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ДРУШТВЕНЕКРИЗЕ
Сажетак: По сма тран са ста но ви шта до ми нант но хе ге мо ни
стич ког дис кур са, рад ана ли зи ра про це се ко је иза зи ва ме диј ски 
кон текст у су сре ту са ак тив ном пу бли ком. Шта се до го ди у ко му
ни ка ци о ном про це су, ка да је иде о ло шки аспект ко ди ра ња по ру ке 
не ја сан, те на ко ји на чин ме диј ски кон текст ство рен у овим усло
ви ма ути че на про цес де ко ди ра ња? У вре ме тур бу лент ног ста ту
са на ци о нал ног пи та ња, 1987. го ди не у окви ри ма др жав ног иде
о ло шког апа ра та ре а ли зо ва на је цен трал на ма ни фе ста ци ја Дан 
мла до сти под на зи вом Упа ли те све тло, ко ја је у се би са др жа ла 
пи та ње одр жи во сти иде је ју го сло вен ства. Циљ тек ста усме рен 
је на опи си ва ње и из на ла же ње ва лид них од го во ра на те му ре ла ци
о них ве за из ме ђу ме диј ског спек та кла (еле мен та др жав ног иде
о ло шког апа ра та) и уло ге ак тив не пу бли ке у пе ри о ду дру штве не 
кри зе.

Кључнеречи: ме диј ски кон текст, спек такл, ко ди ра њеде ко ди ра
ње, слет, ак тив на пу бли ка

Увод

Динамичан однос медијског садржаја и његове рецепције
утичeназначењеутојрелацији,пасутако„моментикоди
рањаидекодирања,иакорелативноаутономниуодносуна
процес комуникацијењени одређујућимоменти”1.Прили
компосматрањателевизијскогпреносамедијскогспектакла

1 Хол,С.(2013)Ме ди ји и моћ,Београд:Карпос.
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(државногсценскогдогађаја),неопходнајеанализасаста
новишта доминантно хегемонистичког дискурса у којој
прималацузимаконотирано значењеуцелиниидекодира
порукууоквируреферентногкодаукомејеонаикодира
на.Доминантнапозицијасевезујезавеликетотализације,
њихововиђењепроблемајешироко,течестодоводидога
ђајеувезусанационалниминтересом.Натајначинпублика
узимаконотиранозначењемедијскогконтекстаидекодира
порукууоквиримадоминантног,референтногкодаукоме
јесамапорукаикодирана.ПрематеоретичаруХолу(Stuart
Hall)текстпопримаразличитазначењакодпосматрачауза
висностиодширегконтекстаиодносамоћиудруштву.

Посматранизтогугла,медијскиконтекстпостајекомплек
сан спој дискурса, идеологија и значења произведених у
динамичноммеђусобномодносумедијскогпрограмаиме
дијских публика. Теорија Луја Алтисера (LouisAlthusser)
дискурс идеологије повезује са постојањем идеолошког
апарата државе, сачињеног од агенција и система, у ко
јеспадајуимедијикојипомажуобликовање јавнесвести,
водећи притом рачуна да подређене групе прихвате успо
стављени друштвени поредак2. Према овом аутору идео
логијасепојављујекаоконститутивниелементпогледана
свет,тепредстављасложенуструктурукојучинеподједнако
концепти,веровања,мисли,каоисимболичкеконструкци
је.Оваквотумачењесезасниваназначењимаипредстава
макојисуциљaнопроизведени,акојиседоживљавајукао
стањеполитичког,економскогикултурногпореткаукоме
људи налазе смисао3.Међу циљано произведенемедијске
представеидеолошкогапаратаубрајасеспектаклсасвојим
карактеристикамакојесемогуподелитиунеколикокатего
рија:1.непосреднодејствоначулапутемхипертрофираних
симбола,јерспектаклкрозформуподстичеуживањеидо
падањебез уметничкепотребе запромишљањем; 2. пред
стављањебољегилепшегсветапутемједнозначнихсимбо
ла,знаковаиалегорија;3.омогућава„привременобекство”
изстварностинудећизаборавиутехуискрећућипогледи
свестизсветасукоба,зебњеинеправдиусветнепосредног
задовољства;4.подразумеваподелунаизвођачеи гледао
це4. У својој физиолошкосоцилошкој студији, објављеној
1967. годинеДру штво спек та кла, си ту а ци о ни ста ГиДе
бор(GuyDebord)указујенаспектаклкао„сурогатреално
сти”,„универзуммоћи”,„резултатициљвладајућегоблика

2 Алтисер,Л.(2009)Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апра ти,Београд:
Карпос.

