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Уни вер зи тет Св.КирилиМетодије у Ско пљу, Прав ни фа-
кул тет ЈустинијанI - Ин сти тут за но ви нар ство, ме ди је и 

ко му ни ка ци ју, Ско пље, Ма ке до ни ја
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МА КЕ ДОН СКО  
СПИНОВАЊЕБОРИСА

Сажетак: Пи та ње ути ца ја ПР-а на уре ђи вач ку по ли ти ку ме ди-
ја је исто као да по ста ви те пи та ње шта је ста ри је: ко ко шка 
или ја је, по себ но у ре ги о ну у усло ви ма тран сфор ма ци је, “обич не 
оти ма чи не”, по сред ством тран зи ци је, пре ко те ку ћег “ор тач ког 
ка пи та ли зма”, све до фа зе ин ста ли са ња нео ли бе рал ног еко ном-
ског ду ха и (ква зи)де мо кра ти је. Чак и да фа за “ор тач ког ка пи та-
ли зма” још ни је про шла, дух и ло ги ка те ку ћих ПР-а се из ра жа ва 
пре ко зло у по тре бе мо ћи ме ди ја за сво је спи но ва ње и “ме диј ско си-
ло ва ње” јав но сти. Ово је сли ка ста ња у Републици Ма ке до ни ји у 
по след њем пе ри о ду, а по себ но с об зи ром на ак ту ел не до га ђа је у 
ко ји ма, с јед не стра не, има те по ку шај вла сти да на сил ним пу тем 
пре ко сво јих ме диј ских гла сно го вор ни ка ин ста ли ра За кон о ме ди ји-
ма као по до бан, евро по же љан и та ко ре ћи им пе ра ти ван, док Удру-
же ње но ви на ра Ма ке до ни је, с дру ге стра не, крај њим и ди фу зним 
сна га ма, по ку ша ва да про мо ви ше и им пле мен ти ра иде ју о са мо ре-
гу ла ци ји ме ди ја. У ова к вим усло ви ма, кад се пре ко ПР-а ути че, не 
са мо еви дент но, не го и на сил но, у од но су на уре ђи вач ку по ли ти ку 
ме ди ја, жр тва је са ма јав ност, а на крат ке ста зе и они ко ји то 
прак ти ку ју, што на ме ће пи та ње да ли ПР има сво ју про фе си о нал-
ну ети ку и тре ба ли се др жа ти ње или ће се у Ма ке до ни ји де си ти 
спи но ва ње по узо ру на “спи но ва ње Бо ри са”?

Кључнеречи: спи но ва ње, ме ди ји, јав ност, ети ка ПР-а

Увод

Уразматрањуконстатацијеоданашњемдруштвукао“дру-
штвуспектакла”,готовосвеједноједалисенаглашаваонај
елементкојиобележаваданашњедруштвокао“друштвоза-
баве”илионајкојигаобележавакао“информацијскодру-
штво”, затошто јепревишеевидентнои јаснода јеулога
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медијапосталаглавнимоторобликовањаипреобликовања
света,живота,сагласномоћикојусустекли.Башзбогтога,
данасихтребаморазмотритикаопосебнозначајанфактор
уусмеравању,паикреирањудруштвенихпроцеса,аневи-
шекаоспорадичнидруштвенифеномен,нитикаообичног
партнераудруштвенимдогађајима.1Уосталом,данасмеди-
јиимајунезамењивуулогуумодерномдемократскомиплу-
ралистичкомдруштву.Они су један одфактора који, уоп-
ште,омогућујуњеговофункционисање,алиипремакојима
семеринапредакусамомдруштвуипохоризонталиипо
вертикали.

Алиистовремено,логикарастањиховемоћипонекадугро-
жаваислободузакојусусеновинаријакомногоборилии
којајетемељмногихдругихслободаудемократскимдру-
штвима. Од некадашњег Хегеловог разумевања важности
медијакао“јутарњемолитвесвакогинтелектуалца”,истису
израслиусилукоја,понекад,стојиизваниизнаддруштва,
тј.досазнањакојевишенеобједињује,негоделидруштво
савијајући се предноситељима економске, политичке или
војнемоћиињиховихинтереса.Деградирајуће интенције
сусепојавилеумедијимаиновинарствукојеводеобрасце
масовне културе према “медиокритетској” и “бруталној”
култури,сагласнокојој„нашиобичниживотисуподређени
законима,нашиинстинктипотиснути,нашежељецензури-
сане,доксунашистраховиприкривени,успавани”2.

