојствадогађајакојиутичунатувред
ност. Европска пракса је јошшездесетих година прошлог
веказапазилатричиниоцакојаутичунановинарскоизве
штавање:поједностављивање(радијесебирајуједноставни
догађаји, односно комплексни се поједностављују), иден
тификација (близина догађаја, статус учесника, персона
лизација вести) и сензационализам (несреће, конфликти и
трачеви).Наосновуовихрезултата,ГолтангиРуж(Gаltоng
&Rugе)направилисулистуод12карактеристикадогађаја,
односнокритеријумаизбора.14Сукобизмеђупрофесионал
неулогеновинарадаинформишеграђанеујавноминтересу
итржишногсхватањадајеновинартудабиповећаозараду
послодавцуводикомодификацијивести,директноутичући
на уредничку независност.Медији се међусобно допуњу
ју,прожимају,потхрањују,ауинтеракцијисаполитичким
естаблишментомпопримају застрашујућумоћ.Политички
догађајсеможепренетиверно,онаквимкакавсезаистаи
десио,алиистотаконовинаригамогупреувеличати,мини
мизиратиилиискривити.

Преносинформацијасеодвијапоунапредодређенојсхеми,
смишљеноисистематично.Најважнијејепроследитивест
итакостворитиподлогуполитичкојелитизадоношењева
жних одлука.Противаргументација се унапред одбија као

13“Ниједнаполитичкаакција,односноопсежнијадруштвенапромена,из
веденаубилокомделусвета,неможеостатиизолованауодносунагло
балниконтекстповеснихкретања”,ВуксановићД.,Филозофијамедија,
вс.мислитимедије,Културабр.133,Београд2011..

14Чиниоцивестипремаовимауторимасу:фреквенција,чинилацпрагапа
жње,јасност,важност,сагласност,изненађење,континуитет,променљи
вост,односпремаелитнимнацијама,односнопремаелитнимособама,
персонализацијаинегативизам.
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навијачка,острашћенаилисеизњевадесамоделовикоји
одговарају,цитатикојекоментаримаианализамаокрећемо
унашукорист,чимесеуништавањепротивниканаставља.
Комбиновањесликазависиодмодалитетадиректнепропа
ганднепоруке,офанзивне,дефанзивне,конструктивне,по
зитивне,мобилизаторскеитд.,алиитехничкихмогућности
дифузнихканалакојимарасполажемо,временаиновцако
јегимамо.Важнојепрецизнообележитиносиоцезначења
(лошемомке), јердогађајтадасимболичкипредстављамо,
пројектујућискалустимулиранихпонашања.Објективност
нијебитна,каонивредноснадимензијапоруке.Мождаће
се у каснијим допунама информација додати битно нови
елементи,алићетадабитикаснозаутицањенаполитичку
подршкуилиакцију.

Када се у уторак 11. септембра 2012. године, на улицама
Барселоне окупило око милион и по Каталонаца тражећи
независност овог шпанског региона, ударне вести готово
свих светскихмедија почињале су сликама овог догађаја,
док јена јавномсервисушпанскетелевизијеизвештајоб
јављентекудвадесетојминутиглавнеинформативнееми
сије. Државни уредници сматрали су важнијим прилог о
сусрету и “добрим вибрацијама” измеђушпанског ифин
скогпремијераМаријанаРахојаиЈиркијаКатаинена,паго
дишњицуобележавања11. септембра2001.и терористич
когнападанаСАД,каоиприлогоуступцимакојејеБрисел
учиниоПортугалијикакобииспунилазацртанепројекције
буџетскогдефицита.Шпанскадржавнателевизија(RТVЕ)
минимизиралајезначајкаталонскогмарша,пајепрењега
емитовалаипричуонеизвеснојсудбинидецеРутиХосеа
Бретона,којасунесталапрегодинудана,узјошнеке,ма
њебитневести.Правонаистинитуинформацијуочигледно
једраматичноугрожено,штојепотврдилореаговањеброј
них грађана незадовољних прикривањем стварности, због
чега јепортпаролнационалнетелевизијебиопринуђенда
сејавноизвини.Социјалнипротестприкриваојеимогући
политичкиконфликтјерјесуштинскофункционисањедру
штвабилоподозбиљномпретњом,угроженомбезбедношћу
исигурношћуграђана.