3 Ђорђевић,Ј.(1997)По ли тич ке свет ко ви не и ри ту а ли,Београд:Досије.
4 Исто,стр.187.
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производње”, „врхунац идеологије”5 те његово теоријско
наслеђе представља обавезну анализу приликом тумачења
појма. Са друге стране, Бодријар (Jean Baudrillard) дизајн
посматракаодруштвениоднос,текажедаседизајнирани
предмет(уовомслучајуспектакл)нудикаомоделсимула
ције,односнопредвиђањамогућегинемогућег,гдејеима
гинарноубележеноунекукомбинаторику6.Следећиаутор,
ЖанДивињосматрададруштвоприбегаваспектаклусваки
путкадажелидапотврдисвојепостојање,јошважнијемоћ,
тј. дапомоћуспектаклаоноформализује симболичке еле
ментекојиозначавају трансценденталну стварност.Путем
спектаклапремаистомаутору,„друштвојошодсредњегве
какодификујесвојживот,динамизамисистемвредности”7.
Свесносенеупуштајућиуисторијскуанализуформатаме
дијскогспектакла–мегаспектаклакојојпремаДагласуКел
неру(DouglasKellner)припадајуитиповипопутријалити
програма,спектаклате ро раисл.,радтретираспецифичан
форматмедијскогспектакла–живипреноссценскогдога
ђаја, каомедијски контекст у коме се губимогућност ре
конструкције провучене кроз субјективнифилтер, па тако
процескомуникацијепостаједиректанитранспарентан.За
даљуанализурада јеважно јестановиштепокомеактив
напубликадобијастатусмеритељаипроценитељаспекта
кла,тесеформирасложенаинтеракција,„паонивишенису
окренутињеговојманипулативнојмоћивећинтерактивном
односуикреативностисвихрелевантнихучесника”8.

Овајрадзанимапитањештаседогодиукомуникационом
процесу, када је идеолошки аспект кодирања поруке не
јасан, те на који начинмедијски контекст створен у овим
условимаутиченапроцесдекодирања.Увремедруштвене
кризеитурбулентногстатусанационалногпитања,1987.го
динеуоквиримадржавногидеолошкогапаратареализована
је централна манифестација „Дан младости” под називом
„Упалитесветло”,којајеусебисадржалапитањеодрживо
сти„идејејугословенства”.Даље,насинтересујекојеефек
тенаактивнумедијскупубликуизазивамедијскиконтекст
који указује на неодрживост система у коме настаје.Циљ
текстапредстављаописивањеиизналажењевалидниход
говоранатемурелационихвезаизмеђумедијскогспектакла
(елемента државног идеолошког апарата) и улоге активне
публикеупериодукризе„идејејугословенства”.Усвојивши

5 Дебор,Г.(1995)Дру штво спек та кла,ЊуЈорк.
6 Бодријар,Ж.(1991)Си му ла рум и си му ла ци ја,НовиСад:Светови.
7 Дивињо,Ж.(1978)Со ци ло ги ја по зо ри шта,Београд,БИГЗ,стр.95.
8 ЛукићКрстановић,М.(2010)Спек та кли XX ве ка, му зи ка и моћ,Београд:

EтнографскиинститутСАНУ.
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претпоставкудаидеологијадоминантногкодаутиченаме
ђусобнурелацијумедијскогконтекстаиактивнепублике,у
радућебитиупотребљенаемпиријскаметодазаснованана
квалитативнимподацима,напримерумедијскогспектакла
– телевизијског преноса централне манифестације “Дан
младости”1987.године.