Претходносамопотенцирасазнањеда,ипоредтогаштоје
у готово свим друштвима дошло до релативизирање свих
вредности,нагомиланиинерешенипроблемаљудскогоп-
станка поново постављају питање о етичким вредности-
маи критеријумимапрема којимабисмомоглии требали
управљатиивредноватидогађајеусветудруштвенекому-
никације. Због тогаипотреба једнедубинске анализемо-
ралностимедијскеиновинарскепраксеитеорије,посебно
збогњиховевеликеделотворностикојајевишенегојасна,
али и нужна.Иста са собом повлачи велики степен одго-
ворности, јерновинарствоувекизноваипоноводолази у
службуразличитихинтереса,ато,заједносаформалними
садржинскимквалитетимамедијскепонуде, јесте једанод
најважнијихкритеријазаоцену.„Одавде,намећесепотреба
применесударазумаиморалнихпроценаинаовоподручје.
У супротном,медији безморала бипостали сабиралиште
нискихстрасти,сликадруштвеногхаосаукомесепрекида

1 Истосеодноси,какона“класичне”медије(штампа,радиоиТВ),тако
ина“новемедије”,пресвегаИнтернет,којисеуконкретнојситуацији
можепредставитиикаопарадигматскипримерзаовуновуситуацију.

2 Морен,Е.(1979), Дух вре ме на,Београд:БИГЗ,стр.135.
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континуитетидестабилизујесесистемдруштвенихнорми,
атимеисамомодернодруштво”3.Овопосебноууслови-
маукојимајеПостмодернапокушалаијошувекпокушава
“убити”новинарство,сахранитиновинаракаоморалногсу-
бјекта,пазбогтогаправоистраживачкоимултидисципли-
нарно новинарство мора бити рехабилитовано, објашња-
вајући егзистенцијалну, антрополошку позадину троугла
трговац-мандарине-медијскипосредници.4

Етич ка за сно ва ност ре ла ци је ПР – ме ди ји

Тоседешавазбогмноштваинформацијаиинформативног
материјала на којима почива сила и утицај медија, јер то
мноштвоимасвојеизвориштеу,безобзиранаразликупо-
деледобар-лошПР,самимодносимас јавношћу,затошто
су медији најмоћнији катализатори економских токова и
најутицајнијихгласноговорника.Безпосредовањакомуни-
кацијских средстава, бесмислено је тражити информацију
оодређеномпродукту,услугеилиидеје,налокалном,реги-
оналном,а јошмањенаглобалномнивоу.Другимречима,
овапословна(бизнис)димензијамедијскесфереимавелики
утицајнаоноштоседогађатамонегдеу“глобалномселу”,
поштосумедијинезамењивистваратељи,креаторимишље-
ња,алииспроводитељиразноврсногинформативногмате-
ријаладоодређене,таргетиранепублике,јавности,којајеса
својестранејакобитанфакторзасвакуозбиљнукомпанију.

Отуда,питањезаодносПР-асамедијимаињиховогмогу-
ћегутицајанауређивачкуполитикумедија јеустварипи-
тање поштовања основног принципа новинарског профе-
сионалногпослаиуређивачкестратегије,о једнојесенци-
јалнојанализисинтагмекрозкојесеизражаваовајосновни
принцип, а која гласи: „Поверење код јавности на основу
независногиобјективногинформисања!”.Свештојеизван
овесинтагмеприпадасегментунасловљеномкао“повреда
основногмедијскогетичкогпостулата”,паотудаодговорна
питањекакодоћидоетичкефундираностиоверелације,тј.
доефективне,успешнеиморалноутемељенеиодрживере-
лацијеПР-асамедијима,гласидајетомогућесамопреко
стварањаиодрживостиузајамнокорисне,моралнозаснова-
несарадњесамедијимаињиховимновинаримаиуредни-
цима,сациљемобезбеђивањаподршкеукреирањумедиј-
скихсадржаја,којићеуодређеномстепенуиматиипоруке
којићебитиуинтересу јавности, алићеистовременоби-
тииуинтересусамихкомпанија.Овозбогчињеницедасу