Усуровимусловиматржишногприступаиновинарствосе
неосетномења,свевишеличећинапропаганднелеткеили
огласнетаблеполитичкихментора,доброскривенихтајку
наилимаркетиншкихмонополиста.Променљиваприрода
истине садржана у различитиминтерпретацијама реципи
јената,међуидеолошкоикултурноразличитимчитаоцима,
води напуштању начела новинарске професионалности и
преласкуусферуинфозабаве,укојојвестинемајукарактер
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јавногдобра,већобичнеробекојупоседујунајбогатијии
најмоћнији појединци! Медијски извештаји све чешће су
резултатполитичкихпогодби;ушпанскомпримеру,влада
јућаконзервативнаНароднапартијаМаријанаРахоја,зала
жесезацентрализовану,анерегионализованудржаву,због
чега се често сукобљавала са каталонским и баскијским
странкама.Буџетшпанскогјавногсервисасмањенјеза204
милиона евра,док јеупарламентуукинут законоизбору
челног човека јавног сервиса по којем је била неопходна
двотрећинскаподршкапарламента.Уовомтренуткузато
једовољнасагласностпарламентарневећине,такодавласт
постављаоногакогажели,што јеу јунуиучињено.Тако
семенаџменткризногкомуницирањаусмераваказаштити
елита,анеграђанакојипротестују.

Владекористеекономскукризукакобиутицајнемедијеста
вилеподсвојушапу,директноутичућинаформирањејав
ногмнења.Увремениматрадиционалнештампе,радијаи
телевизије,“придобијањесагласности”15билојеједностав
нијеилакше,јерјенадзирањемтекстоваилиелектронских
садржајадржавалакообезбеђивалањиховуконтролу.Право
даграђани“знајусве”вишеједекларативнонегостварно,
али,дамаскенебипалепревишебрзо,креирасенаративо
демократскимкапацитетимајавнихсервисанакојениконе
можедаутиче.Упракси,политичарикомбинујућизаконска
овлашћењаикадровскукомбинаторикууправљајукомуни
кационимпростором.УМађарској,премијерВикторОрбан
изменамазаконазнатнојесузиопросторзанезависностдр
жавнихмедија;уХрватскојјепромењензаконоХРТ,тако
дапрвогчовекабирапарламент,уСрбијисенајављујупро
менесетамедијскихзакона,докјеуСловачкојпроменомве
ћиненавластидиректоркајавногсервисасмењена,иакоје
одборзакултуруимедијепретходноједногласноприхватио
њенизвештајораду.БившипредседникФранцускеНикола
Саркозисмањиоједржавнојтелевизијиприходеодмарке
тингазамењујућиихпорезомнателекомуникационуопре
му,алисезбогпротестаЕвропскекомисијекојасеуспро
тивилатомпоступкувладаФрансоаОланданашлаувели
компроблему.БританскиБиБиСи,збогкритичкогписања
оунутрашњимекономскимприликама,трпиоштреоптужбе

15Ноам Чомски (Noam Chomsky) откривајући пропагандни модел под
надзоромдржавне бирократије, региструје петфилтера који цензури
шу садржај информација: “1) величина, власништвоипрофитна ори
јентацијамасмедија;2)маркетиншкопословањеиутицајоглашивача;
3)изворивести;4) ‘противваздушнаартиљерија’инападинамедије;
5)антикомунизамкаонадзорнимеханизам”(ЧомскиН.,Политикабез
моћи,ДАФ,Загреб2004.стр.153207).
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актуелнихминистара,16узобавезудатокомнареднихпетго
динасмањибуџет за20%такоштоћеотпуштатиновина
ре.Португласкијавнисервисодполитичкогестаблишмента
свакодневнодобијапретњедаћебитиприватизован.17Под
плаштомодбранеодкомерцијализацијемедијисегурајуу
окриље политичара, што значи да од служења грађанима
нема ништа. Економска доктрина тржишног либерализма
прикривасуровудоминацијууправљачкихелита,такодасе
режимновинарске објективностиприлагођаваинтересима
богатихидруштвеномоћних.Таковести,извештаји,интер
вјуи, репортаже и друге журналистичке форме све чешће
садрже манипулације “оних друштвених снага које имају
највећикултурнииполитичкикапитал”18.

