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Новинарска професија у раљама глобализма
Апстракт: Новинари носе епитет „седме силе“, понегде „четврте“, а сами верују да су
утицајна, важна сила. У савременом друштву, утемељеном на идеологији неолиберализма, мало
је вероватно да се професији новинара може приписати поседовање друштвене моћи. Уместо
остваривања истине и објективног информисања јавности као врховног циља новинарства, они
су уплетени у коло трансмисије која доприноси доминацији интереса центара моћи, као темеља
савременог глобализма. Да би богати и моћни постали још богатији и суверенији владари света,
епигонска помоћ новинара бива неизбежна. Тиме се стваралачки утицај и позиција новинарске
професије маргинализује.
Кључне речи: новинарска професија, медији, телевизија, утицај, моћ, улога, центри моћи,
јавно мнење, глобализам, положај.

Уместо увода
Савремена цивилизација је, с једне стране, свет информатике и високих техно
логија, утемељених на људском знању и умовању. Комуникације, поготову оне масовне, чине свет повезанијим и јединственијим. Оно што се значајно догоди, на пример, у
Јапану, Руси, Американци и остали смртници о томе ће сазнати који минут касније. И
то су, рекло би се, невиђене благодети човека данашњице.
Ту је, с друге стране, и савремени глобализам, мондијализација, транзиција, нови
светски поредак – све синоними новог устројства светске заједнице, заснованог на
основном циљу – како да богати појединци и најбогатије земље постану још богатији и
моћнији. Улога професије новинара и медија у остваривању тог глобалистичког циља
је енормно велика. Јер, савремени човек, сиромашне државе и њихова нејач треба да
прихвати поменуте моћно-елитистичке намере. А, најлакше ће их „усвојити“ ако о
њима не размишљају „као таквим“, ако их новинари и медији преусмере у стање потпуне равнодушности и виртуелног живота. Само човек доведен у позицију емотивне
отупљености и рационалне изолованости не разликује истину од лажи, добро од зла,
радост од туге, и мало шта их може усрећити или унесрећити.
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Човек је, дакле, својим знањем и умом створио техолошко-материјалне и духовне могућности за савршенство овоземаљског живота, али је моћна елита најмоћнијих
држава присвојила све благодети и уз помоћ новинара и медија „убедила“ свет да живи
у обиљу, демократији и слободама. Моћна елита уз помоћ новинара и медија остварије
највећу обману човечанства у историји људске цивилизације!
Глобализација, као процес јачања међузависности (интеракције) људи, друштвених група и друштава у оквиру светске заједнице, јесте стара колико и људска историја.
Са протоком историје она постаје све важнији чинилац опстанка света и његовог
развоја. Тешко је данас замислити живот појединца или било ког друштва (народа)
изолованог и усамљеног под стакленим звоном.
Циљеви планетарне глобализације понајбоље објашњавају њен смисао и обележја.
Стога је најбитније одмах поставити питање ко је носилац тих циљева, из чијих интереса они проистичу, у име чега и како се остварије мондијализам у данашњим условима? Да ли су то циљеви који произилазе из најхуманијих, најдемократскијих потреба
грађана света са свеопштим повезивањем људи, њихових култура, добара вредности и
народа по мери човек на почетку 21. века?
Основа савремене глобализације јесу: финансијско тржиште, информације,
доминација и моћ која из тога проистиче. То је, дакле, материјална, политичка и интелектуална основа савремене глобализације која је усмерена ка доминацији моћних
земаља над слабијим народима света. Из спреге најмоћније светске финансијско – политичке олигархије са војно-индустријским комплексом и уз подршку моћних медијских
компанија, ствара се основа савремене доминације у свету. Постоје, дакле, четири
основне полуге савремене глобализације: (1) финансијска олигархија, (2) неолибералистичка идеологија, (3) новинари и медији и (4) употреба војне силе.1
Није спорна велика улога новинара у остваривању савремених процеса међусобне
сарадње људи и друштава, прожимања њихових идеја, утицаја и свеукупног стваралаштва. Проблематична постаје суштина (смисао) те новинарске и медијске улоге, јер
се она претвара у средство остваривања интереса моћне елите, са погубним последицама по огромну већину човечанства. Њихов пресудни утицај на јавно мнење бива
далеко од позитивних дејстава (униформисања, социјализације, продуховљења човека,
хуманизације међуљудских односа и др.) и претворен је у пасивизацију човека, па и
његово слуђивање.
Утицај новинара на јавно мнење – мит или збиља
Са социолошког становишта није спорна теза да новинари и медији имају доминантну улогу у стварању јавног мнења, али је далеко значајније питање како утичу:
да ли објективним, професионалним новинарством доприносе стварању позитивних
вредности или необјективношћу и сензационализмом манипулишу јавним мнењем.
Или, да ли новинари утичу на јавно мнење усмеравајући га ка срећи, хуманости, стваралаштву, слободи или ка деструкцији и обманама?