3 Донев,Д.(2011) Ети ка во но ви нар ство то,Скопје:УКИМ,стр.155.
4 Бал,Ф.(1997)Моћ ме ди ја,Београд:Клио,стр.5.
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масмедијинајбитнијиелементуделатностиПР-апоштосе
ипрекоњих,најчешћеиунајвећемпроцентуреализујуод-
носисајавношћу.

Овојошвишеизатоштосуодносисмедијима,премаПРСА
(АмеричкоУдружењезаодносесјавношћу),самоједнаод
15функцијаодносасјавношћу.ПремадефиницијиПРСА,
односисмедијимапредстављају„начинисарадњеПР-аса
масмедијимазбогстицањапублицитетаилиреаговањана
њихов(медијски)интересзаорганизације”5.Исто,збогтога
штосумедијинашипомоћници,нашисарадницибезкојих
би самчовек бионем, глуви слеп.Свет би био онакави
онолики колики је дијапазон наших чула.Досезање света
у смислунашегсазнањабилобиограниченонанашпро-
стор и време. Тај свет би знао за нас онолико колико би-
смогамимоглиинформисатионама,онашемпостојањуи
постигнућима.

Алиистовремено,веомачестоустварности,ефективнимо-
рално засновани односи смедијима обремењени сумеђу-
собнимстереотипима,какоомедијимаиновинарима,тако
иоПР-у.Најчешће,новинаридоживљавајуПРпрофесио-
налцекао:

-“својеврснубаријерупрематранспарентностисамихорга-
низација(институција,компанија...);

-скривачеистине;

-онекоји“обликују”вести(пропаганда“пресвучена”уин-
формацију);

-“спиндокторе”,којисууслужбиполитичкихментора;

-“неплаћени”маркетингкојисерадизаодређенекомпани-
је;

-креатореикорисникефразакојесунеупотребљиве...”6.

Сдругестране,икомпаније,каоиљудизадуженизаодносе
сајавношћу,понекадимајупотпуноискривљеномишљење
оновинарима,тј.даони:

-“тражеијединообављајусензационализме,тј.скандалеи
лошевести;

5 PublicRelationsSocietyofAmerica,“OfficialStatementonPublicRelati-
ons”,06.June,2013.,http://www.prsa.org/AboutPRSA/PublicRelationsDe-
fined/Documents/Official%20Statement%20on%20Public%20Relations.
pdf.

6 Пачемски,Г.„Какодоефективниодносисомедиумите?“,06June,2013.,
http://zojm.mk/kako-do-efektivni-odnosi-so-mediumite/#more-699.
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-суповршниинеупућени,недовољнообразованиотемама
окојимапитајуиизвештавају;

-нисуобјективни,затоштоихплаћаконкуренција(“друга
страна”);

- посебно су подложни утицајима (политичким, економ-
ским),сагласноњиховомекономскомстатусу...”7

Ипак,упракси,новинарииуредници,саједнестране,иони
којипрактикујуодносесјавношћу,сдруге,суупућенијед-
нинадругеуиспуњавањусвојихсопственихциљеваиза-
датака.Новинарииуреднициморајудобити“материјал”и
идејесаизвораинформација,атосучестољудизадужениза
односесјавношћу.Уистовреме,ПРпрофесионалцимора-
јупрекомедија,посебнопрекоњихових“чувара”,новинара
и уредника, пласирати оношто хоће саопштити јавности,
штоуесенцијалномсмислуговоридајеПРпрофесионалац
једанврлодоброобавештен“новинар”освојојкомпанији,
алиистовременоидиректанпартнерновинаримаизмедија.

