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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕПАРТМАН ЗА НОВИНАРСТВО

САН О ОБЈЕКТИВНОСТИ 
– МИТ ЈЕДНЕ ПРОФЕСИЈЕ

САЖЕТАК. Посматрајући стварност као скуп опажених чињеница, новинари су,

дајући им смисао, одређивали и њихово значење у друштву. Сложена

природа медијског исказа временом је есенцијализовала концепт

објективности као темеља новинарске професије, претварајући догађа-

је, конфликте, процесе и личности у вести, извештаје, интервјуе и друге

жанрове. Тако је вековима развијан мит о добром новинарству које про-

мовише поштење, балансираност, фер-плеј, једном речју – објектив-

ност. Међутим, глобализација и дигитална револуција, подржани кор-

поративним капиталом оголили су манипулативни контекст и идео-

лошки конструкт савремене медијске праксе која структурирање и ди-

стрибуцију информација усмерава према интересима елита које упра-

вљају друштвом. У новом журнализму видљиво и невидљиво се стапају

у убеђујући наратив, реконструисана слика омамљује критичку свест,

док лексичка значења скривају хегемонизоване новинарске концепте.

Између архаичне жеље да се јавности каже истина, уз пуно поштовање

професионалних норми и клијентелистичког новинарства, које развија

близак однос са оглашивачима и власницима медија, шири се непре-

мостиви јаз, који мења карактер новинарства широм планете.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: објективност, идеолошки конструкт, означавање, партикуларност,

клијентелистичко новинарство.
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УВОД

Човек XXI века има „за1овољсEво” 1а оBиEава у 1ва свеEа: реалном,
сEварном, Eешком и Zорком; и симулираном, 4риви1ном, заBав-
ном и BљешEавом. ОEу1а су најуEицајнији и најфреквенEнији ме-
1ији њеZови верни 4раEиоци: о1 EренуEка ка1а са Bуђењем слуша
4рве весEи на ра1ију; 1ок 4оZле1ом 4раEи заво1љиве 4оруке са
BилBор1а; лисEа новине или Zле1а „звез1е” EаBлои1них маZазина;
са ТВ екрана 4осмаEра нове мо1не ревије и с4орEске 1уеле, музич-
ке „и1оле” и 4олиEичке „иконе”, или 1ок 1уBоко у ноћ чеEује са не-
ви1љивим и не4ознаEим сајBер 4ријаEељем. РиEам живљења 1ик-
Eирају му мас-ме1ији јер они намећу Eеме о којима 1искуEујемо,
слике којима верујемо, мишљења на основу којих Zласамо, оBлике
заBаве коју Eрошимо или знања која сEичемо. У исEорији цивили-
зације они ника1а нису имали Eолико уEицаја, снаZе и моћи, 4а се
може ZовориEи о EоEалиEаризму информацијских слика које на-
меEањем 4ро4аZан1них симBола и оBразаца 4ланеEу оку4љају у
велико конзумерско 4леме или, како Bи Eо рекао кана1ски 4ророк
Маршал Маклуан (Marshall McLuhan) – „све�ско село”. 

ШEам4а, филм, ра1ио и Eелевизија о1авно нису је1ини канали
јавноZ комуницирања, јер са 4ојавом инEернеEа и Bројних 1иZи-
Eалних а4ликација, моBилних Eелефона, 1рушEвених мрежа и
сајBер заје1ница ка4ије јавносEи 4осEале су оEворене за свакоZ
4оје1инца. Из времена сиромашEва информацијама за само 1ве
1еценије 1ошли смо у 1оBа информационоZ 4рео4Eерећења2, шEо
је оBичноZ Zрађанина 1овело у не4ријаEну сиEуацију јер са сEа-
рим знањем и и1еолоZијом више није Bио ком4еEенEан 1а 4ре-
4озна 4роцесе у којима је и сам 1елимично учесEвовао. Са новим
ме1ијима и ZлоBализацијом и новинарсEво је Eрансформисано.
ЊеZова сврха и 1аље је 4ружање информација свим Zрађанима,
али се време, каракEер и 1рушEвени конEексE мењају у скла1у са
Eехнолошким уBрзањем. ПуBлика се све више фраZменEизује у

2 Тако је насEао 4ојам информацијско� overlouda, који 4о1разумева човекову не-
с4осоBносE 1а из оZромне количине информација извуче 4оEреBно знање.
Ме1ијски EеореEичари ви1е више разлоZа: 4рви, конзуменE не разуме рас-
4оложиве информације; 1руZи, информацијско заZушење онемоZућава 4у-
но разумевање; Eрећи, 4оје1инац не зна 1а ли нека информација уо4шEе
4осEоји; чеEврEи, нема сазнања Z1е о1ређени 4о1аEак EреBа 1а Eражи; 4еEи,
зна Z1е 1а 4оEреBну информацију Eражи, али не зна начин на који може 1а
јој 4рисEу4и.
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смеру EаBлои1изације, заBаве и хе1онизма, 4а са1ржај ме1ија
4о4рима оBлике инфоEејменEа (ин1усEрије меких весEи)3. Тако
се човек 4оEврђује као homo adorans, Bиће које се ра1ује и ужива
BлаZо1еEи вавилонске Eржнице на којој се креаEивним масме-
1ијским сликама ну1е различиEе навике, сEавови, 4онашања и
мо1ели вре1носEи. Пону1а је све BоZаEија, шEо значи 1а је оријен-
Eација све Eежа. Преко ноћи новинарски хоризонEи4 су 4осEали
Bескрајни, а ме1ијске 4раксе 4оје1носEављене и консEруисане.

