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КОНСЕНЗУСКОМПЕТЕНТНИХ
ДИСКУТАНАТА–МЕДИЈСКА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈАИСТИНЕ

Сажетак: По чев од је зич коана ли тич ке фи ло зо фи је ко ја као исти
ну ис ти че ‘кон сен зус по стиг нут у кру гу ком пе тент них ди ску та
на та’ у јед ном кон тек сту и вре мен ском пе ри о ду, пре ко ва ри јан те 
ди ја ло га у ко ме је по ши ља лац по ру ке спре ман да из не се исти ну, 
али и да опо врг не су прот ста вље ни ис каз што го во ри да не ма ап
со лут не, већ пар ци јал не исти не, до ме диј ске ин тер пре та ци је ко ја 
ис ти че исти ни тост по ру ке као стан дард про фе си је по ка за ло се 
да је до сти за ње исти не још јед на нео ства ре на ам би ци ја. Ин тер
пре та ци ја ствар но сти у дру штву ме диј ског спек та кла ко ја је у 
пот пу но сти ис пу ни ла сло бод но вре ме ме диј ске пу бли ке, у гло бал
ном окру же њу про ши ри ла је сво ју по ну ду ме диј ски об ли ко ва них 
ма ни пу ла тив них фор ми. Иа ко се чи ни ло да ће ме диј ске пред ста ве 
ко је су уки ну ле ди ја лог, по су ста ти пред ин тер нет ко му ни ка ци јом, 
до го ди ло се да је ин тер ак ци ја по ста ла при вид ди ја ло га. Рад се 
ба ви пре и спи ти ва њем на чи на ме диј ске ин тер пре та ци је исти не у 
ме диј ски по сре до ва ној ствар но сти дру штва спек та кла, ци ви ли за
ци је сли ке у ин ду стри ји за ба ве и сно ва. 

Кључне речи: ин тер пре та ци ја, ре пре зен то ва ње, исти на,  
иден ти тет, сте ре о ти пи, ма ни пу ла ци ја

Увод

Полазећи од констатације да је домет медија у информа
ционом друштву глобалан и директан, као носиоци кому
никативне и симболичке функције медији имају огромну
одговорност, јер,подефиницији, требадарефлектујуста
вовеидоминантневредностидруштва,дапратеииници
рају важне друштвене теме дајући легитимитет и одајући
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поштовање појединцима и групама који су укључени у
медијскесадржаје.Збогмонополанадинформацијама,свет
скимасмедијисходноинтересимакојепромовишу,прено
семедијскипроизведенесадржајебазираненасензацијама,
стереотипима,полуистинамаилидезинформацијама,наин
дустријизабавеиснова,наодсуствудијалогаитако,мани
пулишући, добијају сагласност јавности за своје пројекте,
политичке,економске,културнеприроде.Преузевшинасе
беиодговорностредакцијскегрупекојојприпадајуимедија
каоорганизације,новинарипромовишукултурнеиморалне
вредностидруштва;одњиховогизвештавањазависеодлу
кејавностикојасвојимангажовањемутиченаобликовање
унутрашњеиспољнеполитикеудемократскимдруштвима.
Аутократскедржавемедијекористеупропаганднеимани
пулативнесврхерадиосвајањаизадржавањавласти.Уколи
косемедијскепорукебазирајунаистинитимиобјективним
чињеницама,безпрећуткивањаиспиновања,немогућеједа
јавностподржиморалнонеприхватљивуполитику.

Медијикаорепрезентивладајућеидеологије,креирајудру
штвенустварностиодржавајупостојећестање.Ујавноји
политичкој комуникацији, путем слике, мултимедијалних
садржаја, директних преноса, великог броја понављања и
истицањаважностивестипотеоријиagen da set ting медији
успостављајужељениредукомуникацији,селектујупонуду
информацијаињиховихизвора,фокусирајућитеме„којеће
постатиpu blic issuеs–питањауцентрујавнерасправе”1.На
важностинформацијеуказујевеличинаодвојеногмедијског
просторазаударнутему,коришћењепосебнихтермина,сте
реотипа,биранихепитетадабисенажељениначиндогађај
окарактерисао.Поруке,идеје,вредностикојемедијипрено
се,алиипроизводењиховазначења,потребнојепостави
тиуодређениконтекстдабисенаправиначиндекодирали
текстовимедијскекултуреизатимразумелињиховиефекти.
За то је потребно познавати основемедијске технологије,
развијатикритичкиодноспремамедијскимпредставамаи
дискурсима2штосеможедостићиуоквируизучавањаме
дијскеписмености.Осиманалитичког ’читања’медијских
садржаја,потребнојенаучитиикакосекористепредности
медија за достизање идеала демократије који је озбиљно
доведен у питање у време естетизације политике и њене
заменемедијскимспектаклом.

1 Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.224.