Значи,постојиједнамеђу-”зависност”,алидалисерадио
различитиминепомирљивимагендамаовадватипаделат-
ника?Наиме,напрвипоглед,ПРпрофесионалциикомпа-
нијечијеониинтересезаступају,каоиновинариињихови
медији,имајусасвимразличитеагенде.Први,имајуагенду
којасезасниванањиховомодређеноминтерноминтересу
компаније док други, тј. медији, морају бити упућени на
ширедогађајеузаједнициидруштвуизбогтогаимајуши-
руагенду.Унајвећемделу,оношточинепрви,никадане
занимаоведругеиобрнуто.Башзбогтога,вештинауспе-
шниходносасмедијима,тј.вештинауспешнихПРпрофе-
сионалацасесастојиодпрепознавањаспецифичногинтере-
сановинараимедијаи“угуравање”уњиховуагенду.Ово,
сасвојестране,налажепотребудамедијиморајубитијако
пажљиви у извршавању свог посла, а посебно у релацији
саПР-ом.Уприлог овог говориинемачки етички кодекс
зановинарекадакажеда:“новинарисудужнидатрагајуза
информацијом,анесамодајепреносе”8или“ниједозвоље-
нодановинаркреирапохвалнетекстовекојипредстављају
обликскривенерекламе”9.

УправоованајозбиљнијалакмуспапирпробаморалауПР
активностимаодносисенарелацијусмедијимауконтексту
провереистинитостихипотезедалисуновинариимедији

7 Исто.
8 Никшић,С.иДавичо,А.(2004)Ети ка но ви нар ства, Београд:Центарза

управљањепројектима,str.82.
9 Исто.,стр.84.
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само продужена рука ПР-а као резултат утицаја истог на
њихили,пак,ипоред,напрвипоглед,супротстављености
оведвефункције,онајмедијкојидолазиизодносаса јав-
ношћу-онисуусвојојделатностимеђузависниитребају
сарађивати.Сагласнотесту,ипак,барутеорији,показујесе
дапостојиодређенитипсарадње,“алисамоуколикосета
сарадњабазирананеколикопојмовакојиихспајају:

по ру ка -далиимамоштарећи?Далијетонештоновои
интересантно?;

пу бли ка-каквајевредносттеинформацијезајавност,онако
какојеразумевајумасмедијииновинари;

ве ро до стој ност-далифактистојеизаоногштосаопшта-
вамо?;

ком пе тент ност, ре ле вант ност - да ли смо баш ми они
који су “најпозванији”, који требају преузети одговорност
за одлуке и догађаје за које су заинтересовани медији и
јавност?”10

Вероватно,дабисмодошлидоодговоранатокојијеусу-
штиникрајњициљПРпрофесионалаца,тј.штаониподразу-
мевајуподуспехомуодносимасамедијима,требалибисмо
сеупитатиотомедалијециљсвакогуспешногПРпрофе-
сионалцаданаправи“вест”замедије,од“добре”причео
компанијикојузаступа,илиспречитиобјављивањеумеди-
јима“лоше”информацијеоњеговојкомпанији,тј.требамо
се упитати о етичкој поткрепљености њихове професије.
Уовомконтексту,америчкиауториконсултантзакомуни-
кацијеШелХолц (ShelHoltz) каже: “Супротномишљењу
многобројнихпосматрача,улогаодносасмедијимауједној
компанијинијеутомедаонаумедијимаизгледадоброили
дасенепишеоњојлошеуштампи...По сао спе ци ја ли ста за 
од но се са ме ди ји ма би тре ба ла би ти у то ме да они по ма жу 
но ви на ри ма и уред ни ци ма да ра де свој по сао. Тојеуцело-
стиусагласностисаосновнимзадаткомодносасјавношћу
-успостављањеиуправљањесаодносимакомпанијепрема
њенојциљнојпублици”11.

10Пачемски,Г.„Какодоефективниодносисомедиумите?“,06June,2013.,
http://zojm.mk/kako-do-efektivni-odnosi-so-mediumite/#more-699.