Политикајетекједнаодделатностикојесвакодневнокреи
рамокористећиснагумедија.Међутим,њенеакцијемењају
читаве заједнице,докначиниделовањаипонашањаодре
ђујудемократскипотенцијал.Управљатинекимдруштвом
значи управљати комуникацијама, друштвеним кризама и
проблемима;појмовимаизначењима.Јавнепоруке,њихова
производњаираспростирањепостајуприоритетнеуслуге,
аштојепубликабројнијатојепосаокреатораодговорнији.
Међутим,дабисеполитичкициљевиостварилиупракси,
неопходно је у просторима јавности конструисати повољ
несликеополитичкимпрограмима,одлукамаиличностима
којеби требаледаихреализују.Демократијаподразумева
индивидуалност и дијалог, сукобљеност идеја и мишље
ња, општење властииопозиције,штоможеимати значај
нуулогууостваривањуодређенихполитичкихциљева.Тек
укрштање индивидуалних мишљења и колективне свести
резултира јединственим ставовима, убеђењима и понаша
њима. Отуда и данас политичари у медијским наступима

16На пример, Јан Данкан Смит, британски министар за рад и пензи
је, оштро се жалио како БиБиСи извештава о актуелној економској
ситуацији,оптужујућиуредницуекономскерубрикеСтефаниФландерс
да“пишкипоцелојбританскојиндустрији”!

17Њиховплан једапродајукомплетанДругипрограмЈавнетелевизије,
докбисеувласништвоПрвогпрограмаукључилеприватнекомпаније,
чемусежестокосупротстављаЕвропскарадиодифузнаунија.

18“Рутинеобјективностиизависностинформативнихмедијаодполитич
кеибизнис елитеу смислуизвораинформација вестипријемчиве су
за десничарскеполитичкеидеје”, запажајуРобертХакети ЈуеџиЏао
(RobertA.HackettiYuezhiZhao),закључујућидаобјективизамправиза
окреттакоштофорсирајући“говорепредставникаполитичкеипослов
не елите, саопштења заштампу доминирајућихполитичкихи бизнис
институција,интервјуасаекспертимасауниверзитетаидесничарских
тинттанк установа, као и помоћу колумни и бесконачних коментара
конзервативнихкоментатора”намећесвојетемеумедијимаипоставља
оквирјавнекомуникације.
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покушавају личне, партијске или религијске ставове про
гласитијавним.19Свемањибројзапосленихуредакцијама
исвекраћироковипроизводњеинформацијазначеотвара
ње празног простора у који спремно и навалентно улећу
обучени ПР стручњаци, спин мајстори и лобисти, пласи
рајућисадржајекојимаистичусвеагресивнијиполитички
клијентелизам.Отудасесановиммедијимаупољејавних
информацијауводипојам“менаџментаполитичкекомуни
кације”20којијесаставнидеополитичкихсистема,безкојег
немаформулисања,агрегацијенитиспровођењаколектив
ниходлука.Растућесиромаштво,незапосленост,криминал,
корупција,конфликтност...некисуодпроблемаданашњег
света,алидалићеонитакобитиисхваћенизависиодна
чинакојимаћеихмедијиприказати.Притоме,политикара
сипасвојумоћкакобијезичкеиливизуелнесимболеупако
валаупригоднуинформативнуамбалажукојомћепривући
пажњуиподршкујавности.Личности,акцијеиидејечине
друштвенупраксу,укојојпроблемзаједнеистовременомо
же значитикорист задруге.Дакле, значењанеморајуби
тиистазасвеучесникеипосматраче,иакофункционишуу
истомпросторуивремену,алимождаудругимполитичким,
психолошким,економским,религијскимидруштвенимкон
текстима.

