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МЕДИЈИИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

СТВАРНОГ
Сажетак: У тек сту се ис пи ту је од нос ме ди ја и ин тер пре ти ра ња 
ствар ног. Ау тор из но си схва та ње да је у са вре ме ним окол но сти
ма, упра во ме ди ји ма дат при мат ме ђу ме ха ни зми ма пе да го ги је 
ствар ног. Пе да го ги ја ствар ног од ре ђе на је као на ро чи та обу ка уз 
по моћ ко је раз ли чи те ин тер пре та ци је све та и дру штве них од но са 
би ва ју при хва ће не као по ступ ци раз от кри ва ња ствар но сти. Ре по
зи ци о ни ра ње ме ди ја у овом про це су до ве де но је у ве зу са раз во јем 
ин ду стриј ске про из вод ње.

Кључне речи: има ги нар но, ин тер пре та ци ја, ме ди ји, пе да го ги ја 
ствар ног, ствар но

Готовонасвимфронтовимасведоцисмоделовањаједнепе
дагогије стварног.1 Реч је о нарочитој обуци да различите
интерпретацијесветаидруштвениходносаприхватимокао
поступке разоткривања стварности.Управо стварно, насу
протимагинарном,допуштаименовањеауторитетакојиби
биогарантњеговомисправномразумевању.Отуда јеиса
момпродирањуустварнобилонужнообезбедитинарочиту
педагогију,којабиводиларачунаоочувањусагласностиса
аргументомауторитета.Ово,свакако,јошувекнезначида
јеимагинарноукинутоделовањемовепедагогије.Укинути
га,значилобиподаритимуаурузабрањеног.Јасно,педагози

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаУна пре ђе ње јав них по ли ти ка у Ср би ји 
у функ ци ји по бољ ша ња со ци јал не си гур но сти гра ђа на и одр жи вог при
вред ног ра ста,приУниверзитетуМегатрендуБеограду.Евиденциони
бр.пројекта47004.
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стварногсеовимнинајмањенебиприближилипоставље
номзадатку,јерсвакајезабранапраћенаприписивањемтај
новитости,буђењемжудњедасепрекрши,алиисталним
тињањем сумње у њену оправданост. Стога питање које
наовомместуваљапоставитинедотичепроблемочувања
имагинарногупркосвишедесетинавековадугојтрадицији
деловањапедагогијестварног.Оноштобисмоунаредним
редовима желели да испитамо, јесу последице деловања
овенарочите педагогије и ефектињеногширења у самом
приступуразумевањастварног.

Одржавати имагинарно а наметати доминацију стварног,
привиднијепарадоксовепедагогије.Сведенонаекспонат,
имагинарно је, у маниру успостављања бинарних опози
ција, очувано још једино да би као ег зо тич на супротност
норми,билоизложенопогледу.Икакоимагинарнонијесме
ло бити укинуто, јер свака доминација претпоставља по
стојањеопозицијеуодносунакојусеодмерава,то јеоно
брижљивоодржавано,свакакоуконтролисанимусловима,
попутонихкоједруштвонудиоболелимаодинфективних
болестизакојепостоји забринутостдабимоглеугрозити
јавноздравље,пачакипредстављатипретњупоодржање
заједнице.Будућинегованојошјединокакобисеобезбеди
ланеповредивост стварног,имагинарном јеодузиманаде
латна моћ приписивањем статуса маргиналног, инфантил
ног,девијантногилинабилокојиначинштетног.Поједине
формењеговогостваривањајошувексумоглебититолери
санекакобибилеинструментализоване.Нооквирињиховог
утицајаморалисуостатиујасноомеђенимоквирима,који
нинакојиначиннебидовелиупитањеделотворностпеда
гогијестварног.Свакипокушајдасеизовихоквираизађе,
пачакинаговештајдабиделовањемимагинарногонимо
глибитидестабилизовани,мораојебитисанкционисанили
коригован применом у ту сврху развијених ди дак тичких
сред ста ва.