11Holtz, S. (2002)Pu blic Re la ti ons on the Net. SecondEdition,NewYork:
AMACOM,pp.158.
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Ди ле ме етич ке за сно ва но сти ре ла ци је  
ПР - ме ди ји

Тојезатојер,усупротном,покушавајућидаразумемоона-
квекаквесуразноврснеформедруштвенихпоремећаја,још
једномитонанајеклатантнијиначинмораћемоприхватити
оноштојејошФренцисБекон(FrancisBacon),усвојевре-
ме, потенцирао као “идоле пијаце”, али и “идоле театра”,
кад је говориоољудској заводљивостиинаклоностипре-
масистемиманавикадаистепретвореуидолатрију,тј.по-
стојањеидолакојинастајукадаимамозаједничкоживљење
имеђусобнукомуникацијуљуди,посебнозбогтрговинеи
удруживањаљуди. Другим речима, “пијаца је метонимија
задруштвенукомуникацијупомоћујезика,ајезикнијеса-
момедијистине,негоимедијлажииширењапреваре”12.
Наиме,какоштонаводиБекон,“људикомуницирајупреко
говора,аречисеодређујупремасхватањумасе.Збогтога,
лошинеадекватанизборречи,начудесанначинблокираи
инхибира разум.Ствар се неможе поправити нити дефи-
ницијамаиобјашњењимакојимаучениљудепонекадхоће
дасебране.Напротив,очигледноједаречиприсиљавајуи
командујуразумом,стварајућимуконфузију,паводељудеу
великибројпротивречностиипразнеилузије”13.

Сагласно претходном, може се констатовати да се Бекон,
његовомтврдњомоулозијезикаустварањуидола,можепо-
сматратикаонашсавременикисвевишеактуелан,пошто
ништанетангирамоменталну,“савремену”интелектуалну
културукаопитањејезичкекултуре,посебнопољеинтереса
ПР-а.КаоштонаводиВикторЖмегач(ViktorŽmegač),“пре-
коформулациједаречимогувршитинасиљенадразумом,
Беконсеможесматратизадиректногпретходникасавреме-
ногјезичкогскептицизма,алииманипулаторскихтехникау
друштву”14.Потврдаистогајенајрадикалнијесведочанство
којејеХугоЛоренсАугустХорманфонХофманштал(Hugo
LaurenzAugustHofmannvonHofmannsthal) дао крајем19.
векакадјенаписао15дасемидавимоулажимаипреварама,
азакоје јекривдруштвенисистем,ауданашњемсмислу
можемобитиконкретнијиирећидасурекламеиполитич-
кислоганидовољнапотврдаистог.Уовомсмислу,довољно
јепрелистатиновине,укључитирадиоилиТВ,ајошвише

12Жмегач,В.(2013)Фи ло зо фот игра фуд бал,Скопје: ИЛИ-ИЛИ,стр.219.
13Бекон,Ф.(2006)Нов Ор га нон,Скопје:Аз-Буки,стр.49.
14Жмегач,В.нав.дело,стр.219.
15Hofmannsthal vonH. L.A.H., “EinBrief”,DerTag, 18October, 1902.,

21.06.2013., http://depts.washington.edu/vienna/documents/Hofmannsthal/
Hofmannsthal_Chandos.htm.
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Интернетиодмахсмоокружени“идолимапијаце”,итоса
свих страна. Јошвише, “уколико укључимои конвенције,
безкојихидеологијенемогупостојати,накораксмобли-
жедонасиљаиконформизмакомесуданасљудиизложени
умногимподручјимаживота-илитачније:комеседобро-
вољноизлажусами”16.

Ма ке дон ско спи но ва ње Бо ри са

Ипоредприжељкиванеформе,модела,идеала,претходно
предочено,уодносунарелацијуПР-односасамедијима,
ипак,реалностговоридапостојипољезлоупотребеуовој
релацији познатије као “спиновање” или “покушај мани-
пулације јавностипрекомедијауодносунадисперзирану
информацијуодстранеПРделатника”,апосебнопривлаче-
њаодређенихмедијауслужбуПРстратегијакаоњихових
мегафона.