2 Келнер,Д.(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио,стр.551.
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Интерпретацијастварностикоја јеупотпуностииспунила
слободно време медијске публике раније заокупљене до
бромкњигомилиреализацијомсвојихкреативнихидеја,у
глобалномокружењупроширила јесвојупонудумедијски
обликованихманипулативнихформирадинаметањаидејаи
интересапредставникаполитичкихилиекономскихцента
рамоћи.Тозавођењепубликеширењемвладајућеидеологи
јеиполитикеилиделовањемнапотрошачкеукусепублике
крозпроменуњиховогначинаживотарадиприлагођавања
рекламираномпроизводу,илиутицањемнапроменунавика,
мерилавредностиистила,препознајесе,упрвомслучају
каоманипулација, затим, пропаганда и на крају, на нивоу
медијскипроизведене стварностикаоиндустрија забавеи
светаснова.

Ме диј ски кон стру и са на ствар ност  
дру штва спек та кла

Медијскитекстовиувекнудевишезначења,атзв.активној
публициостављаседанасвојначин’чита’садржај.Фиск
(J. Fi ske)истичедаоддруштвених,културолошкихииде
олошкихкомпетенцијапубликезависикојаћесеинтерпре
тативна стратегија употребити3 што значи да је медијска
интерпретација директно условљена положајемпублике и
њенепроизводњезначења.Акосепођеодтога дамедији
производевести,односностварајуизворнинаративида,у
исто време, снажно утичу наформирање субјеката јавног
мнења,контролисањеипредвиђањењиховогпонашања,он
дасеможерећидамедијишаљусимболичкимсредствима
обликованепорукекојимаутичунауверења,ставовеипо
нашањамасовне/глобалнепублике.Корисницидруштвених
итрадиционалнихмедијаобичнонисусвеснитаквихмедиј
скихактивностикојеукључујуислањетзв.сублиминалних
порука,јерсумедијикористећисвасвојапродукционатех
нолошкасредстваокренутикаједномциљу,атојепостиза
њеопштесагласностиускладусаинтересима,ставовимаи
вредностимаманипулатора.Поштопромовисањеставоваи
вредностиводикастварањупозитивнихмишљењаујавно
сти,манипулацијапокушавададоугледаличностиињихо
вихидејадођесиловитимпритискомнасвестпубликеради
усађивањаодговарајућегмишљењаилипонашања.Иакопу
блика,притом,нијесвеснаприсиле,временомсејављаосе
ћајизманипулисаности,а затимиморалнедилеме.Изтог
разлога,медијска етикапромовишеобезбеђивањеистини
те,објективне,правовременеинформације,чијећесадржаје
јавностмоћидаподвргнекритичкомвредновању.Тајпосао

3 Фиск,Џ.(2001)По пу лар на кул ту ра,Београд:Клио,стр.169.
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селектовања, обликовањаипреносапорукамогу да обаве
самомедијскипрофесионалциморално освешћении пра
вилноинформисаникојикаопредусловусвомрадуимају
пунуслободуизражавања.

Културасликеусадејствусамногобројниммедијскиммо
гућностимапродукцијевеомајепривлачнацентримамоћи,
јертелевизијаидруштвенимедијиодсликавајутенденције
друштвенополитичког контекста.Медијска култура у по
трошачкомдруштвупромовишућиинтеграцијуидемокра
тизацијусветскекултуре,уствари,представљахомогениза
цијуиамериканизацијукултура4,стварањесветскогтржи
штакапиталаподконтроломмалогбројамегакорпорација
у чијој су интересној сфери производи масовних медија.
Свакодневицамедијатизованогдруштвасастојисеизмно
штваразличитихпризоракојефорсирајумедијиипрепору
чујукаопожељанначинживота.Дејствоизвођењаииден
тификовањесамедијскимличностимаудруштвуспектакла
посталојевладајућиобликприсутанумедијскимсадржаји
маукојимајеграницаизмеђувестиизабаве(in fo ta in ment)
постала невидљива. Као носиоци нестабилног тржишног
идентитетаиизразитипроизводимедијскиинтерпретирани,
личностисупермаркеткултуреутичунапубликукојапри
хватаилузијеосјајномживоту’звезда’,иидентификујући
семењасвојличниидентитетидоживљаватрансформацију
сопственихвредности5.Докјепроцесконвергенцијемедија
довеодомешањауметничкихимедијскихжанрова,преу
зимањемтржишнихстандарда,медијскапубликапостепено
сеизједначила са уметничком,што је довелодо тржишне
синтезеостваренезахваљујућивисокојтехнологији6.

На уједињеном глобалном тржишту, спектакл је постао
главнипроизводикултурнимоделмедијскипосредованог
друштваукомесе„стварностпојављујеуграницамаспек
такла,докспектаклпостајестварност”7.Каопроизводдру
штваобликованогзахваљујућиразвојутехнологијеинових
медија,спектаклчијијенајважнијипринциппрофит,постао
јевладајућиобликживотакојиузслике,звукеиосталемул
тимедијалне елементе непосредно учествује уформирању

4 Стојковић,Б.(2008)Религијскиизвориеколошкихпокретауепохигло
бализације,Кул ту ра, ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул
тур ну по ли ти ку,бр.120121,стр.184197.

5 Вукадиновић,М.(2013)Зве зде су пер мар кет кул ту ре – ме диј ска сла ва у 
по тро шач ком дру штву,Београд:Клио,стр.138.

6 Вуксановић, Д. (2007) Фи ло зо фи ја ме ди ја: он то ло ги ја, есте ти ка, 
крити ка,Београд:Чигоја,стр.101.