Жељазавладањемнаддругиманаметнулајеибиткузаге
нерализацијом стварности, креирањеми управљањемпој
мовима,менталнимпредставамаконструисанимпремаод
ређенимциљевимаи сврхама.Делатност самапо себине
представљачињење,аликадаједругиопажају,коментари
шуилиинтерпретирајудобијапунисмисао.Медијскиоквир
конструишеседаприкријерастућијазизмеђубогатихиси
ромашних,енормнунеравноправноступрерасподелидру
штвенихбогатстава,неосетнопретварајућидемократијуу
глобалнихипермаркет,ачовекаузбуњеногизаведеногпо
трошачакојибираизмеђусвепразнијихполица.

Закључнаразматрања

Свештосепоследњихгодинадогађасамедијима,апосеб
ноновинама,увераванасда медији, паниновинарство,

19ВалтерИхеђерика(WalterC.Ihejrika)објашњавајућиспоровеполитич
кихиверскихвођауериновихмедијавидинастајањеновогхегемони
зма,укојемпрви“користећидржавниапаратжеледасејавностипред
ставеуштолепшемсветлу,докверскимвођамапреостајесамоморална
снага”(Политикологијарелигије,2011,стр.1731).

20Под овим појмом у даљем раду подразумеваћемо “планирање, спро
вођењеиконтролукомплекснихпроцесаинтерсубјективногпреноше
њасадржајаиконструисањареалностиодстранеполитичкихактера”
(ZerfaßA.&Oehsen,H.O.)
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неће вишебити–исти. “ЊујоркТајмс” јепрошле године
(2012)првипутуисторијиштампезабележиовећеприходе
одсвојихчиталацанегоодоглашавања,штому једонело
добитод133милионадолара.21Десетинукупацачинилаје
публикаизванАмерике,па јеменаџментрешиодабудућ
ност потражи у дигитализацији и глобализацији утицаја.
Новине“Хералдтрибјун”,истекомпаније,наконтрадиције
дуге125годинасуугашенеиредизајниранеудигитализо
ваноиздање“ИнтернешелЊујоркТајмс”,сациљемдапо
станупланетарниснадбевачвестима.Интернетјеомогућио
медијима да стигну до нових читалаца, кроз две користи:
смањенисутрошковипроизводњесадржаја,алииценакоју
реципијентиплаћајузасвојезадовољство.Низреформико
јесупретходноспроведенедонеојерезултате:старапубли
ка је задржана,ановасеудружиланаонлајнпросторима.
Некакостидљивопровукаосеподатакдамедијинеморају
вишедазависеодутицајаоглашивача,подусловомдаокупе
довољанбројконзумената.

Стари поредак комуницирања револуционарно се мења и
захтевановетеоријскеипрактичнеодговореиразјашњења,
јерзахваљујућидигиталнојтехнологији:

конзументи информација истовремено постају
њиховипроизвођачиидистрибутери;

новимедијисвевишепотискујустаре,терајући
ихнапреображај;

нови сензибилитет конзумената намеће потре
буреконструисаногновинарскогизразауобла
стижанроваиприлагођавањеновиммедијима
(стратегија конвергенције у организацији рада

икреирањусадржаја).

Фокус је на судару генерација: младим, креативним сна
гамакојемоћрачунараимобилне,интерактивнетехноло
гијекористекаоприроднусрединукојомкреирајуинтим
нију и динамичну стварност у сајбер спејсу, и генерације
којабиолошкипотрошенапристаједа јој стварностдефи
нишу класичнимедији (телевизија, радио, новине и часо
писи).22 Дигитална револуција је створила мноштво избо
ра,алиинедовољнопажње:интернетјеукомуникациони

21Приходи од новина расли су за 10,4 одсто, на 952,9милиона долара,
углавномзбограстадигиталнепретплатеирастаценештампанихиз
дања.Приходиодоглашавањапалисуза5,9одсто.Стратегијаразвоја
билајеусредсређенанаинтернетскепретплатнике,чијијебројкрајем
децембраизносио668.000,штојеза13%вишенеготримесецараније.