Уовомсмислу,ПРкаотакав,утиченауређивачкуполитику
самогмедија,кројећињиховеинтересепремапотребиодре-
ђенециљнегрупе,чимесаммедијнијевишенитисамочист
преносилац информације за јавност, а камоли истраживач
уодносунаинформације.Тиме,сагласнотеоријиПолФе-
ликсЛазарфелда(PaulFelixLazarsfeld)иЕлихКатца(Elihu
Katza)опостављањудневногредамедија (agenda setting),
премакојојсеупрвомпланустављаидејадамедијитреба
даодређујуштајеоноочемуљудитребадаразмишљају-
уоваквимусловимаПРделатникодређуједогађајеитеме
дана,атиме,услучајумакедонскеприче,обављаенормни,
пресвега,политичкипритисакнамедије,асходнотомеина
јавност,оптерећујућиједневно-политичкимиграма.17

Отуда,слободносеможерећидаудруштву,каоштојемаке-
донско,укомејеновинарскапрофесијаврлочестоподпри-
тискомполитичкихиекономскихелита,честодолазидо“гу-
бљења”новинарстваињеговогзалажењаунекедругепро-
фесије.Овакви“излети”најчешћисууПР-укаопрофесији,
али и у политици.Познати су случаји у македонском но-
винарствукадановинарипостајуполитичари,посланици...

16Жмегач,В.нав.дело,стр.220.
17Покрепаовихставовасеможенаћиурезултатимаистраживањакојегсу

спровелиД.Донев,Ј.Дуков,В.ЧаловскииВ.Камчевска.Детаљнијепо-
гледајкодДоневД.,etal.,“ПриказнамедиумскатасценавоРепублика
Македонија”,упубликацијиEu ro pe He re and The re: Analysis of Eu ro pe-
a ni za tion Di sco ur se in the We stern Bal kans Me diaприпремљенауоквиру
Регионалногпрограмаподршкеистраживањимауобластидруштвених
истраживања на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у
Фрибургу,узфинансијскуподршкуШвајцарскеагенцијезаразвојиса-
радњу(SDC).
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Истовремено,границуизмеђуновинарстваислужбезаод-
носеса јавношћусвакодневнопрелазепровладинимедији
илитачнијемедијикојисузбогфинансијскихилиполитич-
кихинтересанаклоњенивладајућојгарнитури.Онисечесто
јављајууслужбиполитичкихелитасациљемпромовисања
одређеневладинеактивностииликампање.Прелажењегра-
ница,илиунекиммедијиматофункционишекаосимбиоза
оведвепрофесије,догађасеипреконарученихинтервјуаса
политичкимпредставницима,унапредаранжиранихпитања
напресконференцијама,приказивањасегменатаизприват-
ногживотаполитичара,свесноиплански,сациљемувећа-
њаПРефектаоњимаприватно,алииопартијигенерално.18

Потврдаовогставасеможепронаћиустварности,тј.упрак-
си,сагласнокојојсеумакедонскомновинарствуилитачније
у медијској сфери јако мало уступа простора за јавну де-
батуопитањимаипроблемимакојазанимајујавност.Ово
је замењенонаручениминтервјуимау којима сенајчешће
појављујуафирмативнаиаранжиранапитањаукојиманема
критичкогприступа.Постојеиновинариучијимемисијама
и информативним програма најчешће гостују представни-
цивладе,штонијеслучајусвиммедијима,већузнатном
броју.19

Тиме, македонско новинарство се суочава са синдромом
који обележава пуномедија из региона, а то су притисци
политичкихиекономскихелита,нереализованостнајавао
развојумедијаодстранемедијскихгиганатакојисукупи-
лидеомедија(најчешћештампаних)урегиону,атујејош
ипроблемкорупције.Овимсеинаправилаподела,која је
заједнички именитељ карактеристичан за новинарство у
Македонији,одосамостаљењападоданас.Најпре,медији
сусеподелилипоетничкојоснови,којаиданастрајесаиз-
узеткомједненационалнеинеколиколокалнихтелевизија,
који емитују програм на македонском језику, али и на је-
зицимадругихетничкихзаједницакојеживеуРепублици
Македонији.20

Македонији, каомултиетничкој имултикултуралној зајед-
ници,поредпоменутеподеле,можесепридодатијошједна:
поделамедијапопартијскојоснови.Једнисуоникојипо-
државајуполитикуВладеинајчешћезвучекаоњиховигла-
сноговорници,адруги(којихимасвемање)оникојикрити-
кујуделатностВладе.21Оваквојоштројподелина“наше”и

18Исто.
19Исто.
20Исто.
21Исто.
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“ваше”,пркосемалобројнинеутралнимедијикојијошувек
покушавајуодолетиполитичкимпритисцимапартија.

