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Сажетак: Рад се ба ви пред ста вља њем но ви на ра и но ви нар ства 
у хо ли вуд ским фил мо ви ма са по себ ним фо ку сом на етич ке прин
ци пе но ви нар ства. Прет по став ка од ко је се кре ну ло при ли ком 
осми шља ва ња ис тра жи ва ња је да про из во ди по пу лар не кул ту ре 
на ста ју у од ре ђе ном дру штве ном окру же њу и да нам мо гу не што 
ре ћи и о ши рем дру штве нопо ли тич ком кон тек сту и о сли ци но ви
на ра и но ви нар ства у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма. Циљ је 
да ис тра жи ка ко су се у хо ли вуд ском фил му, по чев ши од се дам де
се тих го ди на 20. ве ка и успо на ис тра жи вач ког но ви нар ства пред
ста вља ли но ви на ри, но ви нар ство и но ви нар ска ети ка. Ана ли зом 
де сет фил мо ва на ста лих у пе ри о ду из ме ђу 1976. и 2015. утвр ђе
но је до ми нант но по ја вљи ва ње по зи тив них сли ка но ви на ра и ни
је уо че на про ме на у при ме ни овог ме ха ни зма кроз раз ли чи те дру
штве не окол но сти у пет по сма тра них де ка да. Но ви нар ска ети ка 
до след но се пред ста вља као вр хун ски циљ и ме ри ло про фе си о на
ли зма, од го вор ност но ви нар ства као ин сти ту ци је се у фил мо ви
ма не пре и спи ту је, а сва огре ше ња о про фе си о нал не нор ма ти ве 
ин ди ви ду а ли зо ва на су и до след но ка жње на. 

Кључне речи: но ви на ри, но ви нар ство, но ви нар ска ети ка, 
холивудски филм, пред ста вља ње

Увод1

Уоквируамеричкихмедијскихстудијатемапредстављања
новинараиновинарстваухоливудскимфилмовимаодавно

1 РадједеомастеррадаПред ста вља ње но ви на ра и но ви нар ске ети кеу 
хо ли вуд ском фил му насталог под менторством доц. др Јелен Клеут и
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је препозната као научно интересантна и важна и читав
низаутораистраживаојеиобјављиваооњој.Унашојсре
дини, међутим, она до сада није привукла велику пажњу
истраживачатениједоступнанилитератураоњојнанашем
језику.

Улогаиположајновинараудруштвуврлосуспецифични
икрознеколиковековасвојеисторијеиумножавањаброја
медијаонисусемењали.Одувексупостојалимедијинаме
њениискључивоинформисањуиобразовањупублике,али
иготовоодсамогпочеткаштампеонинамењенисамозаба
ви.Уовомрадуфокуспажњеусмеренјенасликуновинара
којеможемоназватиозбиљнимаимајућинаумуонекојису
себавилиинформативнимиистраживачкимновинарством,
даклеврстамановинарствакојесуусмерененазаштитујав
ногинтереса.Претпоставкаодкојесеишлоприликомосми
шљавањаистраживањаједапроизводипопуларнекултуре,
уовомслучајуфилмови,настајууодређеномдруштвеном
окружењуиданаммогунешторећииоширемдруштвено
политичкомконтекстуиослициновинараиновинарствау
различитимисторијскимпериодима.Холивудскифилмови
изабрани су због своје планетарне популарности и гледа
ностиидугеисторијеутицајаамеричкепопуларнекултуре
инаовимпросторима.Такође,удомаћојкинематографији
небибиломогућесачинитиадекватанузоракјерфилмова
који себавеновинарствоминовинаримаимавеомамало,
поготовоонихукојимајефокуспажњенањима2.

Новинарство је врло рано побудило интересовање холи
вудскихфилмскихстваралаца.ОдфилмаНа слов на стра на
(The Front Pa ge)из1931.прекоремекделафилмскеумет
ностииз1941.ОрсонаВелсаГра ђа нин Кејн(Ci ti zen Ka ne)–
који је Амерички филмски институт 1999. издвојио као
најбољифилмсвихвремена–досавременихфилмова,но
винарство као тема и друштвена улога запослених у овој
професији инспирисали су холивудске филмске ауторе и
привлачили велику пажњу филмске публике. Велики је
бројоваквихфилмованастаоуХоливудутокомједногвека
његовеисторије.

У претходним истраживањима ове теме утврђена је дуго
трајнаприсутностновинарстваиновинарскеетикекаотеме

одбрањеног 12. 10. 2017. наФилозофском факултету Универзитета у
НовомСаду.

2 Осим југословенскогфилмаФадилаХаџићаНо ви нар (1979) који је у
фокусупажњеимаоположајиулогуновинараудруштву,МилошРади
војевићснимиоје1984.филмУна,премакњизиМомеКапора,оодносу
студенткињеновинарстваињеногпрофесора,аЦр ни бом бар дерДарка
Бајићаиз1992.представљасвојеврстаномажРа ди ју Б92.
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уХоливудувећодњеговихнајранијихдана.Вон(Vaughn)и
Евенсен3(Evensen)утврдилисудајевећтридесетихгодина
20.веканаправљенсвојеврстануговоромеђусобномнена
падањуизмеђуудружењаамеричкихновинараифилмских
продуцената и дистрибутера јер су две индустрије препо
зналекорисностмеђусобнедобресарадње4.Представено
винарауфилмовимаодтадасусемењалеииницијалнидо
говорубрзојенапуштен,алиобимпродукцијекојинидода
наснијеопао,потврђујетезуТомасаЗинде(ThomasZynda)
да„Холивудимавиртуалнимонополнасликуновинарау
јавности”идаусвојеврснојтранспозицијиулогафилмска
индустријапреузимадужностновинарскепа,„каоштоно
винарство има улогу „пса чувара”5 владајућих структура,
такоХоливуд,уимејавности–исасвојимкомерцијалним
мотивима–држиновинарствонаоку”6.