Ме1ији и и1еолоZија и1у увек у 4ару, само се 1ефиниције њи-
ховоZ значења 4рилаZођавају 1рушEвеним 4реоBражајима. Лаж-
на слика ис�ини�е с�варнос�и или ис�ини�а слика лажне с�вар-
нос�и 4реносе се комуникационим каналима који мож1а желе
BиEи неуEрални, али са новим информаEичким 4оEенцијалима и
Eржишном лоZиком лако 4осEају ловци на Eуђе снове, 4ланеEар-
ни 4ро1авци маZле или клијенEи засEу4ника ка4иEала и 4оли-
Eичких инEереса. ОBјекEивносE 4о1разумева 1а су чињенице, ме-
1ијски искази и слике засновани на сEварном сEању, саEкани о1
реалносEи и исEине, Bез оBзира на чињеницу шEо је новинар као
инEер4реEаEор увек суBјекEивна личносE.5 У 4ракси чесEо смо
4рисусEвовали извешEавању које је 4рисEрасношћу и навијањем
скреEало ка суBјекEивносEи и 4ро4аZан1и. ОEу1а су и мишљења
1а је синEаZма временом излизана, исEрошена, 1ео и1еолошкоZ
4рEљаZа 4рохујалих времена, јер је са Eријумфом неолиBерали-
зма и исEина 4осEала колаEерална шEеEа. СEје4ан Маловић кон-
сEаEује како „сви ауEориEарни сусEави 1еклараEивно 4о1сEичу
новинаре на оBјекEивносE – све 1ок је Eа оBјекEивносE у њихову
корисE. ОноZ EренуEка ка1а новинар оBјекEивно извешEава о њи-
ховим лошим сEранама, власEо1ршци 4окрећу механизме
кроћења ме1ија и ус4осEављају своју оBјекEивносE”.6 Ме1ији су

3 Меке вес�и се хране сензационализмом, 4рљавим вешом славних и не1о-
сEижних осоBа, и шEо је 4осеBно важно, за разлику о1 �вр�их вес�и, нису
оZраничене временом. Ка1а Bи у њима Bило и журналисEичке чврсEине жи-
веле Bи само је1ан 1ан на 4а4иру и свеZа неколико саEи у елекEронским ме-
1ијима.

4 Појам је 4рви увео немачки комуниколоZ Никлас Луман (Niklas Luhmann),
који је ЈирZена ХаBермаса (Jürgen Habermas) уBеђивао како све� живо�а не
може BиEи  рос�ор, већ хоризон� који се 4омера са развојем 1рушEва и кому-
никације.

5 ОBјекEиван (новолаE. objectivus = 4ре1меEни, сEваран) у најо4шEијем смислу
значи – с�варан, ис�ински, з)иљски, независан о� су)јек�а и ње�ово� мишљења.
У науци се овај 4ојам корисEи у смислу не рис�расан, независан о1 личних
инEереса, 4оEреBа, жеља, сEрахова или очекивања научника.
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BиEан 1ео кулEуре 1рушEва, али и аZенс који 1елује на 4ромене
унуEар њеZа.

Тржишно оријенEисано новинарсEво за1овољава захEеве кли-
јенаEа чије инEересе засEу4а, али Eако шEо фаBрикацијом 4орука
и њиховим консEруисањем ну1и савршене 4риви1е зBиље. Ко-
мерцијализација, конкуренција и конценEрација заошEравају
BорBу за 4уBликом, 4а 4очиње BиEка за 4ривлачењем 4ажње у
којој је важан имиџ ре1акције, о1носно Zлас 1а ра1и оBјекEивно и
квалиEеEно. Синоними: „наклоњен”, „је1носEран”, „4рисEрасан”
и анEоними „је1нак”, „изје1начен 4о снази”, „неуEралан” и
„фер”, циљају на 4осEојање човеку урођеноZ ске4Eицизма, о1-
носно 1илему колико су ме1ији оBјекEивни у извешEавању? Ако
са је1не сEране сEоје 4ојмови: „извиEо4ерен”, „искривљен”, „ин-
1ирекEан”, а са 1руZе „израван”, „факEоZрафски” и „исEиниE”,
јасно је 1а на нивоу е4исEемолоZије имамо Eензије између „рав-
ноEеже” и „EачносEи” (Doll i Bradley, 1974, str. 254–263). Тако лаж-
не и1еје на велика враEа улазе у сEварни свеE, 4а се може рећи ка-
ко у јавном 4росEору фикције о4сEају као суроZаE сEварносEи.
ОBичан човек изложен заво1љивим чарима све савршенијих, Bр-
жих и есEеEизованијих нараEива 4осEаје 4лен ме1ијских лихвара
који о4ијени вирусом 4рофиEа олако на4ушEају еEичке сEан1ар-
1е које је новинарсEво вековима Zра1ило.

Ме1ијски нарцизам засењује сEварносE, 1ивљење и моћ фреј-
мова и симBола 4релази у о4сенарско самоза1овољсEво, 1ок ми-
Eове о новинарској оBјекEивносEи и ме1ијској независносEи
мења значењска 1икEаEура. ИсEина Eако 4осEаје 1аља но ика1а,
факEи се савијају, ломе, кома1ају, фалсификују или 4рећуEкују,
искази и мишљења с4инују зависно о1 инEереса 4рикривених
Zос4о1ара, 4а се може Eвр1иEи како журнализам 4осEаје сервис
финансијских или 4олиEичких олиZарха. Новинари Bи, 4о 4ри-
ро1и 4рофесије, EреBали BиEи не4рисEрасни, оBјекEивни, урав-
ноEежени и 4ошEени, али колико је Eо у свеEу 4рофиEа моZуће?
Ако нема оBјекEивносEи шEа је на њеном месEу? Слажемо се 1а
4рисусEвујемо ерозији вре1носEи у јавном живоEу, али у4иEајмо
се може ли новинарсEво 1а осEане не1о1ирнуEо? Није ли хва-
лос4ев о оBјекEивном новинарсEву жвака за 4ривлачење 4уBли-
ке, али и сре1сEво за 1ис4ерзију моћи унуEар заје1нице? Кон-
це4E о којем Zоворимо свако1невно се мења јер су изBор Eема,

6 Овај ауEор наво1и сле1еће 4рофесионалне сEан1ар1е: „исEиниEосE, Eач-
носE, 4ошEење, не4рисEрасносE и уравноEежено извешEавање” (Маловић,
2005, сEр. 18).
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фокус, конценEрација и оBликовање чесEо и1еолошки о1ређени.
ТеореEичари уво1е и 4ојам ре�оричка сензи�ивнос�,7 увиђајући
1а ре1акције уз 4омоћ маркеEиншких служBи Bирају које ће лич-
носEи, Eеме и са1ржаји 4осEаEи 4ре1меE нараEивноZ оBлико-
вања. О1луке се 1оносе 4о1 4риEиском Eиража и рејEинZа, али и
свесEи о нео4хо1носEи 4ромовисања 1оминанEних 4олиEичких
инEереса, кор4орацијских BуџеEа или власничких захEева. Маске
о оBјекEивносEи и о независносEи се лукаво камуфлирају 4ро4а-
Zан1ним оBрасцима, а лажи и мани4улације намећу као најBржи
4уE 1о Bрзе славе.8 У сложеном 4роцесу 4ри4реме и оBра1е весEи
о1 4о1аEка на Eерену 1о нео4хо1не исEиниEосEи са1ржаја у фи-
налном EексEу мноZо је уEицаја чији се инEерес не сме занемари-
Eи, 4осеBно у 4ро4аZан1ним 4осEу4цима. Све уочљивији 4риEи-
сак ПР-аZенаEа, Bироа за комуникације или служBи за информи-
сање развија Eехнике ком4оновања 4орука које скривају наносе
вре1новања и оBјашњења. ИнсEанE 4ре1сEаве наивним реци4и-
јенEима креирају уна4ре1 сEворено мишљење, 1ок језик и 1ра-
маEурZија (ре)консEруисаних слика значајно 1о4риносе насEан-
ку нарцисEичкоZ симулакрума.9