Те ле ви зиј ско зна че ње и ме диј ски спек такл

Фазателевизијскогпостојањакојуобрађујеовајрадодноси
сенапериодкадасуелектромагнетнефреквенцијекојима
се програми емитују припадали категорији природног до
бра,безмогућностидасеједнафреквенцијамултипликује,
те је омогућавалоинтервенцију и контролу државе у овој
области.Са идејом остваривања друштвеног утицајафор
мирасекатегоријадржавнерадиотелевизије,каснијејавног
сервиса.НаконДругогсветскогратаусоцијалистичкимзе
мљамадржавнателевизијапостајетемељидеолошкеполи
тичкепропаганде,владајућеи јединепартије,каоелемент
државно идеолошког апарата. Појам државне телевизије
сесмештаудискурсјавногинтереса,којинијеуодносуса
личним.

Другифеномен који одређује оквир анализе се односи на
комуникацијску потребу публике (грађана) да учествују
у јавномживотуикрозкомуникационичинутичунадру
штвениамбијент.Овепотребепроизилазеизначинаживо
та,припадностидруштвеној групи,узраста, степенаобра
зовања,етницитета,језикакомуницирања.Одулогејавног
сервисасеочекујуозбиљнисадржајиоразнимдруштвеним
питањима,којимасеизражавајуразниоблициидентитета,
успостављање друштвеног процеса, али и критичког од
носа према стварности у циљу развоја демократичности9.
У кризним друштвеним околностима ова улога масовних
медија се појачава, па након периода осамдесетих већина
републичкопокрајинскихрадиотелевизијапрелазипутод
државно партијских преко фазе национал партијских, да
бисеконачнопонововратилаудржавнопартијскисистем
државногидеолошкогапарата.

Медијскиспектаклкаообликмедијскогсадржајаудирект
номтелевизијскомпреносу„јестепорукаорганизованаТВ
сликом и представља истовремено  симболичку презента
цију актуелно дате стварности”10. Како бисмо сагледали

9 Вељановски, Р. (2005) Јав ни РТВ сер вис у слу жби гра ђа на, Београд,
Клио.

10Ђорђевић,Т.(2007)Те о ри ја ма сов них ко му ни ка ци ја,Београд,Институт
заполитичкестудије,стр.191
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његовуулогуупроизводњизначењанеопходноједасагле
дамофункцијемедијскогспектакла:

медијскиспектаклпредстављаформусимболичког
апстраковањасоцијалнихзбивањаузетихуњиховој
емпиријскојдатости;

 медијски спектакл својом структуром обезбе
ђује да се осим реалне конституише и имагинарна
стварност;

социјалнафункцијамедијскојспектаклаукојојон
својимдејствомобезбеђујечининдентификацијере
ципијента са садржајем,односностварамогућност
пројектовањаемоционалнихтензија.11

Ме диј ски кон текст –  
зна че ње спек та кла у до ми нант ном ко ду

По сред ством ма сов них ме ди ја, иде о ло ги ја по ко ра ва не са мо све
сни, већ и ин стинк тив ноемо тив ни део би ћа 12.

Полазећиодчињеницедајезамасовногкомуникаторава
жноњеговоидејноопредељењеобликованоузпомоћполи
тичкихисоцијалнихвредностиукојимаделује,појављује
се питање могућности дешифровања скривене интенције.
Комуникатор, као елемент државног идеолошког апарата
поддејствомфакторакаоштосуполитичкисистеминорма
тивноправнипоредак,функционишеуреферентномоквиру
којим се дефинишењегов однос према окружењу. Ефекат
којипроизводиодређенозначењемасовнихмедијапретпо
стављатринивоасагледавања:реципрочнаразменапорука
међуофицијалнимцентримаинформисања,фидбекреакци
јеиспитивањемјавногмњењаианализоминтеракцијепре
мауредништву,итрећеи заовајраднајзначајнијиаспект
широкталасрасположењапубликенаконпримљеногсадр
жаја.Акојеуфункцијиовоградамедијскиспектаклпорука
којапосредујестварностидеолошкогсистема,уоквирукри
зногдруштвеногконтекстањеговаулогасеприлагођавапо
требамаонихкојимајенамењена.Медијскиконтекстовде
посматрамосастановиштадвекомпонентекојеутелевизиј
скомпреносупостајуцелина,гдеидеолошкоинформативна
странаподређујесебиестетскукојаосигураваемоционал
нидоживљај.Кодирањепорукео„замишљенојзаједници”
усусретусапраксомдекодирањауказујенапритисаккоји
самокодирањедобијаодпублике.Порукаувидудржавног