Зинда увиђа извесне паралеле и правилности и на теме
љуњих систематизује најчешћефокусе пажње у оваквим
екранизацијама:„Иакосетифилмовимеђусобноразликују,
онинајчешћепредстављају четири аспекта: карактере но
винара, новинску кућу за коју они раде, друштвену улогу
новинарстваиконтекстдруштваукојемновинарради”7.

Новинарство,ипак,никаднијепресталодапривлачипажњу
популарнекултуре,пајеамеричкиистраживачЏоСалцман
(JoeSaltzman)сачиниосвојеврснуинтернетбазуподнази
вом Ima ge of the Jo ur na lists in Po pu lar Cul tu re Da ta ba se у
којој је од 2008. до данас прикупљено 67.000 различитих
уносакојиобухватајуфилмове,књиге,телевизијскеирадиј
скеформе,стрипове,песмеисличноинспирисаненовинар
ством.Наовомсајтуобјављујесеи„ImageoftheJournalists
inPopularCultureJournal”којиокупљаиобјављујерадове
професионалацакојиистражујуовутему.

Двојицаистраживачакојисудалиогромандоприноснауч
ном препознавању важности ове тематске области Метју
Ерлих8 (MatthewEhrlich)иБрајанМекнер9 (BrianMcNair)

3 Vaughn,S. andEvensen,B. (1991)Democracy’sGuardians:Hollywood’s
PortraitofReporters,1930–1945,Jo ur na lism Qu ar terly.68(4),pp.829–838.

4 Исто,стр.830.
5 Енг.watchdog
6 Zynda, T. (1979)TheHollywoodVersion:Movie portrayals of the press,

Jo ur na lism Hi story6,p.22.
7 Исто,стp.17.
8 Ehrlich,M.(2004)Jo ur na lism in the Mo vi es,Urbana:UniversityofIllinois

Press.
9 McNair, B. (2010) Jo ur na lists in Film: He ro es and Vil la ins, Edinburgh:

EdinburghUniversityPress.
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сагласни су да су филмови врло често креирали митске
представеоновинаримаипоготовоодруштвенимулогама
новинарства.Тако јенепрестанорепродукованимитоно
винарствукао„седмојсили”,премаМекнеровимтврдњама,
дубокоидеолошкијернепрестаједапотврђујенормативно
уверењедановинарствонесамодатребадаправиразлику
удемократијаманеготоиморадачини10.Ерлихувиђада
некритичкопредстављањеположајановинарстваулиберал
нодемократскомдруштвукојеонназива„митонезависном
новинарствунадерегулисаномтржишту”можебитиопасно
јерможедапореметиреалнепредставеоодносимамоћии
„о удобности позиције комерцијалнихмедија у односу на
носиоцедоминантнеполитичкеиекономскемоћи”11.

Међутим,митовиникаднисуједнодимензионалниинемају
самоједнуфункцију,анетребаихтумачитиникаонеисти
ните,стогаЕрлихпризнајењиховунеопходностјер„пред
стављајузаједничкевредности,потврђујуосновнауверења
инегирајунекадругаипомажуљудимадасеангажују,цене
и разумеју сложене радости ижалости нашег заједничког
постојања,апопуларнакултураважанјеизвороваквихмо
делазаинспирисањељудскихживота”12.Истиаутортврди
ида„филмовионовинарствурефлектујумитовеобојенено
сталгијом,алиииспитујуконтрадикцијеиуновинарствуи
америчкојкултури”идодаједа„митовизаистамогуимати
конзервативнуидеолошкуфункцијулегитимисањапостоје
ћегстањаствари,међутимонимогуидакритикујуимења
јустатускво”13.КоментаришућианалогијуМајклаШадсона
дасупроценеосназииутицајуновинарстваукултурноми
политичкомживотупретеранеида„кадакритичаригледају
новинарство, они видеСупермена, који је, у ствари, само
КларкКент”14,Ерлих такођеконстатуједапроблемсано
винарима у реалности није тошто су превишемоћни не
гоуправотоштонисудовољноодлучниидапредставеу
филмовимаоновинарствутонепроблематизујудовољно15.
Ондодаједапубликанебитребалодаочекујеодновинара
дасуперхеројскилетеиспасавајуиходсвихмогућихзала,
алидаонаможеидаитребадаочекуједановинариодбаце

10Исто,стр.144.
11Ehrlich, M. (2006) Facts, Truth And Bad Journalists In the Movies,

Jo ur na lism.Vol7,Issue4.р.515.
12Ehrlich,M.(2009)StudyingtheJournalistinPopularCulture,Ima ge of the 

Jo ur na list in Po pu lar Cul tu re Jo ur nal,Volume1,Fall2009,p.4.
13Ehrlich,M.(2006)nav.delo,рp.5–6.
14Schudson, M. (1995) The Po wer of News, Cambridge, London: Harvard

UniversityPress,p.17
15Ehrlich,M.(2004)nav.delo,str.180.
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стереотипне представе о себи и извештавају о ономешто
јавносттребадазна,чакионда,ипоготовоонда,кадајето
политичкииекономскиризично16.

Ерлих препознаје велики утицај и моћ филмова о нови
нарствуикадауидеализованимприказимасвеконфликте
решавајуукористновинара,алиикаданациничанначин
сугеришубеспомоћностпојединцапредогромноммоћиме
дијаидодаједа „унајгоремслучајуфилмовирадеоно за
штајеМре жаоптужилателевизију:умирујунашеоправда
неузнемирености,аунајбољемслучајумогунасинспири
сатидаразмишљамокритичкиоулозиновинарстваудемо
кратскимдруштвимаида,удухуфилмаСви пред сед ни ко ви 
љу ди,могуданасподсећајуданакоцкинијесамослобода
медијанегоибудућностземље17.