22ЈевтовићЗ.иПетровићР.,Штампанараскршћу,Култураброј132,2011,
стр.108.
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простор убацио неограничену количину података, чиме је
збуниоограниченуспособностчовековихпотенцијала!Је
динствомасејепољуљано:сумњауобјективностинформа
цијаузроковалаједаљегубљењесмисла,такодасепроцес
брзогинеконтролисанограстаинформацијанамернооста
вљаслободнимкакобисечуваопривиддемократичности.
Моћ управљања крије се управо у способности креирања
ипрезентациједогађајаистварности,пајевеликазаблуда
какоинтернетнудијединуоазуистине,посебнокрозсфе
рутзв. грађанскогновинарства.23Појавановихплатформи
створилајемноштвоизбора,алииистаклапроблемпажње,
јерхиперпродукцијаonlineсадржајапојединцупредставља
бригу:какоумноштвуистогилисличногпрепознатибаш
оноштомујепотребно?

Суштинапроменаогледасезаправоуконцепту–колективне
пажње:нијевишебитанмедиј,већсимболиколективнепа
жње.Штосемедијибудувишеделилитоћеиматимањи
значај,алићесвакипојединачнозначитивише!Речјеоди
ректнојпоследициразмасовљавањапублике,којанатајна
чинраздвајаимедијеодновинарства,повећавајућиспеци
фичнутежинуновимплатформама.Комуникативнипроцеси
сапојавоминтернетаидруштвенихмрежаблискисуономе
штоКарлПопер(KаrlPоppеr)називатрећимсветом.24Овај
ауторпрвисветтумачикрозсветобјеката, стваринегде
изван;којесунанекиначинсупротстављенесубјекту.Дру
гисветјеидејаусвести,светсубјекта,доктрећисветчине
физичкерепрезентацијеидеја,исказа,текстова,сликакоје
пореклоимајуудругомсвету,апостојенаистомнивоукао
први. Простор друштвених мрежа није геометријски, већ
логичкијерсевезеуспостављајунаосновукатегоријапред
мета(каонаYаhооу,Lucоsуилидругимпретраживачима)
илиметафоричкимвезама(речиимајуимпликацијеуокви
риматекста,подржавајућиконекцијусасличнимречимаи
фразама).Аристотелјенекадаснагуdemosa(народа)видео
у његовом броју: олигарси имају богатство, аристократи
јанаслеђе,доксесветинаослањасамонасвојубројност.25

23Узовајпојамчестосекористеисиноними:партиципативноновинар
ство,уличнижурнализам,демократсконовинарствоисл.Усуштини,
онопредстављаконцептукојемсамиграђаникоришћењемновихди
гиталнихалатаиуређајаактивноприкупљају,извештавају,анализирају
иширевестииинформације.Проблемје,међутим,упублициињеној
масовности.Тоштостенаписалиблог,поставилифотографијуилипре
зентовалиинформацијунезначиидаћетеостваритиутицајнајавност,
абезтогамедијинемајумоћ.

24Popper K.,Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 2nd edition,
ClaredonPresss,Oxford1979,pp.106110.

25Aristotel,ThePolitics,OxfordUniversityPress,London1958.
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Интернет и друштвенемреже би онда билинајбројнији и
најснажнији форум данашњице. Међутим, уместо да до
пуњујунепосреднуинтеракцијуупракси,онијезамењују,
сводећиграђаненастатусатома.Слободакојасепривидно
нудиотвореношћуприступановимтехнологијамаприкри
ва управљање и контролу важних информација. Културни
обрасци,националниидентитети,политичкеифилозофске
парадигме,друштвениконфликтииживотнистиловиреде
финишусеускладусаинтересимамоћниххегемона.