1
Живорад Ђорђевић: „Увод у новинарство“, Центар за савремену журналистику, Београд,
2005, стр.170.
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И друго, за социолошка истраживања, али и за новинарство, веома важно је
питање: да ли новинари и уредници, у медијима сасвим самостално и независно, без
озбиљнијих спољних утицаја, притисака и интереса других утиче на стварање јавног
мнења, или, пак, новинарство је кад мање кад више, само трансмисија, дакле, посредник у преношењу интереса и опредељења других центара моћи у процесу формирања
јавног мнења. Није ли у овом другом случају реч о синтези или лабавој коалицији
новинара и центара моћи?
Суштинско питање за природу јавног мнења и тежину његовог уитцаја јесте да
ли се до „општег суда о важним јавним проблемима“ долази из континуиране, демократске и аргументоване расправе (о чему говори амерички теоретичар Ц. Л. Кинг) или
је реч о друштвено-комуникацијском процесу који иницирају новинари путем медија
уз помоћ центара политичке, финансијске или неке друге моћи. У средишту проблема
односа новинарства и јавног мнења јесте расправа о томе каква је природа те доиста
велике и значајне улоге новинара на формирање јавног мнења.
Најутицајнији теоретичар јавног мнења (јавне сфере), Јирген Хабермас, сматра да
је јавна сфера, која подразумева да се међусобно једнаки појединци окупљају и чине
форум за јавну дебату, у основи нестала са јавне сцене, да се политика преселила у
парламент и медије. С друге стране, медији нису више носиоци јавних (општих) интереса, јер су их потисли комерцијални интереси, свет забаве, манипулације, као основа „индустрије свести“, заправо контроле и усмеравања друштвене свести. Ширење
масовних медија у којима доминирају масовна забава, закључује Хабермас, утиче да
јавна сфера у великој мери постане обична превара. Јавно мнење се не формира на
основу дискусије, него путем манипулација и контроле. 2
Снажан допринос изучавању утицаја новинара и медија на јавно мнење дао је
Маршал Маклуан, канадски комуниколог, који је указао на могућност управљања масама путем обликовања и пласирања информација у медијима. Он каже да је у томе
веома значајна брзина обавештавања маса, чиме се онемогућава провера информација
у надлежним институцијама. Појава радија, а потом телевизије омогућили су снажан
утицај на масе, тврди Маклуан, истичући да је и Хитлер постао политичка личност
баш захваљујући радију и системима јавног обраћања, иако су његове мисли биле од
мале важности.
На основама Маклуановог гледишта настала је теорија о атомизированој маси
по којој корисници услуга новина, радија и телевизије под њиховим утицајем постају
„атоми“ изложени погубном деловању пропаганде.
Маршал Маклуан је посебно истицао значај телевизије и њену улогу у брисању
свих разлика међу идеологијама и људима у стварању „светског села“. Утицај
телевизије, каже Маклуан, крије се пре свега у моћи слике, а не у њеном садржају.3
И француски постмодернистички теоретичар медија Жан Бодријар сматра да
је појава масовних медија, а поготову телевизије, променила природу живота људи.
Телевизија све више дефинише какав је свет у коме живимо, свет „хиперреалности“, у
коме се преплићу људско понашање и телевизијске слике. Тако је, на пример, Заливски
2
3

Јирген Хабермас: „Јавно мнење“, Култура, Београд, 1969, стр. 23.
Маршал Маклуан: „Гутенбергова галаксија“, Нолит, Београд, 1973, стр. 62.
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рат био, у ствари, телевизијски спектакл, у коме су Џорџ Буш и Садам Хусеин заједно
са осталим гледаоцима у свету гледали преносе Си-Ен-Ена да би пратили „шта се
стварно догађа“ на ратиштима.4
Савремени енглески социолог Ентони Гиденс из ових и других теоријских становишта извлачи закључак да проучавање улоге новинара и медија и њиховог односа
према јавном мњењу стоји у блиској вези са утицајем идеологије у друштву, која се
„односи на утицај идеја на уверења и понашање људи. 5 Гиденс, интерпретирајући
Марксово одређење идеологије као лажне свести, каже да „групације моћних људи
у стању су да намећу доминантне идеје које промовишу у друштву и тако оправдају
сопствену позицију“. Стога је, сматра Гиденс, задатак аналитичара друштва „да разот
крије искривљености идеологије како би омогућио онима који не поседују моћ да
стекну истински увид у услове под којима живе – и да предузму кораке ка њиховом
побољшању.6
Само таква индустрија свести, производња, промоција и контрола жељене свести
у спрези политике и медија може да ствара јавно мнење у коме ће обичан народ (публика) бити задовољан оним што има, не могавши да стекне увид у услове под којима
живи и мирећи се са тим.