Развој репресивнихметода ограничења утицаја имагинар
ног,текао јенапоредосаразвојемпедагогијестварног.Од
уништавања материјалних споменика, којима је приписи
вана снагаширењаимагинарног, прекоизгнанстава, изоп
штења,мучења,теконачнојавнихпогубљењаонихнакоје
деловање опчињености стварним није имало учинка, или
пак оних који су, прозревши механизме педагогије ствар
ног, кренули путем супротстављања његовој доминацији.
Увођењеазилаипосебнихметодалечења,праксајетекпо
знеисторијетлачењауимедоминацијестварног.Вероват
нонајпотпунијукритикуупотребелудилауциљуодржања



13

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ

тумачењастварногналазимокодФукоа (Foucault).2Разви
такпраксе,дасесвионичијесеразумевањеиодноспре
мастварномнијемогаоуклопитиупостављенедоминантне
оквире његовог разумевања, буду изопштени, друштвено
маргинализованииморалноосуђени,Фукоуочавауседам
наестомвеку.С јачањемпсихоанализеимодернепсихија
тријеудеветнаестомвеку,свећеснажнијебитиизражена
тежњадаовиизопштенициделовањапедагогије стварног,
будуко ри го ва ни.

Могућност повезивања медијског деловања и педагогије
стварногбилајенајављенамодернизацијомтехникештам
пе у петнаестом веку.Мада су услови оваквог развитка у
претходномпериодувећувеликобилиобезбеђени,ме диј ско 
из ве шта ва њеједоразвојамодернихмедијаималорелатив
ноизједначенстатуссадругимоблицимамедијскогпосре
довањасадржајаупроцесуостваривањаутицајапедагогије
стварног.Ипак, само унапређење технологије производње
штампаног текста, није значило тренутнуизменупостоје
ћиходноса.Новатехнологијаотворилајеновемогућности,
нотексудруштвенеоколностиобезбедилепросторњихо
вомостварењу.Анализирајућираниразвојунапређењатех
никештампеузападнојЕвропи,Маклуан(McLuhan)наводи
дајеновиприступтекстуалнојпродукцијибиопраћенни
зомпромена,укључујућионенапланујезика,разумевању
знања,развојусавремененауке,изменидруштвениходно
са,итд.3Овоме,међутим,требапридодатииизменустату
са медијског извештавања у области деловања педагогије
стварног.

Разлогеовојизменистатуса,притом,не треба тражитиу
самомпоступкумедијскогизвештавања,нитипакуспеци
фичнимсвојствимаиструктуриштампаногтекста.Иједном
идругом,текјетребалоподаритиауторитет.Учињениобрт,
унајвећој јемерирезултатпрепознавањаширихмогућно
стиселектовањасадржајауфункцијипроизводњестварног.
Развој технологије која је могла обезбедити масовну про
изводњуштампаногтекста,нијеоношто јемедијскомиз
вештавању осигурало истакнуту улогу међу механизмима
деловањапедагогијестварног,већуовомепресуднизначај
треба приписати уочавању могућности убрзања продук
цијеновихтекстова.Ранипериодмодернизовањапроцеса
штампе,јошувекјебиообележенрелативноскромнимбро
јемпосебнихиздања.Тек ће са афирмацијомпотенцијала

2 Foucault,M.(1965)Mad ness and Ci vi li za tion: A Hi story of In sa nity in the 
Age of Re a son,NewYork:VintageBooks.

3 Makluan,M.(1973)Gu tem ber go va ga lak si ja,Beograd:Nolit.
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развитка индустријског произвођења слике стварног, доћи
допроменакојимаједаљиразвојмедијабиоусмерен.