11Исто.
12Божовић,Р.(2010)Спектаклимедијскакултура,Кул ту рабр.126,Бео

град:Заводзапроучавањекултурногразвитка.
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медијскогспектаклапоредполитичкоинформативногсадр
жииемоционалноафективнидискурсучитавањаупроце
су декодирања. Тако у контексту друштвене кризе прили
комнастајањапредметарададржавногмедијскогспектакла
„Данамладости”1987.годинепрвидеоцелине(политичко
информативни)нијеустањудасамсебејаснодефинише,те
сесадржајокрећеемоционалноафективнојприродиспек
таклаитакоприлагођавапотребамапублике.Узимајућиу
обзирмогућностфеноменамедијскогспектаклапредвише
милионскимаудиторијумом,„гледаностдиректногпреноса
се процењује између 15 и 16 милиона ТВ гледалаца”13 уз
употребусимболичкогизраза значењеизазиваемоционал
нидоживљај.Тајдоживљајнеизазивасампрограм,колико
његоваконструкцијаусударусаактивномпубликом.Ипак,
ефекатзначењанијемогућеизмерити,осиманализомдеко
дирањанаступајућихполитичкихдогађајакојисуутицали
нанестајањедржавесадржанеуназиву Југословенскера
диотелевизије.

Сту ди ја слу ча ја: Ме диј ски спек такл – др жав ни 
сцен ски спек такл Дан мла до сти, 1987. го ди не

Руководећи се моделом обликовања идеологије кроз др
жавнисценскиспектакл,организационополитичкисекре
таријат Савезног одбора ССНРЈ 1956. године доноси од
лукуоусвајањукарактерапрославе25.Мајаиназив„Дан
младости”.

„Даседан25.Мајаназове„Данмладости”.Поводомтога
данауцелојземљисеорганизујупрославеДанамладости
којепосадржинитребадабудусмотреактивностиидостиг
нућамладегенерацијенаподручјуфизичкекултуре,култу
реиуметности,каоираданатехничкомваспитању.Заову
годинутогаданабиобишколскипразник,ауидућојбивећ
требалоразмотритидасепрогалсидр жав ним пра зни ком”14.

Усмислусистемаорганизацијеако„сеспектакломдемон
стрираламоћ,ондасекрозњеговуорганизацијувластучвр
шћивала”15. Организациона структура је подразумевала
вертикалнитипделегирањаодговорностиитооддржавног
врхаиСавезногодборазапрославу„Данамладости”,пре
коЦентралногкомитетанароднеомладине,републичкихи
срескиходбора,докоординатораиучесникаупрограму.
У сваком слету је учествовало неколико хиљада учесника

13Новинскоиздање„Младост”,1987.година.
14АрхивЈугославије,Фонд114.
15Лукић Крстановић, М. (2010) Спек та кли XX ве ка, му зи ка и моћ,

Београд:EтнографскиинститутСАНУ.
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подељених у готовошаблонске програмске целине. У на
реднимгодинамаслетзадржаваистиоблик,тематскикарак
терсвакогпојединачногизвођења,асценариојеистовреме
нобио„порука,императив,стањеивизијатејенатајначин
испуњаваосвојосновнизадатакдапредстављадруштвои
дасењемуобраћа”16.Умедијскомсмислу,засамутелеви
зију„Данмладости”језначиодогађајоднајвећеважности
заидеолошкиапарат,пасетаконаколегијумимаоњемуод
лучивалоипонеколикомесециунапред.Естетскадимен
зијамедијскогспектакла јенаводиладоносиоцеодлукада
редитељипреносаучествујууприпремислетаготовоистим
интензитетом као и сама припрема догађаја, па је тако за
годину коју обрађује рад важна чињеница да је редитељ
преносаучествоваонасастанцимаСавезногодборајошод
краја1986.године.

