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ПРИНЦИПИМЕДИЈСКОГ 
УТИЦАЈА

Сажетак: Ме диј ски ути цај под ра зу ме ва при ме ну од ре ђе них ви до
ва ко му ни ка ци је са ци љем про ме не на ви ка, по на ша ња или уве ре ња 
љу ди ко ји ма се обра ћа мо. Раз вој но вих тех но ло ги ја и ма сов них ме
ди ја мно го је бр жи од раз во ја на ших спо соб но сти про це су и ра ња 
не пре глед ног мно штва ин фор ма ци ја са ко ји ма се су сре ће мо. Због 
не мо гућ но сти пре ва зи ла же ња соп стве них ког ни тив них огра ни че
ња, по сле ди ца убр за ног раз во ја ме ди ја је да се све ма ње ан га жу је
мо у ана ли зи да те си ту а ци је као це ли не. Свет у ко ме жи ви мо по
стао је мно го ком плек сни ји, а на ше ре ак ци је знат но упро шће ни је. 
Ме ди ји су иде ал но сред ство да се у та квим окол но сти ма оства ри 
же ље ни ути цај, а основ на так ти ка је ве о ма јед но став на – до вољ
но је са мо по ну ди ти па жљи во иза бран и огра ни чен број ин фор ма
ци ја. У са вре ме ном до бу, за ве ћи ну љу ди до го ди ло се са мо оно што 
је об ја вље но у ме ди ји ма, од но сно оно што је по сре до ва но је зи ком 
ме ди ја. Се ман тич ка функ ци ја ме диј ског про сто ра омо гу ћи ла је 
јед но став ну и ефи ка сну при ме ну мно гих тех ни ка ме диј ског ути
ца ја. У овом ра ду из ло жи ће мо основ не прин ци пе на ко ји ма се оне 
за сни ва ју.

Кључне речи: ме ди ји, ути цај, ко му ни ка ци ја, ма ни пу ла ци ја, 
доноше ње од лу ке

Увод

Један од пионира пропаганде, односа са јавношћу и при
мене принципа медијског утицаја, био јеФројдов (Freud)
нећакЕдвардБернеиз(EdwardBernays),који јевећпочет
комдвадесетогвекауочионеопходносткоришћењамедија
каосредствапутемкојегјемогућелакоиефикасноутицати
наљуде:„До јавностисеможедоспетисамопосредством
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постојећих медија комуникације.”1 Физичка раздаљина
одавновишенијепрепрекаукомуникацијисапотенцијал
нимкупцимаиклијентима.Посебнопојавомновихмедија,
она јеупотпуностипревазиђена.Приступљудимапостао
јевишенегоикадаперсонализованидиректан,амеђусоб
накомуникацијачешћаиједноставнија.Познавањемедија
неопходнојесвакомекожелимењатијавномњење:„Онмо
радапознајефизичкасредствакојимаприступасвојојпу
блици: радио, говорница,филм, писмо, реклама, памфлет,
новине.Онморазнатикакодаидејупреведеупојмовекоји
одговарајусвакомобликукомуникације,такодатоњегова
публикаможеразумети.”2Будућидоброупознатсадостиг
нућимаФројдовешколепсихоанализе, Бернеиз је схватио
дајемогућеутицатинаљудедасепонашајуирационално
акопроизводекојеимнудимоповежемосањиховимпоти
снутимемоцијама,жељамаиосећањима.Стваринекупу
јемо на основу рационалних разлога зашто су оне за нас
добре, него на основу тогашто сматрамо да ћемо сеосе
ћа ти бо љеакоихкупимо.3Свакипроизводкојисенудина
тржиштуможезанаспостатиснажанемоционалнисимбол
оногакакожелимодабудемовиђенииприхваћениодстра
недругих.Говорећи језикомсемиотике,мизаправонеку
пујемопроизводенегозна ко ве.Кадабирамоаутомобил,ми
небирамопревозносредствокаопрактичнупо тре бу,јерби
ондаскоросвакибиодовољнодобар,негобирамоикупу
јемознакнашегживотногстилаилистатусакаонештошто
же ли мо.Кадавидиморекламузапарфемнакојојдоминира
лицепознатеглумице,мижелимодакупимоњенумладост,
лепотуисексепил,анебочицупарфема.Овакваодлукаје
ирационална,икаоштоћемодаљевидети,тамогдеизостаје
рационалностотварасевеликипростормедијскомутицају.

Заокрет од приказивања карактеристика производа и њи
ховефункционалностикаповезивањупроизводасанашим
емоцијама,великиједоприносБернеизаразвојупропаган
де,маркетингаирекламнеиндустријеуцелини.Оствари
вањенашихжеља,постаједоминантнијеодзадовољавања
нашихпотреба.Циљјебиодасепроизводивишенекупују
самозбогбазичнихпотреба,негодапостануизразнаших
унутрашњихпотиснутихжеља.Натојоснови,могло једа

1 Bernays, E. (1961) Crystal li zing Pu blic Opi nion, New York: Liveright
PublishingCorporation,p.125.

2 Bernays,L.E.(1928)ManipulatingPublicOpinion:TheWhyandTheHow,
Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy,Volume33,Issue6,Chicago:Universityof
ChicagoPress,p.961.