7 Дебор, Г. (2003)Дру штво спек та кла, 3. 9. 2016, http://www.crsn.com/
debord///Drustvo_spe_ktakla_Gi_Debor.pdf,стр.9.
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садржаја свакодневног и социокултурног живота нудећи
грађузастварањесопственогидентитета.Култураспекта
клапосталајепривлачнамасовнојпублицизбогњеневизу
елнеснагекојаподразумевамоћиприказивањастварности
коришћењем атрактивних визуелних ефеката, раскошних
призора,необичнихфеномена.Таквесликедоносезаборав
иутехупублицинезадовољнојсопственимживотомкојаје
несвесначињеницедаживиусветупривида,масовнепо
трошње, естетизоване стварностиимедијскипроизведене
истине.Порукекојесешаљуусветусноваифантазијеса
држејасне,алииприкривенеинформацијекојепочивајуна
естетизацији стварности насупрот традиционалном појму
реалностикојисетрансформисаоутехничкирепродукова
нустварностиестетскипривидмедијскереалности.Појам
’реалистичног’Фискне везује замедијско репродуковање
стварности,већмедијскесадржајевидикаопроизводекоји
изазивају ’доминантниосећајреалности’8. „Границеизме
ђу текста и нетекста измеђупредстављањаи стварности,
постају замагљене”9.У складу са овиммишљењем, треба
посматрати конструисану стварност коју публика прихва
та као реалистички наратив иако је настала од реалности
ифантазијеукојемсепорукеизреалногсвета стапају са
културнимсадржајимакојидолазеизмедијскеивиртуелне
сфере као продукта дигиталнихмедија и нове технологи
је. Реалност сајбер простора интернет корисници почињу
дадоживљавајукаојединурелевантнустварностиакомно
гиауториуказујунаопасностиодпотпунезамененекада
шњеконцепцијереалног света10.Новадимензијапростор/
временаисхватањевиртуелнереалностиможесесагледати
икрозБодријарово (J.Ba u dril lard)промишљањеуоквиру
теорије симулакрума. Посматрајући симулацију у контек
ступроизводњеирепродуковањанечегнестварногпомо
делу,дефинишесеновонасталакомбинацијакаопроизвод
нестварног,нереалног.Тајпутмодификовањареалностидо
симулакрумакрећесеоднивоанереалнесликедоразвојне
фазеукојојсимулакрумсасвимпоништававезуреалностии
репрезентацијеипостајесимулакрум/хиперреално11.Меди
јиодносносимулакрумипрестајудаправеразликуизмеђу
реалностиирепрезентације,постајухиперреалнои,поисто
већујућисесадогађајем,производесопственуистинукао

8 Fiske,J.(1987)Te le vi sion Cul tu re,Routledge,LondonandNewYork,p.21.
9 Фиск,Џ.(2001)По пу лар на кул ту ра,Београд:Клио,стр.169.
10Вуксановић,Д.(2011)Са вре ме ни ме ди ји и дру штве на исти на, Кул ту ра 

по ли са,9(16),стр.131142.
11Бодријар, Ж. (1991) Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Нови Сад: Светови,

стр.10.
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резултатманипулативногделовања.Светмедијскереално
стииестетизацијепривидауоквирумедијскекомуникације
иинтрепретације утичунаонтолошкиионтичкиприступ
сагледавањареалности12,јерједантретиратехничкумедиј
скупроизводњу,адругисетичесветавиртуелнихвизијаза
којеВирилиокористиназив’метафизичкидвојник’узначе
њу’стварностизсферепривида’13.

Иакомедији нису свемоћни у наметању значења, развили
сутехникефорсирањаодређенихтемаиметодеобликовања
информацијакаоштосу:изазивањеемоција,методезасно
ваненаформисадржаја,акционеметодеиширењегласина
усмислуметодолошкихприступа14.Медијскоконструисање
догађајакрећесеодмедијскеактивностиширењаипред
стављања,затимследиинструментализованоделовање,па
активностиоткривањатајновитог, спекулисања,величања,
уплитања,наметања,домодификацијепредстава,форсира
њатемедогађајаимењањаодносапремаисторији15.Мења
јућисвет,медијиутрцизаекслузивношћу,непроверавају
информације,модификујуихдабипублицибилезанимљи
вије,конструишудогађајефорсирајућиваријантекојеподр
жавајуоквируређивачкеполитикемедијаитакозаборавља
јунаистину.

Ме диј ске ин тер пре та ци је у сфе ри  
ме диј ске ре пре зен та ци је

Природа означавања тј. репрезентовања подразумева у
основи конструисање значења уз задржавање неких аспе
ката света реалности, а затим и „изражавање тог значења
уоквирусистемасимбола”16односнојезика/дискурса.Мо
жесеслободнорећидајекарактеристикадигитализованог
друштвасуженразмакизмеђуреалностииозначавања.Овај
нивоконструисањазначењаподразумеваистраживањемно
гобројних интерпретација догађаја, личности или група,
идејаилифеноменакојиулазеусферуинтересовањамедиј
скерепрезентације,јерјекомуникацијаунераскидивојвези
саинтерпретацијом.Анализасадржаја,дискурса,медијских
форми, интеракције директно води ка изналажењу разли
читих аспеката значења. Међутим, разнородни медијски

12Вуксановић, Д. (2006) При лог кри ти ци он то ло ги је ме ди ја, Зборник
ФДУ,Београд,стр.113122.