Основни циљ овоZ ра1а је 1а 4окаже 1а (ре)консEруисањем
слика о сEварносEи нови ме1ији креирају с4ецифичну врсEу
моћи – симBолички ка4иEал, којим уоквирују са1ржаје у јавном
4росEору, Eрансформишући и 4рисEу4 новинарској оBјекEивнос-
Eи. ИсEорија цивилизације је 4уна 4римера оваквих 4реокреEа:
на 4ример, окончањем ДруZоZ свеEскоZ раEа 4ракса оBјекEивнос-
Eи као 4ошEеноZ извешEавања 4роZлашена је сEаромо1ном, у4ро-
шћеном, наивном, 4лиEком и оBмањујућом, 1ок је инEер4реEа-
Eивно извешEавање, најављујући 4уније и са1ржајније оBлике,
4ону1ило заво1љиве 4ерс4екEиве. У чланку „Поза1ина извешEа-
вања: МожеEе инEер4реEираEи и у исEо време за1ржаEи оBјек-
EивносE”, у ревији Nieman Reports из 1950. Eвр1ило се: 

7 Прајс (Stuart Price) 4о1 њим 4о1разумева „начин размишљања о ономе шEа
EреBа рећи, а заEим начин о1лучивања како се Eо каже” (Прајс, 2011, сEр. 32).

8 КаракEерисEичан је 4ример Janet Cooke, из The Washington Posta, која је 1981.
1оBила Пулицерову наZра1у за EраZичну 4ричу „Џимијев свеE”, у којој је
о4исала живоE осмоZо1ишњака зависноZ о1 хероина. Само 1ва 1ана након
великоZ 4ризнања оEкрило се 1а је чиEава 4рича измишљена, али и 1а је уZ-
ле1на новинарка фалсификовала 4о1аEке из со4сEвене BиоZрафије.

9 „Ра1и се о замењивању сEварноZ њеZовим знацима, Eо јесE о је1ној о4ера-
цији о�враћања о� свако� с�варно�  роцеса ње�овим о ера�орним �војником, ме-
EасEаBилном, 4роZрамаEском, не4оZрешивом означавајућом машином, која
ну1и све ознаке сEварноZ” (Бо1ријар, 1991, сEр. 6). 
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„Ово није осу1а ОBјекEивносEи као Eакве. Али ако новине желе
1а ра1е свој 4осао како EреBа, оне Bи Eо EреBало 1а ра1е у 1емокра-
Eији, Z1е наро1 коначно о1лучује о сEварима, а чиEалац има 4раво
1а му се оBјекEивносE сервира у оBлику у коме је он може разуме-
Eи” (ХакеE и Џао, 2010, сEр. 65). 

У 4ракси, реформа је о1шкринула враEа већој конEексEуализацији
у извешEавању, али и омоZућила 1а се нежељени 4о1аци о елиEа-
ма лакше 4рикривају о1 Zрађана.10 Комерцијализација новинарс-
Eва 4раћена снажном Eехнолошком револуцијом као 4осле1ицу
4ромена 4осEавила је и 4реис4иEивање 4рофесионалне оBјекEив-
носEи. Она и на 1иZиEалној аZори 4ре1сEавља циљ информисања,
и1еал којем се Eежи, сан који се сања, али је у 4ракси Eешко 1о-
сEижна. ИнEернеE је ре1изајнирао комуникациону 4раксу, јер се
са мношEвом мрежа и 4орEала изZуBила раван личне о1Zоворнос-
Eи, а са њом и исEина као основна каEеZорија. Све савршенији Eех-
нолошки и и1еолошки ко1ови симулирају ефекаE реалносEи, како
Bи ко1 ау1иEоријума сачували 4риви1 о 4рофесионалној неуEрал-
носEи и независносEи. Економско рухо, 4ри Eоме, служи као 4ара-
ван 1а се симBоличка моћ 4реве1е у и1еолошки уEицај и 4олиEич-
ки 4риEисак, оZољујући миE о независним ме1ијима.11

ИнEересне Zру4е и 1рушEвени 4окреEи, 4олиEичке сEранке и
1руZи ценEри јавне сцене 4ромовишу 4ојам оBјекEивносEи 1а Bи
се 1оZоворили о условима јавноZ 1искурса. 

„Новинари Zа корисEе 1а 4рошире своје захEеве за 4рофесионал-
ним сEаEусом, а оZлашивачи и ме1ијске кор4орације Zа 1оживља-
вају као корисно сре1сEво за увећавање своје кре1иBилносEи и
4рисEу4а EржишEу. КриEеријум оBјекEивносEи је 4осEао кулEурал-
на форма са засеBним живоEом. Режим оBјекEивносEи је сEоZа не-
изBрисиво 4овезан са ширим 4иEањима 1емокраEије, јавне о1Zо-
ворносEи, јавноZ живоEа и јавноZ 1оBра.”12 

10 Амерички 4ре1се1ник РеZан захваљујући Eаквим 4разнинама ус4ешно је
4рикривао раскорак између сEварне 4олиEике коју је реализовао и жељеноZ
имиџа у ме1ијима (Ви1и у: Hertsgaard, 1988, str. 62–71).

11 Мирко МилеEић о Eоме каже: „СлоBо1ни и независни ме1ији – независни о1
1ржаве, сEранака, новца, које њихови 4ре1сEавници, 4ри4а1ници, власни-
ци, афирмишу о1 1ана ка1а су се уверили 1а 4оје1иначна и Zру4на моћ више
није моZућа Bез ме1ијске лоZисEике – 4ре1сEављају исEакнуE 1ео аZен1е у
ме1ијским са1ржајима који ваз1а изнова ревиEализује ме1ијски сEворен
миE о со4сEвеној слоBо1и и независносEи” (МиEови о ме1ијима и савремене
4олиEичке миEолоZије, ЦМ, Bр. 5; 2007, сEр. 36). 