3 Curtis,A.TheCenturyoftheSelf–Part1:„HappinessMachines“,20.March
2018.,https://www.youtube.com/watch?v=DnPmg0R1M04
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серазвијепотрошачкодруштвокојејетребалодапокрене
капиталистичкотржиштекојесенашлоузастоју.Кадасвоје
основнепотребељудизадовољеондапрестајудакупују,а
жељеникаданећебитизадовољене,увекћепостојатинове
којећенепрекидноодљудистваратипотрошаче.Стимула
цијомунутрашњихжељапотрошачаињиховимзадовоље
њемпутемкуповинепроизвода,откривенјеновначинупра
вљања и контролисања ирационалних сила маса. Бернеиз
јетогабиоупотпуностисвестан:„Свеснаиинтелигентна
манипулацијаорганизованихнавикаиставовамаса,важан
јеелементудемократскомдруштву.Оникојиманипулишу
овајневидљивимеханизамдруштваконституишуневидљи
вувласткојајеистинскавладајућасиланашеземље.”4Иако
напрвипогледовамисаоизгледакаодаоправдаваманипу
лацијукаотакву,Бернеизсматрадајеутицајнаљуденео
пходанкакобидруштвенисистеммогаодафункционише,
односноданебибиопрепуштеннеконтролисанимдеструк
тивним силама индивидуалног и колективног несвесног.
Стручњаци пиара који разумеју колективну свест и знају
какодаутичунању,посредујуизмеђуцентарамоћиијав
ности.Њихова улога немора нужнобитинегативна. Зато
своју чувену књигу „Пропаганда” Бернеиз оптимистички
завршаваречима:„Пропаганданикаданећенестати.Инте
лигентниљудиморајуразуметидајепропагандасавремени
инструментузпомоћкојегсемогуборитизапродуктивније
резултатеипомоћидасеухаосунесеред.”5Овајдалекосе
жниувидомогућио је даљиразвој различитих стратегија,
тактикаи техникаутицајачему јепосебнодопринеопро
фесор социјалнепсихологијеимаркетингаРобертЋалди
ни (Robert Cialdini). Он је развио теорију утицаја која се
засниванашесткључнихпринципа:ре ци про ци те та, оба
ве зи ва ња и до след но сти, дру штве не по твр де, до па да ња, 
ау то ри те та и оску ди це.Његоврадјеимаоогроманутицај
намаркетиншке имедијске праксе друге половине дваде
сетогвека,апосебнопостајерелевантануериновихмеди
јаињиховеприменеудвадесетпрвомвеку.Разумевајући
дубљепсихолошкеи социолошкемотиве понашања купа
ца,клијенатаикорисникамедијскихуслуга,Ћалдининуди
алатекојикреаторимамедијскихсадржајаомогућавајубрз
и ефикасан утицај на циљану публику.Велики број науч
нихистраживањаиексперименатакојисуспроведени,као
инепрекиднапрактичнаприменапринципакојејеЋалдини
издвојио,потврдилисуњиховуделотворност.

4 Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,NewYork:IgPublishing,p.28.
5 Исто,стр.127.
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Ре ци про ци тет
Ре ци про ци тет јепотребадаузвратимоуслугу јер сеосе
ћамодужнидатоучинимо.ПрофесорсоциологијеФилип
Кунц(PhillipR.Kunz)извеојеједанексперимент.6Послао
јебожићнечеститкепотпунонепознатимљудима.Већина
њих јељубазноузвратила слањембожићнечеститке, а да
имнијебиопознатидентитетособекојаимјепослалаче
ститку.Реаговалисупоаутоматизму–добилисучеститку
иосећалисуседужнимдаузврате.Правилокаже„дасмо
дужнидаузвратимо,нанекиначин,кадаоддругеособедо
бијемонешто.”7Тајосећајћебитиизазванунамаиуситу
ацијикадаништанисмонитражилидадобијемо.Скорода
немачовекакојинеосећапотребудаузвратипозивнавече
руиликададобијерођенданскипоклон.Људисестриктно
придржавајуовогправилајернежеледабудуодбачениод
странедруштвенегрупекојојприпадају.Снагаовогпринци
папосебносеогледаутомештојепотпуноделотвораниу
односунаљудекојинамнисублиски,илинамсенесвиђа
ју.8Консеквенцепотпадањаподреципроцитеткаотехнике
утицајамогубитивеомаозбиљне,јерсмочестоспремнида
забилокојељудеилиорганизацијеурадимооноштоони
желе,самозатоштосунамучинилинекумалууслугупре
постављањасвогзахтева.Правилореципроцитетанетражи
даразменабудеуједначена:„Малаиницијалнауслугаможе
произвестиосећајобавезедапристанемоназначајновеће
узвраћањеуслуге.Каоштосмовећвидели,правилодозво
љава једној особи да изабере природу задуживања током
чињењапрвеуслугеиприродувраћањадугатокомузвра
ћањауслуге,збогчегалакоможемобитиизманипулисаниу
неправеднојразмениодстранеонихкојижеледаискористе
овоправило.”9

Принцип реципроцитета најлакше је разумети на основу
пракседавањабесплатнихузоракауадвертајзингу.Циљје
дапотенцијалникупацпробаодређенпроизводилиуслу
гу,какобиседодатнозаинтересовао.Кадатокомпромоци
јепроизводадобијемобесплатниузорак,осећамоседужни
дананекиначинузвратимоизбогтогаћемосепреодлу
чити на куповину понуђеног производа. Истраживања у

6 Kunz,P.R.andWoolcott,M.(1976)Season’sgreetings:Frommystatusto
yours,So cial Sci en ce Re se arch,5,Amsterdam:Elsevier,pp.269278.

7 Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.19.

8 Regan,R.T.(1971)Effectsofafavorandlikingoncompilance,Jo ur nal of 
Ex pe ri men tal So cial Psycho logy,7,Amsterdam:Elsevier,pp.627639.

9 Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.33.
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угоститељствупоказујудаконобарикојигостимаузрачун
дајуислаткишдобијубакшишвећиупросекуза3,3про
цента.Акосвакомгоступоклонеподваслаткиша,бакшиш
можебитивећичакдо14процената.10Уериновихмедија,
посебноинтернета,нудинамсевеликибројбесплатнихи
кориснихсадржаја,слободанприступвеомавреднимдиги
талним ресурсима, могућност да испробамо и користимо
софтвернаодређеновреме(FreeTrial),аунајвећемброју
случајевазаправосерадиопромотивнимпраксамазасно
ванимнапринципуреципроцитетасациљемвећепродаје,
јерврлобрзоследиикомерцијалнапонудакојакорисници
мапостајемногоприхватљивија.Натајначининтересенти
брзопостајуредовникупципроизводаиликорисниципо
нуђенихуслуга.Например,можемодобитинеколикогига
бајтаскладиштеногпросторанаинтернетубесплатно.Када
нас јепривукласвојомвеликодушномпонудом,компанија
намнудијошбесплатногпростораакоуслугуузвратимота
коштоћемопонуђенилинкшероватинашимвиртуелним
пријатељима.