О феномену индустрије свести значајна су запажања и Ханса Магнуса Енценс
бергера. О томе он каже: „Индустрија свести ће нас, већ у најскоријој будућности, натерати да о њој размишљамо као о радикално новој, рапидно растућој сили, коју више
није могуће одређивати мерилима с њеног почетка. Она је у ствари кључна индустрија
двадесетог века. Где год се данас окупира или ослободи нека високоразвијена земља,
где год дође до државног удара, револуције, преврата, нови режим не осваја прво путеве
и средишта тешке индустрије, него радио-станице, штампарије и телеграфске службе.
Док менаџери и експерти за тешку индустрију потрошне робе, као и за јавне службе,
само могу утврђивати своје положаје, функционери индустрије свести неодложно се
смењују. Њихово кључно место откривају ове екстремне ситуације.
(...)
Ко је господар, а ко слуга не решава се само на основу тога ко располаже капиталом, фабрикама и оружјем него – што даље, то јасно је – ко располаже свешћу
других.7
У време великих криза, материјалне беде, губитка наде и социјалних незадо
вољстава, у време „психичке кризе маса“ (Фројд) лакше се губи идентитет личности, а
одсуство идентитета је царство за политичке манипулације, па психолог Карл Густав
Јунг примећује: „Ни глад, ни земљотреси, ни микроби, ни карциноми нису највећа
опасност, него је то човек – човеку, и то због тога што не постоји довољна заштита
од психичких епидемија које делују много разорније од највећих елементарних непогода“. Зато колективизацији са подједнаким жаром нагињу заступници различитих
Жан Бодријер: „Друго од истог“, Лапис, Београд, 1994. стр. 71.
Ентони Гиденс: „Социологија“, Економски факултет, Београд, 2002, стр.302.
6
Исто,
7
Ханс Магнус Енценсбергер: „Немачка, Немачка, између осталог“, Рад, Београд, 1980,
стр. 36.
4
5
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идеологија: и бољшевици и тоталитаристи и неолиберали. Циљ оправдава средство,
каже Макијавели, а различитост идеологија је само обланда за потчињавање масе. У
маси се губи свест о индивидуалности, личном интересу и потребама, а компезација се
тражи у страственом прихватању понашања масе, па зато познати предводних анархизма Бакуњин узвикује: „Ја не желим да будем ја, ја желим да будемо ми!
Познати психолог Дејвид Рисман даје изванредну анализу „психологије гомиле“
при чему је маса непрестано усмерава обиљем порука и у тој политичкој комуникацији
појединац је објекат деловања, изгубљен у гомили. 8 Да та маса не би била партнер
политичким елитама врши се медијска контрола и обликовање масовне, унифициране
свести. Демагошки усмераваним порукама и идејама маса се заводи, каналише се њено
расположење, понашање, по потреби равнодушност или агресивност.
Социјални миље је саткан на условима економских, политичких и духовних
неприлика, на безнађу је изванредна потка за контролу маса од стране политичке
олигархије уз садејство медија. Стога је прво питање чиме и како то они профилишу
јавно мнење? Ако је циљ политике индустрија жељне свести, усмеравања и контрола
свести, онда је остваривање ефеката циљ комуникације политика – медији – јавно
мнење, а не пласирање одређених садржаја.
Циљ је, дакле, губљење индивидуалитета у маси, прихватање порука и убеђивање
у исправност понуде. Садржаји су, у другом плану, а циљ пожељно веровање (наметање
мнењу одређених вредности) остварује се емоцијама, манипулацијама, спектакуларностима, сликом, дизајном.
Хана Арент истиче да је циљ да се масе доведу у стање лаковерности, заблуда,
безнађа и цинизма када мисле да је све могуће и да ништа не мора да буде истина, јер
је масовна пропаганда открила да је „њена публика у свако доба спремна да поверује у
најгоре, ма како оно апсурдно било и да се неће жалити многи ни када је обманете, зато
што ионако мисли да је свака изјава лаж.9
Основна вредност и циљ у новинарству јесте истина! Готово сваки новинар ће
рећи да је смисао новинарства у откривању и изношењу истине. Ако би се овај идеал
остваривао свет би имао објективно новинарство. Али, мора се имати у виду да у савременим друштвима постоје четири главна чиниоца који одређују ниво остваривања
смисла новинарства који је садржан у промоцији истине: јавно мнење (грађани,
друштво)оснивачи (власници) медија, центри моћи и сами новинари. У овом четвртоуглу међусобних односа ових друштвених чинилаца треба тражити одговор на питање
какве су могућности да новинари и медији буду објективни, да основни циљ – истина
буде доминантно обележје у њиховом фунцконисању. Најпре, став да центри моћи (политички, финансијски, државни, војни, негде и криминални) у већини друштава имају
доминантну улогу (заправо моћ) у животу људи, да су моћнији од већине легалних
институција система, јесте гледиште са којим се слаже већина савремених научника и
умних људи. Оснивачи (власници) медија (било да је реч о државним или приватним) у
правном погледу имају највеће могућности да пресудно утичу на уређивачку политику
својих медија и рад новинара, а тиме и на ниво истине. Али, ни мач закона није увек
8
9

Дејвид Рисман: „Усамљена гомила“, Нолит, Београд, 1965.