Унапређењетехникештампе,праћеноизменомдруштвених
околности,попутповећањаписмености,смањењатрошко
вапроизводњештампаног текста, јачањапредузетништва,
те изнад свега препознавања могућности интензивнијег
одабирања иширења нових садржаја у функцији креира
ња слике стварног,изменило је статусмедијскогизвешта
вања.Штампаневести,новинарскатумачењадипломатских
активности, извештаји са ратишта, сензационалне објаве
технолошког напретка и новооткривених територија, убр
зоћепостатисталниизвортеманакојимајеграђенаслика
модерногсвета.

Ова радикалнонова слика била је праћена успономкапи
тализма.Новинакојујеонадоносиланележисамоутоме
штојекрозраскидањевезасатрадиционалниммотивимаи
поукамаизлегенди,накојимајегенерацијамаунатраг(мада
једнакопогрешно)темељеноразумевањесветаидруштве
них односа, учвршћивала нове наративе једном великом
историјскомпреокрету.Имадаовустрануновесликествар
ног,окојојједостаписано,нинајмањенетребазанемари
ти,оноштонамсенаовомместучинињеномсуштинском
одликом,огледасеуправоуначинуњенепроизводње.

Износећикритикубуржоаскекласе,Маркс(Marx)истичеда
јеуправоизменаодносапроизводњеоноштојеовојкласи
обезбедилоуспон.4Овеодносепроизводње,свакако,нетре
ба схватити каонекакав спољнифактор који је утицаона
измену околности, већ управо супротно, као сâмпринцип
успонаиодржањановихдруштвениходноса,укључујућии
прерасподелумоћииодржањедоминације.Рефлексијаовог
принципаостварујесенасвимнивоима,несамоуоргани
зацијииподелирада,утемељењуновогсистемавредности,
итд., већ исто тако и у механизмима деловања педагогије
стварног.Образложењестварногсе,уновимоколностима,
више није могло производити традиционалним облицима
производње,оноје,каоисведруго,моралобитииндустри
јализовано. Поставши део индустријске производње, сли
кастварног јеподређиванаонимекономскимпринципима
којимајекапитализамдуговаосвојуспон.

Медијскоизвештавање,којесезахваљујућиунапређењутех
никештаме,најпотпунијемоглоприлагодитиновимпроиз
воднимодносима,добилојеприматуобластиучвршћивања

4 Marks, K. i Engels, F. (1976) Ma ni fest ko mu ni stič ke par ti je, Beograd:
Komunist.
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иширењасликестварног.Наративинакојимајеизграђивно
стварно,садасумоглибитипроизвођенинадневномнивоу,
анаостварењеовемогућностинијесеморалодугочекати.
Саразвојемтржиштавести,интензивирана јеидинамика
про из вод њествар ног.Икакоје,збогубрзањапроизводње,
теменакојимабисесликастварногмоглаградититребало
проналазитинадневномнивоу,тосусвакодневнадешавања,
памакаритривијална,посталањиховнајпогоднијиизвор.

Коначномутемељењуновиходносазначајносудопринеле
историјскеоколности,којесу,чинисе,њиховоприхватање
учинилештобезболнијим.Билобипогрешнопретпостави
тидасупричеосвакодневнимдешавањимамоглебезот
порапотиснутивеликенаративенакојима је сликаствар
ног грађена, аучијемсупреношењурелигија, уметности
иусменатрадиција,ималевишевековноучвршћиванауто
ритет.Мало јевероватнодабииндустријастварногмогла
држати корак са општом индустријализацијом, да период
њеногуспонанијепаоудобавеликихоткрића.Вестионо
вимтериторијама,егзотичнимкултурама,далекимнароди
маињиховимобичајима,необичнимживотињама,читавом
једномновомсветукојијеупознаванупоредосаширењем
колонија,одличносусенадовезиваленатрадицијунаратива
одревнимкраљевствимаимитскојпрошлости.Легендарни
светови,фантастичнабића,удаљеникрајеви,итд., садасу
моглибитипоновооживљени,алисаједнимновиментузи
јазмом.Овинепознатисветовивишенисубилидеоприпо
вестипреношенихпутемлегенди,већдеостварностикоја
је откривала нове димензије.Фрагменти новог света при
казиванисунасајмовима,великимизложбама,азахваљу
јућиразвојутрговине,моглисупостатиидеосвакодневног
кућногмобилијара,свакакоонихкојисуовакавлуксузсеби
моглиприуштити.

