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ДНЕВНИХНОВИНАУСРБИЈИ
Сажетак: По ла зе ћи од зна ча ја штам пе као по сред ни ка у об ли ко
ва њу кул тур них си сте ма, ана ли зом са др жа ја на слов них стра на 
днев них но ви на у Ср би ји то ком апри ла и ма ја 2018. го ди не, ау то ри 
тра га ју за кул тур ним вред но сти ма и иден ти те ти ма ко је на ме ћу 
ме ди ји. Та бло и ди за ци ја, сен за ци о на ли зам и ко мер ци ја ли за ци ја по
ти ску ју јав ни ин те рес, истин ски зна чај умет но сти и кул тур не ба
шти не, про из во де ћи но ву свест пу бли ке. У пр вом пла ну се та ко на
ла зе те ме ве за не за ри ја ли ти и естра ду, ак те ри та квих са др жа ја 
и дру ге кон тро верз не лич но сти. Раз ли чи ти сег мен ти дру штва се 
три ви ја ли зу ју кроз сли ке скан да ла и ко руп ци је. Кул тур на по ли ти
ка не ну ди ква ли те тан од го вор на све уоч љи ви ји про блем ин фил
три ра ња тр жи шне иде о ло ги је, чи ме и не све сно по ма же ши ре ње 
кон зу ме ри зма у ко јем је уло га штам пе све де на на услу ге јеф ти ног 
кли јен те ли зма и мар ке тин га. 

Кључнеречи: кул тур на по ли ти ка, штам па, дис курс, та бло и ди за
ци ја, кул тур ни иден ти тет, про ме на све сти

Увод1

Постлиберално друштво (ка којем тежимо) културну по
литику види као „систем разноврсних продукција које се

1 Овајтекстјенастаокаодеопројектаброј179008,којиреализујуУни
верзитетуБеограду,ФакултетполитичкихнаукаиУниверзитетуНи
шу,Филозофскифакултет,афинансираМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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дистрибуирајуускладусахуманистичкомвизијомкултуре”.2
РанијејеБранкоПрњаткултурнуполитикудефинисаокао
„онај чинилац који културни развој и културно стварала
штвоусмераваиусклађујесапостојећимдруштвенимод
носима”.3СличноразмишљаиЉубишаМитровић,који је
појам препознао као „специфичну делатност дефинисања
стратегијекултурногразвојадруштва,подстицањакултур
ног стваралаштва и афирмисања културног плурализма и
квалитетног задовољавања културних потреба становни
штва,каоиначинусмеравањаинституцијакултуреиупра
вљањапроменамаукултурномживотуземље”.4Иисторија
нам је показала да културна политика није хомоген, нити
јединственпојам,већдасенепрекидномења,прилагођава
окружењу и перспективама, увек у складу са политичким
амбијентомкојисеисампреобликује.Уосталом,самакул
тураје„јошодренесансезапојединедржавепредстављала
јошједносредствозапостизањеполитичкихциљева”,5што
довољноговориоњеномзначајуизавладајућеелите.

Утоминтерпретирању,комуникацијаимедијисвојомкон
струкцијомјавногпросторадодељујуулогеистатусучесни
цимаудруштвенимактивностима,постајућиважнизаступ
ницииактерикултурнихвредностиинаратива.Отудасеу
фокусуовограданалазидневнаштампауСрбији,односно
културнаполитиканањенимнасловнимстранама, јерна
чиннакојимедијски текстовиинформишу грађанеокул
турнимпотребамаипроблемимаодсликавајуињенуулогу
уидеолошкомидруштвеномокружењу.6

Изпретходнопоменутогпроистичеиосновнициљистра
живања – анализом садржаја насловних страна у дневној
штампи Србије трага се за карактеристичним обрасцима,

2 DragićevićŠešić,M.iStojković,B.(2011)Kul tu ra, me nadž ment, ani ma ci ja, 
mar ke ting,Beograd:Clio,str.21.

3 Prnjat,B.(1979)Kul tur na po li ti ka,Beograd:Radničkaštampa,str.43.
4 Mitrović,Lj. (2008)KulturnapolitikaSrbije– izmeđukulturezavisnosti i

traganjazasopstvenimmodelom,No va srp ska po li tič ka mi saoposebnoiz
danje 1/2008 (Kulturna politika u Srbiji), Beograd:Nova srpska politička
misao,str.17.

5 Šobe,F.iMarten,L.(2014)Me đu na rod ni kul tur ni od no si: isto ri ja i kon tekst,
Beograd:Clio,str.129.