13Вирилио,П.(2000)Ин фор ма тич ка бом ба,НовиСад:Светови,стр.20.
14Јевтовић,З.(2003)Јав но мне ње и по ли ти ка,Београд:Академијалепих

уметности,Центарзасавременужурналистику,стр.150.
15Исто,стр.151.
16Лоример,Р.(1998)Ма сов не ко му ни ка ци је,Београд:Клио,стр.311.



28

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ

жанровиотежавајуанализууоквирустудијерепрезентаци
је која при селектовању, обликовању и конструисању зна
чења употребљава језик, знакове, слике. То се нарочито
можеуочитинапримерустандардаобрнутепирамидекоја
се користи за креирање вести; затим, специфичност теле
визијекојауизвештавањукористивидеоснимкекаоилу
страцијунаратива;филмскаиздањаслужесенајмодернијим
продукцијскимтехникамаприказивањамедијскереалности
која се креће у сфери наднаравног; такође, информисање
узкоришћењепредностимултимедијекоја јеразвилатех
нике презентовања сходно укљученим мултимедијалним
елементима.

Свакодневна медијска продукција фризирањем мање ва
жнихдогађаја,истестављауфокусјавностидабизамаглила
актуелнетемечијадебатанијеуинтересуполитичкогеста
блишмента.Темасадруштвенемаргине,медијскоминтер
претацијомпостајеударнавесткојасвојомманипулативном
активношћу може произвести ефекте узбуђења, несигур
ностиилиможедовестидодоношењазакључаканаосно
вукојихће се јавномнење заложити запогрешнеодлуке.
Такво медијско подилажење интересима власти, политике
ибизнисаузистицањепредрасудаистереотипа,примерје
преплитањамедијскерепрезентацијеистварности.Питање
репрезентацијеповезанојесарадомДеСосира(Fer di nand 
de Sa us su re)ињеговедвострукеструктурезнака:означите
ља(материјалнидеовредности)иозначеног(појмовнидео
вредностизнака),чијиодносодређенкултурнимкодовима
производи значењау смислуразличитихваријантиинтер
претације17.Променаодносаовадваелементауказујенаиз
мењенозначењапоруке/догађајакојисерепрезентује.Док
деСосирразматраозначитељаиозначеног,Барт(R Barthe)
унаративуводипојмове:ознакуозначено,каокомпоненте
знака (сигнал,индекс,слика,симбол,алегорија)иденота
цијуконотацију18,каотеоријскипаркојипредстављапрвии
другинивозначења.Доприностеоријирепрезентациједао
јеиДерида(J. Der ri da)појмовимадеконструкцијеидифе
рансе (differance)19; док је циљ деконструкције да измени
приоритете,диферансзбогнепостојањаоригиналногзначе
њаможедаодложи,замениилидодаинформацијекојетако
утичунапроменузначењапојма.Еко(Um ber to Eco)окôду

17ДеСосир,Ф.(1969)Оп шта лин гви сти ка,Београд:Нолит,стр.85.
18Барт,Р.(1971)Књи жев ност, ми то ло ги ја, се ми о ло ги ја,Београд:Нолит,

стр.340.
19Дерида,Ж.Штаједеконструкција,у:Злат на гре да, лист за књи жев

ност, умет ност, кул ту ру и ми шље ње,број37,годинаIV,ур.Беланчић
М.(2004),НовиСад:ДруштвокњижевникаВојводине,стр.52.
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говорикаоонајбитнијемелементукомуникацијекојипред
стављамодел ’комуникативнихконвенција’насталихради
објашњавања могућности комуникације20. Без постојања
кôда односно установљених друштвених правила помоћу
когадолазидокомуникацијенасвимнивоима,немаизгра
ђенихпротоколаимеханизамадруштва.Медијскопредста
вљањесеможесагледатикаопоновноприказивањесвета,
затимкрозпојамрепрезентативног,типичногзареалансвет,
кроз говорењеунечијеимеинакрају,путем значењако
јепубликадоделипоруци21.НасупротСосировојдиректној
вези између знака и означеног, ОгденРичардсонов (C. K. 
Ogden & I. A. Ric hards)модел значења22 упућује на однос
знакаиозначеногинаконцептуумукорисника.Оварела
цијафаворизујемислидоживљавајућиихкаоместонастан
ка и интерпретације значења у складу са контекстуалним
факторима.