Период успона ин ду стри је ствар ног, није био само доба
колонијалних освајања и упознавања нових култура, већ
и великих технолошких открића. Ова открића, једнако су
ишланарукубржемширењусвежихтема,ококојихсусе
свакодневномоглиградитиновинаративи,коликосуисама
постајалатемомнаративанакојимајеграђенасликаствар
ности.У том смислу, развој челичних конструкција и но
вихначинаградњекаоиразвојчитавогнизатехнолошких
помагала,ималисузаразвојмедијскогизвештавањаготово
једнакзначајколикоиуспостављањетелеграфскемрежеи
новихсаобраћајнихвеза.

Ипак,нијебилодовољносамоучврститиноветеменако
јима би индустрија стварног засновала свој успон. Раст
једногтржиштаунастајањунијесемогаоосигуратисамо
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обезбеђењем понуде. Индустријски мултипликованим на
ративиматребало јеподаритиауторитет,којимбињихово
местоупроизвођењусликестварногбилообезбеђено.Пер
спективаутемељењаовогауторитетапрепознатајеуприме
нифактографскогприступа.Већјесамдухвременанаметао
његовудоминацију,оноштојетребалоучинитибилоједа
сепронађенајадекватнијиначинњеговеприменеууобли
чењумедијских извештаја.Фактографија је заузеламесто
аргумента,аобразлагањесликестварногбилојезамењено
навођењемподатака.

Читаво викторијанско доба обележено је својеврсном оп
чињеношћу фактографијом. Аргументација заснованости
слике стварног, која је уобличавана наративима различите
врсте,траженајеунајситнијимдетаљима,подробнимопи
сима, разрађенимсистемимакласификацијеи ситематиза
ције, табеларнимприказима, уредно вођенимнумеричким
подацима, итд. Фактографско образлагање утемељености
наративанакојима јесликастварногзаснивана,временом
је,свакакоуједнојприлагођенојформи,постајалодеооних
активностинакојимајеобезбеђиванауторитетновинским
извештајима.

Посебанзамајацразвиткуфактографскеаргументацијеме
дијскихизвештаја,далајефотографија.Већипрепронала
сканачинањеногнепосредногпреношењауштампу,сли
ка произведена хемијскомеханичким поступком, добила
је статусчврстогфактографског аргумента, иако јошувек
нанивоупредлошкалитографијамакојесунаосновуњих
израђиване.5Тојебиопочетаквеликогпроцватафотограф
скихстудијачијисусниматељиобезбеђиваливизуелнедо
казе о дешавањима на ратиштима,живописној атмосфери
удаљених крајева света, чудима природе, монументалним
споменицима древних култура, али и о условима живота
урадничкимчетвртимамодернихградова.Биојетопоче
таксавременогвоајеризма (Price), алииутемељењапред
расудедадокументарнафотографијаможепослужитикао
поузданосредствозаразумевањестварног.6

Технолошки напредак током двадесетог века обезбедио је
додатну потпору развоју модерне опчињености фактогра
фијом.Могућностснимањадокументарнихфилмова,радиј
скогапотомителевизијскогпреноса,јошјеснажнијеучвр
стила веру у претпостављен развој информативне функ
ције медија. Разумевање медија јавног комуницирања као

5 Vels,L.ur.(2006)Fo to gra fi ja,Beograd:Clio.
6 Prajs,D.Posmatračiiposmatrani,u:Fo to gra fi ja,priredilaVels,L.(2006),

Beograd:Clio,str.91150.
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каналапосредствомчијегделовањасестварностпоказује,
засниванојеначитавомнизудискурса,претпоставки,уве
равања,колективнихнадањаипредвиђања.Оваквасликао
медијима, током двадесетог века, задобијала је све истак
нутију позицију међу механизмима деловања педагогије
стварног,перпетуирајућиилузијуомедијскомизвештавању
каопоступкуукојемсестварноразоткрива.