Оба ве зи ва ње и до след ност
Принцип оба ве зи ва ња и до след но сти заснива се на изра
женојпотребидасачувамосопствениинтегритет.Тозначи
даћемотежитидабудемомаксималнодоследниономешто
смо претходно рекли или учинили, без обзира на околно
сти,чињеницеилимишљењедругихљуди.ТомасМориар
ти(ThomasMoriarty)саУниверзитетауЊујоркуспровеоје
експеримент који добро илуструје примену овог правила.
Једанистраживачјебиоуулозикупачанаплажи,адруги
лопова.Упрвојфазиексперимента,посленеколикоминута
лежањанапешкируислушањамузикесарадија,купачби
устаодапрошетаплажом.Убрзобисепојавиолопов,згра
биорадиоикренуодабежи.Истраживање јепоказалода
последвадесетизвођењаексперимента,самочетворољуди
јепојурилозалоповом.Међутим,кадајеекспериментмало
измењентакоштојекупачпреодласказамолиоприсутнеда
мупричувају ствари,резултатисусе значајнопроменили.
Покренутиправиломобавезивањаидоследности,уистим
условима је чак деветнаесторо људи кренуло да заустави
лопова.11

10Strohmetz,D.B.,Rind,B.,Fisher,R.andLynn,M.(2002)Sweeteningthe
till–theuseofcandytoincreaserestauranttipping,Jo ur nal of Ap plied So cial 
Psycho logy,32,Hoboken:WileyBlackwell,pp.300309.

11Moriarty,T.(1975)Crime,commitment,andtheresponsivebystander,Jo
ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy, 31, Washington: American
PsychologicalAssociation,pp.370376.
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Битичовекодинтегритетакојиједоследансвојимставови
маособинајекојасепоштујеуљудскомдруштву.Међутим,
честоупадамоузамкудаостајемодоследнииуситуација
макадајетоштетнозанассамеилидругељуде.Уданашње
време то јепосебноизражено, јернасмедијинепрекидно
излажувеликомбројуинформацијакојејенемогућестално
провераватииликритичкипромишљати.Најлакшејесамо
остати доследан ранијим ставовима и одлукама, и посту
патиускладусањима.Наовајначинселакшеносимоса
комплексношћу савременогживота јер редукујемопроцес
обрадемногобројнихинформацијаибржедоносимоважне
одлуке.

Какоједоследностпретходнимуверењимачестасубститу
цијазакритичкистав,овоправилосевеомауспешнокори
стиодстранеонихкојижеледаимодговоримонањихове
захтевебезпретходногозбиљногпромишљања.Социјални
психолозисуутврдилидаиспољавањедоследностиоства
рујесвојмаксималниефекатакотомепретходиоба ве зи ва
ње.Тозначидааконекогнаведемодасеобавеженанешто,
он ће даљепо аутоматизмуостати чврстодоследан својој
одлуци.12Например,можемопосредствоминтернетадоби
тиједноставанупитник.Одговарањемнаодређенапитања
изражавамосвојставкојинасобавезује.Посленеколикода
на,творацупитникаможелакоискориститинашупотребу
даостанемодоследниодговорима,какобиоствариожеље
нициљ.Тестможедапошаљедобротворнаорганизација,а
једноодпитањаможебити„Штабистеодговорилиакоби
васнекозамолиодадонацијомпомогнетеДруштвозаборбу
противрака?”Већинаиспитаникабиодговориладабирадо
помогла.Акоубрзопослетогадобротворнаорганизацијаза
молизадонацију,можемоочекиватимноговишедонатора,
негоуслучајудасељудипретходноничимнисуобавеза
ли.Стратегија која сепримењује упримениовогправила
је веома једноставна.Људи се прво наведу на тривијално
обавезивање,нанештоштоимделујеситноизанемариво,а
затимсепопринципудоследностивеомалаконаведунаве
ћеобавезивање.Например,можемонаинтернетунаићина
веомаповољнупонудукојанасинтересује,којајескоробе
платна,коштасамоједандолар.Иницијалнициљнијепро
фит,негообавезивање.Кадасмосеједномобавезали,више
нисмосамоинтересенти,већсмопосталиклијентииликуп
ци:„Начелнаидејаједасеотворипутзапунудистрибуцију
такоштосепочнесамаломнаруџбином…Погледајмото
наовајначин–кадаособапристанедапоручивашуробу,

12Brownstein,A.(2003)Biasedpredecisionprocessing,Psycho lo gi cal Bul le
tin,129,Washington:AmericanPsychologicalAssociation,pp.545568.
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иакојезарадатакомаладанепокриванитрошковезвања,
онавишенијеинтересент–онајепосталаклијент.”13Зато
многи ауториупозоравајудапазимокаданамнеко тражи
пристанакнаситнезахтевејертоможезначајноутицатина
променусликекојуимамоосамимасеби,навредностикоје
заступамоинакрајунапристајањенамногокрупнијезах
тевенакојеиначеиницијалнонебисмопристали.14Видимо
дајемогућесаскоробезначајнимпочетнимобавезивањем
утицатинапроменусликекојунекоимаосеби,салакоћом
гаодинтересентатрансформисатиулојалногклијентаили
купца,акојићенакрајуиспунитицеониззахтевакојисуу
складусановомсликомкојујеосебистворио.Затоправило
обавезивањаидоследностипокомељудичестопоступају
функционише по принципу: „Нису они креирали одлуку;
одлукајекреиралањих.”15