Мекнерпишедајеновинарствоприкладнозапредставља
њенафилму,јерњеговаприродагенеришесукобеинарати
векојиградедобрезаплетезбогтогаштојеновинару,као
иполицајцуилиприватномдетективу,посаодаразоткрива
оноштонекиљудижеледасакријуодјавности,даистра
жујускандале,заташкавања,корупцијуикриминал.„Тоје
њихов посао кроз векове либералне демократске историје
изагарантованјеууставимамногихземаља,поготовојето
случајуСАДукојимајевећинаовихфилмовастворена”18.

Етичкедилемепредкојимасеновинаркеиновинаричесто
нађуусвакодневномрадупредстављају,с једнестранеза
хвалнезаплетекојефилмможедобродаексплоатише,аса
другестранемогудапослужекаокориснеморалнепоукеза
целодруштво.ЕрлихусвојојкњизиJo ur na lism in the Movi es
тврди„дачакикадафилмовиприказујуновинарекаони
ткове амедије каокорумпиране, ониидаљенеоспорава
јуидејудамедијимогуиморајуигратицентралнуулогуу
друштву”19.Премањеговоммишљењу,причамаоморално
стиукојимасуновинарипрописнокажњенизасвојегре
хе,филмовиистичуиправилаисправногпрофесионалног
иприватногпонашања,азаједничкафункцијамитоваједа
употребомжртвеукажунапотребупоновногуспостављања
иприменедруштвенихнорме.„Чакиакофилмовиприказу
јусавременуситуацијуукојојновинарскапраксанеобавља

16Исто,стр.180
17Исто.
18McNair, B. (2010) Jo ur na lists in Film: He ro es and Vil la ins, Edinburgh:

EdinburghUniversityPress,p.25.
19Ehrlich,M.(2004)nav.delo,str.9.
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увексвојудужност,оничестоносталгичноуидеализованој
прошлоститражебољепримере”20.

Савременa свакодневна новинарска пракса понекад може
изазватизабринутостистрепњузбогстањаукојемсенови
нарскаетиканалазизбогчестихпримеракршењатемељних
професионалнихиетичкихнормиифилмскиауторинерет
коиздвајајуоваквепричеипретварајуихуфилмовечији
задатак,онда,постаједаукључепубликууразмишљањео
оваквимпојавамаињиховимпоследицаманаостатакдру
штва.УСАДпостојитрадицијаупотребеоваквихфилмо
вауправоунаставиЕтикеновинарстванаУниверзитетима.
ХауардГуд(HowardGood)уредниккњигеJo ur na lism Et hics 
Go es to the Mo vi esкојајеконципиранакаоприручникзана
ставуовогпредметаууводукаже:„Филмовиимајумоћда
испричајудуже,комплекснијепричеоновинаримакојису
сенашлипредетичкимдилемамаангажујућипознатезвезде
попутЏорџаКлунијаилиКејтБланчет.Акофилмовиимогу
битимедијзаразматрањеетичкихпитања,тонијетакозбог
њиховеспособностидапонудезаокруженемоделеиставо
веморалнефилозофије.Филмовионовинарствумногосу
функционалнијиуотварањудијалогаоетицинегоунуђењу
готовихрешења”21.

Циљовоградаједаистражикакосусеухоливудскомфил
му,почевшиодседамдесетихгодина20.векаиуспонаис
траживачког новинарства представљалиновинариинови
нарствоузпосебанфокуснапредстављањеетичкихприн
ципановинарства.Истраживачкапитањанакојаћерадпо
кушатидадаодговоресу:каквајефилмскапредставаистра
живачкихновинаракојиусвомангажманузаступајујавни
интерес, како се уфилму представља новинарска етика и
далисесликановинарамењалаухоливудскомфилмукроз
различитедруштвенеоколностиупериодуодседамдесетих
годинапрошлогвекадоданас.

Те о риј ски и ме то до ло шки оквир
Теоријску основу овог истраживања чини концепт пред
стављања развијен у оквиру британских студија културе
насталихуБирмингемскомцентру за истраживање савре
мене културе. Концепт представљања заузима значајно
местоурадовимаСтјуартаХола (StuartHall)22.Овај аутор

20Исто,стр.9.
21Good,H.(2008)Introduction,in:Good,H.(ed.)Jo ur na lism Et hics Go es to 

the Mo vi es,Lanham:Rowman&Littlefield,p.5.
22Hall, S. (1997) Re pre sen ta tion: Cul tu ral Re pre sen ta ti ons and Sig nifying  

Prac ti ces,London:Sagepublications,p.15.
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представљањеобјашњава каопроизвођењеконцепата зна
чењаунашемумукрозјезиккојимсестваравеза„између
концепата и језика помоћу којих реферишемо на стварни
светпредмета,људиидогађаја,илинаимагинарнесветове
измишљенихпредмета,људиидогађаја”23.

Уоквирустудијакултуре„начинипредстављањанесматра
јусесамоискривљеномиограниченом„рефлексијом”,већ
и„узроком”нашихдруштвениходноса”24.Увезисаовим
уведенјеконцептидеологије.ПратећиХола,БригсиКобли
доводепојамидеологијеувезусапојмомпредстављања,ко
је„каоактиванраднатомедастваридобијузначење”–не
миновноусвајанекеидејеивредности,тејестогаипред
стављањеидеолошко25.Аливременомјеконцептидеологи
јепреиспитиванидопуњенилизамењенпојмомдискурса:
„’Дискурс’, с друге стране, предочава представљање као
нештоштојеуплетеноуодносемоћи.Уместодапреноси
идеологијусадржајимапредстава,’дискурс’указуједасам
чинпредстављањаобликујенашеодносесасветом,собоми
другима.Премаовомсхватању,непостојиништа’изван’да
тог’дискурса’–никаква’реалност’каотаква–осимдругих
’дискурса’”26.