Уставна и национална криза од почетка седамдесетих по
степенојеугрожавалајугословенскудржавусведопочетка
осамдесетих година након Титове смрти. Умирање хари
зматичног вође, коинцидирала је са значајним глобалним
и локалнимпроцесима важним за утемељење историјског
контекста. На локалном нивоу долази до високог степена
спољнезадужености,великогдефицитаиинфлације.Након
економскеследииполитичкакриза,пасеод1981.насед
ницама највишихпартијских и државних органа говори о
националнимпроблемиманајпренаКосову, алииуцелој
земљи.Убрзодолазидозаоштравањаставовапреманаци
оналностимаусвимрепубликама,којећетрајатидо1985.
годинекадасерепубликепоновоокрећусвојимнационал
ниминтересима.УтовременаместопредседникаГрадског
комитетаСКдолазиСлободанМилошевић,којизаједноса
ИваномСтамболићемутиченаформулисањепитањанацио
налногидентитета.Године1987.МилошевићподржаваСр
бенаКосовупољуиовајговорсесматрапрекретницому
новијој српскојисторијиињеговоконачноусмеравањена
српскинационализам.Уовомпериодусезапочињесаши
рењемнационалистичкееуфоријеусвимрепубликама.Сло
венијајенајгласнијауизношењуставадавишенијеспрем
надасесолидаришесапроблемимаосталихрепублика.По
стављасепитањештасусадаелементизапотврдудруштва,
односнокогдруштва,теконачнокојенације?Којајетонова
идеологијаиштајепоњојскупверовањаивредностикоје
уједињује,текогауједињује?Какосадаизгледапорукакоју
требакодирати?Укомемедијскомконтексту?Којезначење
овапорукатребадаизазове?

16Исто,стр.118.
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Премаизлагањимаредитељасценскогспектаклаиредите
љателевизијскогпреноса17државнаструктураје,иакоуве
ликојмеринагриженаинтересимапојединачнихрепублика,
ималациљда„печатира”одрживостидеје југословенства.
Једанодначинаупотврдиовогнестабилногконцептаби
ло је одржавање саме манифестације. Саговорници даље
наводе да су неке републике (Србија, БиХ) предњачиле у
овој намери, док су друге као Словенија износиле ставо
веонепотребностикако самогдогађаја, такоиизношења
порукеуцелини.Уовојконфузнојконстeлацијијетребало
кодиратипорукукојаћезаједницикомунициратистањеак
туелногтренутка,акојућезаједницадекодиратиуоквири
мадоминантногкода„братстваијединства”.Савезниодбор
доносиодлукуопрограмукојикомунициранаслов“Упали
тесветло”,сапосебниммотом„неграницераздвајања,већ
границеспајања”.

„Кадабиназивзависиоодреалнихоколности,анеодидео
лошкихфикција,приредбабисезвала„Угасилистесветло”.
Теигресветлостиитаменисуиграречи,већреаланоднос
друштвапремаДанумладости”18.

Какојетелевизијскипреносреализованистовременонаоба
ијединаканала,самчиндекодирањајетребалодаусагласи
„пожељнотумачење”усвимрепубликамауодносунакла
сне,економске,културнедруштвенеиидеолошкеразличи
тости.Редитељи,којисубилиичлановиауторскогтимау
реализацијиконцептаманифестацијесагласнисупопитању
заједничкогименитељаизазивања„емотивногзначења”ко
јејепрограмусусретусапубликомтребалодапроизведе.
Њихов даљи заједнички став је да је државни идеолошки
апаратистицаоуправотајемоционалноафективниефекат
програмакаопотврдеоосећајузаједништва.Напитањео
томедалијеСавезниодборбиоподпритискомдруштвао
нескладудруштвенихидеолошкихтумачењаредитељпро
грамакажедајеутисакјавностинаконманифестацијезна
чиопотврду успешности унамери „вештачког одржавања
братстваијединства”.Процескомуникације,крозкодирање
идекодирањеунутарреферентног оквира јебиоизложен
притискузаједницејеркакокажеГрозданић:„Порукакоју