Могућностдасепосредствоминтернеталакодођедопоје
диначнихпотенцијалнихклијената, компанијеобилатоко
ристе.Распишесенаградниконкурснакојиучесницитре
бадапошаљутестимонијалонајбољимкарактеристикама
производа које користе.Не само да је очигледна примена
принципа обавезивања и доследности на сваког учесника
конкурса,већијавнопубликовањењиховихтестимонијала
тајутицајзначајноповећава.МортонДојч(MortonDeutsch)
иХеролдЏерард(HaroldGerard)саУниверзитетауЊујор
ку, спровели су истраживање у коме су јаснопоказали да
смонајмањевољнидамењамосвојеставовекојесмојавно
исказали,чакиуслучајуизношењааргуменатаичињеница
којиихоспоравају.16Многекомпанијеоглашавајуконкурсе
надруштвениммрежамакаоштојеФејсбук,несамодаби
допрледовећегбројапратилаца,негоидабиприменомпра
вилаобавезивањаидоследностимногобројнеинтересенте
претворилиулојалнекупце.Кадасељудипријавенакон
курс,онисевећјавнодекларишудаподржавајубренд,што
јеобликобавезивања.Одтогтренутка,њимаћебитисвете
жедасеодупрупонудамакојећестизатиодкомпаније,због
потребе да остану доследни и избегну стање психолошке

13Green,F.(1965)The„footinthedoor“technique,Ame ri can Sa le smen,10,
Burlington:NationalResearchBureau,p.14.

14Freedman,J.L.andFraser,S.C.(1966)Compliancewithoutpressure:The
footinthedoortechnique,Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy,4,
Washington:AmericanPsychologicalAssociation,pp.195203.

15Cialdini,R. (2009) In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEdu
cation,p.93.

16Deutsch,M.andGerard,H.B.(1955)Astudyofnormativeandinformati
onal social influences upon idividual judgment, Jo ur nal of Ab nor mal and 
So cial Psycho logy, 51,Washington:American PsychologicalAssociation,
pp.629636.
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нелагодностикојесеупсихологијиназивакогнитивнади
сонанца. На пример, компанија може расписати наградни
конкурснакомесуглавненаградепетодневнопутовањеу
некуегзотичнуземљуикомплетпроизводанапоклон.Уче
шћенаоваквомконкурсукарактеришејавнаидентификаци
јаучесникасабрендомимогућносткоришћењапрвобитног
обавезивања учесника конкурса за касније комерцијалне
понудеодстранекомпаније.Другипримерможебитикори
шћењеинстаграмакаофотоцентричногмедија.Компанија
можерасписатифотоконкурс,уоквирукојегћенајинтере
сантнијефотографијебитиодштампаненашољамазакафу
иобјављененаинстаграму.Великибројучесникаконкур
са јавноћеобзнанитисвојулојалностбренду,штокомпа
нијиствараидеалнуциљнугрупузакаснијекомерцијалне
понуде.Кадасеправилноприменинадруштвениммрежа
маисајтовима,овајпринципутицајапостајемоћанфактор
повећањаконверзијаипродаје.

Дру штве на по твр да
Гледаноизугласоцијалнепсихологије,принципдру штве не 
по твр деузимауобзирутицајмишљењаипонашањадругих
људинанашеодлукеудатојситуацији.Једанодпримераде
лотворностидруштвенепотврдеумедијима јенаснимљен
смех карактеристичан за телевизијски формат ситкома.17
Иакобисмосесложилидајетаврстаефектабанална,при
мењујесе јерсуистраживањапоказаладасе захваљујући
наснимљеномсмехупубликавишеичешћесмеједокгледа
комедију,којутакођевреднујемноговишекаозабавнијуи
смешнијунегокаданемадодатогсмеха,збогчегајењегово
увођењепотпунооправданогледаноизуглателевизијских
продуцената,посебнокадасерадиосеријамаслабијегква
литета.Урекламнимкампањамасасвимједовољнонагла
ситидајепроизводbest sel ler,дагакупујевеликибројљуди,
чимесечестопостижевећиефекатпродајенегоистицањем
његовихдобрихкарактеристика.Билокаквуидејујемогуће
пласиратиумедијима,самоакосепубликауверидајепри
хвата већина: „Принцип друштвене потврде каже:Што је
већибројљудикојисматранекуидејуисправном,вишеће
одређенипојединацвероватидајетаидејатачна.[…]како

17„Наснимљенсмехукомедијаманамомогућаваувидутенденцијудана
смехкојичујемоодговоримосопственимсмехом–радисеотехници
контролепубликекоја јеексплоатисанаодстранеимператораНерона
каоиодстранепродуценатаI Lo ve Lucy.”,Provine,R.(2001)La ug hter: A 
Sci en ti fic In ve sti ga tion,NewYork:PenguinBooks,p.3.
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физичкидоказнијемогућепроменити,неопходнојепроме
нитидруштвенидоказ.”18

Друштвенапотврдајевеомачестокоришћенатехникаути
цајанаинтернету.Онаможедаимаразличитеформеувиду
дељења различитих садржаја, текстуалних и видео сведо
чанставанасајтовима,приказаиоценаодстранекорисника,
итд.Објављивањетестимонијаланаглавнојстраницисајта
салинковимакауслугамакојесуклијентикористили,веома
успешнопратиоцесајтапретвараулојалнекупце.Дабисе
подстаклоштовишепријављивањазадобијањеnewslet te ra,
праксаједасенаопцијизапријављивањеистакнебројоних
којисусевећпријавили.Кадапунољудипратиодређеног
блогера, првапомисао је дабимождаими требалода га
пратимо.Сигурнопишеонечемважномштонебисмосме
лидапропустимо.Кадажелимоданаручимонекукњигу,
прећемосеопределитизаонукојаимавишестотинапо
зитивнихрецензија,негозаонукојанеманиједну.Постови
надруштвениммрежамакојиимајунастотинекоментара,
свакакозаслужујуинашупажњудаихпрочитамо.Прећемо
прочитатичланаккојијешерованвишестотинапута,него
самонеколикопута.Иаконамовакавначиндоношењаод
луканапрвипогледделујеблиско,друштвенапотврдајега
ранцијамасовногкоришћења,алинеиквалитетапонуђеног
садржаја.Уконтекступрименеправиладруштвенепотврде
компаниједобрознајудасуљудинапрвомместудруштвена
бића,атекзатимпотрошачи.Затобирајустратегијемедиј
скогутицајакојеовудруштвенудимензијуозбиљноузимају
уобзир.Коришћењедруштвенепотврдејеуспешанпутиз
градњекредибилитетабренда,преусмеравањапажњенеод
лучнихпотенцијалнихклијенатаисамимтимостваривање
жељеногутицаја.