Ово је било једно од полазишта студија културе и у при
ступуанализифилма.Келнертврдиданамразумевањепо
пуларних холивудскихфилмова и других видовамедијске
културеможепомоћиуразумевањусопственогокружењаи
друштвачијисмодео,аданам„схватањеразлогазбогко
јиходређенисадржајипостајупопуларниможепомоћида
расветлимосоцијалноокружењеизкогаонипроизлазеиу
којемсекрећу,обезбеђујућинамувидуоноштоседешава
унашемдруштвуикултури27.

Заметодуистраживањаодабрана јеанализафилмакоју је
формулисао Лотар Микош. Он своју дефиницију анализе
филмачврсто засниваучињеницидањенциљморабити
дапосматраитумачикакоструктурефилмаделујууоквиру
комуникационихпроцесазбогчегасмештаовакоконципи
рану анализу у оквир комуникологије и студија културе и
тврдидајетооноштоодвајафилмскуанализукакојеонпо
сматраоддругихврстафилмскеанализеустудијамафилма

23Исто,стp.17.
24Brigs,A.iKobli,P.(2005)Uvod u stu di je me di ja,Beograd:Clio,str.470.
25Исто,стр.471.
26Исто,стр.475.
27Kelner,D.(2004)nav.delo,str.12.
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или књижевности28. У овако постављеној анализи филма
претпоставка је, као и у концепту представљања, да пуно
значењефилманепостојикаодатоичињеничновећдаоно
настајетекукомуникацијисапубликомилиистраживачем,
уоквирукојесеструктурефилмскогтекстаинтегришусе
значењимакојаимгледаоцидодељујуитокомовогпроцеса
настаје,такозвани,примљенитекст,којиуодређенојмери
денотира конкретно значење „оригиналног текста”29. Под
претпоставкомдасеанализауглавномодносинатокакоје
структурнафункцијафилмскихтекстовазначајназањегово
разумевање,Микошкажедасеондаконкретнакогнитивна
сврхаанализеможефокусиратинапетследећихнивоа:са
држајипредстављање,нарацијаидраматургија,карактери
и глумции естетика, узнапоменуда се свакифилмможе
истражитинаовимнивоимаидасеанализаможеограничи
тинаједанниво,алиможеузетиуобзириосталенивое30.
Будућидасепрвинивозаанализуфилмоваодносиуправо
науспостављањезначења,односнонаначиненакојесеса
држај приказује и како то доприноси стварању значења и
конструкцији друштвене стварности,фокус овог рада био
јеуправонаовомнивоуанализеинаанализикарактерауз
секундарнообраћањепажњеинаосталенивоеанализе.

Ис тра жи вач ки кор пус фил мо ва
У оквиру постављеног теоријско методолошког оквира, и
полазећиодпретпоставке да анализа холивудскихфилмо
вакојисузатемубиралиновинарствоиновинареможеда
нампружиувидеуначиненакојесуовапрофесијаиње
ниактерипредстављанинафилмукрозпоследњихнеколи
кодеценијаудатимдруштвенополитичкимоколностимаи
односимамоћи,каоиетичкедилемекојесуутомпроцесу
настајале,запотребеовогистраживањанаправљенјеизбор
оддесетфилмова.

Већинаизабранихфилмовасуекранизацијеистинитихдо
гађајаиправихновинараиновинаркиињиховихпрофесио
налнихискуставаилипостигнућаисвисе,умањојиливећој
мери,могу посматрати кроз призму новинарских етичких
норматива.Триодабранафилма–Мре жа(Net work),Без зле 
на ме ре (Ab sen ce of Ma li ce)иДо си је Пе ли кан(Pe li can Bri ef)–
екранизујуизмишљенепричеоновинаримаиуанализине
укључују аспекатверностиконкретнимреалнимдогађаји
макаоостали,алиимајупотенцијалпредстављањаауторске

28Mikos,L.(2014)AnalysisofFilm,in:Flick,U.(ed.)The SA GE Hand bo ok of 
Qu a li ta ti ve Da ta Analysis,London:SAGEPublications,p.410.

29Исто,стр.410.
30Исто,стр.413.
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интерпретацијеоногаштоједруштвенаиновинарскареал
ност.Онисечестокористедабисеуказалонапојавеили
проблемеуновинарствуилињеговомодносу саносиоци
мапозицијамоћи.Започетнутачкуузетјенајутицајнијиод
свихфилмовакојисуседосадбавилиновинарствоматоје
филмСви пред сед ни ко ви љу ди(All Pre si dent’s Men)из1976,
апотомсуизсвакедекадедоданасодабранаподвафилма.