Хана Арент: „Извори тоталитаризма“ Феминистичка кућа, Београд, 1998, стр. 16.
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довољан за највећу моћ оснивача: оснивачи државних медија су разапети између обавеза према јавности и интереса (притисака) центара моћи, док су оснивачи приватних
медија заинтересовани за профит, али су и они често у раљама интереса центара моћи. С
друге стране, јавно мнење је још увек на маргини утицаја и моћи, јер се учешће грађана
у одлучивању одвија спорадично, од избора до избора, заокруживањем редног броја
на гласачким листићима. Новинари и медији су „нешто између“, посредник између
поменута три чиниоца, настојећи да опстану на ветрометини између стремљења ка
свом идеалну (промоција истине) и притисака оснивача и центара моћи да буду њихово
средство у освајању јавног мнења и доминације над њим.10
Данас, на почетку 21. века, однос новинара и политике је однос Давида и Голијата,
однос извршиоца и моћника, па је и њихов сукоб више привид него реалност. Због коренитих промена у односима у свету крајем 20. века, новинарство се све више усмерава ка остваривању интереса центара моћи и стога клизи ка позицији трансмисије.
У тако невеселој новинарској збиљи споменимо став новинара Јована Хаџи Костића:
„Новинари су искрено убеђени да лажу у интересу истине!“
Њ.В. телевизијски новинар
Најснажнији утицај на јавно мнење у односу на све друге медије има телевизија,
па ако бисмо следили логику, онда и њени новинари у томе имају такву улогу.
Телевизија не заснива своју моћ на информацији, истини, чињеници. Она нуди
емоције, театралност уместо суштине, јер јој је циљ да наметне ирационалну поруку, а не објективне податке. Слика, драматизација, емоција, а не истина лежи у моћи
телевизије. То знају бизнисмени и зато користе телевизију. То знају и политичари, па
зато користе телевизију због очувања своје моћи. Моћ се не чува истином на телевизији,
већ сликом која прекрива селекцију информација која се свакодневно врши. Гледалац
верује својим чулима, верује оно што види својим очима на ТВ екрану, а слика која
производи емоције га толико опчини да престаје размишљање о томе да ли је баш све
истина оно што види.
Парафразирајући Маршала Меклауна да у савременом друштву природа медија
више утиче на јавност него порука или садржај који се тим медијима преносе, онда се
искуствено непрестано потврђује уверење да је кључно обележје телевизије њена слика, и стога је ТВ слика више од илустрације. Она је суштина, темељ телевизијске моћи,
коју је тешко оспорити. И један други теоретичар, Роленд Лоример сматра да се, на
пример, најочитија разлика између новинарске и телевизијске сторије вести „састоји
у доминацији визуелних елемената ове друге“... Визуелни елементи сторија одређују
склоп, а текст се гради око њих“. 11
Ваљало би се озбиљније позабавити питањем да ли моћ ТВ камере, односно ТВ
слике произилази из веровања гледалаца у њену истинитост или су у питању и неки
други социјално – психолошки разлози њене велике моћи и утицаја на армије гледалаца. Јер, слика неупоредиво више омогућава да се са више чула осети и доживи догађај,
10
11

Живорад Ђорђевић: „Увод у новинарство“, стр. 12. и 13.
Роленд Лоример: „Масовне комуникације“, Клио, Београд, 1998, стр. 164.
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појава или личност који се посматрају на ТВ екрану. Посматрајући појаве на ТВ екрану
гледалац у подсвести доживаљава утисак да и сам присуствује догађају.
О истинитости и објективности телевизије треба, такође, озбиљно разговарати.
Бољи познаваоци телевизије добро знају за неограничене могућности манипулације
ТВ сликом. Зна се, на пример, како се сликом о скупу од хиљаду људи може створити
утисак као да на њему учествује десет пута више људи, али и то да је на истом скупу десет пута мање учесника. Са таквим могућностима манипулације ТВ сликом свака изречена цифра о броју учесника бива уверљива. А ко, уосталом хоће истину нека
пребројава учеснике, рекли би „пријатељи“ телевизије.
Тешко је оспорити став о моћи телевизије као медија и њеном пресудном утицају на
јавно мнење. Али, ако се зна да њена снага не проистиче из истине као темеља новинарства, већ из ефеката које она ствара, и, ако је утицај новинара на то шта ће и како ће овај
медији пласирати понекад симболичан, онда је моћ новинара телевизије на формирање
јавног мнења далеко од моћи које има телевизија као медиј. Ову наизглед нелогичност
јавност тешко схвата, јер не схвата ни чињеницу о маргинализацији улоге новинара.
Знатан део телевизија у Србији сасвим се уклопио у светске телевизијске токове слуђивања грађана нудећи им царство виртуелног живота, како би што више и
боље заборавили тегобе овдашњег, стварног живљења, како би мање мислили на свекодневну могућност губљења посла и да ли ће сутра имати новац за храну, лекове и
најелементаријна задовољства деце.