17УсврхуистраживањаобављенјеинтервјусаредитељемдогађајаМи
хаиломВукобаровићемиредитељемтелевизисјкогпреносаВеселином
Грозданићем.МихаилоВукобратовићјепремаписањуновинскогизда
ња „Младост” измаја 1986.: „Први коме је поверена ТВ реализација
приредбе ’Дана младости’, који се „дрзнуо” да стадионска дешавања
прекинеспотовимаитакоувеогласмладогкоментатора,иучиниопре
носдонекледругачијим”.

18Новинскоиздање„Младост”,мај1987.године.
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смослалијебилаоштећена,сашумом,јертонијеставСло
веније,делимичноХрватске,агдеСрбијапокушавадапо
кажедајетотако,датаидејајошувекпостоји.Сањалисмо
отворенихочију,гледалисмоанисмовидели”.

ОтежинитренуткаговориХашимРеџепи,председникСа
везаомладинеусвомпоздравномговорууоквируцеремо
није:„Садашњостјестетешка,проблемевечераснећемона
брајатијерихдобропознајемо.Приђимоближеједандруго
ме,упознајмосебоље,имајмовишеповерењаимеђусобног
уважавања,испољимовишеразумевањазанашеразликеи
јошвишеза јединство.Националнаприпадност,нијеине
смебитисметњазајачањејугословенскогсоцијалистичког
патриотизма”19.

Манифестација је у програмском смислу садржала преда
ју последњештафете, чија је порука формулисана у духу
песимизма.Посвојојструктуридогађајјебиопланиранна
истиначинкаоипретходни:штафета јепутовала66дана
крозсвекрајеве Југославије, завршила јесвојпутнаСта
диону ЈНА, а њу је председнику омладине ЦК СКЈ пре
дала једанаестогодишња ученица из Гњилана – Рејмонда
Брошај. Свечаности је присуствовало 50.000 гледалаца и
међуњиманајвишифункционериизсвихрепублика,ана
генералној пробиистовременои јединој проби са телеви
зијомприсуствовалојеготовополастадионскепублике.У
самомпрограмуучествовало је 5.500младих, интонирана
јехимна„ХејСловени”,апрограмјебиоподељенна4ви
шеслојнаблока.Свејеуказивалонаредовнуорганизацију
прославе.„Оноштојеову,разликовалоодпретходнихма
нифестацијајестеидејаоономштајетодруштвокојеслет
представља”20. Усклађено са потребама будућег значења,
коментарисањедогађајаизстудијазавремеживогпреноса
уфункцијимедијскогспектаклаимадодатнувредностјош
једногслојаучитавањапорукекојасежелипренети.Изтог
разлогасенаседницамаСавезногодбораразматраоитекст
којићепратитителевизијскипренос,патаководитељиДра
ганаКауцкииЗоранМодли21коментаришупрвутачкупод
називом„Бомбаугрудима–Каквоколонаоколо”укојојви
димоконцентричнекруговеколасвихнационалностикоја
сеуједномтренуткураздвајају:„Каоштовидите,колојепо
челосложно,алинештопочињедаседешава,гдејесадоно

19НовинскоиздањеНо во сти,26.Мај1987.
20НовинскоиздањеПо ли ти ка,28.мај1987.
21Према изјави Веселина Грозданића: „Претходних година су програм