Изседамдесетихгодина20.векапоредСвих пред сед ни ко вих 
љу диАланаПакуле(AlanPakula)изабран јефилмМре жа
(Net work)СиднијаЛумета(SidneyLumet)изистегодине.Из
осамдесетихгодина20.векаизабранисуфилмовиЦр ве ни
(Reds)ВоренаБитија(WarrenBeatty)из1981.иБез зле на
ме ре (Ab sen ce of Ma li ce)СиднијаПолака (SydneyPollack)
из1981.Изпоследњедекаде20.векаизабранисуфилмови
До си је Пе ли кан(Pe li can Bri ef)АланаПакулеиз1993.иИн
сај дер (The In si der)МајклаМена (MichaelMann) из 1998.
године.Изпрведекаде21.векаукорпуссууврштенифил
мовиЛа ку ноћ и срет но(Good Night and Good Luck)Џорџа
Клунија (GeorgeClooney) из 2005. ифилмФрост/Ник сон
(Frost/Ni xon) РонaХауарда (RonHoward) из 2008. године.
Последња два одабрана филма суИсти на (Truth) Џејмса
Вандербилта(JamesVanderbilt)из2015.иПод лу пом (Spo
tlight)ТомаМакартија(TomMcCarthy)изистегодине.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња о пред ста вља њу но ви на ра 
и но ви нар ства
Токоманализеодабранихфилмовауоченесунекеправил
ностикојесепонављајууразличитимфилмовимаиизмеђу
којих јемогућеуспоставитианалогије.Ограниченосткор
пуса не дозвољава уопштавање генералних закључака ко
ји би се односилинацелунемалу холивудскупродукцију
овеврстафилмова,алиуоквирукорпусапрепознатисуне
китрендовиуодређенимепохама,каоисличнипоступци,
карактеризацијеликоваислично.

Будућидапредстављањеникадниједословноприказивање
реалнихдогађајавећтајактивнипроцесподразумеваселек
товањеиобликовањеоногаштоћебитипредстављено,сли
кекојесунасталеауторскимпоступцимаупоменутимфил
мовиманисуувекупотпуностиодговаралеисторијскимчи
њеницама.ТакосуликовиБобаВудворда(BobWoodward)и
КарлаБернстина(CarlBernstein)уСвим пред сед ни ко вим љу
ди маиЕдвардаМароуа(EdwardMurrow)уЛа ку ноћ и срет
но представљенихеројскиикаобескомпромиснопосвећени
остварењу функције новинарства у надгледању оних који
сеналазена јавнимфункцијамаипозицијамамоћиичије
деловањеимадалекосежнепоследице.Тосуновинарикоји
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немајуправонагрешкујербудућностземљеињенихгра
ђанкииграђаназависиодњихионисутомзадаткудорасли.
Поготовоупрвомфилму,двојицановинарапредстављени
сукаобезгрешни,иакомладиинеискусни, заобилазениз
препрекаисасвимограничењимаизлазеуспешнонакрај.
Овојпредставидопринелајечињеницадафилмпредставља
екранизацијукњигекојусунаписалиВудвордиБернстино
свомуделууафериВотергејт.

Иакониједанодовадвафилманеексплицирадасууправо
поступањем новинара раскринкани један амерички пред
седники једансенатор,обаувеликојмерикодирајусвоје
поруке тако да публика у процесу декодирања врло лако
можеуправотодазакључи.Критичарисуданасуглавном
сагласнидасузаслугеприписаненовинаримауколектив
номсећањууобаслучајапреувеличане,алинекиодњихто
невидекаопроблем.Мекнерсе,рецимопиташтабибило
дасууНиксоновојерисвиамеричкиновинарибилипосве
ћениипреданикаоВудвордиБернстин: „Мождаондане
бибилопотребезаоваквимфилмомјермождадоВотергејт
скандаланикаданебинидошло”31.

ПредстављањеЕдвардаМароуаукључујеи једнуозбиљну
моралнудилему,алијеситуацијапредстављенатакодага
ослобађаодговорностизању.Његоваодлукаданеизгуби
фокусуборбипротивсенатораМакартија(Mccarthy)ине
узмеузаштитуколегујербитимеотворионовифронтпро
тив издавача Херста за резултат има самоубиство колеге.
Али,филмнудиоправдањезаовајпоступак:дајеодабрао
другачије,могаоједаизгубибиткукојујеводиоуимеин
тересацелејавности.Новинархеројуовојпредставиније
погрешионегојеподнеожртвузбогвишегциља.

ГлавниликуфилмуИн сај дерЛовелБергман(LowellBerg
man)такођејепредстављенхеројски,оннасупротсебеима,
са једнестране,моћнудуванскуиндустријубескомпроми
снуузаштитисвојихинтересаасадругестранесвогпосло
давцакућуЦБС,неспремнудајавниинтересставииспред
компанијског.Усветуукрупњавањамедијскогтржиштакоји
филмреконструише,Бергманјеморалникомпасикрозње
гаовапричаславиновинарскипрофесионализам.Но,нису
свиактериовихдогађајабилизадовољнифилмскимприка
зом.ЛовелБергмансарађиваојесаауторскомекипомфил
маиучествоваоуњеговојпромоцијиинесумњивјењегов
утицајнасценарио.ПродуцентДонХјуит(DonHewitt),пак,
тврдиоједајеБергман,усарадњисасценаристомстворио
ликиматрицудогађајакојинеодговарајуреалности,докје

31МcNair,B.(2010),нав.дело,стр.19–20.
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МајкВаласциничнокоментарисаодабифилмтребалодасе
зове„СедмогданаБергмансеодмарао“32.

ФилмПод лу пом,чинисе,одчетирипоменута,најреални
јепредстављасвојеновинаре јунаке.Уконструисањуњи
ховихликоваикаоновинараикаоприпадникалокалнеи
религијске заједнице није било сувишне романтизације
иинсистирањанабезгрешности.Свичланови тимаимају
дилемеикамерапратипроцесењиховихпреиспитивањаи
суочавањасагрешкамаипропустимаизпрошлостизакоје
преузимајуодговорностипретварајутаискустваумотива
цијудараднањиховомцентралномпројектууфилмубуде
бољи.ФилмскапредставаРезендеса(Rezendes),Робинсона
(Robinson),Керола(Carroll),СашеФајфер(SachaPfeiffer)и
њиховогуредникаБарона(Baron)одмерена јеинекреира
звездеодњих,алијекрозначиннакојифилмтранскодира
идеолошкепозицијеиодносеактераутисаковажностии
сназињиховогподвигасасвимјасан.