Споменимо, примера ради, из мноштва три веома гледане емисије на телевизијама
у Србији „Кућа Великог брата“, „Тренутак истине“, „Мењам жену“... Садржај ових
емисија је толико познат свим деловима грађана, да не треба арчити ни време ни простор за њихово препричавање.
Ове споменуте емисије као и многе сличне, су доиста веома гледане. Дакле,
власници и уредници телевизија би могли да имају мирну савест и да кажу да народ жели овакве садржаје. Можда би им се могле опростити те играрије због „љубави
и поштовања“ према својим гледаоцима, или због комерцијалних потреба, односно
профита. Ипак, није реч о њиховом сналажењу „да се преживи“ већ се ради о веома
смишљеном, организованом и синхронизованом чину слуђивања гледалаца.
Ове емисије се, наиме, осмишљавају и за њих пишу типизирана сценарија у неколико западних центара, посебно одабраним телевизијама у много земаља света. Није
реч о сналажењу већ о дириговању светских центара моћи да се емитовањем оваквих
бизарних садржаја, под веома повољним условима, ствара урушавање свести човека.
Узгред, да ништа није случајно говори и следећа чињеница: До деведесетих година
прошлог века свака телевизија код нас и у свету, било државна или приватна, морала је
да плати дистрибутерским кућама за свако емитовање филма или једне епизоде неке од
серија тадашњих хиљаду до две хиљаде марака. Данас емитовање једне епизоде било
које мамутске сапунице не прелази педесет еура. А исте су диструбитерске куће и исте
телевизије. Трошкови снимања нису смањени, већ повећани. Да ли је реч о светском
алтруизму дистрибутера или ту огромну разлику у цени, ипак, неко надокнађује и тиме
олакшава гледаоцима пут у виртуални живот?
Овлаш анализа емитованих садржаја слуђујућих емисија говори да је реч
„уметничким“ производима који се темеље на баналности, ступидности, људској
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неиживљености, урушавању човековог достојанства, разарању односа међу људима, а
у свему томе су актери углавном особе из полусвета: промашене, посрнуле или утихнуле јавне личности, несрећни и изгубљени обичан човек, жељан једино могуће јавне
промоције.
Ту, ипак, није крај приче о „доприносу“ телевизије „срећи“ савременог човека.
Емисије поменутог садржаја, велике серије – сапунице, филмови у којима доминира
насиље, криминал и дрогирање су, такође, веома опасно средство разарања социјалног
система вредности садашњих и долазећих генерација деце и омладине. Јер, ко су
јунаци које протежира телевизија у овим и сличним емисијама? Јесу ли ти победници
у знању, јесу ли то храбри момци који чине хумана и племенита дела, јесу ли то мудри,
одважни и храбри победници у различитим областима стваралаштва? Или су то, можда,
и персоне из куће „великог брата“ из света баналности, псовача, полуинтилигената и
промашености?
Одговор, саткан на посматрању (као важном научном методу), је веома поуздан: узор знатном делу деце и омладине је много више сој другоспоменутих особа.
И на том плану креатори новог глобализма су, уз обилату помоћ новинара и медија,
остварили циљ: систем вредности је гиљотиран?(гиљотиниран) систем и срозан до
дна, а само такав систем може да угрози човеково достојанство и идентитет, и да га
од слободне и мислеће личности претвори у умртвљеног и безличног припадника
гомиле.
Улогу телевизије у идиотизовању човека и његовом помрачењу ума, не треба
подцењивати, макако и колико волимо овај медиј.
Ишчезнуће новинарског морала
Неморал потискује истину, новинарски професионализам уступа место трачерају,
кичерају, сензационализму, речју лажима. Лаж потискује истину, губи се разлика између
стварног и вируалног. Стварно треба измешати са нестварним до те мере да грађани
све теже могу да разликују истину од лажи и при том постају до те мере равнодушни да
им животне тегобе више не изазивају било какве емоције или болове. Егзистенцијално
и духовно смождена јавност на тај начин постаје пасивна маса, неми посматрач који
престаје да се интересује за јавне појаве и догађаје, да се повлачи из јавног живота, све
мање се радује, а духовна отупелост је спасава свеколиких патњи. Једноставно, дивота!
Нема незадовољстава, нема немира, грађани су утонули у разноразна задовољства која
им нуде медији у великим количинама.
Удео медија у умртвљавању идентитета човека у маси је толико моћан да иде дотле да ствара привид осакаћеном грађанину да и он сам учествује у оним разноликим
збивањима које садрже ТВ сапунице. Свесни активизам човека у друштвеној збиљи, уз
помоћ медија, попут масовне хипнозе преноси људско деловање у свет виртуалности,
на терен снова. Живот човека се из збиље премешта у свет снова и стање спутаности
свести.