Темељиоваквомразвојупостављанисунавишефронтоваи
санеуједначениминтересима.Значајандоприносучвршћи
вањуовеилузије,већјеупрвимдеценијамадвадесетогвека
даоразвојстудијапропагандеиукључивањемедијајавног
комуницирањаунационалнестратегијеширењаполитичко
идеолошких утицаја. Потреба обликовања јавног мњења
у бурним политичким превирањима, која су свој коначни
исходималауратнимдешавањимаизпрвеполовинедва
десетогвека,усмерила јесагледавањемедија јавногкому
ницирања каопогодних каналаширењаофицијелне слике
стварног.Тонијесамозначиломасовнупроизводњуинфор
мативнихсадржајакојисупутеммедијапреношени,већи
интензивноулагањеуприхватањеовихсадржајауправокао
извештајаукојимасестварноразоткрива.

Овонијепостизаносамоуверавањемуобјективностмедиј
ских извештаја, већ и учвршћивањем научног дискурса о
информативнојфункцијимедија.Већсуистраживањапро
паганде, у првим деценијама двадесетог века, овоме дала
значајандоприноспроширујућибиблиографијуоинформа
тивнојулозимедијанавишехиљаданаслова.Захваљујући
оваквомразвоју,постављенисуснажнитемељилинијина
учногпромишљањамедијакојајесвојфокусуправопрона
лазилауиспитивањумогућности,условаитехникамедиј
скогизвештавањауциљуразоткривањастварног.Претпо
ставкаодкојесекренуло,билаједасумедијиканаликоји
могубитистављениуфункцијуразоткривањаистине,теда
сумедијскипрофесионалционикојипажљивимипрофеси
оналнимрадоммогуспознатистварност.То,свакако,није
значило и усвајање слепог веровања да је свакимедијски
извештај сачињен у функцији разоткривања стварног, већ
дајепутеммедијскихизвештајадостварногмогућедоћи,
применомадекватнеметодологијемедијскогизвештавања.

Усвајање оваквог уверења постало је ослонац утемељењу
дискурса о информативној функцији медија. Истражива
ња предузета са различитих теоријских позиција и поте
кла из посебних научних области, а која су временом об
ликовалаинтелектуалнакретањаунутарширокосхваћених
оквирастудијамедија,нереткосуфокуссвогинтересова
ња усмеравала управо на испитивање улогемедија јавног
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информисањаупроцесуразоткривањастварног.Развојко
муникологије, истраживачког новинарства, медијске ана
литике, итд., овом је усмерењу дао нарочитог подстицаја.
Упоредосаснажењемоваквихтенденција,јачалајеипри
менафактографскогприступа.Икакоједвадесетивекод
мицао, изношење најразличитијих нумеричких података,
фотографскихивидеоснимака,аудиозаписа,задобијалоје
статусаргументације,којасе,поставшисредствоуверавања
педагогијестварног,нијесмеладовестиусумњу.