6 ТеоретичаркамедијаСњежанаМиливојевићнаводида„медијиињихо
висадржајинису ’узрок’,нитиизазивају ’ефекте’непосредновидљи
ве упонашањупојединаца”, већда они „радеидеолошки–промови
шуипреферирајуизвесна значења света, распростиру једна значења,
анедругаислуженекимдруштвениминтересимабољенегодругим”.
Milivojević,S. (2001) Javnost i ideološki efektimedija,Reč – ča so pis za 
knji žev nost i kul tu ru, i druš tve na pi ta njabr.64/10,Beograd:RadioB92,str.
169170.
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формама и начинима на који се представљају културни
садржаји,чимећеселакшеуочитиикарактеристичнинара
тивикојиводекапроменисвестииправцимаширењакул
турнеполитике.Традиционалнисоциолошки,верски,идео
лошкиикултурниреферентниоквирса„петооктобарском
револуцијом”полако јетрансформисанканеолибералном,
саврлобитномулогоммедијаиполитике.„Кич,дилентати
заминекомпетентностсупотиснулиуметност,литературу,
таленатизнање,штојекаорезултатималосломдуховних
вредности...”.7

Рад је заснован на резултатима емпиријског истраживања
спроведеногприменомметодеквалитативнеиквантитатив
неанализесадржајаосамдневнихновинатокомаприлаи
маја2018.године.ТеоријскополазиштевидимокодСтјуар
таХола(Stu art Hall),једногодоснивачабританскихстудија
културе,којимеђупрвимауочавакакостваринемајузначе
њепосеби,већгадобијајунаосновудоговораунутарзајед
нице.Стогаониздвајајезиккао„репрезентационисистем”
посредствомкојегможемодасаопштавамонашемисли,осе
ћањаиидеје,причемузначењазависеод„језичкихигара”,
односнооддискурса.Крозјезиксе,сматраХол,продукују
репрезентације,аонедајузначењеобјектимаилицимакоја
сепредстављају.„Стваридобијајузначењеузависностиод
тогакакоихрепрезентујемо–речикојекористимооњима,
приче које причамо оњима, слике које стварамо, емоције
којеповезујемосањима,начининакојеихкласификујемо
иконцептуализујемо,вредностикојеимприписујемо”.8Са
жете, емотивне и заводљиве причешире илузије о ствар
ности у којој обитавамо, крупни и сензационалистички
насловипровоцирајуинтересовање, букаизцентарамоћи
корумпира језикимисао,доксвесофистициранијетехни
кеманипулативногхипнотисањанеопрезнупубликууводе
усветзнаковаидиригованихзначења.Отудаћебитипри
мењениметодкритичкеанализедискурсаTeунаванДајка
(Teun van Dijk),којисматрадаодређенаидеолошкастанови
штаподупирумедијскидискурсидајепотребноразазнати

7 „Питањекултурнеполитикеједногдруштванебисмелодабудепосед
владајућестранке,јошмањемонополпојединаца.Тојепроблемкојим
требада себавидржава са свимсвојиминституцијамаи јавностима,
прихватајућипредлогекакополитичкихстранака,такоисвихствара
лачкихидруштвенихиницијатива.”Јевтовић,А.(2015)Културнаполи
тикаистратегијеполитичкекомуникације,Кул ту ра по ли сабр.26,Нови
Сад:Полис;Београд:Институтзаевропскестудије,стр.439.

8 Hall,S.Encodinganddecodingthemessage,in:The Di sco ur se Stu di es Re
a der: Main cur rents in the ory and analysis,eds.Angermuller,J.,Maingue
neau,D.andWodak,R.(2014),Amsterdam:JohnBenjaminsPublishingCo,
рp.111121.
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окаквојсеидеологијирадијерћеонакрозодређеновреме
јавностинаметнутистав.Онмедијскидискурсвидикаонај
бољесредствозадистрибуцијудруштвенемоћи,причему
каоциљкритичкеанализедискурсаистичеразоткривањеи
пружањеотпорасоцијалнојикултурнојнеједнакости.9

Већповршнимпрегледомнасловнихстранаусрпскимднев
нимновинамајасносеможеуочитидихотомијаизмеђуса
држајаозбиљнештампе,којакултуролошкетемерепрезен
тује на прецизнији истраживачки начин и садржаја засту
пљенихутаблоидима,којисупрожетискандалима,траче
вима,аферамаиподилажењемнискимпоривима.Насличан
начинприказанисуисадржајикојирепрезентујукултуруи
уметност,институцијеиустановекултуре,културнуполи
тикуикултурнонаслеђе.Ауториполазеодставадакултур
напраксакаоскупдоминантнихвредности,веровања,кодо
ва,митова,топоса,стереотипаинаративаобликујепоједин
ценамећућиимсадржајекултуреинституционалнимпутем.
Индикаторизаовакветврдњеуочљивисувећнанасловним
странама,којејасноформулишууређивачкеобрасцеикри
теријуме,паусмеравајућипажњучиталацанамећуодређе
не садржаје као темеод јавногинтереса (Agen da – set ting 
the ory).10 Српском штампом доминирају таблоидизација,
спектакуларност,лаказабаваикомерцијализација,произво
дећиновусвестпублике,доксеизамбијентајавногинте
ресовањапотискујусадржајикојибисемоглидефинисати
каоопштиинтерес,култура,уметностикултурнабаштина.
Доминантнохегемонистичкикôдутицањациљадапублици
наметненовевредности,обрасцеизначења,пасеупрвом
плануистичустарлете,контроверзнеличностиизсветари
јалитија,криминала,естрадеиполитике,којасетривијали
зујекрозсликепрожимајућихскандалаикорупције.