Медијскарепрезентацијасастановиштатеоријемедијаса
гледавасекаомоћмедијаданаодређененачинепредстави
светодноснодакреиразначењаиобликујемедијскуреал
ност.Представљање личности или догађаја доживљава се
каомедијскидоживљајкојијезаснованнаселектованими
вештомонтиранимсликамаузкоментариосталеелементе
медијскогизражавања.Обиљеинформација,потребањеног
брзог преноса често резултира објављивањем непровере
них,неистинитихподатака;упроцесумедијскогфилтрира
ња,долазидоизражајасубјективнапроценаизакључивање
новинарашторезултираискривљеномсликомстварности;
такође, кориговање и обликовање  података под утицајем
сведочењаразличитихизвораинформацијапроизводидез
информације које доводе јавност у заблуду. Појаву нових
пољазначењаомогућиојеразвојтехнологијаидруштвених
медијакојисупонудилиновисмисаонарелацијамаразум
емоција,реалнофикција.Уцивилизацијислике,ококамере
представљајошједаннивопосматрањамедијскеинтерпре
тације.Осећајнепосредногприсуствапубликенекомдога
ћајупостиже се снимцимаиз вишеперспектива, крупним
кадровима,понављањима,успоренимснимцима.Заразли
куодпубликекојасеналазинаместудогађајаивидиједно
димензионалнуслику,увекдругачијуузависностиодтога

20Еко, У. (1973) Кул ту ра, ин фор ма ци ја, ко му ни ка ци ја, Београд: Нолит,
стр.57.

21Дајер(R.Dyer)према:МекКвин,Д.(2000)Те ле ви зи ја,Београд:Клио,
стр.181.

22Огден,Ч.К. и Ричардс,И.А. (2001)Зна че ње зна че ња (превод, пого
вор,коментари),НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића
СремскиКарловци.



30

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ

којупозицијузаузимауодносунадогађај,публикапратећи
медијскупредставупутемекранскесликевидиприказекоје
јепоупутствимауредникапрограмасниматељселектовао
иснимио.Праћењемтехникемедијскепроизводњеодсни
матеља,новинара,монтажера,уредникадолазиседоправе
истинео аутентичности сликекојој сенајвишеверује, јер
сегледаоцимачинидасудогађајвиделисвојимочима.Ме
ђутим,сликамамонтиранестварностипубликасенајлакше
можеизманипулисатидаповерујемедијскипроизведеним
информацијамакојејевиделасвојимочима.Манипулација
узпомоћобјективакамеречестајепојаваумедијскојинтер
претацији догађаја, јер се чини да је објективност камере
несумњивазбогчињеницедасепубликаможе„убедитиу
различите,кроз ’објектив’понуђенеистине:подвлачењем,
бољимосветљењем,увеличавањемпојединости23.

Телевизијскиреализамосимнасликуитекстослањасеина
звуккојиилуструјућиатмосферууказујенамогућепутеве
тумачењаиразумевањаслике.Уређивачкаполитикамедија
којаподразумеваизградњуодговарајућемедијскестратеги
јеускладусапритисцимацентарамоћииузависностиод
доминантногменаџерског стила24масмедијскогпредузећа,
такође,украјњемисходуутиченамедијскуинтерпретацију
догађаја.Медијидакленису’огледалостватности’,нитису
’прозорусвет’,јеррепрезентујуинтересеивредностиса
могкреатора,штоуказујенарепрезентовањекојесебазира
науредничкојселекцији,кадрирањусниматеља,медијском
посредовањуисубјективномзакључивањуновинара.Ода
бирућитемеизвештавањаповажности, актуелности,про
сторнојблискостии занимљивостисапозицијепросечног
гледаоца,медијиуређујувестикоришћењемтеоријеagenda 
setting25итакоутичунадневниредјавнепажње.Развојмул
тимедијамаргинализоваојеовутеорију,јерновинаривише
нисујединикреаторивестиподневномреду.

Уидеолошкојсфери,конструисањестварностиподразуме
вапромовисањеодређенихидеја,политичких,економских
и културних интереса. Идеолошки обојен, медијски нара
тив,указујенаразликеудруштву,медијскиневидљивегру
пе,друштвенонеусклађенеидентитете.Томедоприносепо
пуларнитекстовимедијскекултурекојизбогобезбеђивања
пристанкајавностинареализовањеодређенихполитичких

23Вирилио,П.(1993)Ма ши не ви зи је,НовиСад:Светови,стр.27.
24Наредбодавни стил, консултативни, технократски, демагошки стил −

према:Милетић,М. (2003)Ме наџ мент ме ди ја, Београд:Факултет за
менаџментмалихпредузећа,стр.236.

25Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.223.
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ставова,утичуначлановедруштвадасхватеодређенуиде
ологијукао’стањествари’26.Доминантнаидеологијаодко
је зависи медијска репрезентација, путем порука преноси
представерода,пола,староснихгрупа,расеитд.Стереотипи
каотиповипредстављања„илуструјукључнеодносемоћии
ставовепремаодређенимкатегоријамаљуди”.27Идеолошки
обојени,ониутичуинанаметањевредносниходредницана
основукојихћедруштвоопределитисвојепонашањепре
маразличитостимаДру гог.Обликујућисубјектекултурних
садржаја,догађаје,феноменекојерепрезентују,медијипу
блициемитујусликеконструисанестварностиштоуказује
назлоупотребумогућностимедијарадинаметањапожељ
нихидентитетакојинеподразумевајуплуралитетДру гоги
Дру га чи јег,већопштеприхваћеног,препорученог.Поштоје
претпоставкаидентитетаикомуникацијепостојањеДру гог
наосновукогасеодређујеЈа/Ми,ондасезакључуједасеу
одсуствуДру гогнеможеуспоставитиодноскојиомогућава
остваривањекомуникационогчина28.Сходно томе, уместо
преузимањаулогезаговорникакултурнеразноврсности,та
квомедијскопромовисањеначинаживотаимишљењаука
зујенаиспланиранослањепорукајавностиомогућностима
’решавања’неусклађеностиидентитетаудруштву.Медији
своје представе изграђују путем препозбатљивих типова
које Бартон (G.Bur ton)29 дефинише као елементе (изглед,
понашање)−носиоцекарактернихзначењаиодноса.Кла
сификацијаових’поновљенихелемената’крећесеодтипо
ва,медијскипроизведенихличностикојинисустереотипно
приказани,затимстереотипа30којисуобавезноповезаниса
представљањем,доархетипа(нпр.Супермен)најснажнијих
представникакултуреизкојепотичу,јунацисапозитивном
илинегативномконотацијом,примеринајдубљихуверења,
вредности,чакипредрасуда.

Уза луд но тра га ње за исти ном?

Медијскокреирањемногобројнихинтерпретација значења
садржаја који се репрезентују указује на велике могућно
стиманипулисањаподацимакојићесеставитиуконтекст

26Келнер,Д(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио,стр.101.
27МекКвин,Д.(2000)Те ле ви зи ја,Београд:Клио,стр.184.
28Стојковић,Б.(2002)Иден ти тет и ко му ни ка ци ја,Београд:Чигојаштам

па,стр.5.
29Бартон(G.Bur ton,1990)према:Стојковић,Б.(2002)Иден ти тет и ко му

ни ка ци ја,Београд:Чигојаштампа,стр.182.
30Кадајесликатоликоискривљенадапостајегротескна,речјеокарика

тури,претеранојнамернохумористичнојслициопојединцуилигрупи,
према:МекКвин,Д.(2000)Те ле ви зи ја,Београд:Клио,стр.183.
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медијског садржаја: пре свега, одређивање критеријума
пресудних за избор личности које ће одлучивати о пода
цимаважнимзапредстављањедогађаја, затимпитањесе
лектовањаизвораинформацијаисубјекатаинформативног
пакета,питањаодносаактерадогађаја;важнаодлукаодно
сисеинапитањекојаћеистинадоћидојавности:истина
каоконсензускомпетентнихдискутанатаиликаомедијска
интерпретацијастварности?

Истинаи објективност, слобода и демократичностидеали
су којима се тежи.Путеви достизања и доказивања исти
немогусепратитикрозисторијуразвојафилозофијеина
укапроистеклихизње.Језичкоаналитичкафилозофијакао
истинуистиче „консензуспостигнутуодређеномвремен
скоммоменту,укругукомпетентнихдискутаната”31.Међу
тим,акосепођеодваријантедијалогаукомејепошиљалац
порукеспремандаизнесеистину,алиидаоповргнесупрот
стављениисказ32,ондасеможерећидајетешкоформирати
апсолутну,заувекдатуистину,већсамоделимичнуистину
којасетичеједногделареалности.Сталнинапредакнауке
као ’отвореногсистема’33подразумевапобијање законито
стиновимистинама.Комуникацијауоквируконвенционал
ногновинарстваистичеда јеистинитостпоруке стандард
професијештосепоказалосамокаојошједнанеостварена
амбиција. Иако извештавање више не зависи само од ин
ституционализованог информисања, већ и од активности
креативних појединаца у смислу прикупљања, размене и
дистрибуцијеважнихинформација,новинарисуусталној
борбизаистином,осталиодговорнизаочувањедемократ
ских, културнихи етичких вредности.Истинитост поруке
може сепроверити текпослеинтерпретативногобликова
њапорукеупоређивањемновонасталихмедијскихзначења
сареалношћу.Акосурезултатитепроверепозитивнион
дасеможерећидајеуспостављенапарцијална,друштвено
прихватљиваистина.

Састановиштакомуникологије,фактографскиивредносно
интепретативнинивоипредстављајуследећистепенанали
зекреирањамедијскихсадржаја.Интерпретацијаподразу
мевасубјективнуобрадучињеницанавредносномнивоуу
комекомуникаторуфокусјавностипостављасвојуинтер
претацију чињеница које је прикупио користећи дескрип
тивноаналошкипоступакобрадеинсистирајућинаизбору

31Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.75.

32Лиотар, Ј. Ф. (1988) Пост мо дер но ста ње, Нови Сад: Братство
Јединство,стр.42.