Далековидији мислиоци медија препознали су опасност
овакве тенденције, због чега овакав развој није остао по
штеђен критике. Тако питање информативне дисфункције
медија,временомпочињедапривлачипажњусвевећегбро
јаистраживача.ЏозефГрипсунд (Gripsund)подвлачиопа
сностфрагментацијеитривијализацијесложенедруштвене
стварности,чимесесмањујемогућностмедијскихкорисни
када,ослањајућисенамедијејавногкомуницирања,раци
оналносагледајудруштвенустварностуширемконтексту,
тескренупажњусанебитних,пролазнихиповршнихдеша
вања,којасуупроцесупроизводњевестипосталапогодан
иприступачанизворфактографијенакојојсемоглаизнова
учвршћиватизаблудаоучешћумедијајавногкомуницира
њаупроцесуразоткривањастварног.7Снажнукритикуфак
тографскогприступаналазимоиуБартовој (Barthes) кри
тици реторичкихфигура буржоаскогмита.8Овде пре све
га треба истаћикван ти фи ка ци ју ква ли те та,широко при
хваћенуумедијскојприменифактографскогметода,којом
усмереностнасуштинубивазамењенафасцинацијомнуме
ричкимисказима.Објашњавајућидејствоиосталихфигу
ра,попутвак ци не,од у зи ма ња исто ри је,та у то ло ги је,итд.,
Бартимплицитноуказујенанедостаткефактографскогме
тодаузрокованеселективним,неутемељениминепотпуним
чињеницаманакојимамедијиградесликустварног.

Задубљеразумевањеодносасавременихмедијајавногко
муницирања и педагогије стварног, од посебног је знача
ја Бодријарова (Baudrillard) теза о развитку надстварног.9
Објашњавајућимеханизмеуспостављањаиширењасиму
лакрума, Бодријар указује на снагу процеса замењивања
стварногњеговимзнацима,односноо,какокаже,операцији
одвраћања од сваког стварног процесањеговимоператив
нимдвојником.Иуправоуњеговомразумевањудасеово

7 McNair, B. (1999) An In tro duc tion to Po li ti cal com mu ni ca tion, London,
NewYork:Routledge.

8 Barthes,R.(1993)Mytho lo gi es,London:VintageBooks.
9 Bodrijar,Ž.(1991)Si mu la kru mi i si mu la ci ja,NoviSad:Svetovi.
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но востварнопроизводиузпомоћминијатуризованихћели
ја,матрица,меморијаимоделауправљања,тедајемогуће
унедогледрепродуковати,препознајемоснагураширености
индустријског принципа, на којем савремена педагоги
ја стварног заснива делотворност властитих механизама
утицаја.

На линији покренуте критике, свакако не треба оставити
постраниВирилијев(Virilio)допринос.10Износећикрити
кусавременефа сци на ци је ин фор ма ци јом,Вирилијо,можда
најдалековидије,уочавапоследицезаокретауусмерености
деловањапедагогијестварног.Коришћењенаучнихоткрића
каосвојеврснесировинепроизводњемедијскогсензациона
лизма,Вирилијопрепознајекаоефекатобузетошћуобјавом
некоготкрићапренегосамомзаинтересованошћузаисти
ну.Оваопчињеностиндустријомвести,заправојепратећи
ефекат исцрпљивања разумевања стварног у производњи
информација.

Упркос аргументима чија заснованост озбиљно доводи у
питањесхватањеоделотворностиприменефактографског
приступа у образложењу оправданости претензије медија
јавногкомуницирањанаразоткривањестварног,снагање
говепримененијегубиланајачини.Разлогпресвегатреба
тражитиумогућностимањеговогсадејствасаразличитим
облицима индустријске производње. Наметање уверења
да медијски уобличени нумерички подаци, те аудиовизу
елни прикази, представљају темељна упоришта изградње
знањаопроизводимаширокепотрошње,политичкимпро
грамима,различитимуслугамакојесеборезаопстанакна
тржишту,подржаноједеловањемразличитихиндустријау
циљу остварења властитих економских интереса. У успо
стављеној спрези,медији јавногкомуницирања,поставши
исамииндустрија,заузелисуместоинтегративногфактора
уширојтенденцијиучвршћивањафактографскогприступа
каоједногоднајутицајнијегмеханизмаделовањапедагогије
стварног.Схваћенокаорезултатрадамедијскихиндустри
ја,разумевањестварногјепаралелносајачањемауторитета
медијадобијалосвеизраженијистатусробе.Икакопроцес
разоткривањастварног,већпосвомунутрашњемустројству
ипредусловимавластитезаснованостииодржања,неможе
пратитидинамикуиндустријскепроизводње,тосетрагање
за разумевањем стварног, нашироком фронту, почело ис
црпљивати производњом фактографије. Савремена техно
лошкапомагала,дигиталнебазеподатака,брзинапроизвод
њеиобрадедигиталнихснимака,теразвитакпланетарног

10Вирилио,П.(2000)Ин фор ма тич ка бом ба,НовиСад:Светови.
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видео надзора, обезбедили су неопходну логистику овом
процесу.