Међумногимпитањимакојабимогладасепоставевезано
заузрокеипоследицетаквогстања,свакакојеионокојесе
тичеодговорностиновинараистањановинарскепрофеси
је,масовнихмедијауопште.Такосе,легитимно,поставља
ипитањедалијеновинарима„моралнодопуштенодаиз
вештавају онда када нема никаквог оправдања да се упад
уличнуприватностсхватикаонешторелевантноза јавно

9 Van Dijk, T. A. (2008) Di sco ur se and Po wer, Houndmills, Basingstoke,
HampshireandNewYork:PalgraveMacmillan.

10Шириконцептоветеоријепоказујекакојавнукомуникацијуусловља
вају политички, економски, културолошки, нормативни, безбедносни
идругиактерикојиизсенкеутичунамедијеидигиталнеплатформе,
какобипостављањеминформацијскеагенде(agen da set ting),уоквира
вањемтема(fra ming)ипрајмингом(pri ming)испровоциралиодређене
менталнереакције.
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добро”,безобзиранаоно„уобичајено”,кадасекажедасу
„јавнеособеизабраледаживеподсветлостимарефлектора“
идаједозвољенодабудудео„лованаславне”.11

Ме то до ло ги ја

Запотребеовоградаанализиранесунасловнестранеосам
дневнихлистова.ТосуПо ли ти ка,Да нас,Ве чер ње но во сти,
Блиц,Ку рир,Алo,Ин фор мер иСрп ските ле граф.Посматра
ниинтервалјеод1.априладо31.маја2018.године,штоје
периодпослелокалнихизборауСрбији,кадасуседневни
листовивратилина „уобичајене” теме, алиикада су због
празникаизлазилибројевибогатијиревијалнимсадржајима
нанасловницама,чимесеотваралоивишемогућностиза
културне садржаје – наравно, у зависности од уређивачке
политике.

Издвајањејеишлоудваправца,полазећиодчињеницеда
су у таблоидима у доминантној мери заступљенији лаки,
естрадни садржаји, док у озбиљним новинама доминани
рааналитичнијиприступ(тосе,пресвега,односинаПо ли
ти куиДа нас,докВе чер ње но во стинегујуфлексибилнију
уређивачку политику према лаким, забавним садржајима,
приватнимживотима јавнихличностиисличнимтемама).
Токоманализе,подацисукомпариранисасличнимистра
живањемВеснеЂукић,12унамеридасеуочиколикосусе
потребеграђаназаинформацијамаисадржајимаизкултуре
променилеидалисекомерцијализацијомлакезабавемеђу
младимакреирановисистемвредности.Друштвонарубу
егзистенције, суочено са демографским нестајањем и ми
грацијамаобразованих,културуиуметностсводинаекви
валентробе,чимесекритичкидухиквалитетпотискујуиз
јавногпростора.

Приселекционисањуузоркапрвиправацјебиоиздвајање
свихнасловнихстранаукојимасупрепознатиелементиве
занизакултурнуполитику,институцијеиустановекултуре,
културнесадржајеиуметност,културнубаштинуилично
стикојечинекултурнусценуусадржајимакојеимајувезе
сатомпрофесијом(Графици1и2сувезаниуправозатакве
садржаје).Међуовакоиздвојенимнасловнимстранамане
налазесеонекојеговореованпрофесионалнимелементи
ма,тривијалностима,приватнимживотимајавнихличности

11Žaket, D. (2007) No vi nar ska eti ka: mo ral na od go vor nost u me di ji ma,
Beograd:Službeniglasnik,str.269270.

12Đukić,V.(2012)Živetibezkulture:medijiikulturnapolitikauSrbiji,Kul
tu ra: ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju kul tu re i kul tur nu po li ti ku br. 137,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.1225.
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идругимсличнимсадржајима,паниоријалитијима,који
су,иначе,добилипосебанодељакуовомистраживањукао
актуелнифеномен.Такође,неналазесенисадржајилично
сти са културнепозорнице када говоре о садржајима који
немајувезусакултурнимтемамананачиннакојисуобра
ђенеуовомраду,односнокаданиуједномделунасловног
блока то није наговештено (на пример: Бранислав Лечић
иВукДрашковићкаодеокултурнесценесеузимајууоб
зир, али не када се појављују на насловним странама као
деополитичкесцене).Узто,кадасуличностиизсветакул
туреелементиусадржајималакезабаве,естраде,односно
причеоњиховомприватномживотуилинекимдруштвеним
појавамаванкултуре,тонијерелеватнозаовајрад,алије
стекада сунекедругеличностиактериу темамавезаним
закултурнусцену.Наовајначинсможелелидаидентифи
кујемоукојојмериикакосупредстављенисадржајивеза
нидиректнозакултуруиуметност,институцијеиустанове
културе,културнуполитикуикултурнонаслеђе,каоико
ликоновине,појединачногледано,обраћајупажњу.Дакле,
кључнојебилодачиталацможевећнанасловнојстранида
идентификујетакавсадржај,паидајеонсамонаговештен
нанасловници,односнодасетоштојенаговештенопотвр
ђујеусамомтексту.Уколикотраженисадржајнијеистакнут
унасловномблоку,безобзиранањеговузаступљеностуса
момтексту,нијеиздвојенуовомистраживању,полазећиод
тогадазауређивачкуполитикуодређеногмедијанијебио
кључанприликомпостављањаприоритета.