12 Више у: ХакеE и Џао Zhao, 2010.
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Хи4оEеза, о1 које 4олазимо је 1а елиEе ме1ијским сликама у свесE
ау1иEоријума усађују 4ројекEована значења13 како Bи им с4инова-
ним 4ласирањем 4ојмова оEу4иле криEичку свесE и 4ону1иле
жељени смисао. ВешEо 4ромовишући Eра1ицију и скоро не4ро-
мењену сEрукEуру креирања весEи, оне форсирају заBавно-EаBло-
и1ни фокус, 4оEискујући криEичко-исEраживачки 4рисEу4 на
марZине. ПарламенEарна сцена 4осEаје ме1ијска сEварносE, а Zру-
4е које 4оEенцијално моZу 1а ис4оље моћ у 4ромени сисEема ZуBе
се из информаEивних 4акеEа. Повремене смене осионих моћника
и 4окренуEе афере у функцији су очувања норми лиBералне 1е-
мокраEије, са жељом 1а 4окажу како нико није не1о1ирљив. ОEва-
рањем нових лисEова, часо4иса, маZазина, ра1ио и ТВ сEаница,
Bројних BлоZова и 1рушEвених мрежа 1емонсEрира се оEвореносE
4ореEка у којем се све може рећи. То је и велика заBлу1а о Zрађан-
ском новинарсEву, које извешEавањем на мрежама уки1а моно-
4ол ре1акција. Неко може 1а јави информацију, али колико је она
кре1иBилна знаћемо Eек ка1а је 4ровери 4рофесионални новинар.
МеђуEим, мношEво ме1ија значи и мношEво расуEе 4ажње, шEо
значи 1а ће реци4ијенEи имаEи све мање времена 1а размишљају
и Eраже решења.14 Као шEо се Нарцис15 заљуBио у со4сEвени о1раз,
Eако и ме1ији 1анас живе у свом оZле1алу, о4ијени илузијом 1а је
живоE саEкан о1 ме1ијске сEварносEи, а 1а оно чеZа у њој нема – у
реалносEи и не 4осEоји.

МЕДИЈИ И ПРОМЕНА СВЕСТИ

ДоBа у којем живимо је саEкано о1 не4реZле1них Eаласа сEрахова
који захваљујући ме1ијској 4ро1укцији колонизују сваки Eрену-
Eак наших живоEа. Они нас 4о1сећају колико је 1рушEво у којем еZ-
зисEирамо у кризи, Eако 1а се информације о земљоEресима, цуна-
мијима, конфликEима, EерорисEичким акцијама, 1емон-

13 „Значење је референца, 1оZађај или акција којима се љу1има 4реноси сми-
сао”, 1ефинисао је Прајс (2011, сEр. 21).

14 Римски филозоф Сенека је Eо још 4ре 1ве хиља1е Zо1ина оBјаснио са: „БиEи
сву1а значи BиEи ниZ1е.”

15 АнEички миE о Zор1ом и охолом мла1ићу ле1еноZ срца, који се са 16 Zо1ина
заљуBио у со4сEвени лик у о1разу во1е на извору, узалу1 4окушавајући 1а Zа
заZрли и 4ољуBи. Варљива слика се смешила и 4лакала заје1но с њим, а мла-
1ић је заBоравио на храну и сан, све 1ок није клонуо. Из њеZове крви касније
је никао цвеE нарцис. 
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сEрацијама, шEрајковима, несрећама, уBисEвима и 1руZим злочи-
нима, као на Eраци ваљају екранима, мрежама или у шEам4аним
са1ржајима. Јаз између BоZаEих и сиромашних све је ви1љивији,
неза1овољсEво Zла1них широм 4ланеEе расEе, 4ро4орционално
сEраEеZији ме1ијских им4ераEора 1а им с4иновањем оBјасне 1а је
Eр4љење врлина коју EреBа развијаEи. Љу1ска Bића међусоBно
уEичу је1на на 1руZе, 4ри чему се 4онашање ин1иви1уе, Zру4е,
4уBлике и масе може 4роZрамираEи. Информације имају моћ ко-
4ања унуEар човекове 1уше, а ако их неко Eајно усмерава ка сEаво-
вима, су1овима и мишљењима 4осEају 4ро4аZан1не алаEке које
мењају човекову свесE. Циљ је 4о1сEаћи 4оје1инца 1а жели оно
шEо му 1руZи скривено намећу, 1а коришћењем слоBо1е 1уха и
воље 4рихваEи смисао и значење 4ојмова које су им 1руZи 4ри-
4ремили. 

Савременије корене оваквих Eумачења EреBа EражиEи још у 4е-
рио1у хла1ноZ раEа. Ка1а је Америка аEомским оружјем BомBар-
1овала Хирошиму и НаZасаки, 4аралелно се анZажовала на 1ва
фронEа: економској оBнови и 4реоBликовању ја4анске свесEи. 

„Наш 4роBлем”, речено је 1945. Zо1ине у оBразовном филму за
оку4ационе снаZе, „4очива унуEар мозZа у ја4анској Zлави. Њих
има се1ам1есеE милиона у Ја4ану, физички је1наких Bило ком
1руZом мозZу на свеEу, на4рављених о1 4оE4уно исEе маEерије као
и наши. Ти мозZови моZу, 4о4уE наших мозZова, 1а чине 1оBре и ло-
ше сEвари, зависно о1 и1еја које су у њих усађене.”16

ХерменеуEика (наука о Eумачењу EексEова) 4осEаје BиEна у мани-
4улаEивним 4роцесима, јер значење више није само каEеZорија
оBјекEивносEи, већ и ауEориEеEа моћи која Zа 1ефинише. Тако кри-
за на Криму за Русију има је1ан смисао, а за САД и њене саEелиEе
1руZи, Zо1ишњицу НАТО BомBар1овања у СрBији оBележавају са
сеEом и 4ијеEеEом, а на Косову и МеEохији са весељем и ра1ова-
њем иE1. КонEексE инEер4реEације 4осEаје BиEан за вре1новање
информације, о4ис 1оZађаја и 4риказивање најважнијих чињени-
ца.17

Теорија каска за 4раксом, која је 4раZмаEична и еласEична 4ре-
ма 1рушEвеним 4роменама. На 4ример, ка1а БенEеле (Bentele

16 Филм америчке војске, 1945, циEирано у: Dower, 2000, str. 215.
17 „АкEуелни ZлоBални сисEем саEкан је о1 реZиона, кор4орација, релиZија, не-