Суштинановихмедијанијеуговоруљудимаштадамисле,
већунеприметномнаметањутема,идејаиставоваокојима
треба да размишљају. Брзина комуницирања непрекидно
расте (свакиновиуређај је бржиодпретходногиимаве
ћипротокинформација),иновативностизбијаупрвиплан
(порука никада није била оригиналнија), интерактивност
зачарава (напоруку јеувекмогућеодговорити),доккреа
тивностникаданијебиланаовомнивоу (скоронеограни
ченетехничкемогућностиестетизацијеслике,филтрирања
тонаисл).Новикорисниктражикомуникацијуодмахиса
да,дапорукешаљетренутноиистовременонавишеадре
са.Доживљајвременакаофундаменталнекатегоријељуд
ске егзистенције такође се мења, прерастајући у опсесију
тренутачношћу.

Комуникацијскиумреженодруштвозаснивасенапроизвод
њимедијскихсликакојетежедасимулирајупроцесментал
нихпредставаучовековојсвести,какобисештософисти
циранијепреклопиле границеизмеђу стварногимедијски
посредованог.Вољапојединацасекреираселекцијомиска
за,анасвест,емоцијеиакцијеутичекомбинованимпропа
ганднимметодамаисредствима.Артикулисањемедијских
представа,крозновеобликеисановимзначењимаирела
ционим системима, ствара посебан вид визуелног мишље
ња26.Оноводикадруштвеномчињењу,производећидија
лектичку међузависност: мисао припрема терен за прак
тичноделовање,доксуактивностиујавномпросторусамо
практичнаприменанаметнутогмишљења.Медијскафило
зофијаједијалектичкипреплетенасаполитичкомпраксом
јерменталнимоперацијама врши сврховите промене уну
тардруштва,стварајућивештачкусрединукојадаљемења
социјално, комуникационо, психолошко, антрополошко и
економскоокружење.Сећате сепричео грађанскомнови
нарству?Илуструјмогапримеромвишемесечнихпротеста
опозицијеуАлбанији,наконпарламентарнихизбора2009.

26Арнхајм Р., Визуелно мишљење, Универзитет уметности у Београду,
Београд1985.
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године.Оптужбе о изборној крађи продубљене су одбија
њемопозициједаучествујеурадуПарламента,наставље
неуличнимпротестима,дабикулминиралештрајкомглађу
222грађанина.Одпрвогтренутка,укампштрајкачапоста
вљенесукамере,сациљемдаседиректнимпреносом(лајв
стримом)посредствоминтернетасвимаомогућиувидуак
туелнадешавања, безмедијског (де)конструисања.27 Ради
калнемереотпоранисупривуклепажњусветскејавности:
интернет страницуCNNа посетило је свега 96људи, док
је посредством друштвених мрежа садржај подељен само
двапута.28

Сајберутопијаодемократскиотвореноми једнакомкому
никационом друштву огољена је до краја. Да је интерес
богатихиснажнихцентарамоћибиодасепромениполи
тичкипоредакуАлбанијипризореизкампасаштрајкачима
преносилебиводеће светскеТВстаницеи више сатиди
ректно, новине би пуниле ступце и насловнице, магазини
бибилипрепуниинтревјуасареволуционаримаитд.Увек
крозисторију,правиламедијскеигренамећухијерархијски
надређенизаступницијавнихинтереса(политичари,поли
тичкепартије,институције,лобији,министартсвасиле,ак
тери цивилног друштва и други агенси). Садржај битних
тема, чињеница и аргумената усмерава се из невидљивих
центара,којистварностсофистициранопретварајууоруђе
сопственепромоције.Новимедијинемајуснагуекономског
идруштвеногутицањауколикоизањихнестојиподршка
друштвенихелита.

Уерикорпоративноглиберализма,медијскисадржајичине
лепоупакованудруштвенумонету,којомсезаводиздравра
зум.Сајберсфераукојојсвакоимасправицукојомотвара
капијеинформационограја,добијајућимогућностданепре
станопримаишаљесвеврстепорукаизгледакаодемократ
скисанкојимсезавршавадиктатуракласичнихмедија.Гру
басила,принудаифизичкиобрачунисаидеолошкимнеис
томишљеницимаконтинуираносупратилиљудскузаједни
цу,алиуновомпореткувољасеповија,развијаикујепрема
замислимамедијскихимператоракојисучестоприкривени
изапараванаполитичке,економскеиливојнемоћи.29Интер
нетимрежнокомуницирањенајчешћесекористезабрзои

27”Weaskonlyforwhatyou take forgranted inyourcountries freeandfa
ir elections.Nomore.No lees”.Изјавуштрајкача у целини видети на:
http://opentheboxes.org. Наистојадресибило јемогућеуживопратити
токсамогштрајка.