До па да ње
Правилодо па да њакажедаћемонајрадијепристатидаис
пунимоодређензахтеводљудикојепознајемоикојинам
сесвиђају.Штонамсенековишесвиђа,бићеивећенаше
поверењеуњега.Истраживањапоказујудаутицајдруштве
невеземноговишеутиченаодлукуокуповинипроизвода,
негоонсам.19Најчешћипримерприменеправиладопада
њајеприказивањевеликогбројалепихиатрактивнихљуди,
највише девојака, којима нас медији непрестано засипају.

18Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,pp.108109.

19Frenzen, J.R. andDavis,H.L. (1990) Purchasing behavior in embedded
markets, Jo ur nal of Con su mer Re se arch, 17, Oxford: Oxford University
Press,pp.112.
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Једнапозитивнакарактеристикаособе,афизичкиизгледје
најочигледнија,одређујеначиннакојијетаособаперципи
ранаоддругихљуди.Истраживањасупоказаладафизички
атрактивниљудиимајубољиположајудруштвујерћепре
добити посао, у просеку ће имати већу плату, имаће веће
шансезаунапређењенапослу,сматраћесезаинтелигент
нијеипаметније,бићеимпоклањанавећапажњаимањеће
битикажњавани.20Затонијеслучајнодасе занајразличи
тијемедијскесадржајенајвишеангажујуљудикојидобро
изгледају.Натајначинсепостижебрзитренутачанутицај
напублику.Несвеснапречицаузакључивањуједаонајко
јидоброизгледаморабитиидобар.Уљудекојисудобри
имамоповерење,штозначидасмовишеспремнииспунити
захтевекојенамонипоставе.Истраживањекојејеспрове
лаШелиЧејкен(ShellyChaiken)саУниверзитетауТорон
ту,потврдило једаће атрактивниљудилакшеутицатина
променумишљењакодпублике:„Углобалу,експериментсе
бавиоважношћуатрактивностионогакојикомунициракао
детерминантеубеђивања.Дабисеразмотрилоовопитање,
у експерименту су учествовалеживе,физички атрактивне
инеатрактивнеособе,којесуималезадатакдапренесупо
рукукојајетребалодаубедициљнугрупу.Предвиђањеје
билодаћеатрактивнеособеукомуникацијибитивишеубе
дљиве, негонеатрактивне.”21У адвертајзингуи рекламној
индустрији непрекидно се примењује правило допадања.
Маркетиншкистручњаци знајудамедијски садржај треба
креиратитакодајепроизводповезансанечимштосепо
тенцијалнимкупцимасвиђа.Збогтогајетешкозамислити
већинурекламабеззгоднихисексепилнихдевојакакојеу
њимапозирају,иаконајчешћенемајуникакведиректневе
зе сапроизводомкоји сенуди.Стручњацидобро знају да
ће потенцијални купци одреаговати на производ на исти
начин како реагују на атрактивнемоделе.Уистраживању
којесуспровелиСмит(Smith)иЕнгел(Engel)фотографија
аутомобилајепоказанастодвадесеторицимушкараца.Пола
испитаникаједобилофотографијунакојојјебиосамоауто
мобил,аполафотографијунакојојјеиспредаутомобилапо
зиралазгоднадевојка.Испитаницикојисугледалифотогра
фијусадевојком,оценилисуаутомобилкаопривлачнијии
бољедизајниран,негоиспитанициупрвојгрупи.Такођесу
гапроценилидајескупљи,бржиимањебезбедан.Већина

20Olson,I.R.andMarshuetz,C.(2005)Facialattractivnessisappraisedina
glance,Emo tion, 5,Washington:AmericanPsychologicalAssociation, pp.
498502.

21Chaiken, S. (1979) Communicator physical attractiveness and persuasion,
Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy, 37,Washington:American
PsychologicalAssociation,p.1388.
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испитаникајенегираладајенањиховуоценуутицалопри
сустводевојке,иакојеистраживањетонедвосмисленопока
зало.22 Принцип допадања у овом случају функционише
веомаочигледно:потрошачивидеатрактивнудевојкукоја
имсесвиђаитајдоживљајаутоматскипреносенапроиз
водкојисенуди.Култселебритиличноститакођејезасно
ваннапринципудопадања.Разлог је веома једноставан–
маркетиншкимодељењимакомпанијалакшеједапроизвод
асоцирајусанекомпознатомличношћукојасевећсвиђаве
ликомбројуљуди,негодаодпочеткамукотрпноградекам
пањузасампроизвод.Битнојесамодасепознаталичност
допадаљудима,ауопштенијебитнодалиимабилокакве
директневезесапроизводомкојирекламира.