вла1иних орZанизација, инEересних олиZархија и 4олиEичких 4окреEа, са
високим сEе4еном комуникацијске међуакEивносEи. ПосEоји више исEина,
за своју, и Eуђу јавносE, 4рема инEересима оних у чијим су рукама кајаси ко-
муникационоZ у4рављања” (ЈевEовић, 2008, сEр. 14).
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Günter)18 и1еалисEички заZовара како Bи „новинари EреBало 1а
оBјекEивно извешEавају са 4арEијске конференције зелених или
ЦДУ, независно о1 EоZа којој је 4арEији наклоњен извешEач”, о1-
носно 1а се „у вре1новању и 4роцени извешEаја моZу 1а разли-
кују, али никако и у 4риказивању најважнијих чињеница”, 4ока-
зује елеменEарно не4ознавање савремене 4раксе. Ка1а Bи 4еE но-
винара, независно је1ан о1 1руZоZ извешEавали са овоZ 1оZађаја,
моZли Bи 1аEи 4еE различиEих варијанEи са1ржаја, а 1а сви Bу1у
оBјекEивни. У 4рвој се емиEује Zовор 4ре1се1ника 4арEије, а 4оE-
4уно изосEаве криEике; у 1руZој се исEакну силни а4лаузи 4ре1-
се1нику Eоком Zовора, који је зBоZ EоZа неколико 4уEа 4реки1ан;
у Eрећој се краEко 4рикаже 4ре1се1ник, а више 4росEора се усEу-
4и ошEрим 1искусијама оBичних чланова; у чеEврEој варијанEи
4ажња се усмери на инци1енE који се накраEко 1есио за Zоворни-
цом ка1а је 4оливен је1ан о1 учесника који је криEиковао нови
4роZрам 4арEије; у 4еEој се изосEави Zовор 4ре1се1ника (само се
реZисEрује кроз реченицу–1ве), а 4ажња се усмери ка личносEи
која је заEражила њеZову осEавку… ОBјекEивносE 4о1разумева
1исEанцу 4рема 4ре1меEу извешEавања, али како је она моZућа
ка1а се зна 1а новинарсEво сEраEешки жели 1а уEиче на ау1иEо-
ријум?

ПоZрешно је веровање како је само ка4иEал 4реоBликовао 4о-
сEојеће нараEивне оBрасце. Кључ 4ромена ваља EражиEи и у ре-
1изајнирању 1рушEвених сEрукEура, које су Eрансформисане ин-
формационим 4акеEима, који су 1ржаве мењали унуEар њих са-
мих. Револуција није Bила у новцу који се оBилаEо ну1ио нера-
звијеним и и1еолошки су4роEсEављеним сEранама, већ у маски-
раном конEексEу и1еја које су сEварале нове кулEурне и 4олиEи-
чке вре1носEи, а о којима моћни ме1ији скоро 1а нису ни Zовори-
ли. ОBјекEивносE је сјајан 4лашE за уEицање, начин 1а о1ређена
мишљења и сEавови новинарском оBра1ом Bу1у 4риказани као
не4рисEрасни. Човеково расуђивање је вишезначно и сложено,
4а му се моралном оснаженошћу о „4ошEеном информисању”
ну1и Eачно оно шEо жели. Селекцијом 4о1аEака о 1оZађају (4оја-
ви, 4роцесу, личносEи) сEварају се 4ојмовне везе, Zра1ећи 4ри-
Eом конце4Eуално је1инсEво мисли које 1аље 4резенEују слике
сEварносEи. ЛесEер Маркел (Lester Markel), човек који је скоро 4о-

18 „ИсEиниEосE, 4оE4уносE, неуношење осећања, о1војивосE, сEрукEурирање,
Eранс4аренEносE и неуEралносE”, основни су 4осEулаEи новинарске оBјек-
EивносEи, смаEрао је немачки EеореEичар ГинEер БенEеле (1988).
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ла века 4ровео као уре1ник Њујорк Eајмса (New York Times-a),
Bранећи инEер4реEаEивносE о1 оBјекEивносEи Zоворио је: 

„УзмиEе најо)јек�ивније� међу ре4орEерима. Он саку4ља 50
чињеница, о1 њих Bира 12 за које смаEра 1а EреBа 1а их укључи у
EексE, осEављајући 38 изван. То је 4рви за1аEак суђења. ПоEом ре-
4орEер о1лучује који ће о1 Eих 12 факаEа чиниEи BиE 4риче. О1ре-
ђени факаE, који он Bира, наZлашава оно шEо је BиEно имајући на
уму чињеницу 1а чиEалац чесEо не и1е 1аље о1 4рвоZ 4араZрафа.
То је 1руZи за1аEак суђења. ПоEом уре1ник чиEа Eај о)јек�ивни
EексE и о1лучује 1а ли ће BиEи 4ласиран на 4рвој или 29-Eој сEрани
новина. Ако је на 4рвој, може имаEи значајан уEицај на мњење. Ако
је на 29-Eој нема Eакав наZласак. То је Eрећи за1аEак суђења. УкраE-
ко, Eа ’оBјекEивна’ весE је врло неоBјекEивна” (Mac Dougal, 1963,
str. 17).

Реци4ијенE Eако 4оE4уно зависи о1 инEер4реEаEора (извешEача)
који креира знање о 1аEом 1оZађају (4ојави, 4роцесу, личносEи),
усађујући ау1иEоријуму 4ожељан конEексE како Bи учврсEио
4ре1сEаву унуEар своје свесEи, али и у размени са 1руZим члано-
вима заје1нице. Новинар 4ри Eоме не мора 1а Bу1е мани4улаEор;
он је1носEавно суZерише своје виђење сEварносEи и не за4ажајући
1а је слика изоBличена. Бирајући BиEне 4о1аEке он је (ре)кон-
сEруисао сEварносE, Eру1ећи се 1а очува лоZику нараEива којим се
лакше осваја 4ажња 4уBлике о1 које живи.