Роленд Лоример каже да ће се ретко ко данас идентификовати толико снажно с
ликовима из каквог романа и да збивања у роману побрка са светом своје свакодневи-
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це, али, каже он „постоји вероватноћа да се ово догоди мешањем животне реалности и
медијске реалности филма и телевизије“. 12
Новинари и медији, политички саветници, невладине организације, користећи
обиље забаве, саздане од сапуница, непрестаних ТВ преноса спортских утакмица,
порнографије и афера, веома организовано и осмишљено утиру пут ка диригованом
јавном мнењу и његовој контроли по укусу и интересима центара моћи. Сви су они,
како би рекао Ђуро Шушњић, рибари људских душа, који настоје да контролишу човеков духовни свет: „Тежња за тоталном контролом физичке реалности одговара тежњи
за тоталном контролом људског живљења, веровања и понашања. Потреба за свесном
друштвеном контролом прераста у потребу за контролом друштвене свести. Поред машинских инжењера јављају се и инжењери људских душа“.13
У другој половини 2005. и у првој половини 2006. године, као, уосталом, пре и
после тога, за савремено човечанство је било уобичајено време умирања од глади, самоубистава због губитака посла и перспективе, жртава оних који су нерадо прихватали
људска права током више предузетих „мировних операција“. Било је, наравно, и много лепих догађаја и основа за радовање. Ипак, у том времену моћи знања, медицине,
технике и технологије за многе медије у свету главни догађај је месецима била опасност од птичијег па потом и свињског грипа. Многи медији су недељама и недељама
започињали своје радио и ТВ информативне емисије о томе како је у неком азијском
селу угинула патка, под сумњом да је узрок томе птичји грип!
Трагичне последице, „харања“ птичјег грипа су опомена за медијска упозорења
јавности, здравства и надлежних државних институција за организовану превентиву и
супротстављање тој опакој болести. Едукативно-информативно ангажовање новинара
и медија, њихова свеколика правовремена упозорења на могуће погубне последице ове
болести јесте њихов значајан допринос, професионална и морална обавеза. Спорни су,
међутим, интезитет и количина таквих прилога, поготову њихов призвук са пуно драматике и застрашивања, као да човечанству предстоји дан „де“. Ударне информације
на неким ТВ станицама су недељама и недељама почињале застрашујућим причама о
птичјем и свињском грипу и трајале...
Застрашивање јавности путем птичијег, свињског и сваког будућег грипа, који ће
се произвести у западним лабораторијама огледа се у потреби усмеравања човека да раз
мишља о „страхотама“ од грипа, а не о губитку посла, немаштини и безнађу. С друге стране, сваки нови произведени грип доноси енормне зараде фармацеутским компанијама.
Ако се сложимо да постоји битна разлика између, с једне стране, потребе да медији
објективно информишу и указују на стварне опасности које вребају савременог човека,
да не изостављају и скривају чињенице, и, с друге стране, прекомерног, застрашујућег
бављења опасностима, поготову њиховим измишљањем, онда је умесно поставити
питање моралне одговорности новинара и медија због застрашивања грађана. Као што
је неморално и непрофесионално скривати истину због „узнемиравања јавности“, неморално је смишљено настојање да се предимензионираним информисањем уноси
страх који људе убија.
12
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Поред поменутих слуђујућих медијских садржаја, мамутских серија, доминације
филмова са темом енормног насиља, посебан допринос стварању равнодушног, пасивног и отупелог човека имају и прилози о аферама.
Могло би се написати сијасет томова о „откривеним“ аферама, у чему су суделовали новинари. Откривање афера најчешће није у функцији утврђивања истине
и одговорности за почињена недела, већ је реч о намери подизања тиража, гледаности и слушаности свог медија. У томе медији имају прећутну подршку од политичке
елите којој забава јавности аферама веома одговара, јер заокупљеност њима одвраћа
пажњу грађана од проблема беспослице, глади и бесперспективности. Афере и њихово
откривање путем медија су веома значајно поље сусретања интереса власника приватних медија (високи тиражи – профит) и политичких елита (слуђивање јавности). Афере
су стварно добре, јер никог не погађају!
Да ли прича о моралу уопште, па и новинарском моралу, одговара времену у коме
је морално понашање готово протерано из наших живота, а термини етика и морал све
више висе на стубу срама? Може ли бити морала у времену када се целокупни живот
смишљено преплиће са виртуелном стварношћу и када је човек све више принуђен
да што мање мисли својом главом о ономе што му се намеће? А морала и моралног
понашања нема без свесног опредељења и воље човека.
Можемо ли остати равнодушни и неми пред појавама да етика и морално
понашање исчезавају из говора, а поготову их је све мање у односима међу људима?
Морал спрорадично спомињу углавном сиромашни и обасправљени, више као вапај и
израз немоћи, а не као начин заштите истине и људскости. Знатан део новинара верује
да није ни обесправљен, ни сиромашан, па и даље остаје нем пред моралним и професионалним захтевима своје професије. Чини се да етика и моралне норме, баш као и
патриотизам, у земљама транзиције постају непожељне, па и опасне категорије.
Питању о (не)пожељности разговора о моралу, могло би се додати још једно: чему
жеља да причамо о моралу, ако у друштву неморал доминира над моралом и настоји да
буде основа филозофије живота?