Генерално говорећи, волимо све оношто нам је блиско и
познато.Фреквентноприказивањеодређенихљудиилица
умедијима,ствараутисакблискостиидопадањакодпубли
ке.Збогтогаимпубликаверује,иакоихникаданијелично
упознала.Поредфизичкогизгледа,постојеидругифактори
којимогуизазватидопадање.Свиђајунамсељудикојису
намаслични.Затомаркетиншкеагенцијезатестимонијале
бирајупросечнељудекадажелепродатипроизводеширо
кепотрошње.Важноједациљнагрупанарекламамавиди
људекојисусличнињима:„Мићемонаосновупоступака
другиходлучитиштајеисправнопонашањезанас,по себ
но ка да ви ди мо да су ти дру ги слич ни на ма.”23Тоукључује
сличнеставовеиразмишљања,личнеособине,понашање,
заједничка интересовања, одевање, порекло или животни
стил.Бергер (Burger)исарадницисаУниверзитетауСан
таКлари су закључили: „Унашемистраживању, случајна
сличностсанекимкојеупутиозахтев,каоштоједатумро
ђења или име, била је довољна да изазове реакцију. Дру
ге студије су утврдиле да су кратка конверзација, слично
одевање,коришћењеличногимена,чакинеколикоминута
присуства,довољнидапокренуовајпроцес.”24

Јошједнапознатастратегијаутицајапотпадаподпринцип
допадања.Тојечувениметодуислеђивањуназван„добар
полицајац”/„лошполицајац”.Циљполицијскогислеђивања

22Smith,G.H.andEngel,R.(1968)Influenceofafemalemodelonperceived
characteristics of an automobile,Pro ce e dings of the 76th An nual Con ven
tion of the Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a tion, 3,Washington:American
PsychologicalAssociation,pp.681682.

23Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.118.

24Burger,J.M.,Messian,N.,Patel,S.,delPrado,A.andAnderson,C.(2004)
Whatacoincidence!Theeffectsofincidentalsimilarityoncompliance,Per
so na lity and So cial Psycho logyBul le tin,30,ThousandOaks:SAGEPublica
tions,p.42.
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је да сештопредобијепризнањеод странеосумњиченог
лица.Првонаступа„лошполицајац”,претиосумњиченом,
агресиван је и веома непријатан. После њега „добар по
лицајац” игра улогу особе која разуме осумњиченог, која
је добронамерна и којаму је блиска.Наравно да због то
га по правилу допадања задобија поверење осумњиченог,
којинајчешћепризнаједелокојејеучинио.Овастратегија
утицаја веома често се користи умасовниммедијима.На
пример,акојенеопходнодаелектричнаенергијапоскупиза
15процената,вестбинаишланавеликиотпоркодграђана.
Затопрвонаступапредставниквладеуулози„лошегполи
цајца”којиумедијимаобјавидаструјаморапоскупетиза
32процента,штонаравноизазивавеликонезадовољствои
бескодграђана.Посленеколикодана,премијерилимини
старуулози„доброгполицајца“каонекокопотпуно„раз
уме”грађанеистајенањиховустрану,сматрадајетолико
поскупљењенедопустивоидаћесезбогграђаназаузетида
поскупљењебуде„само”15процената.Грађанисуодахну
ли,прихватилисузначајномањепоскупљење,којејеиначе
ибилопланиранодасеуведе.

Стратегијаутицајадопадањем,лакојеприменљива.Довољ
ноједасеумасовниммедијимапојавељудикојиседопада
јуизабранојциљнојгрупи,илиданастраницамадруштве
нихмрежа25исајтовабудењимадопадљивсадржај.Натај
начинкреирасеамбијентукомесеможеочекиватињихова
позитивнареакцијанаодређенупонуду.

Ау то ри тет
Правилоау то ри те таодносисенаситуацијеукојимаћемо
безпреиспитивањаоправданостизахтевапоступитионако
какооднастражиособакојусматрамозаауторитет.Бернеиз
означајуауторитетакаже:„ТротериЛеБонсузакључили
да групни умнераз ми шља у стриктном значењу те речи.
Уместомисли,онимаимпулсе,навикеиемоције.Придо
ношењуодлуке,првиимпулс јепоправилудаследипри
мерлидераукогаимаповерење.Овојеједаноднајчвршће
установљенихпринципамасовнепсихологије.”26Психолог
Стенли Милграм (Stanley Milgram) са Јејл Универзитета
спровеојечувенусеријуексперименатаизсоцијалнепсихо
логијеукојимајемериоспремностиспитаникадабудупо
слушниауторитетукојиихјеинструираонапоступкекоји

25Skoro da nema bolje ilustracije principa dopadanja od opcije „Like” na
društvenojmrežiFejsbuk.

26Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,NewYork:IgPublishing,p.55.
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суусупротностисањиховомсавешћу.27Уекспериментусу
учествовали екпериментатор као особа од ауторитета, ис
питаники„ученик”којијебиоглумац.Испитаникјеимао
задатакдасве јачимелектрошоковимакажњава„ученика“
засвакипогрешанодговоркојиданатесту.Кадабикрици
„ученика”поколебалииспитаникаудавањуелектрошоко
ва,експериментаторбимуиздаовербалниналогданастави
са кажњавањем. Резултати експеримента су били изнена
ђујући, јерје65%испитаникабилоспремнодаслушајући
инструкције експериментатора иде до краја, кажњавајући
жртву све док нису достиглимаксималну јачину електро
шокованагенератору.Пребацивањемодговорностинане
когдругог,човекјеустањудаучинизланевинимљудимаза
којаникаданијенимислиодајеспособан.Притоме,нетре
базаборавитидасуучеснициекспериментабилинормални
ипсихолошкистабилниљуди.Милграмјеосвомекспери
ментурекао:„Правниифилозофскиаспектипослушности
суодогромногзначаја,алинеговоремногоотомекакосе
људи понашају у конкретним ситуацијама.Извео сам јед
ноставанекспериментнаЈејлУниверзитетукакобихтести
раоколикуколичинуболабиобичанграђаниннанеодругој
особисамозатоштомујетонаређеноодстраненаучника
којиизводиексперимент.Чврстауторитетјесупростављен
моралномимперативуиспитаникакојинисужелелиповре
дитидруге,идоксууушимаиспитаникаодзвањалијауци
жртава,ауторитетјеувећембројуслучајеваоднеопобеду.
Екстремнаспремностодраслихдаидудокрајаподутицајем
ауторитетапредстављаглавнирезултатстудијекојинајхит
нијетражиобјашњење.”28Покоравањеауторитету,показало
сеуексперименту,увеликомбројуслучајеваможебитијаче
иодсопственесавести.Експеримент јепоказаодавећина
испитаниканебиишладокрајаукажњавању,данијебило
инструкцијаекспериментаторакаоауторитета.