преносиликоментаториизХрватске,Босне,Србије,ЦрнеГореинаиз
менничносукоментарисалиделовепрограма,аизстудијауСловенији,
ВојводинииКосовусукоментарисалицеопренос”.
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сложноколосапочетка,заштосеколаједнопоједнополако
одвајају,евопрвосеодвојилаСрбија,паХрватска,БиХ,јед
напоједнарепубликаипокрајинасеодваја,заштоиграмо
осамразличитихкола,заштоиграјуколанасвојенационал
немелодијеанеиграјузаједно,чиниседанисмосједињени
какобитребалодабудемо,овосхватамокаоупозорење,до
душераспеваноиразиграно,боримосеса8системаатакву
партитуру јетешкосложноодсвирати,овоколоупозорава
на тренутну ситуацију.Млади верују у боље сутра, али у
оносутранадкојимбисамиималиконтролу,панасредини
теренавидимоколопоновосједињено(разједињенаколасе
враћајуузаједничко),послерасутихколаетопоновосвих
насЈугословеназаједно.”Наконовогизлагања,програмски
се наставља нумера групеЏакарта под називом „Бомба у
грудима”,којаговорио„бомби”каосрцумладегенераци
је, „којомћебитиразнетосвештонастренутнораздваја”
(водитељТВпреноса).Водитељипрограматакођекажуда
програмусвојојосновијестеуметнички,алисумупоруке
политичкеидокнајављујублок„Достамијеврелеклиме”
додају:„Насвеовонадовезујесеслетнеколикосавремених
песамакојесвиволимо,којетребаданасподсетедаживимо
уистомдворишту,којећепостатинепријатномалоакога
испарцелишемо,оградама,тарабама,жицамаизакључаним
капијама”.Насемафорусусеисписивалиафоризмипопут:
„Свакинационализамједнакојеопасан,чакинаш”,ареди
тељпрограмакажедајетобиододатнипокушајдасеукаже
наактуелносттренутка.ПремаВукобратовићучињеницао
увођењусегментапопуларнекултуреупрограмскисадржај
указујенапотребуапаратадасеприближимладима,којепо
његовоммишљењуоватемавећувеликонијезанимала:„На
стадионсутададолазилисамопензионериињиховиунуци,
анашаидејајебиладапривучемомладекојихсеоватемау
суштинивишедотицала”.Уконтекстуформирањакодапо
руке,емотивнидоживљајјеимаоцентралнуулогу,патако
Грозданићобјашњаванекеодделовапрограма:„Нашапри
чајеималакључнопитањекакодаизазовемоемоцију,дога
ђајукојитовишеније,гдеемоцијаимасвемањеигдеседе
ловифедерацијеизмештају.Занашпреноспоредосновних
елеменатаважандеојебиодасесакривеноштафетаунесеу
слетскиансамблуцентралнидеотерена,дасеондакрозко
реографијуишпалирштафетаоднеседоограденазападној
трибини,предаупубликууправцусвечанеложеиизруке
урукууручималенојдевојчицисаКосова,којаћечекатина
једномпостаментунаврхурампеисподсвечанеложеукојој
јечекаопредседникомладинеХашимРеџепи.Билонамје
потребнодакретањештафететрајештојемогућедуже,јер
јетомоменаткојивраћатеемоције,иподиженакрешендо
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којијесамапредаја.Избезбедноснихразлогаушестредова
повертикалисубилиорганизованимомциидевојкесапо
лицијскеивојнеакадемијекојисусимулиралипубликукоја
преносиштафету.Крупнипланштафетеизрукеуруку је
тоштојеподизалоемоције.Реџепипоштојебиоприлично
крупанјеимаозадатак,ауистомсвојствуизазивањаемоци
ја,даињуиштафетупригрлииподигне,пренесесадруге
странеусвомнаручју.Покушалисмодапокажемоемоцију
заједништва”.Наконпрограмакојијеусадржајномсмислу
указивао на фрагилност државног система, у неформал
номделупреносамоглосечутиспонтаноизвођењепесме
„ДружеТитомитисекунемо”,каоуграђенапотребазапо
тврдом оданости према „идеји југословенства” и култном
вођикогавишенема.Годинекојесууследилесујаснопока
заледа„наученапесма”нијеистоштоиреаланживот.Овој
анализитребадодатиидогађајкојијепредстављаосимбо
личкунајавутрауматичнеконстелацијекојаследи–плакат
запрославу„Данамладости”реализоваоједизајнерскисту
дио„Новиколективизам”изЉубљане,међутимиспостави
лоседајеупитањуредизајннацистичкогплаката„Трећи
рајх”РихардаКлајна,аштафетајенаврхуималаосамцр
венихкапљицачијесимболичноучитавањератнихдогађаја
којисууследилинетребапосебнообјашњавати.