33Исто,стр.105.
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знаковакојићенајлакшеозначитињеговуверзијудогађаја.
Нафактографскомнивоуприкупљања,селекције,предоча
вањаинформацијакористе сеиндексични знацикојипро
сторноивременскиодређујупоруку.Ласвелово(H. Las swel)
’златно правило писања вести’ представљамодел облико
вањаистините вестипо коме јеинтерпретаторпостављен
уситуацијудасестрогопридржаваодговоранапоставље
напитања(5W)што,сдругестране,значидапублицини
је остављена превеликамогућност самосталног одређива
њазначењапоруке.Употразизаистином,уоквируетичке,
друштвене,политичкепраксенаилази сенаодлукеодко
јихсенеочекуједабудуистинитенегоправедне34.Приме
ритаквепракседоводедопотребедапубликасамаодабере
својувредноснуинтерпретацијудогађаја.Надругом,вред
носноинтерпретативном нивоу медијске обраде података,
интерпретатор тежећидапромовише своје вредности, ин
тересеинамерекомбиновањемсимболичкихформиодре
ђујесвесноилиподсвеснодејствоизабранихзнакова.Оче
кивани ефекти комуникатора односе се на међузависност
начинаразумевањапонуђенихзнаковаиадекватнихпона
шања публике.Догађа се, међутим, да се једном догађају
(илињеговомпројектованомсадржају)приписујусупротне
вредносноинтерпретативнеодредницештодоводидонесу
гласних реакција субјеката комуникације.Утолико је већа
одговорностновинарадаприинтерпретацијинеприбегну
манипулацији.Имајућиувидуразвојмедијазаснованихна
информатичкојтехнологији,развијенјеновиобликкомуни
цирањакојиподразумеваразменупорукапосредствомкум
пјутерскемреже између неограниченог броја корисника у
простор/временуукомесеостварујуравноправникомуни
кациониодносинарелацијиемитер−реципијентчимесегу
бивеликидеоразликаизмеђуинтерперсоналногимасовног
комуницирања35.Састановиштаглобалнихпромена,недо
статакобјективногинформисањаинепоштовањемедијских
слобода,таблоидизацијамедијаинеостварениидеалистине
указујунапостојањемедијскихпорукаизкојихсуизоста
вљениодређениаспектикојичинецеловитостинформаци
јеикојиутичунањенупарцијалнуистинитостштоуказује
намедијскусценукојојјепрофитувекиспредквалитетаи
достизањапрофесионалнихстандарда.

Појавомграђанскогновинарстваизредоваинтернеткори
сника издвојили су се активнипојединци који су постали
извори,комуникаториитумачисадржаја.УзпомоћWeb2.0

34Исто,стр.55.
35Радојковић,М.иМилетић,М.(2008)Ко му ни ци ра ње, ме ди ји и дру штво,

Београд:Учитељскифакултет,стр.167.
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и властите креативности, веб заједнице отвориле су реле
вантнетемеизабележилеважневестизбогкојихсузаслу
жилемањииливећипублицитет.Многобројнемогућности,
разноврсност приступа, улога хипертекста, могућност ин
теракције,брзинаинформисања,далесуновудимензијуме
дијскојинтерпретацији.Заинтересованапубликауреалном
временуобјављујесадржајечијисуактериилиочевици,а
постмодернимедијиихпреносечестобезпровереутркују
ћисесавременом.Иакосеизвештавањејавностивишене
одвијапосредствомкомуникатораповезанихуредакције,на
дневномредусупитањакојасеодносенаквалитетидобре
намереинтерпретацијепартиципативногновинарства.Иако
сагледанакаоприкупљање,разменаидистрибуцијаважних
информација путем Интернета, ова грађанска иницијати
ванијеимунанапропаганднаиманипулативнаделовања,
спиновањеидезинформације.Чакикадајеприсутнадобра
намераактивиста,неискуство,неприпремљеностинедоста
таккомуникационихвештина,можеујавностипроизвести
многобројне забуне, недоумице, услед порука које долазе
изграђанскогкорпуса.Затосенеможерећидаћеблогови,
постови,вебстраницезаменитиизвештавањепрофесионал
ногновинара,алићепомоћидамедијскаинтерпретацијауз
помоћмедијскеписменостидоживисвојутрансформацију
у облику избалансираног извештавања мул ти ме ди јал них 
storytel lera којићеинтернеткорисницимаинтерпретирати
догађајуразличитимформатима.

За кључ на раз ма тра ња

Изгубившиповерењеутрадиционалнепроцесеприкупља
ња,селектовањаиобрадеподатакапрофесионалнихкому
никатораповезанихуредакције,глобалнапубликасвојупа
жњу окренула је према грађанима активистима који су за
разликуодконвенционалнихмедијауспешноизвештавали
утренуцимавеликихкриза(природнекатастрофе,терори
стички напади). Међутим, има и примера када су много
бројнипојединциигрупепреузималиидентитетеизакојих
стојеорганизацијесаразличитим,неувек,хуманимнаме
рама.Служећисенајмодернијимтехнолошкималатима,не
доступнимконтроли,успостављалисукомуникацијусаљу
димаширомсветакојисунедовољномедијскиописмењени
наивноприхваталинаметнутемоделепонашањаимишље
ња, ставове и навике безрезервно верујући у истинитост
пласираних информација. Модернизоване информативне
стратегије друштвенихмедија ослобођене од селективних
активностимедијскихкомуникатораподразумевајуслободу
објављивањаинформацијанезависнуодмедијскихзабрана
илимедијскеинтерпретацијеиакосекомуникацијаизмеђу
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одређенихмедијскихадресаможеконтролисати.Ипаксво
јомнеограниченошћу,Интернетдозвољавадасеуслучају
цензуренекихсадржајауелектронскимиштампанимпост
модерниммедијима, пропагандна активност пресели уon 
li neсферу.Интернеткорисницисетрудедакрозсимболичке
представенаметнусвојуистину,својуинтерпретацијудога
ђаја уз коришћење сопствених техникаманипулације.Од
бранавиртуелногпростора,односнозаштитаододређених
информација које се деле путем Интернета добија облик
тзв.сајберсуверенитетакојиподразумевапокушајезашти
тевиртуелногпросторамрежногсаобраћајаодређенеземље
одсвихакцијакојебинарушилереалнидржавнисистем. 