Постојањедруштвенехијерархије,асамимтимипозиције
ауторитета, важан је аспект функционисањаљудског дру
штва. Зато смо „од рођења васпитаванида је послушност
исправномауторитетудобра,анепослушностлоша.”29Како
смоодмалихногунавиклиданамприхватањеауторитета
доносизначајнукорист,склонисмодасеслепоипоаутома
тизмуприклонимосвакомекогаприхватимокаоауторитет.

27Milgram,S.(1974)Obe di en ce to Aut ho rity, an ex pe ri men tal vi ew,London:
TavistockPublicationsLtd.

28Milgram, S. (1973) The Perils of Obedience, Har per’s Ma ga zi ne 1973 
Decem ber,247(1483),NewYork:HarperCollinsPublishing,p.62.

29Cialdini,R.(2009)In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEduca
tion,p.180.
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Собзиромнато,даунајвећембројуслучајеванисмоумо
гућности, или не желимо, да преиспитамо релевантност
ауторитета,ондареагујемонаспољашњупојавносткаодо
вољну зањеговоприхватање.Утомсмислу, трисунајва
жнија знака која унамаизазивајуприхватање ауторитета:
титуле,начинодевањаиприсустволуксуза,штосеумеди
јимамаксималноексплоатише.Каданамсенекопредстави
каодоктор,судијаилипрофесор,илиакоусвечаномоделу
изађеизскупогаутомобила,носивредансатилинакиткао
знаксвогстатуса,свакакоостављаутисакауторитета.Пра
вилоауторитетасезаснивананашојтенденцијидареагу
јемовишеназнаковеауторитетанегонањеговусуштину–
захтевечовекауполицијскојуниформинећемодоводитиу
питање.

Урекламнојиндустријивеомауспешносекористипринцип
ауторитета. На пример, када жели да се промовише неки
фармацеутскипроизвод,присустволекараубеломмантилу
састетоскопомкојипрепоручујепроизводуштампанимме
дијимаилинателевизији,значајноповећаваповерењепо
тенцијалнихкупацауквалитетпроизвода.Упраксисеиде
још један корак даље. Кадаљуди виде рекламу они знају
да јециљпромовисањепроизводаидасе збогтогачесто
претерује саистицањемњеговог квалитета.Маркетиншки
стручњаци су користећи принцип ауторитета пронашли
многобољиначинутицајанаизабрануциљнугрупу.Уместо
рекламе,урадисестручанприлогсалекаромкојиговорио
одређенимпроблемимаиоквирутогстручногприлогакоји
можебитиуформитекстаилигостовањанателевизији,не
наметљивосепоменеипроизводкојисепромовише.Људи
неверујумногорекламама,алиупотпуностиверујуструч
њацимаислушајуњиховепрепоруке.30Уериновихмедија,
познатиблогерипредстављајуауторитетзасвојемногоброј
непратиоце,штокорпоративнисветвеомачестокористиу
оквирусвојихмаркетиншкихкампања.Захваљујућиблого
вима,читаоцидолазедоинтересантногикорисногсадржаја
увидусавета,туторијала,анализаиизнесенихставовакоји
су уфункцијипромоције и тржишногпозиционирањаод
ређеногбренда.Компанијанеморадаулажевеликиновац

30Неморамопосебнонагласити, коликиутицајмогуимати веб сајтови
типа pi taj dok to ra.co m у оквиру којих корисницимогу постављати ра
зна питања стручњацимаиз областимедицине.У видеоприлозима и
нафотографијама,лекарићенаравнобитиусвојимбелиммантилима
са стетоскопима као знаковимањиховог стручног ауторитета.Прису
ствонеупитногауторитеталекара,уклонићесвепотенцијалнебаријере
иучинитисвакутржишнупонудупроизводаилиуслугаприхватљивом
завећинупратиоцасајта.
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усвојукампању,јерћеинформацијекојеобјављујеблогер
читаоцисамишероватиизмеђусебе.

Оску ди ца
Правилооску ди цекажедаинтересовањерастезасвеоноче
ганемадовољно.Оскудицаузрокујестрахдавишеникада
нећемомоћидоћидооногаштожелимо.Колекционарису
добарпримеркојисеруководиовимправилом.Штојепред
меткојискупљајуређиитежеједоћидоњега,онјеаутомат
скивреднијиитраженији.Истраживањапоказујудаљудеу
различитимдруштвенимситуацијамавишемотивишестрах
одгубитка,негомогућностдобиткаистевредности.31Изтог
разлога,најчешћаприменапринципаоскудиценатржишту
јенамерноизазивањенесташиценекогпроизводаилипро
изводњаограниченесерије.Уобаслучајациљједасекупац
убедиунедоступностодређеногпроизводакакобитрену
тачнопораслањеговавредност.Оноштојенајмањедоступ
но, постаје највише тражено. На распродаји, постављање
временскогограничењадокадајеодређенпроизводсасни
женомценомдоступан,такођеспадауовутехникуутицаја.
Принципоскудицесвојуделотворностзасниванадванаша
искуства.Првојеувереностдасустваридокојихтежедо
лазимобољеиквалитетнијеодонихкојесулакодоступне.
Тојепречицауодлучивањукојанампомажедабрзодонесе
моисправнуодлуку.Другоискуствоговоридакадаресурси
постануограничени,тоограничаваинашуслободуизбора.
Збогпотребедасачувамопостојећуслободуизбора,жеља
даимамооноштојетешкодоступнопостајемногојачанего
раније:„Каданештопостајемањедоступнотоограничава
нашуслободудагапоседујемо,такодарастенашажељаза
њим.Ми,додуше,реткопрепознајемодајепсихолошкаре
акцијаузроковаладапредметжелимовише;свештознамо
једагаже ли мо.Дабинашапојачанажељаималасмисла,
почињемо предмету приписивати позитивне квалитете.”32
Ограничењеприступамедијскимсадржајима,лимитирање
временскогинтервалауоквирукогајемогућеиматиинтер
акцијусажељенимауторима,одређивањекрајњегрокадо
когајенештодоступно,свесутоприменетехникеоскудице
сакојомсевеомачестосусрећемо.