Насупрот херојима представљеним у четири екранизације
стварнихдогађајаукорпусуовогистраживањастојианти
херојскасликаДејвидаФроста(DavidFrost).Иакосеради
оновинарукоји јебившемпредседникуАмерикеРичарду
Никсону(RichardNixon)приредиосимболичкосуђењекоје
никаднијеимаојергајепредседникФорд(Ford)помило
вао,Фрост јеуфилмупредстављенкаонекоодкоганико
нијеочекиваоовакавуспех.Једаноднајближихсарадника
уфилмуописујегакаонај не о бич ни јег од свих хе ро ја и чо
ве ка без по ли тич ких уве ре ња ко ји ни ка да ни је гла сао али је 
имао ква ли тет ко ји је ма ло дру гих има ло – раз у мео је те
ле ви зи ју.Унаративној структурифилмаФрост је искори
шћен као средство у грађењуфилмске неизвесности те је
представљенкаоаутсајдеруполитичкомновинарствучија
амбицијанадилазењеговепрофесионалнеквалитетеитеку
последњихпетнаестакминутафилмаовајјунакдоживљава
својпрофесионалнитријумф.

Холивудскифилм све ситуације у којима се новинари хе
роји супротстављају моћним противницима структурира
поуобичајеномнаративноммоделупреузетомизкњижев
ностикоји се заснивана архетипскомсукобудобраи зла.
Дабинештобилоподвиг,неопходноједахеројиимајуна
супротсебеозбиљногпротивникасакојимнијелакоизаћи
накрај,пасеонитакосупротстављајупредседникуСАДи
његовојадминистрацији,цркви,корумпираномсистемуло
калнеуправеидуванскојиндустрији, алиивласницимаи
доносиоцимаодлукамедијскихкућаукојимасузапослени.

32Еhrlich,M.(2004),нав.дело,стр.144.
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Ибезобзиранатоштосеусвимовимслучајевимарадио
екранизацијиреалнихдогађајачијијеисходјавностиодав
нопознат, драматуршка структурареткооткриваисходна
почеткудабисеретроспективновраћаланаекранизацију
процеса,већсенајчешћерадиолинеарноструктурираним
наративима који укључују низ перипетија и неизвесност
дабинакрајуфилмскихеројиновинаритријумфовалинад
моћнимпротивницима.

Трифилмаукорпусукојисебаветелевизијскимновинари
ма–Мре жа,Ин сај дериИсти на–представљајуновинаре
каоборцезаодбранупрофесијеапонашањекорпоративних
власникањиховихмедијскихкућакаоопасноподемократ
ски поредак због спремности да се у име комерцијалног
успехаодрекнусвихсадржајаосимзабавнихиспектакулар
них или да чине компромисе у селекцији информативних
садржајазбогекономскихиполитичкихпритисакаспоља.
УсатиричномфилмуМре жанајснажнијајекритикаспек
такуларизацијесадржаја,чакјетоликозаоштренадакреира
светукојемјемогућедаменаџменттелевизијеорганизује
убиство свог водитељауживомтелевизијскомпреносу.У
таквомсветурејтинзисујединомериловредности.Удруга
двафилма,којисебавеистомСиБиЕсовомистраживачком
емисијом „60минута” у различитимпериодима, критичка
оштрица усмерена је ка корпоративној управи телевизије
због неспремности да стане у одбрану своје емисије, нај
дуговечнијетаквогтипанаамеричкојтелевизији,зарадза
штитесвојихекономскихинтереса,упрвомслучајуданеби
угрозилапроцесвласничкетрансакцијесаметелевизије,ау
другомданебиугрозилаинтересеполитичкихдоносилаца
легислативниходлукакојесууњеномекономскоминтере
су.Усватрифилмановинарисупредстављеникаофакто
рикојисесупротстављајуовимпроцесимаипокушавајуда
сачувајучастпрофесије.

ФилмовиМре жаиИсти напроблематизујуифинансијску
(не)исплативостинформативнихпрограма.Лукративнамо
тивација уМре жи је представљена кроз трансформацију
целеуређивачкеполитике,вртоглавиуспонинфотејнмента
и успостављање резултата мерења гледаности као једино
мериторних,ауИсти никрозчињеницудасеемисија„60
минута”боризатерминемитовањасапреносомевангели
стичке проповеди Била Грејема (Billy Graham) и токшоу
емисијомдоктораФила (Dr.Phil).НапитањеМериМејпс
(MaryMapes)уфилмукакојетомогуће,продуцентјојдого
вара:Вестинеплаћајурачуне.Уједномодмонологанакра
јуфилмаДенРадер(DanRather)објашњавакакојеСиби
есстигаодотле:Ако ин тер вју и шеш так ми чаре ријалитија 
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„Сур вајвор” уме сто оне ко ји су пре жи ве ли геноцид33 
имаћеш ви ше пла ће них огла са.

У корпусу су уочена и четири филма која би могла бити
оквалификована каоносталгични.Овај ауторскипоступак
користи се да би се одала почаст ликовима или догађаји
маизпрошлости,алиикаоопоменауодносунаактуелне
доминантнеидеолошкематрице.

ФилмЦр ве нивраћасевишеод60годинаупрошлостдаби
екранизоваопоследњихпетгодинаживотаамеричкогнови
нараЏонаРида (JohnReed)ипроговориоо заборављеној
историјиамеричкоглевичарскогпокрета.Овојесвојеврсна
романтичнапосветаВоренаБитијаликуиделуамеричког
новинара и левичара, једном од тројице Американаца са
храњенихуКремљу,алиииконамалевичарскогпокретаса
почетка20.векаодкојихсунекепредстављенекаоликовиу
филму,анекеучествујуудокументарномдискурсуфилма.