Другиправацселекционисањаузоркасеодносионаестрад
несадржајеилакузабаву,односноприватнеживотејавних
личности, афере, непроверене вести и слично. Имајући у
видутодабинаовајначинмогаодасеиздвојидоминантан
деонасловнихстранатаблоидауСрбији(честоимајуипо
вишетаквихсадржајанаистојнасловници),жеља јебила
дасепосебнапажњаобратинакарактеристичненаративе
којијасноуказујунатенденцијуудужемвременскомпери
оду.Тосуријалитисадржајиипосреднидогађајивезаниза
њихиактере,каоипојединачнислучајевикојиуизвесном
тренутку долазе у центарпажњеи обликују суд јавности.
Лаковерниаудиторијумрадожртвујесвојупажњуоваквим
темама,патакоидаље,заразликуодсветскихискустава,
разниформатиријалитија(попутЗа дру ге,Фар ме иПа ро ва)
негубемагнетнупривлачностибележевеликупопуларност
уСрбији.Указујућинакарактеристичненаративе,трагасе
изауређивачкомматрицомкојаформираовакве„културне
вредности“.Стављајућиихуглавниплан,свесносепоти
скујудругивредноснисадржајибитнизајавниинтерес.
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Узоркованисусадржајиизелеменатанасловнестранекоји
сукарактеристичнизасвихосамновина–насловниблоко
ви (наднаслови, наслови и поднаслови) ифотографије, уз
потписезафотографије.Нисурачунатисадржајивезаниза
додатке(којиби,иначе,донелијошвећипроценатзаступље
ностикултурнихсадржајарелевантнихзаовајрадозбиљној
штампиуодносунатаблоиде,којиби,опет,ималијошвећи
проценатсадржајавезаних занпр.ријалитијеислично)и
рекламнеприлоге(унекимновинамасузаузималавећи,у
некиммањидеонасловнестране).Дакле,билојебитнода
јесадржајвезанзакултуруиуметност(међуњима,напри
мер,концерти,телевизијскиифилмскипројектиислично),
институцијеиустановекултуре,културнуполитикуикул
турнонаслеђе(самимтимиобјектикојисукултурнодобро,
акосенатајначинговориоњима,нпр.крозпризмуУнеска,
затимконкретниспоменицикојисепостављајуилирекон
струишу)експлицитноприказаннанасловнојстраниилида
јечитајућитекстјаснодајенасловниблокдиректновезан
заодговарајућисадржај.

Ин тер пре та ци ја ре зул та та

Експанзијаинтернетаидруштвенихмрежастворилајепо
метњууновинарскимредакцијама,којесуновеоријенти
реуређивањаодмахусмерилеказахтевимамлађепублике.
Дигиталнимедијифорсирајусадржајекојисутраженикод
конзумената,што значидаосновникритеријумвишеније
квалитетилипоузданостсадржаја,већбројкликова,лајко
ва,реакција,коментараиподела.Тоуказујенасвојеврстан
обликвебдиктатуреукојојкликстримовиобликујусадржа
јенадруштвенимпорталима,алисвевишеиукласичним
медијима, док уредник лако идентификује популарну или
ударнупричукојаможедаобезбедивеликибројчиталаца,
а тиме политички утицај и рекламе.Чињеница на коју се
указујеуовомрадуједасуудомаћојпракситаблоидидо
минантнијипотиражууодносунаозбиљнуштампу,алии
дасуњиховипорталимеђунајпосећенијимуСрбији,13па
тиме информације из штампаних издања стижу до више
струковећегбројачиталаца,штообезбеђујеивећиутицај
ујавности.

Питањекојејепостављеноуранијенаведеномистражива
њуВеснеЂукићотомедалимедијичувајуинтересдруштва
или приватног капитала важно је због заштите културног
наслеђа, али и спознаје о постојању културне политике

13Премаподацимасаrating.gemius.com/rs/tree/domains(Ge mi us Au di en ce),
на врху листе информативних портала се налазеБлиц (www.blic.rs) и
Ку рир(www.kurir.rs);посећено:25.јуна2018.
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уопште. Када се посматра укупна заступљеност садржаја
везанихзакултуруиуметност,институцијеиустановекул
туре,културнуполитикуикултурнонаслеђенанасловни
цамадневнихновинауСрбијиупериодукојијеобухваћен
унашемистраживању,онаизноси једнутрећину,каошто
се видинаГрафику1.Међутим, када сепогледа структу
ратихсадржаја,проценатможебитиимањиакосеизузму
садржајиобрађенинасензационалистичкиначинодстране
таблоида,поштосетакоудаљујуодоногаштојестеинтерес
друштва.

Укупно је анализирано 439 насловних страна објављених
током58данааприлаимајаовегодине(некеновинесуиз
лазилемањедана)ијаснајевеликаразликаизмеђуозбиљ
не и таблоидне штампе у заступљености горе поменутих
садржаја.КаоштосевидинаГрафику2,По ли ти ка,Да нас
иВе чер ње но во стипосвећујунајвишепросторасадржаји
мавезанимзакултуруиуметност,институцијеиустанове

График1:Удеонасловнихстрананакојимасеналазесадржаји
везанизакултуруиуметност,релевантнизаовајрад,уукупном

бројунасловнихстранауаприлуимају2018.године

График2:Појединачниудеодневнихновинауукупномбројуна
словнихстрананакојимасеналазесадржајивезанизакултуруи
уметност,релевантнизаовајрад,уаприлуимају2018.године



282

ЗОРАН ЈЕВТОВИЋ и ПРЕДРАГ БАЈИЋ

културе,културнуполитикуикултурнонаслеђе,релеватним
заовајрад,поштоимају68проценатауделауиздвојеним
насловнимстранама.Одтаблоида,Блицобраћанајвећупа
жњу,аиквалитативниприступ јенавишемнивоууовом
листууодносунадругетаблоиде.