За кљу чак

Медијска култураиполитичкидискурсипомажууспоста
вљањухегемонијеспецифичнихполитичкихгрупаипроје
ката,патакостварајупредставекојебитребалодаобезбеде
слагањесаодређенимполитичкимстановиштемиидеоло
гијом22.Утренуткудруштвенекриземедијскиспектаклима
задатакформулисањакодапорукекојаћеусусретусапу
бликомизазвати значењеосећаја заједништвау решавању
одређеног друштвеног проблема. Са друге стране, само
значењезависићеодконтекстаипозицијемоћиактивнепу
бликекојајезаинтересованазаодносеукризномдруштву.
Медијски контекст, посматран са становишта међусобног
односамедијскогспектаклаимедијскепублике,зависиод
дефиниције идеологије у којој порука настаје, па тако ак
тивна публика декодира поруку у односу на представу
„идеолошке стварности” која јој је понуђена. Уколико та
„стварност”нијеукатегорији јасногдоминантногкода,са
конкретним идејама о националним и другим питањима
идентитета,нисампроцесдекодирањанеможеиматисвр
сисходанмедијскиефекатуиспуњењузадатогциља.Пору
какојанастајеуоквирудоминантногкодакојијенагрижен

22Келнер,Д.(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио.
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сумњамаорелевантностисопственогпостојања,тешкода
можеутицатина„пожељан”процесдекодирања.Анализом
наративајеустановљенодачиниоципроблеманисумогли
даутичунаконфузијуунутардоминантногкодапасусвоју
порукуформулисалиуодносунаактуелнидруштвенитре
нутак,медијскимпрограмомкоји језначењепроналазиоу
сусретуживогтелевизијскогсадржајаимедијскепублике.
Како?Прихватајућитезудаидеологијамобилишеосећања,
емоцијеиверовања,уциљустварањасагласјаодоминант
нимпретпоставкамаудруштву,централнатачкаделовања
медијскогконтекстастудијеслучајаодносиласенаевоци
рањеемоцијакаоосновезамогућностодрживостипојмаза
једништва.Даље,студијајепоказаладасеутренуткунеуса
глашеностипотребезапостојањемманифестацијекојапро
мовише„идејујугословенства”,државаобраћазаједнициса
идејомбуђењаизколективногснасапоруком„Упалитесве
тло”.Усфери„светлогитамног”,асастановиштаактивне
публике,подвојеносткарактерапорукеморалајеутицатии
на„супротстављенупозицију”медијскепубликеупроцесу
декодирања.Заонекојесусматралидаје„светлоугашено”,
територијавишенијепосматранакаоцелина,апартијани
јебилаидеолошкиимператив.Таконипроцесдекодирања
нијемогаоизазватидругачијезначење.Заонекојимајесве
тлојошувекбило„упаљено”,изражавањесумњеосопстве
номпостојањуунутарпорукедоминантногкодауказујена
проблематикупозициједекодирањаунутаристогкода.Тако
посматраномедијскиконтекст,којинастајекаоинструмент
државног апарата који нема јасну идеологију, у оваквим
околностима,немасвојушансууостварењусвогзадатка.
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THECONTEXTOFMEDIASPECTACLEUNDERTHE
CIRCUMSTANCESOFSOCIALCRISIS

Abstract

From the perspective of a predominantly hegemonic discourse, the
paper addresses the issue ofwhat happens to themeaning ofmedia
contentswhentheideologicalaspectofmessagecodingisunclear.The
paper analyses theprocesses causedby themedia context in contact
with active audienceunder the circumstancesof social crisis, on the
example of themedia spectacle of the state ideological apparatus of
theSocialistFederalRepublicofYugoslaviain1987theYouthDay.
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