Носталгичан осврт на новинарске подвиге представљају
филмовиФрост/Ник сониПод лу пом.Обасавременскедис
танце,првиод30година,адругиод15година,подсећајуна
примереновинарскехрабростикојајерезултиралапозитив
нимисходимазаинтересјавности.РонХауардчакуимену
свогфилма,безобзирананесумњивовећупознатостпрези
менабившегамеричкогпредседника,напрвоместоставља
новинаревопрезиме.

Сви носталгични филмови, будући да се враћају у неке
претходне епохе користе уобичајена средства за постиза
ње аутентичности: костиме, шминку, сценографију и му
зику, док редитељфилмаЛа ку ноћ и срет ноЏорџКлуни
идекоракдаљепањеговфилмнекористисамоуобичајену
филмскуапаратурузастварањеутискааутентичности,већ
употребомцрнобелетехникеснимањаопонашаифилмску
технологијупериодакојиописује.

Трифилмакојанисузасновананаистинитимдогађајимана
сталасууразличитимдруштвенимконтекстимаиса,чини
се, различитим мотивацијама.ФилмовиМре жа иБез зле 
на ме репредстављајуотворенеетичкеопоменезапрофеси
ју.СидниЛуметиПедиЧајефски (PaddyChayefsky)Мре
жомвећседамдесетихгодина20.веканасатиричанначин
и служећи се претеривањем опомињу на забрињавајући
процес комерцијализације телевизијских програма и дају
најмрачнијупрогнозуњеговогисхода.

33Енг.ge no cid sur vi vors
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Ауторски тим филмаБез зле на ме ре, којиМајклШадсон
назива„Вотергејтомуновинарству”34,СидниПолакиКурт
Лутки (Kurt Luedtke) заоштрио је критичку ивицу према
неетичномбављењуновинарствомтоликодабилокомеко
је упућен у процес рада (аЛутки је упућен будући и сам
бившиновинариуредник)догађајикојеекранизуједелују
неаутентично.

Сценарио за трећи у овој групи филмоваДо си је Пе ли кан
адаптација је књигеЏона Гришама (JohnGrisham), веома
тиражногиуспешногаутора,асудећипобуџетуиубедљи
вонајвећој зарадиу корпусуовогистраживањаиуобича
јенојструктуриисплативиххоливудскихтрилера,тешкоје
уочитидругумотивацијуодкомерцијалне.Филмјережирао
АланПакулакојисе20годинакаснијевратионовинарству
каотемииуочљивисусличнимеханизмиупредстављању
новинарахеројакаоуСвим пред сед ни ко вим љу ди ма:ства
расесликабезгрешног,честитогновинараочијемживоту
ванпрофесионалноггледалацнесазнајеништа,алијефилм
наплану садржајаидраматургијемногоближи типичном
холивудском трилеруи он вишеистражује идеолошкепо
зицијеносилацавластииекономскемоћи,ановинарствосе
појављујекаоконтролнифакторбезмногофокусирањана
анатомијуновинарскогпроцеса.

Лик новинара Греја Грентама (Gray Grantham) у целом
корпусуиздвајараснаприпадност.Усвихпреосталихдевет
филмованесамоданемаглавнихјунакаАфроАмерикана
ца,негоихнемауопште.Устварањупредставеоновинар
скомсветуиновинарскимликовимаХоливудуанализира
ном периоду АфроАмериканце третира као невидљиве и
веомајетешкопронаћифилмовеукојимасеонипојављују.
Имајућинаумутумачењанасталауоквирустудијакултуре
орепродукцијипостојећихдруштвенихсукобаидискурса
крозпроизводепопуларнекултурекојимасепублиципружа
материјалзастварањеидентитетаитумачењасвета35,филм
ско репродуковање слике света у којој АфроАмериканци
немајугласинебавесеновинарствомограниченоје,далеко
одреалногиконтрапродуктивно.

Посматрајући доминантне кодове рода и пола, у корпусу
истраживањауочен јерелативномалибројженскихлико
ва,нарочитоуглавнимулогама,амеђуњимаврлосучесте
негативнепредставе.УглавнимулогамапојављујусеМе
ганКартер (MeganCarter)уБез зле на ме реиМериМејпс

34Schudson,M. (1992)Wa ter ga te in Ame ri can Me mory: How We Re me ber, 
For get and Re con struct The Past,NewYork:BasicBooks,p.120.

35Kelner,D.(2004)нав.дело,стр.261.
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уИсти ни, док су запажене и улоге Луиз Брајант (Louise
Bryant)уЦр ве ни ма,ДајанеКристенсен(DianaChristensen)
уМре жииСашеФајферуфилмуПод лу пом.Најнегатив
није супредставежена уфилмовима којинису засновани
наистинитимдогађајима.Дваогледналикакојесуаутори
сценарија, у оба случаја мушкарци, одабрали да предста
вљајусвелошеинеетичноуновинарствуМеганКартери
ДајанаКристенсенсужене.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња о пред ста вља њу  
но ви нар ске ети ке
Уконтекстуетичкихпорукафилмоваоновинарству,може
серећидасеетичностипрофесионализамвреднујукаоап
солутнанормативнаправилаињиховаодрживостсеника
данепроблематизујеинепреиспитује.Јединиизузетак је
филмИсти на који представља ретроактивни покушај од
бранедостојанствадискредитованеновинаркеМериМејпс.
Уњемусезаменомтезаоправдаваначињенагрешка,пасе
инсистирањемнаприоритетностиистинитостиобјављених
информација покушава компензовати недостатак њихове
утемељеностиуписаномизворучијујеаутентичностнемо
гућеутврдити.Свиосталифилмовирепродукујудруштве
никонсензусотемељниметичкимвредностимаамеричког
новинарства.