Друштвена збиља је неумољива у потврђивању наведеног става. Да ли је човечно, праведно, дакле, морално да више стотина људи у свету буде богатије од трећине
човечанства, да се у име тог енормног богатства малог броја људи експлоатишу и
угњетавају милијарде људи, да се слобода, демократија и људска права малим народима утерују испирањем мозгова и тенковима, да мањина током читаве историје живи
у изобиљу на терет огромне већине израбљиваних? Може ли се онда закључити да је
неморал планетарни усуд човека? Нису ли новинари, природом своје професије, саучесници оправдања и одбране таквог неприродног, нехуманог и неморалног стања?
Дабоме, неки у томе свесно, вољно, дакле, неморално суделују, неки против своје воље,
под притиском, бирајући између хлеба (обезбеђења минимума егзистенције) и истине,
невољно се опредељују за свет неморала.
Глад за новинарском етиком постаје све већа са процесом слабљења истраживачкоинтерпретативне оријентације у новинарству, која је сама по себи претпостављала
етичност. Снажење дириговано-манипулативног новинарства деведесетих година
20.века срозавало је ниво новинарске етике, што је олакшало самољубље новинара и
трк за славом утемељеној на афераштву, лаким и површним темама, у којима истину
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потискују афекти и емоције. Својеврсни егоизам и покондиреност отворио је пут ка
понизности новинара и њихову безграничну оданост политичкој и финансијској елити,
па њихова неморалност понекад превазилази већ виђену у тоталитарним друштвима.
Неморални чин новинара у тоталитаризму је најчешће изнуђен, није увек резултат
свесног и вољног опредељења, те се у таквим случајевима изнуде послушности тешко
може говорити о истој тежини неморалности као у оној савременој, за којом новинари
јуре свесно и пожудно. 14
Додамо ли овоме и став да је неоправдано свим новинарима приписати неморалност која проистиче из похлепа и пожуда, да је и данас знатан број новинара изложен стегама и изнуђивању, који, притиснути између егзистенцијалног опстанка (посла) и савести (морала), против своје воље бирају хлеб, онда има основа за став да се
највећи део новинарства налази на моралном распећу. Слично гледиште има и савремени француски теоретичар Данијел Корни, који о томе каже: „Мондијализација система информисања и комуникација стално смањује могућност новинара и уредника да
држе садржаје под својим надзором и доводи до тога да приступ медијима постаје све
проблематичнији. Такав развој ствари потврђује да новинари не могу бити једини који
ће преузимати одговорност у сфери информисања, јер је остваривање њихове личне
слободе спутано сувише великим стегама“. 15
Новинари су део друштва и они не могу да буду ни много моралнији ни претерано лошији од свеукупних прилика у држави. Иако је овај став познат, остао би
недоречен, па и у неуверљив, ако не би био илустрован бар неким општим социјалноекономским и духовним показатељима стања у друштву транзиције. Ако је, примера
ради, најтраженија професија приватних телохранитеља, који не само да су више ангажовани од научника већ су и неупоредиво боље плаћени од академика, ако се током
године већи број људи отпусти с посла него што се запосли, ако у меидјима доминирају
„јунаци“ чија су имена Чуме, Багзи, Тута, Мута, ако је у медијским кућама доминантна
тема свих расправа ко ће и када од новинара бити отпуштен, ако, ако... онда је тешко
очекивати професионално и одговорно, а тиме и морално новинарство.
Има ли наде
Огромна већина корисника медија (читаоци новина, слушаоци радија, гледаоци телевизије) када се не слажу са оним што је у медијима објављено, одговорност
виде искључиво у новинарима. Тако нешто је разумљиво, јер новинари те прилоге
припремају (пишу их, снимају, уређују) и потписују. Мало ко од корисника медија само
понешто зна или уопште ништа незна о томе да су утицаји формално одговорних новинара на садржај и опредељења објављених прилога у савременом новинарству, кад
више, кад мање, несагласни са њиховим правним могућностима и обавезама. Јер, (1)
утицај власника медија (па било да је у питању јавни или приватни) на остваривање
уређивачке политике је неупоредиво већи и снажнији од онога што неупућена јавност
може уопште да претпостави; (2) утицај (непосредни, а најчешће посредни) државе
14
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могу да занемаре, такође, само неупућени; (3) снага утицаја центара моћи на оно што
се пласира у јавности путем медија, јесте најпогубнија јер је огромна, а невидљива,
разара из сенке. У том сазвежђу ванредакцијских утицаја ваља посматрати често прескромни удео одговорности новинара за оно што њихови медији објављују.
Постоји, дакле, велика сложеност утицаја који имају оснивачи, држава, политичка елита и други центри моћи, на делање новинара и на испољавање њихове етичности. Оно што чини садржај који медији објављују и ниво етичности који проистиче
из објављених прилога није увек моралан или неморалан чин само новинара. У тој
(не)моралности налазимо невидљиве отиске, уделе утицаја свих поменутих фактора.