Правило оBјекEивносEи19 веома је важно за консEиEуисање ме-
1ијскоZ мишљења: 1а Bи Bило исEиниEо, мишљење мора EежиEи
сазнању 4ре1меEа и њихових о1носа онаквих какви су у самој
сEварносEи, независно о1 суBјекEивних жеља, емоција, је1ном
речи, независно о1 суBјекEа и њеZове свесEи.20 Хај1еZер је исEи-
цао 1а за Грке реч techne није значила ни умеEносE ни занаE, већ –
1озволиEи нечему – овоме или ономе – 1а се – на овај или онај на-
чин – 4ојави као 4рисуEно.21 СвеE јаве и снова Eемељи се на 4ре1-
сEавама које се 4реносе језиком и сликама, а разумевање њихо-
воZ са1ржаја во1и намеEању 4ојмова који исEински у4рављају

19 У време комунизма новинари су 4о1сEицани 1а Bу1у „оBјекEивни”. Међу-
Eим, време је 4оказало 1а је оBјекEивносE конце � )ез вре�нос�и, јер се нови-
нарске о�луке �оносе на основи �авања  ре�нос�и неким вре�нос�има информа-
ције (Burns, 2009, str. 72).

20 Михаило Марковић наво1и и осEала 4равила лоZике: о1ређеносE; 1осле1-
носE; 1оказивосE; 4равило извођења 4осеBноZ из о4шEеZ; свесEраносE и раз-
војносE (1959, сEр. 23).

21 Ви1и у: Хај1еZер, 1982, сEр. 100.



САН О ОБЈЕКТИВНОСТИ – МИТ ЈЕДНЕ ПРОФЕСИЈЕ

ЗОРАН Б. ЈЕВТОВИЋ 79

човечансEвом. Ви1љивошћу и означавањем јавносEи скреће се
4ажња на значај о1ређене и1еје, 4ојаве, личносEи или 4роцеса,
4ри чему се ау1иEоријум 4о1сEиче 1а мисли, осећа и о1лучује на
начин који су креаEори 4оруке желели. Селекцијом чињеница,
наZлашавањем о1ређених елеменаEа и 4овезивањем у о1ређене
о1носе 4рави се рам за ме1ијски нараEив који циља на сEавове,
мишљења и 4онашања 4оје1инаца. 

ОBичан човек исEину о свеEу који Zа окружује сEвара кроз 4ер-
це4цију оноZа шEо ви1и и зна, 4ревиђајући 1а значења чесEо ин-
формацијама 1ају 1руZи смисао, 1ово1ећи са1ржај у скла1 са ин-
Eересима оних који Eе слике оBликују. Маклуан је смаEрао 1а ме-
1ији имају с4осоBносE оBмањивања човека а 1а он EоZа није ни
свесEан.22 Технолошке 4ромене револуционарно су 4ромениле
начине креирања слика, 4а је захваљујући фоEо-шо4овима или
1иZиEалним монEажама моZуће кривоEвориEи сваку чињеницу
сEварносEи. На 4ример, новинари Ал Џазире у Eоксичној ме1иј-
ској кам4ањи за оBарање Га1афијевоZ режима у ЛиBији, на4рави-
ли су у својим сEу1ијима савршену ре4лику ЗеленоZ Сквера и
БаB ел Азизија, како Bи лажним снимцима 1руZоZ 1ана BиEке „1о-
казали” улазак 4роамеричких снаZа у Три4оли. ЗBуњеносE је Bи-
ла о4шEа, чак и међу сEановнишEвом самоZ Zра1а, које није знало
1а ли 1а верује снимцима са EелевизијскоZ екрана или својим
очима. У сEварносEи, Eек након Eри 1ана жесEоких BорBи 4оBуње-
ници су ушли у Zра1, али из сасвим 1руZоZ 4равца (искључиво из
МисураEе). 

У клијенEелисEичком новинарсEву 4ерце4ција се 4ланирано
4омера о1 искусEава и чињеница ка имаZинацији и оBавешEењи-
ма, 4роизво1ећи 4реоBражај који сEварносE лишава вре1носEи
исEине. Знање о 1руZима се крира кроз 4амћење јер се само слике
за1ржавају у сећању.23 Моћ симBола Eеоријски 4ри4а1а јавној
сфери, која Bи EреBало 1а је независна и слоBо1на, али са лиBерал-
ним конце4Eом и схваEањем 1а је информација роBа као и све

22 „Јер са1ржина каквоZ ме1ија налик је на сочан кома1 меса који ло4ов носи
1а Bи о1враEио 4ажњу 4са чувара – ума. ДејсEво о4шEила 4осEаје снажно и
1уBоко у4раво зBоZ EоZа шEо му је као ’са1ржина’ 1аEо 1руZо о4шEило” (Ма-
клуан, 1971, сEр. 53).

23 „Памћење нам омоZућава 1а чујемо оно шEо се не чује и 1а ви1имо оно шEо
се не ви1и. ОEу1а, 4онављам, није никакво чу1о ако 1уша, која у сеBи са1ржи
оно шEо више није, 4рисвоји и оно шEо још није Bило; јер, Eо јој више о1Zова-
ра и Bлиже јој је: она се Bаца и 4ружа у Bу1ућносE, а оноZа шEо је 4рошло и за-
вршено она се ослоBо1ила и за1ржала Zа само у сећању”, за4ажа још Плу-
Eарх (1990. сEр. 83).
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1руZе насEаје BиEка за њиховим на1зором и намеEањем. И1еја о
о4шEем инEересу значајно је марZинализована, јер чињеницом
1а информација 4осEаје извор 4рофиEа расEе и њен и1еолошки
уEицај. УмесEо Грађанину она се 1анас оBраћа По�рошачу, мењају-
ћи 4сихолошко-и1еолошки амBијенE у којем се са1ржај 4рихваEа. 

Ме1ији имају с4осоBносE 1а о1 исEине на4раве лаж, 1а уBице
4ре1сEаве као жрEве и оBрнуEо… Они моZу 1а мо1ификују 4ре1-
сEаве, 1а о1ређене 1оZађаје учине 4рисуEним у јавносEи, а 1а неке
учине не4римећеним. Шавови су1ара су линије 1иZиEалне мон-
Eаже, селекције ка1рова који ће осEаEи и који ће заувек BиEи оBри-
сани. Секвенце се о1ређују 4рема симBоличком за1аEку, Eако 1а
су1ар и с4ој ка1рова су1е реалносEи која се EоZ EренуEка 4ре-
оBражава у Нарцисову сEварносE. Тријумф слике је 4оE4ун, аEрак-
ција је усмерена ка масама Eако 1а исEовремено 4о1сEиче на ко-
лекEивно реаZовање и ин1иви1уалну 1раму. СEвара се осећај 4ри-
4а1ања мношEву, 4а кру4ни 4лан некоZ лица 1ок Zа 4раEи камера
може BиEи и лик самоZ Zле1аоца. Данас 4осEоје 1ве сEварносEи,
1ва свеEа. Је1на је реална, маEеријална, а 1руZа ме1ијска, нереал-
на или вирEуелна. Бо1ријар Bи рекао како „знаковну вре1носE”
1икEира EржишEе информација, 4а Eако значења 4ренеEа ме1ији-
ма о1сликавају и сEилове живоEа, оBрасце вре1носEи, и1енEиEеE
сре1ине. НараEивне слике све више учесEвују у креирању живоE-
не сEварносEи. Нова схваEања немају времена за мисаоне анали-
зе, већ само за 4ријем есEеEизованих информација које саврше-
ном 4ро1укцијом суZеришу 4ожељно решење. ОEу1а оне морају
1а Bу1у о4ажене, и не само Eо, морају се шEо 1уже за1ржаEи у све-
сEи 4уBлике. ЗаEо се Eра1иционална есEеEика 4овлачи, ле4е умеE-
носEи марZинализују, 1ок комерцијализовани 4рисEу4 ме1ијс-
ких са1ржаја 4ромовише кич и сEереоEи4е, са најнижим укусима. 