28http://ireport.cnn.com/dosc/DOC441194,приступљено14.1.2013.
29Аутори под појмом медијски субјекат подразумевају сваку личност,

групу, заједницу, организацију, институцију и сл., која врши битан
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површноинформисање,забавуисамопрезентацију,јерзбог
значајног броја дигиталних усамљеника њихов скроман
утицајсерасипаигубиуинформативнојпрашуми.Умре
женекомуникацијеподразумевајумултипликаторечији се
ефектиширебрзиномлавине,иакосеупозадиничестокри
југласине(фаме)чијисуауторинепознати.30Такодолазимо
досхватањаопостојањупаралелнихпроцеса:свакодневне
производњестварностиињеногмедијскогпредстављања.
Дабисеовадвапроцесавратиластандардимаобјективно
сти, неопходна је реформа јавнеполитике, јер демократи
јаненастајеизсавршенихтехнологија,већизразвијених
друштвениходносаипроцеса.
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30Формулацијама типа “прича се”, “људи говоре” или “кружи гласина”
фама себи обезбеђује приступ ушима и срцима људи. Гласине као
краткотрајниколективнидогађајипостојесамоутренуткусаопштавања.
Нојбауер,2010,стр.11.



356

ЗОРАН ЈЕВТОВИЋ и РАДИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ

РисманД.,Усамљенагомила,Меditеrаnpublishing,НовиСад
2007.

СлавујевићЗ.,Старовековнапропаганда,Радничкаштампа,Ин
ститутдруштвенихнаука,Београд1997.

ЗерфабА.иОхсен,Х.О.,Менаџменткомуникацијауполитици:
основе,процесиидимензије,зборникМенаџментполитичке
комуникације,КонрадАдеаурСтифтунг,Београд2011.

ЧомскиН.,Политикабезмоћи,ДАФ,Загреб2004.

ВуксановићД.,Филозофијамедија,вс.мислитимедије,Култура
бр.133,Београд2011.

ZoranJevtovićandRadivojePetrović
UniversityofNiš,FacultyofPhilosophy,Niš,

AcademyofFineArts,Belgrade

DIGITALPOLISOASISOFDEMOCRACY
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Abstract

Revolutionarychangesintheareaofcommunicationleadmassmedia
tothecrossroadsofdemocracyandthetyrannyofpropaganda,while
capitalistcorporatismreducesthenumberofsuccessfulnewsproducers
discretely creating invisible information monopolies. At the global
level, masses are being ideologically bewitched by fine spinning
of filtered and meticulously created messages with predesigned
effects,whichcausesdisappearanceofobjectivity,equalityandsocial
solidarity from the dominant discourse. The battle of ratings and
circulationcomes to the forefront; in theeyesofmediamanagement
journalists are considered an expense,while participation of citizens
as subjects of political life is minimized. Direct, blatant, arrogant
pressureofgovernmentmediaownersandadvertisers,resultsinputting
the consumer at the center of interest, so the fun, individualism and
narcissismdominate themassmediaflows, “tabloidizing” thepublic
arena.Privateprofit andpublic interest haveneverbeen in love and
onlywiththecriticalreexaminationofthedevelopmentscanwepoint
to the possible directions  for expansion of journalism. The paper
states that the role of audience changes in the age of digitalmedia,
because after a period of traditional passiveness and consumerism,
theaudiencehasbeengivenachancetoassumeanactiveandcreative
position. The time of multimedia services has brought a number of
communication applications, allowing cultural andpolitical diversity
andthebirthofaglobaldigitalpolicy,networkedandopentoeveryone.
This is a great opportunity for the survival of democracy, where
journalismitselfchanges,revertingtoitsoriginalmissionofservingthe

commonman.

Key words: media, communications, convergence, awareness,
audence,democracy


