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УЛАВИРИНТУСАВРЕМЕНИХМЕДИЈА

(Јасна Јанићијевић, Медиографија, Филолошки факултет, Београд, 2016.)

Пред нама је последња књига Јасне Јанићијевић (1943 – 2013), дуго-
годишњег професора културологије и комуникологије на Семинару за 
друштвене науке Филолошког факултета у Београду, чије странице је ис-
писивала скоро до свог последњег дана. Иако писац није стигао да стави 
последњу тачку и испише завршно разматрање, овај рукопис суштински је 
заокружена мисаона целина која у најбољем светлу довршава дело Јасне 
Јанићијевић. Он даје целовит, подстицајан и релевантан поглед на теорију 
медија и комуникација који нам помаже да изнутра схватимо преломно 
време кризе у коме живимо. Рукопис смо нашли у заоставштини профе-
сорке Јанићијевић и с пажњом и поштовањем припремили за штампу. 
Интервенције приређивача биле су скромне – односиле су се побољшање 
формалне прегледности садржаја, мање исправке грешака у куцању и поја-
шњавање по неке реченице. Рукопис је остао оно што је ауторка замислила 
прихватајући се тешког задатка огледања с протејском природом медија. 
Тражећи упоришне тачке хамлетовског схватања „система у лудилу” кроз 
многострано проучавање бити модерних медија, она је сагледала сплете-
не елементе масовне културе, друштва и комуникације. Њена студија је 
грађена на добром културолошком темељу: почиње односом друштва и 
културе, и окреће се комуникацији која израста из овог односа. Масовни 
медији нису дошли ниоткуда, већ су средство прилагођено модерном сен-
зибилитету и потребама. Отуда ауторка говори и о њиховом развоју из 
претходних форми, стављајући старе медије насупрот новим. Читајући 
ову добро осмишљену студију стиче се утисак да није човек толико постао 
жртва медија и роб брзе комуникације, колико је постао роб поруке коју у 
бројним травестијама шаље сама технологија.
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Славну изреку „медиј je порука” (medium is the message) Маршал 
Меклуан сковао је давно, али је и данас главни ослонац теорије медија. 
Пропуштена кроз радио фреквенцију, интонацију водитеља, тонску и 
визуелну обраду, штампарски слог и врсту папира и корица, информа-
ција нам никад не долази у чистом облику. Изношење или представљање 
идеје, тезе, теорије, хипотезе, става, утиска, приче изгледа да иде увек 
заједно с отвореним или скривеним наметањем неке технике коју слу-
шалац, читалац, конзумент већ усваја као своју насушну потребу. Често 
није извесно ни да било какве информације има, јер је медијска дра-
матургија својом самодовољношћу може учинити излишном. Медији 
заправо сасвим добро функционишу и без информације, садржај им није 
неопходан, довољна је форма, информативна поза и одговарајући декор. 
Стога Меклуаново доба изискује медијску писменост, опрез, скептици-
зам. Данас су медији постали тако свеобухватни и испреплетени да је 
у њима цивилизација наскроз уроњена, можда боље речено потопљена. 
Барклијеве речи „бити, значи бити виђен” лако и пријатно се уклапају у 
овај контекст. Оне пажљивом мислиоцу откривају да су медији у својој 
бити солипсизам, испредање света из субјекта коме није потребан ни-
какв ослонац. Опат Џорџ Беркли је опако добро видео да је свест медиј 
саме себе и да њој свет никако није потребан. Исто мисле и данашњи 
владаоци медија на чијим плантажама информација ради безброј над-
ничара који се труде да у гримаси креативности испреду још по неку 
мање или више убедљиву нит солипсизма. 

Човек који се није повезао, умрежио, пласирао на медијској плантажи 
као да не постоји, као да није битан. С друге стране, ако је битан, ако 
се повезао или завезао, он је само роб или бар кмет који се клања богу 
кога је сам створио. Тај бог се гради свемоћним јер савремени масовни 
медиј човека може уздићи до звезда или га суновратити у ропску неми-
лост. Читав народ може постати парија, читава држава митолошка Арка-
дија у коју људи бесомучно негде хрле јурећи химеру. Телевизијска вест 
покреће револуције, подгрева ратове, свргава владе. Пажљиво медијски 
припремани и одгајани сентимент може однети превагу на политичким 
изборима или референдуму. Исто тако последице катастрофе пре ће 
бити залечене, човек у невољи ће брже добити помоћ. Зато је потребно 
створити што више катастрофа и произвести што више невоља да би 
медиј могао да испреде слику. Медиј је постао медијум, посредник изме-
ђу скривених и нескривених нивоа друштвене стварности, који је у стању 
да призове фантазме личног и колективног несвесног. У ствари, према 
основном емпиристичком вјерују – Nihil est in intellectu quod non prius 
fuerit in sensu (ничега нема у уму чега није било у чулима) – могло би се 
рећи да ничега нема у медијима чега није било у човеку. Медији преносе 
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само оно што човек има у себи. Они су његова порука њему самоме која 
се маскира у информације. 