Када је реч о комуникацијском простору Србије, утицај
штампаних садржаја на креирање медијске слике и фор
мирањетемаод јавногинтереса јеидаљевеомазначајан.
Издвојененасловнестранепрецизнопоказујукакоозбиљна
штампапосвећујемноговећупажњукултурнимнаративи
мауодносуна таблоидеида је таразлика јошвећакада
сеанализирасуштинаодабранихсадржаја.Утаблоидимасе
наративбанализује,докозбиљнаштампапокушавадабуде
информативнаилидаодекоракдаљеупокушајимаистра
живањаодређенихпојава.Например,кадатаблоидпишео
позориштуповезује га са естрадом,каоштоточинилист
Ало14.маја:„АнаНиколићинспирацијазасекс!–Хит’Џу
кело’доспеоупозоришнупредставу”.Шокирајизапањије
основнимотооваквештампе,паутомконтекстуможеда
сепосматраинасловизистогдневноглистаод22.априла:
„Хаосународномпозоришту–Лоповиодносебрусхалтере
иклавире!”.Скандалјехранаоваквихновина,аискривља
вањем стварности или банализованим интерпретацијама
чињеницапажњасетрансферишенадругустрану.

Акојепознатодасвакитекстпредстављаполазиштеборбе
зазначењемизмеђуонихкојигаправеионихкојигачитају
(преузимају„културнепроизводе”),јасноједасенастрани
цамаштампекрозкреирањерепрезентацијаодвијаидеоло
шкопозиционирањедруштвенихелитакојетражедругачији
културниидентитет.Крознаметнутесимболе,представе,на
ративе,вредности,сликеидругоштампаградистереотипе,
делећијавностнанасињих.РаспадЈугославије,пљачкашка
приватизација,сецесијаКосоваиМетохије,каоимасовни
злочининасвимстранамастворилисупотребуоснаживања
националногидентитета,причемуникултуранијеизузета
изпроцесакреирањановесвести.ТакоКу рир29.мајапише:
„Брукаисрамотакореографа–Хрватнамузеодеветмили
онапанапљуваоСрбију–Савковићдебелонаплатиоуслуге
Народномпозоришту,парекаода јепобегаоизСмрдије”.
Дваданакасније,Алооистомдогађајуизвештава:„Умјет
никСрбијуназвао’Смрдијом’–ХрватскикореографРоналд
Савковић,којијепретходнихданаузеомилионеуБеогра
ду, где је уНародномпозориштурадионабалету ’Хазар
скиречник–ловцинаснове’,приликомодласкаоставиоје
поруку:’Једваостахживутојсмрдији’”.Дабисимболич
коозначавањедругостибилоефектније,унасловномблоку
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дневноглистаАлотогданаупрвомсловусевизуелноод
сликавагрбусташкогпокрета.Заразликуодтаблоида, је
зикПо ли ти кеод30.мајајепрофесионалноинформативан:
„УвредеРоналдаСавковићана’Фејсбуку’”.Језиккојимсе
служечлановиодређеногдруштвапомажеимдаусвојесли
куостварностикојаихокружује.Акодоминантнаштампа
утискује значењаиинтерпретацијекултурнимдогађајима,
групамаиличностима,јасноједаучествујеуконструисању
доминантнепарадигмекојомсеформирановасвест.

Животузаједничкомкултурномокружењуподразумеваде
љењезначења,причемусатаблоидизацијомдолазидоба
нализацијејезикаускладусапрофиломаудиторијума.Огу
бљењукритеријумасведочиписањеСрп ског те ле гра фа11.
априла:„Пук’омуфилм–Уметниксепос*аонаДрагицу!”.
Извештавањеонекадашњој„првојдамиСрбије” (супрузи
некадашњегпредседника)каодајепослужилозаполитичку
сатанизацијукојомјетребалодемонизоватиовеличности,
пасеупотребомприземногречникациљанасагласностпо
луобразованихмаса.Ку рир јенанасловнојстраниобјавио:
„Скандалозни протест на Калемегдану – Сликар се ис*ао
збогДрагице–НежелимдамионабудеколегауУЛУСу“.
Чакиозбиљнаштампаделиовакавречник,паДа насизве
штава:„Одржанапротестнаакција’Скидање,срање&де
бата’испредУметничкогпавиљона’ЦвијетаЗузорић’–Кад
сесклонипараван,изаУЛУСаостајесамо...”.Ве чер ње но
во стисуизвестилејавностследећомнасловномкомпозици
јом:„ВишемесечнапревирањаирасколиуУЛУСупрешли
мерудоброгукуса–Великануждаиспред ’Цвијете’!”.Уз
то,ималесу јасаннегативанставпремаизвођачуперфор
манса,патакоупотписузафотографијустоји:„Скандал–
’уметник’Аслани овако протестује противДрагицеНико
лић”.Банализацијазаједничкихкатегоријастварностиводи
кастварањунавика,алиикакреирањуодређенихобразаца
понашања склонихманипулативномутицању.Градећина
чин на који подразумевамо културно окружење, таблоиди
ширесоцијалноконструисанепредставе,паникаконетреба
потцењиватињиховмаркетиншкополитичкиуплив.