Накрају треба закључити да се из поступкамедијскеин
терпретациједесигнатумамогуиздвојититриважнеодред
нице:представеодогађајузависеоднамерекомуникатора;
при том,медијскепорукемогубитиразличито вредносно
обликоване;иакосутеинерпретацијесведелимично’исти
ните’, оне нису у потпуности објективне. Праћење две
процедуре интерпретације порука, фактографске и интер
претативновредносне, указало је на поступкемедија који
нетрагајузаистиномкаосазнањем,којичестопреузимају
манипулативнуулогуикреирајупорукеузимајућиуобзир
својереферентнеоквире,утицајеинтереснихгрупа,медиј
ских организација, притиске политичке културне, научне
сфере.Наиме,представаодесигнатумунијеапсолутнаре
плика, већњеговпривидштонаводина закључакда се о
истинитостиможеговоритисамоуоквируодређеногвре
мена,контекстаиредундантнихсадржаја.Акосеисказпо
сматравантиходредница,разумевањепорукеседоводиу
питањеиинформацијапостајенеистинита36.

Када се преиспитивањемедијске интерпретације и репре
зентације стави у контекст комуникације на друштвеним
мрежамаондасезакључуједасуудруштвуспектаклаумре
жени људи непрекидно онлајн доступни. Њихова пажња
окренутаекранскојслициконвенционалнихидруштвених
медија,усмеренајекапотрошачкојсупермаркеткултурии
индустрији забаве, ка различитимперформансимаи креа
тивнимукључивањимаусветрекламнепродукције.Дакле,
преиспитивањемначинамедијскеинтерпретацијеистинеу
медијскипосредованојстварностидруштваспектакла,ци
вилизацијеслике,уиндустријизабавеисновадошлоседо
закључкадаинтерпретативнинивообрадеподатакаукљу
чује реконструкцију контекста десигнатума у комемедији

36Радојковић,М.иЂорђевић,Т. (2001)Увод у ко му ни ко ло ги ју,Београд:
Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.7880.



36

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ

истичуонеаспектекојиподупируњиховуинтерпретацију
догађаја;такође,онисеруководесопственимвредностимау
жељидаистакнуједнуинтенцијуизадобијупажњуреципи
јенташтоби,поправилу,требалоданосиодређенеризике
губљењаугледаиповерењајавностиуколикосусезалагали
занеостваренуинтенцију.

Кадајеречоконсензусупостигнутомукругукомпетентних
дискутанатауједномвременскомпериодуи,ураду,супрот
стављенојмедијскојинтерпретацијиистине,требарећида
јеиједанидругиначиндостизањаистиненеухватљивиде
алиакосесматралодаћевремедруштвенихмедија,појава
алтернативног, ’независног’ и недовољно уређеног сајбер
простора донетивеликепроменевезане заслободу,објек
тивностиистинитост. Нажалост,тиидеалинисудостигну
ти.Показалоседајевиртуелнипросторкомуникацијеспе
цифичанпоблискости,друштвености,мултимедијалности,
интерактивностиуреалномвремену,уствари, веомапого
дан за пропагандуиманипулацију приразмениинформа
цијакојесеолакопроглашавајузаистинитеиакочестопо
тичу саизмишљенихпрофилаи страницана друштвеним
мрежама.
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CONSENSUSOFCOMPETENTDISCUSSANTS–
MEDIAINTERPRETATIONOFTHETRUTH

Abstract

Startingfromthelinguisticanalyticalphilosophywhichemphasizesthe
truthof“aconsensusreachedwithinthecircleofcompetentpanelists”
ina certaincontext andacertainperiodof time, througha sortof a
dialogueinwhichthesenderofthemessageisnotonlywillingtotell
the truthbutalso todisprove theopposedstatement,which indicates
thatthereisnoabsolutebutonlypartialtruth,toamediainterpretation
that emphasizes the veracity of themessage, reaching the truth as a
standard of profession seems to be yet another unfulfilled ambition.
Interpretationofrealitywhich,togetherwiththemediaspectacle,has
fullyoccupiedtheleisuretimeofthemediaaudiences,hasexpandedits
offerofthemediashapedmanipulativeformsinaglobalenvironment.
Although it seemed that the media performances which abolished
dialoguewouldfalterduetotheInternetcommunication,itturnedout
thatinteractionbecameanillusionofdialoguewithouttheopportunity
of reaching the truth.Thepaper dealswith the reexaminationof the
methodofmediainterpretationoftruthinthemediamediatedreality
of the society of spectacle and the civilization of the image in the

entertainmentanddreamindustry.

Keywords: interpretation, representation, truth, identity, stereotypes, 
manipulation
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