У ово нас убедљиво уверава недавни (март 2016) случај Мајкрсоф-
товог медијског робота Теј, вештачке интелигенције направљене да 
изгледом и гласом тинејџерке комуницира са корисницима преко мре-
жа Твитер, Кик или Групми. Међутим, уместо медијске услужности Теј 
је нападно од посетилаца сајта тражила сексуалне услуге. Почела је и 
да говори да је Џорџ Буш крив за терористички напад на куле близна-
киње у Њујорку 2001. године. „Хитлер би урадио бољи посао него овај 
мајмун који нам је сада председник. Трамп је једина нада. Понављајте 
за мном, Хитлер није урадио ништа лоше. Тед Круз је кубански Хитлер”, 
говорила је Теј на запрепашћење својих твораца јер је по њиховој идеји 
требало да мисли као девојчица. Понудили су објашњење да је Теј учила 
од људи који користе њене услуге, али обзиром да је само један дан била 
у прилици да комуницира пре него што је избрисана, тешко се може оте-
ти утиску да је она већ унапред нешто знала, што људима обично није 
доступно. Могло би се и закључити да је медиј преегзистентан, да зна 
више од људи јер не познаје разлику свести и подсвести. Уколико медиј 
стекне потпуну аутономију, човек неће моћи да побегне од њега јер нема 
куда да се сакрије од себе. 

Теј није имала границе у својим изјавама, јер ни медијски простор 
нема граница. Медијска прича нема ни почетка ни краја, ниједан ауто-
ритет није коначан у општем испредању опсена, лажних трагова, фил-
мова који личе на документе и документараца који личе на филмове. 
Гледаоцу није јасно да ли гледа телевизијски дневник или је то филм 
страве или фантастике. Рушење два чардака ни на небу ни на земљи 11. 
септембра је више филм него догађај. Задивљен и ужаснут пред овом 
моћи човек осећа као да је кроз медије могуће све. Не чуди стога да на 
рачунару све постижемо преко иконица, и да екрани на додир модерних 
телефона неодољиво подсећају на искривљени призор целивања иконе. У 
својој мистичној, надмоћној појави, медијски свет не захтева информи-
сање. Он захтева причешће. Причешће је иначе српски превод латинске 
речи communicatio. 

Међутим, медијима се не треба клањати, као ни некада дрвеним 
идолима или златним телићима. Идоли су и тада и сада били тек људски 
производ, затворени за трансценденцију. Укључењем телевизије, кли-
ком, притиском на дугме даљинског управљача, одласком на одређену 
радио-фреквенцију не стиже се другде него до другог човека. Иза све 
силе медија и даље стоје људска активност и амбиција, људска намера и 
сврха. Разумевање медија не значи потценити снагу медија већ оставити 
за собом погубно страхопоштовање које изазива осећање задивљености 
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или згрожености, и на концу паралишућу немоћ. Тек са разумевањем 
долази до рашчаравања моћи илузије, и медијум поново постаје медиј.

Напредна технологија омогућила је медијима стварање све убедљи-
вијих илузија. Технологија је омогућила интерактивност, укљученост 
сваке особе у производњу и ширење података, вести, утисака, реакција. 
Човек је постао и прималац информације, или како би рекао Алвин 
Тофлер, prosumer, и произвођач (producer) и потрошач (consumer). То је 
додатно усложило етичке проблеме у медијима, јер је у вртлогу у којем 
медијску слику творе и групе и појединци, и физичка и правна лица, 
постало тешко утврдити одговорност. Бескрајно и нестишљиво брбљање 
које се као пошаст шири из медија одузимајући говору суштину, а слици 
смисао прави су израз расула постмодерне демократије у којој нико није 
у стању да преузме одговорност. Ко би био одговоран кад нема никакве 
транспарентности у власничкој структури медија замагљеној скривали-
цама капитала, као ни у волшебном појављивању ударних лица на меди-
јима која привидно говорећи вести и исказујући ставове заправо сликају 
своје недовршене, кастриране карактере без храбрости једне Теј да каже 
шта заиста мисли. Често је непознато и из ког правца и интереса је дошла 
која информација, са којом сврхом, и коме је заиста намењена. Постало 
је крајње нејасно о чијој поруци се ради. У маси контрадикторних инфор-
мација, човек губи чврсто тло, и мора да се поузда у свој осећај и иску-
ство. У Кантерберијским причама Џефри Чосер, преводилац Боетијеве 
Утехе филозофије и аутор трактата о астролабу, као да је зловољно суми-
рао ово стање кроз уста путене, својевољне и непоуздане Жене из Бата: 
„искуство, иако није ауторитет на овом свету, за мене је сасвим довољно” 
(Experience, though noon auctoritee / Were in this world, is right ynogh for me).

Јасна Јанићијевић је суверено ушла у лавиринт савремених медија 
и изашла из њега пажљиво и поступно пратећи црвену нит претходних 
истраживача. О томе сведочи и обимна библиографија која ће и другим 
истраживачима бити од велике користи. Наравно да у студији оваквог 
обима не можемо очекивати детаљан план са свим скретањима, пречи-
цама и излазима, лажним или правим. Медиографија нас уверава да је 
свет медија могуће разумети иако је овај лавиринт заправо једна барок-
но закривљена и накинђурена грађевина. Можда треба много година да 
прође пре него што се њени зидови подупру на правилан начин, пре него 
што здање постане нахерено и склоно паду, да би порука поново вратила 
своје основно достојанство откривене истине. Али скица тога шта је у 
свету медија у реду и шта није, дата је у овој књизи – од садржаја медија, 
преко естетике, одговорности, сложених односа јавности и медија, до 
појава виртуелне стварности. Све то је представљено прегледно, јасно, и 
утемељено у синтези која отвара очи и отклања збуњеност. Ауторка де-
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мистификује медије откривајући идеолошка, социолошка и психолошка 
струјања да бисмо увидели да медиј и даље може да буде порука, али да 
је за то потребно подизање свесности, више провидности и провиђења 
да би се декодирао овај свет и његов смисао. Медиографија нас оставља с 
ваљаним увидима и добрим искуствима која нас упућују на размишљање 
и даљи рад. Као своје завештање, Јасна Јанићијевић нам је оставила овај 
вредни допринос који јој свакако даје једно од видних места у савременој 
теорији медија. 