Наовајначин,одсуствомкритичкогприступаусадржајима
медија,притисакистрахзасопственуегзистенцијуучини-
лисудановинаричестовршесамоцензурууинтересуочу-
вањасвојихраднихместа.

За кљу чак

Сматра се каодовољнопоткрепљено сазнањеда сепреко
положајаизначајановинарскепрофесијеуједномдруштву,
може проценитињегова отвореност и демократичност, тј.
поштовање и загарантованост слободе мишљења, говора,
удруживањаиуопштеслободногживота.„Тоговоримного,
дасеумедијимаогледаикреирањестањаикретањеујед-
номдруштву,штазначидаседемократија,пресвега,изра-
жаваумедијима,њиховаструктураикултура”22.Исто,као
такво,тражиседоброиживоновинарство-етичкифунди-
рано, свестрано ангажовано, хуманои вредно.Безњегове
високеморалнепостављености,илузорнојеочекиватидо-
брофункционисањеиразвитакдемократије.

Зато,уколикохоћемоотворено,слободно,демократскодру-
штво,којећесесамоодређивати,ондасмовишенегоодго-
ворни зањегову реализацијупреко унапређивања културе
комуникацијекојуразвијамоумедијимаисањима,тј.преко
новинарстваињеговогглавногморалногсубјекта-новина-
ра.Тојемогућесамоондакада“сетеоријскиипрактично
потрудимодаразвијемоспособности,спремност,каоида
посветимопажњуетицикојасенемериквантитетом,него
квалитетом”23.

Наиме, овакав модел размишљања о отвореном, слобод-
ном,демократскомдруштву,стављадржавуупозадинузато
штосадржинастојањедасесаморазумекаоапсолутноме-
стомоћи,владањаиутицаја,истовременофаворизирајући
идејуосамоодговорномграђанскомдруштву.Отуда,ујед-
нојоваковојвизији,аргумент,реч,комуникација,медијии
новинарстводобијајудруштвену, акаотворцидруштва,и
кључнупозицијуутеоријиипракси.24

22Донев,Д.(2011) Ети ка во но ви нар ство то,Скопје:УКИМ,стр.197.
23Бауер,А.Т.(2007)Ме ди ји за отво ре но дру штво,Загреб:Свеучилишна

књижара,стр.7.
24Донев,Д.нав.дело,стр.197.
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MACEDONIANSPINNING OF BORIS

Abstract

TheissueofPRimpactontheeditorialpolicyofthemediaisthesame
as the question “What is older: the egg or the chicken?”, especially
in the subject region and in terms of transformation from “snatch
privatisations”, through transition and “buddy capitalism” towards
embracingneoliberaleconomicspiritand(quasi)democracy.Allofthis
isreviewedfromtheaspectofwhathasbeenhappeningintheRepublic
ofMacedonialately.Ontheonehand,wehavetheviolentattemptof
MacedonianGovernment toforce throughtheirmediaspokespersons
passing of the Media Act as eligible, Euro-desirable and highly
imperative, while on the other hand theMacedonianAssociation of
Journalistsusetheirlastdiffusedeffortstotrytopromoteandimplement
theideaofself-regulationofthemedia.Insuchcircumstances,whenPR
notonlyobviously,butalsoforcefullyinfluencetheeditorialpolicies
of themedia, thevictim isnotonly thepublic itselfbutalso,on the
shortrun,thePRpractitionersthemselves.Thisraisesthequestionof
whetherthePRbusinesshasitsownprofessionalethicsandshouldPR
practitionersupholdit,orserveasaspinningtoollikeintheexample

of“spinningBoris”?
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