Репрезентација усфериштампекрозпроцескреирањазна
чењатежидаселекцијомикатегоризацијомтемауредисвет
културних догађања, али и да кроз систем организованих
значењапонудиопштеприхваћенопоимањестварности.По
редпреношењаосновнихинформацијаокултурнимиумет
ничкимдогађајима,онаподразумеваишире,истраживачко
трагањезаскривениминтересимаиутицајимауовојсфери.
УдневнојштампиСрбијепостојијаснаподелаизмеђуоних
којисадржајимавезанимзакултуруиуметностпосвећују
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пажњу,што јеочигледнодеоуређивачкеполитикеозбиљ
нихновинаионихкојиихчестоигноришу,атосутаблоиди.

Имајући у виду то да таблоиди заузимају већи део тржи
шта, да су тиражнији и да сењихов утицај мултипликује
крозвисокупосећеностпорталатихштампанихмедија,ја
снојезаштодолазидоизузетновисокекомерцијализације
итаблоидизацијејавнесфере.Промовишућиразнеријали
ти програме, порнографију и лаку забаву, таблоиди поди
жутемпературујавностиибрзоузбуђивањепублике,чиме
снижавајукултурнеобрасце.Наударнимстранамасетако
преносе детаљно дешавања из ријалитија комерцијалних
телевизија,укључујућиинајбруталнијеинајпикантниједе
таљесапорнографскимсценама.Заразликуодњих,озбиљ
на штампа се тиме бави једино као феноменом или кроз
реаговања надлежних институција.На пример, Да нас, 17.
априланајављује: „РЕМћедокрајаседмицереаговатина
пренос секса у ријалитију ’Задруга’ –ТВПинк на тапету
збогпорнографије–ЖељкоМитровић:АкобицењениРЕМ
донеозаконкојимсезабрањујесекс,тобибилодиректноу
супротностисанастојањимадржаведасепоспешинатали
тет”.Коликосеријалитистварностусељаваусрпскусвако
дневницупоказујеинасловизистихновинаод8.маја:„Ре
публичко такмичењеученикамедицинскихшкола у знаку
ријалитипрограма–’Фарма’иузадацимаизматематике”.

Крв,сексиестрадапродајутаблоиднуштампу,панечуди
штоовакветемедоминирајуиуСрбији.Карактеристиката
квихдневнихновинајеидакрозкампањскоизвештавање,
интензивноукраћемпериоду,говориоодређенојтеми,све
доксенеисцрпеипоследњепикантеријеиупрвомплану
сененађенекановатема,праћенанаистиначин.Инижу
сеједназадругом...Такосусесадржајивезанизапевачицу
НаташуБеквалацињеногмужаЛукуЛазукића, зањихов
разводиприватнеживоте,нашлинавишеод23процената
насловнихстранатаблоиднештампе(Ало,Блиц,Ин фор мер,
Ку ририСрп ски те ле граф)уаприлуимају2018.године.

Идентификацијасапознатимличностима(облачење,шмин
ка, начин говора, гестикулација, подражавање, размишља
ња)постајевеомаважнајерприликомконзумирањатабло
идизиранихсадржајареципијентиихпоредесасопственим
идентитетом,прилагођавајућигаиличакмењајућиускладу
са представом која им је понуђена.Маркирањем текстова
којиговореоестрадиињенимактерима,уопштеногледано,
можедасеуочипозитивантонкојимсеописујењиховуспех,
угледуокружењу,богатство,блискостсаполитичарима,са
контроверзнимособама,пачакиодноссасуседима(чиме
сежелипоказатињиховаблискостса„обичним”људима).
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УзријалитијеислучајБеквалац–Лазукић,каокарактери
стичнепримеретемакојимасусебавилитаблоиди,алине
ипредставнициозбиљнештампенанасловнимстранама,за
овај рад је издвојен још један, који представља вероватно
најдужиконтинуитетписањауисторијисрпскихтаблоида.
Две године после убиства Јелене Марјановић овај случај
и даље заузима значајан простор умедијима.14Упериоду
април–мај2018.годинесенашаонапрекодесетпостона
словницатаблоида,уздодатакдасусеовомтемомбавиле
иВе чер ње но во стинанасловнимстранама.Одавнојеовај
случајизашаоизбилокаквогнормалногоквираизвештава
ња,уобичајеногзасличнетемеговорисеоразнимпоје
диностима,пратесеприватниживотиактера,узповремено
„освежавање“ убацивањем нових. Провокативне и сенза
ционалистичкеинформације,узчестокрупнефотографије
учесника,каоибурнеидвосмислененаслове,представљају
мамац за купце, који уморни од читања туђих коментара,
идеја,мишљењаиставова, тражеразоноду.Отуда „табло
идизација, компонована са искуством разочараног човека
транзиције,водиискључивањукритичкејавностииздебат
нихпростора,алиидубокојерозијиполитичкекултуре“.15

Уполитичкоммаркетингутозначидаелитеаудиторијуму
намећутеме,погледе,жељенатумачењаинаративе,често
ихудаљавајућиод суштинскихпроблема.Тадапраг вред
ностимедијскогдогађајазависиодтехникапривлачењапа
жње,којеседаљезаснивајунафакторимавредностивести
(персонализација, неочекиваност, негативизам, значај...).
Другимречима,таблоидипостајуважанкаменчићумоза
икуполитичкекомуникације,аотвореномподршкомвлада
јућим елитамањихови власници се укључују умаркетин
шкуподршкуестаблишменту.16Њиховивласницисуодавно
схватилида високе тиражемогупостићи самокомерција
лизованимтекстовима,нижевредности,пазадатакочувања

14Жртва ЈеленаМарјановић је често на насловним странама (и једино)
приказанакао„певачица”,односнокроз„убиствопевачице”,безимена.