Новинари немају могућности и начина да у свакој (не)прилици бране свој морални
интегритет ни у случајевима када је то неопходно и оправдано. И у томе се огледају
драматика и распећа новинарске етике. Пред јавношћу, новинари, као аутори прилога,
носе печат моралне одговорности и за дела свесно и вољно учињена, и за дела у којма
саучествују, али и за дела у којима је ниво моралне одговорности на нули.
Већи број западних социолога су на основу својих анализа дошли до закључка о
суженом простору самосталности новинара. Представници немачке социолошке школе (Манфред Рил, Улрих Сахсер, Михаел Халер и други) сматрају да је та самосталност крајње редукована, а посебно са становишта истраживања и присутности истине
у информисању. То има за последицу смањење професионалне и етичке одговорности
новинара и пребацивање терета на медије и систем информисања у целини. Сходно
томе су „грешке новинара незнатне у поређењу са мањкавостима система“. 16
Присилна морална недела у новинарској историји нису непознаница, али јесу
уочљиво обележје савременог новинарства. Истраживачко новинарство се маргинализује
у складу са порастом апетита политичке и тајкунске елите да освоји душу јавности како
би она што мање увиђала рађање и раст неког новог света са обиљем сладуњавих обећања
за рајски живот у сутрашњости и рајским животом елите у садашњости.
Део новинара предњачи у овој највећој обмани данашњице, мали део њих одбија
да учествује у том духовном насиљу по цену великих жртава, или се вешто мигољи
из канџи моћника како би опстао са што мање ожиљака, а знатан део је у загрљају
смишљеног неморала разапетог између егзистенцијалног преживљавања и савести, између хлеба и морала. Зато, поставимо кључно питање: може ли се говорити о
моралној одговорности новинара, који, пред дилемом: остати на послу и прехранити породицу или сачувати савест и остати моралан али без хлеба, присиљен и често
уцењен, опредељује се за хлеб, свесно чинећи неморално дело?
Знатан део новинара данас је савезник свеколике моћи, а не јавности, и то је извориште ослабљеног професионалног и моралног кредибилитета новинарства. Интелектуалностваралачка мисија новинара се често исцрпљује и своди на сервисирање интереса
политичко-финансијских центара моћи и зато мало места остаје за истраживачко и ангажовано новинарство. Вечита и племенита стремљења новинара за слободом, у плићаку
савезништва са моћницима, претварају се у кићанку која пристаје свакој паради.
Јавност недовољно познаје сложеност и испреплетеност моралне одговорности
новинара и њихова распећа, што је разумљиво. Мање је, пак, схватљиво што новинари
16
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мало шта чине да објасне своја морална распећа, која су последица моћи, утицаја и
притисака земаљских, збиљских сила, које све то чине из сенке, потајно, јавности недоступно.
Новинари и њихова удружења не желе јавно да признају своју немоћ пред свим
притисцима којима су изложени. И онда уместо отпора сили, долази до њиховог
прећутног дила са политичком елитом, при чему елита јавно хвали новинаре, али
признаје им право на слободу и независност, пребацујући им притом и читав терет
одговорности за професионално-етичка недела. Политичка елита тиме себе јавно
ослобађа сваке одговорности, а новинаре и медије проглашава високорангираном силом. Цену те јавнопрокламоване, нестварне моћи новинари плаћају својим учешћем у
остваривању интереса елите и слабљењем професионалног и етичког кредибилитета.
Новинари могу да темеље свој професионализам и етичност само окретањем потребама јавности, интересима човека и друштва. Ваља доћи до самосвести да је излаз
за човека, друштво, а тиме и за новинарство, у доминацији друштва над државом. Само
у демократском, хуманом друштву новинари добијају шансу да буду слободни делатници, ствараоци, угледна и утицајна професија. У том историјском циљу новинарство
треба да пронађе себе и свој професионални и друштвени ангажман. Оно треба самосвесно да изврши професионални преврат, опредељујући се за потребе јавности.
Јавност, њене потребе и интереси треба да буду циљна група новинарске професије,
њихов главни савезник и ослонац.
Када новинари престану неистинама да обликују свет и човека према потребама
моћи, и изборе се за истину као основни циљ и смисао новинарства, морални сјај ће
потиснути распећа новинарске етике.

ŽIVORAD ĐORĐEVIĆ

JOURNALISM IN THE JAW OF GLOBALISM
Globalism has always been an important factor of both survival and development of human
civilization. However, contemporary processes of globalization are founded upon accomplishment of
interests of powerful states, powerful individuals and their domination. Journalism has made a great
contribution to the accomplishment of goals of contemporary globalism. Instead of creative engagement
in spreading of truth and objective informing, journalists are becoming transmission in publicity control
and redirecting of its consciousness toward virtual. Hence the weaking of position and reputation of
journalism.
Key words: Journalistic profession, the media, television, influence, power, role, power centers,
public opinion, globalization, location.