31DeDreu,C.K.W.andMcCusker,C.(1997)Gainlossframesandcoopera
tionintwopersonsocialdilemmas:Atransformationalanalysis,Jo ur nal of 
Per so na lity and So cial Psycho logy,72,Washington:AmericanPsychologi
calAssociation,pp.10931106.

32Cialdini,R. (2009) In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEdu
cation,p.210.
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Је дин ство
Ћалдинијесвојихшестпринципадопуниоиседмимприн
ципомје дин ства.Потомпринципу,штосевишеидентифи
кујемосадругима,вишећемобитиподњиховимутицајем:
„Односиукојимаљудинајефектнијефаворизујудругогни
суониукојимаћерећи’О,таособајеналикнама’,негоу
којимаћерећи’О,таособајеједнаоднас.’“33Искуствоје
динствасенеодносисамонамеђусобнесличности,негона
питањезаједничкогидентитета.Светвиртуелнереалности
омогућавапостојањеонлајнвиртуелнихидентитетакојисе
најчешћеоганизујууоквиругрупанадруштвениммрежа
ма,штозначајнопроширујеспектармогућностимедијских
утицаја.

За кљу чак

Бернеизјевеомараноуочиодајезбогобјективненемогућ
ностидаанализирамоииспробамосвеврстепроизводакоји
намсенуденатржишту,важнаулогапропагандекојанам
информацијепружанапоједностављенначинкакобинам
олакшалаиубрзаладоношењеодлука:„Дабисеизбеглаова
конфузија,друштвопристаједамусемогућностизборасу
зинаидеје и објекте на које пропаганда усмеравањегову
пажњу.”34Увременувеликедоминацијесавременихмедија
који значајноутичунаубрзањесвакодневногпословноги
приватногживота,суженесунаммогућностидаистражимо
сверелевантнеидоступнеинформацијекакобисмомогли
донетиисправнуодлуку.Збогтогасе,какозакључујеЋал
дини,опредељујемодаодлукедоносимонаосновуограни
ченог приступа информацијама у датој ситуацији: „Веома
честокададоносимоодлукеонекомеилинечемунекори
стимосверелевантнеидоступнеинформације.Уместотога,
користимосамоједанрепрезентативнидеоцелине.Изоло
ванопарчеинформације,чакикаданамјеодкористи,може
насдовестидотогадаучинимоглупегрешке–грешкекоје,
када искористе други који су паметнији, чине да изгледа
моглупоилигореодтога.[…]Ипореднашесклоностика
доношењу лоших одлука када се ослањамона само једно
својстводоступнихподатака,темпосавременогживотазах
тевадачестопосегнемозаовомпречицом.”35Употрошач
комимедијскипосредованомдруштву,немамомогућност
даседетаљнобавимосвимрасположивиминформацијама.

33Cialdini,R.(2016)Presu a sion, A Re vo lu ti o nary Way to In flu en ce and Per
su a de,NewYork:Simon&Schuster,p.169.

34Bernays,E.(2005)Pro pa gan da,NewYork:IgPublishing,p.29.
35Cialdini,R. (2009) In flu en ce, Sci en ce and Prac ti ce,Boston:PearsonEdu

cation,p.228.
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Ћалдиније,каоштовидимо,дошаодосличногзакључкадо
когаједошаоиБернеиз.Препознаојеиформулисаооснов
непринципеутицајакојинампомажудаудатимоколно
стимадонесемобрзуодлуку,безвеликогнапораисаочеки
вањемдаћетаодлуказанасбитиисправна.Гледаношире,
медијскиутицајјенеопходанусловдруштвенекомуникаци
јеизмеђудруштвенихелитаиграђана,какобисесачувао
друштвени поредак ињегова стабилност.36Са друге стра
не, медијски утицај се непрекидно злоупотребљава зарад
очувањадруштвенемоћиистицањадобитипривилеговане
мањинекојаимаприступмедијима.37Збогтогајеразумева
њепринципамедијскогутицајаиначинанакојисеприме
њују,веомаважанаспектмедијскеписменостииживотау
савременомсвету.
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PRINCIPLESOFMEDIAINFLUENCE

Abstract

The concept of media influence involves use of certain types of
communicationinordertochangethehabits,behaviororbeliefsofthe
peopleweareaddressing.Thedevelopmentofnewtechnologiesand
themassmediaismuchfasterthanthedevelopmentofourabilityto
processtheimmenseamountofinformationweencounter.Duetoour
cognitiveconstraints,theconsequenceofsuchaccelerateddevelopment
ofthemediaisthatwearelessengagedinanalyzingthegivensituation
as a whole. Theworldwe live in has becomemuchmore complex
whileourreactionsareconsiderablysimpler.Themediaaretheideal
means to achieve the desired impact in such circumstances, and the
basictacticisverysimple–itsufficestoofferacarefullyselectedand
limitedquantityof information. In themodernage, formostpeople,
onlythatwhichwaspublishedinthemediahappened(orthatwhichis
mediatedbythelanguageofthemedia).Thesemanticfunctionofthe
mediaspacehasenabledasimpleandeffectiveimplementationofmany
mediainfluencetechniques.Thebasicprinciplesof influencehelpus
makeaquickdecisioningivencircumstances,withoutmucheffortand
withtheexpectationthatsuchadecisionwillberightforus.Therefore,
media influence is a necessary condition for social communication
betweensocialelitesandcitizens,inordertopreservesocialorderand
itsstability.Ontheotherhand,mediainfluenceisconstantlymisusedin
ordertopreservesocialpowerandgainoftheprivilegedminoritywhich
hasaccesstothemedia.Therefore,understandingoftheprinciplesof
mediainfluenceandthewayinwhichtheyoperateisaveryimportant

aspectofmedialiteracyandlifeincontemporarysociety.

Keywords: media, influence, communication, manipulation, decision 
making