Нарцис Eако сам 1ефинише своје 4ро1ужеEке, 4осEајући заEво-
рен комуникациони сисEем у којем информација 4осEаје 4ро-
изво1 (роBа) у скла1у са захEевима оних које их наручују. Као шEо
је нимфа Ехо 4окушавала 1а за1оBије њеZову љуBав служећи се
о1ломцима њеZовоZ со4сEвеноZ Zовора, Eако и 4уBлика очекује
исEину заве1ена Bајкама о независним ме�ијима и о)јек�ивном но-
винарс�ву. Нарцис не Zаји никакава осећања 4рема ау1иEорију-
му, јер му он служи само за рејEинZ и само4оEврђивање, 1ок Zа у
4ракси инEересује ша4аE елиEа и њена финансијска 4ажња. Глу-
мећи равноEежу и фер-4леј у информаEивном 4росEору Нарцис
Bрине о очувању сисEема, јер ако Bи неза1овољни ау1иEоријум
оEишао 1руZом или 4окушао 1а на4рави власEиEи сисEем, он Bи
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временом несEао. КонEролишући 4росEор и време он 4лански
консEруише вешEачке сиEуације, конфликEе, 4риви1е на4еEо-
сEи, 4реузимајући на сеBе у ексEремним случајевима улоZе ли-
1ера (сврZавање ЧаушескуовоZ режима 4очело је у4а1ом у ТВ сEу-
1ио; весE о свом о1ласку са власEи СлоBо1ан Милошевић је са-
о4шEио 4ре1 камерама националне Eелевизије; „ара4ско 4ро-
леће” 4о1сEакнуEо је сликама и 4орукама 4рослеђеним 1ру-
шEвеним мрежама, и сл.). Нарцис 4роузрокује о1ређене 1рушE-
вене 4оEресе, о4ијен со4сEвеним значајем и месEом у уку4ном
4ореEку. 

У мношEву ме1ија 4оруке се унифицирају, Eако 1а се свесE ин-
1иви1уе временом 4релама у скла1у са о1ређеним вре1носEима,
оBрасцима, мо1елима… Чулни свеE је сEарији о1 универзума
мишљења јер је ви1љив и 1инамичан,24 расце4љен на суBјекEив-
но и оBјекEивно 4оимање свеуку4ноZ искусEва. МоBилизација
и1еја је 4риориEеE новоZ 4ореEка, шEо значи 1а се јавносE све
мање информише и оBавешEава а све више усмерава и на1зире.
Ме1ији 4осEају 4ро4аZаEори Eако шEо у комуникациони 4росEор
4ро4ушEају само уна4ре1 филEриране и 4ерсуазивно оBрађене
информације, увек у скла1у са инEересима 1оминанEних елиEа.
МиE о ме1ијској независносEи 4оказује се као лукава оBмана, јер
вођсEва у свим 1рушEвима о1ређују 4равац, инEензиEеE и Bрзину
креEања. 

Кор4ораEивизам је сенка акEуелних 4ромена, исEински 4оBе1-
ник 4ромашених и1еолоZија,25 4рави Zос4о1ар ZлоBалних 4роце-
са. У ком4лексном 1рушEву ка4иEала власE шири харизму о

24 Филозофи, на 4ример Мерло-ПонEи, Zреше ка1а чулни свеE Eумаче као „сEа-
лан” (више у: Мерло-ПонEи, 2012, сEр. 21), јер комуникацијске инEервенције
мењају усEаљене сEавове и мишљења. МеђуEим, ауEор у 1аљем ра1у консEа-
Eује 1а „исEина није сEвар коју ви1им, ниEи 1руZи човек коZа Eакође ви1им
својим очима, ниEи, најза1, свеуку4но је1инсEво чулноZ свеEа којеZ у4раво
4окушавамо 1а о4ишемо. ИсEина је о)јек�ивна, она је оно шEо ус4евам 1а о1-
ре1им мером, или уо4шEе, о ерацијама које 1о4ушEају варијаBле или енEи-
EеEе у о1носу на 4оре1ак чињеница” (2012, сEр 28).

25 „Главна моћ свих варијација фашизма између 1ва свеEска раEа – а Bило је Eу
разних 4ојавних оBлика о1 МусолинијевоZ ориZинала, 4реко ХиEлеровоZ
националсоцијализма 1о РузвелEовоZ лиBералноZ фашизма – лежала је у
кор4ораEивизму. Та 4ојава и Eај 4ојам су врло важни за Bу1ућносE 1емокра-
Eије и ка4иEализма, јер ће кор4ораEивна моћ на1живеEи фашизам, муEира-
Eи у 4ослераEним 1рушEвима, учврсEиEи своју 4озицију у хла1ном раEу
који је 1авао значајан 1ео леZиEимиEеEа за њено функционисање и BиEи
4реузеEа као 1рушEвено-економска основа о1 кључне силе XХ века – САД”
(Рељић, 2012, сEр. 105).
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својој 1емокраEичносEи, скривајући 1а 4о1 њом не 4о1разумева
Bило коју криEику со4сEвене о1ZоворносEи (за 4а1 живоEноZ
сEан1ар1а, расEућу неза4осленосE, еколошко унишEавање 4ла-
неEе, војну 4рину1у, санкције и сличне форме кажњавања не4о-
слушних наро1а, иE1.). ГоEово све важније информације су 4реE-
хо1но селекEоване, оBликоване и (ре)консEруисане 4рема жеља-
ма кор4ораEивних Zос4о1ара, али се Eо у јавносEи никако не 4ри-
знаје. 