Крајдвадесетогипочетакдвадесетпрвогвекадобајеоду
стајања од вишевековно развијаних приступа који су тра
диционално примењивани на путу разумевања стварног.
Областуметничкограда, одавно је, у овомсмеру, сведена
наоквиреоткривањауметничкеистине,докјојјеуукупној
потразизаразумевањемстварностипризнатјошсамоупит
нидопринос,пресвегананивоуасоцијацијеилиинтуиције.
Нештобољистатусзадржалесуфилозофијаихуманистичке
науке,ноиовеобластиизложенесусвеснажнијојмарги
нализацији,ањиховстатускаодисциплинакојетрагајуза
разумевањемстварногдоведенјеупитање.Сдругестране,
егзактненауке,којејошувекуспевајудаодолесназиовакве
тенденције,гурајусеуускемеђепримењенихистражива
њаизчијегфокусапроблемразумевањастварногнајчешће
изостаје.

Променекојесуобележиледвадесетивекпоследицасуве
ликогпреокрета учињеногнаразличитимнивоима, укљу
чујућииодноспремаразумевањусамогпоступкатрагања
заспознајомстварног.Применатрадиционалнихприступа
изгубилајепрестижупотразизаобјашњењемстварног.Чак
јеипроизводњасликестварног,темељенанапреиндустриј
ским методама, иако у извесној мери још увек присутна,
изгубиласвојауторитет.Савременодобанајавилојевели
кипокрет трагања за стварнимупроизводимаиндустрије
информација. Овај заокрет није значио само прихватање
новихприступа,већиразвојједненовеврстезадовољства–
задовољствауфактографији.Антиципацијуоваквогразвој
ногтокапрепознајемоуБартовомпоређењучиталачкихи
ауторскихтекстова.Следећипостављенудиференцијацију,
задовољствоуфактографијимоглобибитисхваћенокаора
дикализованаформазадовољствауинтелектуалнонезахтев
номтексту.Фактографскиисказ,анетекст,многојелакше
могаозадовољитирудиментиранурадозналостлењогдуха.
Икакојемогућепретпоставитидајепотребазаживомин
телектуалномактивношћујошувексвојственамањемброју
потенцијалнихпо тро ша ча раз у ме ва ња ствар ног,тојењи
хов тржишниутицајнаразвојиндустрије стварног,мини
малан.Онимакојиодпотрагезаразумевањемстварногјош
увекнисуодустали,остављенајемогућностбављењаака
демским теоријским промишљањима или уметничким ис
траживањима,чија јеобластделовањасведена још једино
намаргинеинтересногутицајапедагогијестварног.Мисао,
каоиобјашњење,изгубилисунекадашњудоминантнупо
зицијууаргументацијипедагогијестварног,ањиховоместо
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заузелајефактографија.Увременудоминацијеиндустриј
ске производње, и сама потрага за разумевањем стварног
моралајебитииндустријализована,ааргументацијањеног
образложењаподређенапринципиматржишногпословања.
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MEDIAANDINTERPRETATIONOFREALITY

Abstract

The author analyzes the relationship between the media and
interpretationofreality.Itisstatedthat,incontemporarycircumstances,
priority amongmechanisms of the pedagogy of real is given to the
massmedia.Pedagogyof real is interpretedasakindof trainingfor
understandingdifferentinterpretationsoftheworldandsocialrelations
as acts of revealing reality. The repositioning of media during this

processisconnectedwithdevelopmentofindustrialproduction.
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