15Може се рећи да се „Србија дави у барита бло и ди о ти за ци је, али да
бисетосхватилонеопходнојепрепознатидруштвенеоквиреукојима
јавнипросторфункционише”.Jevtović,Z.(2008)Politička(ne)kulturau
zagrljajutabloida,No va srp ska po li tič ka mi saoposebnoizdanje1/2008(Kul
turnapolitikauSrbiji),Beograd:Novasrpskapolitičkamisao,str.183199.

16Анализирајући политичку комуникацију уСрбији,МирољубРадојко
вићиздвајаспрегупартијаивласникакапитала,који,измеђуосталог,
јавноилиприкривенопоседујумедије:„Политичарисутајкунимаомо
гућили предност приликом реструктурисања (читај: приватизације)
медија, а ови враћају услугу публицитетом и тајним финансирањем
странака”.Radojković,M.PolitičkakomunikacijauSrbiji,u:Me nadž ment 
po li tič ke ko mu ni ka ci je: osno ve i kon cep ti,prirediliZerfaß,A.iRadojković,
M.(2011),Beograd:FondacijaKonradAdenauer,str.37.
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јавног интереса плански препуштају јавним медијским
сервисимаилиозбиљнимновинамаимагазинима,којиим
скромнимефектиманатржиштунемогубитиконкуренција.

Окултурнојполитицисеусрпскојштампипишенамахове,
причемусеитадаотварајупроблематичнапитања.Начи
нинакојеседелеионаконедовољнасредствазакултурне
пројекте заинтригирали су пажњу редакцијеДа на са, који
тако,измеђуосталог,4.априлапише:„Неколикоасоцијаци
ја тражипоништењеконкурсаГрадаБеограда заподршку
пројектима и оставку градске секретарке Ивоне Јевтић –
Новцемзакултурупротивкултуре”.Изтекстовасеуочава
незадовољствозбогтогаштосекултурнасценаглавноггра
даСрбијепрепуштаприватномсекторублискомвластима,
аговорисеиотомедаумањенобуџетскофинансирањеима
идеолошко усмерење. Проблематизовање управљања кул
турниминституцијамауочљивојеивандржавнихграница,
патакоВе чер ње но во сти14.априлаизвештавајуосукобуу
нашемдипломатскокултурномцентрууФранцуској:„МСП
предузеокоракепослескандалауПаризу–Лалезакључао
центар,Ивицашаљеконтролу”.

Кадајеречоинституцијамаиустановамакултуре,каоио
културнојбаштиниуопште,уозбиљнојштампи,поредобе
лежавањајубилејаидоделапризнања,причаореконструк
цијама,дешавањиманадомаћојимеђународнојсцени,могу
сенаћиитемекаоштосу„ДалисуФејсбукиИнстаграм
чувари културнебаштине” (По ли ти ка, 22. април), „Седам
деценија’Кола’–Крцунузњихлумповао”(Ве чер ње но во
сти, 30. април), „Једина сачувана владарска библиотека у
Срба–КњигекојесупреживелеМајскипреврат”(По ли ти
ка,6.мај)и„Серијал’Новости’–Народнимузеј–Ходпо
мукамадуг15година”(Ве чер ње но во сти,24.мај).

Уодабранимнасловнимстранамасуиразниконкретнидо
гађајиипројекти,односнонајаваистих,каоиинтервјуире
леватнизаовајрад.Например:„СинишаПавић–Пишем
новогШурду”(Ку рир,7–8.април),„КоканМладеновић,ре
дитељ–Београдскопозориштеизгубљеноусамодовољно
сти“(По ли ти ка,20.април),„ЖељкоЛучић,баритон–Мој
највећиуспехјештомепосаонијепроменио”(По ли ти ка,
21. април), „Премијера нове представе Андраша Урбана
уНовосадскомпозоришту –Сви смоми ‘Хасанагиница’“
(Да нас, 23. април), „У Лондону продата наша најскупља
слика – ’Башибозуци’ 500.000 евра! – Трипут премашила
почетнуцену”(Ве чер ње но во сти,25.април),„МатијаБећ
ковић–Шестпортретаустиховима”(Ве чер ње но во сти,30.
април,1.и2.мај),„СнимаћеепохуУрошаВеликог–Спре
масенаставак’Немањића’”(Блиц,8.мај),„АцаСелтики
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ОртодоксКелтспрвипутпосле26годинапостојањанасвом
изворишту–ЦелаИрскасвира24сатадневно”(Да нас,19
20.мај)и„Опетнавеликомплатну–Миленаснимафилм
оАушвицу”(Ин фор мер,22.мај).Такође,По ли ти канана
словнимстранамаупосматраномпериодуистиченасловне
блоковевезанезапричеицртежеславногписцаисликара
МомеКапора,каоитекстоведругихкњижевника.