Тра1иционалне с4оне које су 4ре само неколико 1еценија ве-
зивале Zрађане за еEничко, социјално или кулEурно 4орекло, са
Eехнолошком револуцијом наZло су ослаBиле, усEу4ајући месEо
нарасEајућој информационој 4лими. ЈирZен ХаBермас 4оре1 4о-
лиEичке и 1рушEвене моћи, међу 4рвима 4оEенцира значај ме-
1ијске моћи као с4ецифично новоZ ка4иEала, сEраEешки BиEноZ
за функционисање 4луралисEичке заје1нице. Први уво1и у нор-
маEивну Eеорију 4ојам �ели)ерације,26 оBјашњавајући 1а инEерак-
цију између 1ржаве и њених 1рушEвених окружења омоZућавају
комуникациони канали који филEрирају 4олиEичке захEеве и
и1еје. ЕEаBлирани ме1ији као 4риориEеE ви1е инEерес елиEа,
с4ремни 1а 4рофесионалну ре4уEацију замене свежњевима нов-
чаница који им краEкорочно оBезBеђују сEраEешку 4озициони-
раносE на EржишEу.

ЗАКЉУЧНА 
РАЗМА-
ТРАЊА

МиE о новинарској оBјекEивносEи сEрукEурално је уEкан у 4рофе-
сионалну 4раксу во1ећих ме1ија. Начело је засновано на 1емо-
краEским 4оEенцијалима, али је у свако1невном живоEу 4рилаZо-
ђено 4арцијалним и и1еолошки оBојеним 4ре1сEавама. И1еја 1а
ме1ији служе оBичним љу1има, је1нака је сну о 1емокраEији као
4ореEку слоBо1них и равно4равних љу1и. У сEварносEи а4солуEне
и1енEичносEи нема, 4а је ме1ијски нараEив само 4риви1 оснажен
су1овима и сEавовима учесника у комуникационом ланцу. СимBо-
личко окружење циља на 4реоBликовање свесEи са кулEурним и
4олиEичким значењима 4рилаZођеним инEересима у4рављачких
сEрукEура. ОEу1а мо1ерни ме1ији 4ре1сEављају комерцијалне и
4олиEичке инсEиEуције којима је инEерес на 4рвом месEу, 1ок је

26 ДелиBераEивна 1емокраEија је мо1ел у којем се 4олиEичке о1луке 1оносе
4роцесом 4реZоварања, 1оZоварања и уBеђивања. Оно је резулEаE комуника-
ционоZ 1еловања између формално орZанизованих и неформалних 1елиBе-
рација лицем у лице, у аренама и на врху и на 1ну 4олиEичкоZ сисEема (Ха-
Bермас, 2007, сEр.11).
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исEина 4ожељна само ка1 је у скла1у са 1оминанEном и1еоло-
Zијом. ДрушEво је увек у 4реоBражају,27 EехнолоZије уBрзавају и
зZушњавају 4ренос знакова, Eако 1а се и смисао 4ојмова 4рема њи-
ма релаEивизује и ос4орава. 

Сан о EраZању за исEином ра1и за1овољавања инEереса Zрађа-
на корисEи новинарима 1а за1овоље своје 1рушEвене (ака1ем-
ске) и 4сихолошке (4рофесионалне) 4оEреBе. ЕEос оBјекEивносEи
4реносиће се са колена на колено јер ће 4лемениEа визија о слу-
жењу свима о4сEајаEи као на1а у исEинску 1емокраEију. У 4рак-
си, 4ерсуазивносE изBија у 4рви 4лан, о1 4ро1аје роBе 1о 4ро1аје
и1еја. Кре1иBилиEеE важне 1рушEвене 4рофесије 1ове1ен је у
4иEање. ЗаBава, сензационалносE, слава и начини 4ре1сEављања
о1ређују ус4ех на EржишEу, 1ок оBјекEивносE и исEраживачки
4осEу4ци ZуBе Eрку. Ако је 4ре само је1ноZ века шEам4а Bила 4ас
чувар који 4ази 1а 1ржава не злоу4оEреBи своју моћ, моZло Bи се
рећи 1а су јој зуBи временом 4оис4а1али, 4а новинари 1анас ви-
ше личе на 4у1лице које се умиљавају својим власницима. 

Између оноZа Z1е смо Bили и ку1а и1емо све је већи јаз, 4а Bи
Bило илузорно 1а овај EексE на Eо о1Zовори. Криза новинарсEва је
и криза јавне савесEи, само се с4ознаја о њеној 1уBини и 4осле1и-
цама с4оро арEикулише у 1уховном ZлиBу. УмесEо у вла1авину
наро1а 1емокраEија се 4реоBражава у 1икEаEуру кор4ораEивних
елиEа, 4ри чему ме1ији консEруисањем уверљивих, нарцисои1-
них и есEеEизованих нараEива о4чињавају јавносE. О 4рофесио-
налној ауEономији Bрину још само реEки новинари, све чешће
4ринуђени 1а 4о1 4риEиском BорBе за о4сEанак скла4ају савез-
нишEва са онима који су 4риро1но на 1руZој сEрани. Тако се не-
осеEно мења и каракEер новинарсEва: у кор4ораEивном 1рушEву
и само 4осEаје кор4ораEивно, клијенEелисEичко, уZрађено у
сEрукEуре моћи сисEема у којем 1елује…
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SUMMARY THE DREAM OF OBJECTIVITY - A MYTH OF ONE PROFESSION

Reporting is usually seen as a process in which different facts get
sense and specific meaning in a society. The complex nature of media
discourse turns occurrences, conflicts, processes and individuals into
news, reports, interviews an other genres. The whole process was for
a long time followed by a conception of objectivity as one of the most
crucial postulates in journalism. During the centuries, a specific myth
of good journalism was developed, that promoted honesty, balance,
fair play, impartiality, in a word – objectivity. However, globalization
and the digital revolution, supported by corporate capital, pointed
out the manipulative context and ideological construct of contempo-
rary mediapractice, one that subordinated the structuring and
distribution of information to the interests of the ruling elites. In that
new journalism, visible and invisible are blended in a convincing nar-
rative, constructed images make critical thinking impossible, and
ideological concepts are hidden by lexical meaning. Between an
archaic desire to transmit the truth, with full consideration of profes-
sional standards, and clientelistic journalism, which develops a close
relationship with advertisers and media owners, grows an unbridgea-
ble gap, which significantly changes the character of journalism
across the globe.

KEY WORDS: clientelistic journalism, ideological construct, objectivity, particularity,
signification.