За кључ на раз ма тра ња

Сломсоцијалногсистемаидраматичанпадстандарда,ши
рење „балканског капитализма”, политичка нестабилност,
узевидентанпадсвихнивоаобразовањаиширењепсихозе
успехапосвакуцену,уСрбијисуинтензивиралинастанак
турбофолка, који је свој продужетак нашао у таблоидима
ињиховој опседнутости високим тиражима.Податак да у
анализираној таблоиднојдневнојштампиизузетновелику
улогунанасловнимстранамаимајусадржајивезанизарија
литипрограме,естрадуислично,показујекултурнеобрасце
којисепостепеностварају.Задовољавањеморбиднерадо
зналостиводиудаљавањуодкритичкогпромишљањакул
туре,причемуштампапревиђаобавезуданеподилазизна
тижељиаудиторијумапоценунапуштањапрофесионалних
стандарда.Медијска опседнутост естрадом, ријалитијима,
крими заплетима, аферама, сензацијама и популистичком
забавомдоприносида јавнимдискурсомдоминирадрама
тургијатурбостварности,којациљанапроменудруштвених
нормиитихопреумљавањемаса.

Уопштено гледано, штампа јесте значајно уздрмана диги
талномреволуцијом,алије„успеладапронађесвојколосек
идаукрштањемпутевасановимплатформамаипак,барјош
увек,сачуваодређениутицајусветумасовнихмедија”.17На
овимпросторимајеутицајсадржајаизштампенакреирање
медијскесликеиформирањетемаодјавногинтереса,дефи
нитивно,веомазначајан,атомедоприносииранијепомену
тавеликапосећеностинтернетпорталатаблоида,накојима
сепреносеисадржајиизњиховихштампанихиздања.

Посматрајућикултурнеобрасцекаосложенутворевинусат
кануодвредности,нормиимоделапонашања,моглобида
се закључи како озбиљна дневна штампа улаже одређене
напореуњиховомочувању, за разликуод таблоида, којих
је више и доминирајумедијским простором. Због тога не

17Bajić,P.(2017)Onlajnštampa:odnosiizmeđusadržajauštampanimionlajn
izdanjimadnevnihnovina,CM: Com mu ni ca tion and Me diabr.39,NoviSad:
Institut za usmeravanje komunikacija;Beograd: Fakultet političkih nauka,
str.75.
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чудиштосе,генералногледано,садржајивезанизакултуру
иуметност,институцијеиустановекултуре,културнуполи
тикуикултурнонаслеђе,релевантнизаовајрад,налазена
ранијепоменутих33постонасловних страна свихпосма
транихдневнихновинауаприлуимају2018.године,доксе
самотрииздвојенаслучајаиздругогправцаистраживања
(ријалити,случајБеквалац–ЛазукићиубиствоЈеленеМар
јановић, сами догађаји и приватниживоти актера) налазе
на више од 36 процената насловних страна.Наравно, као
штојевећнаглашено,утисакједругачијикадасеодвојено
поредеозбиљнаштампаитаблоиди.

Држава не показује одлучност да се озбиљније позабави
оваквоморијентацијомипредоминацијомдискурсакојина
мећу таблоиди, вероватно задовољнашто се на тај начин
многоважнијеиозбиљнијетемененалазеуфокусујавног
мњења.Културнаполитиканемаадекватанодговорнасве
уочљивији проблем инфилтрирања тржишне идеологије,
чимеинесвеснопомажеширењеконзумеризмаукојем је
улогаштампесведенанауслуге јефтиногклијентелизмаи
маркетинга.Друштвенупротивтежумогућејестворитиса
моконституисањемкритичкиобразованејавности,појавом
одговорности на тржишту информација, професионалном
саморегулацијом,ефикаснимфункционисањемправосуђаи
одговорномнационалномкултурномстратегијом.Начинна
којиозбиљнаштампаможедасеборизачитаоцепреднаје
здомтаблоидасуквалитетнеинформацијеиистраживачке
приче.Тозначидабивећимулагањимауквалитетозбиљне
штампемоглодоћидосузбијањатаблоидногдискурса.
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Abstract

Startingfromthe importanceof thepress in its roleofamediator in
the designof cultural systems, the authors are searching for cultural
values and identities imposed by the media, by analysing the front
pages of Serbian daily newspapers issued in April and May 2018.
Tabloidization, sensationalism and commercialization undermine the
publicinterestandthetrueimportanceofartandculturalheritage.That
issomethingthatcreatesnewconsciousnessoftheaudience.Becauseof
that,dominatingtopicsrelatetoreality televisionprogramsandstories
aboutprivatelifeofpublicfiguresorsomecontroversialpersonalities.
Diferentsegmentsofsocietyaretrivializedthroughimagesofscandal
and corruption, as well. Cultural policy does not ofer a qualitative
answerto theproblemof infiltratingmarket ideologyandbecauseof
thatitunconsciouslyhelpstheexpansionofconsumerism.So,inthis
case,theroleofthepressisreducedtotheservicesofclientelismand

marketing.
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