У систематизацији представљања етичке проблематике у
филмовимамогућејеупотребитимоделутицајанамасме
дијске садржаје Памеле Шумејкер (Pamela Schoemaker)
иСтивенРиса (StephenReese) који се састојиодпеткон
центричнихкруговапричемусвакиследећиобухваташире
пољеутицаја36.Петнивоаутицајапредстављају:индивиду
ални (лична својстваи уверења); професионални (улогаи
статусуредакцији,положајухијерархији);организациони
(медијскаорганизација);ванмедијски(другемедијскеорга
низације,интереснегрупеиповратнопублика)иидеолошки
(доминантнеидејеивредностивремена)37.

Индивидуалнинивоукључујеличнасвојстваиуверењано
винара.Будућидаучешћеупроцесупроизводњефактограф
скихмедијскихсадржајаискључујепристрасностбилокоје
врсте,пабилаоназаснованаиналичнимуверењима,уовом
пољуделовањаможедоћидоетичкихдилема.ФилмЦр ве
ниодличнопроблематизујеуправоутицајличнихуверења
напрофесионализамновинара,паприказујепутЏонаРида

36Shoemaker,P.andReese,S.(1996)Me di a ting the mes sa ge: The o ri es of in
flu en ce on mass me dia con tent,NewYork:Longman.

37Исто,стр.91–93.
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одновинарасимпатизеракојипратирадлевичарскихпар
тијапрекофазе активизмаичланствадопропагандистич
когангажманауОктобарскојреволуцији.Кадасеуфилму
Исти наМериМејпснађепреднезависномкомисијомко
ја утврђује степен професионализма у истраживачком по
ступкуњеногтима,њенаполитичкауверењапостајуједан
одкључнихпредметаистраге.

Нанивоуличнихсвојставаможесепреиспитиватидалисе
упредстављањууспостављаједнакостизмеђудобрихљуд
скихособинаиетичногбављењановинарством.Уоченесу
двематрицепредстављањановинаранаовомнивоу.Тамо
гдесуфилмовистворилихеројскепредставеоновинарима
имоделепрофесионалнеетичности,оњиховимприватним
животиманедајусеготовоникаквеинформације,такавје
случајсаВудвордомиБернстином,Грентамом,члановима
тимаПод лу помиЕдвардомМароуом(EdwardR.Murrow)и
ФредомФрендлијем(FredFriendly).ЈединиизузетакјеЛо
велБергманочијемпородичномживотуиличнимувере
њимафилмговоринавишеместа.Другаматрицаукључује
ликовепредстављенеширимпланомкојиобухватаињихо
вепородичнеулоге,личневредности,понашањепремадру
гимаи обухвата петпреосталихфилмова.Овде,међутим,
немауспостављањаједнакостиизмеђунеетичногпрофеси
оналногпоступањасалошимљудскимособинама.Чакни
најнегативније професионално представљени ликови нису
лошиљудиинечинезлодругима.

Нанивоукојисеодносинапрофесионалнерутине,тимски
рад,позицијеухијерархијиисистемдоношењаодлукауо
ченоједоследнопредстављањеснажногузајамногколеги
јалногподржавања.Уреднициштитеновинареусвојимре
дакцијамаитимовимаифилмовинеприказујусуревњивост
икомпетитивносткојихуправимредакцијаманесумњиво
има.Чакитамогденавишимнивоимауправљањапосто
јепритисционихкојистојеизмеђуновинараидоносилаца
одлукананајвишимнивоимаувексунастранионихнани
жојлествициухијерархијијеримајувишеосећајазавред
ну и добру новинарску причу. Било да се ради о уредни
кудошљакууредакцијулокалноглистакојег јепоставио
нови власникили о уреднику новинарке чији је неетично
поступање резултирало губитком једногживота, филмови
ихпредстављајукаоправементореизаштитникесвогти
ма. Тимско јединство такође се често представља на иде
ализован начин,ВудвордиБернстинпоступају складно и
укоракусеприлагођавају једандругом,тимуфилмуПод 
лу помпредстављен јекаопородица, екипаМароуовееми
сијеуједињенајеузаједничкојборби,атимМериМејпчак
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имазаједничкумотивационупорукучијатајновитостпред
стављаграницуизмеђуњихисвихонихкојинисучланови
тима.

Авишеинстанцеуправљањауовоммоделуутицајанама
смедијске садржаје обухватају организациониниво.Може
серећида су ауторифилмоваоновинарствуобухваћених
овим истраживањем најкритичнији управо према етичком
поступањунаовомнивоууправљањаидоношењаодлука.
Критичкисепропитујупоступциредакцијскогадвокатако
јегнезанимаистинитостновинарскепричевећсамофор
малнопоступањедаби,какотосценариоциничноформули
ше,демократијабилазадовољена,алииискључивоинтере
снимиекономскиммотивимавођеногпословањамедијских
кућа, билода се оноу сатиричномприказуназива корпо
рацијскакосмологијаилидакомпанијапроценупоступања
својеновинаркеМериМејпсстављаурукекомисијиукојој
немановинараизакојујојадвокаткаже:Ов де не ва же но ви
нар ски уџ бе ни ци, ни про фе си о нал ни ко дек си, са мо ми шље
ња.УфилмуИн сај дерзбогцензурекојојгауправаТВмре
жеизлажесклапапактсаколегамаиздругихмедијскихкућа
инатајначинусвојеврснојпараболиисампостајеинсајдер
којићеузбунитијавностискренутипажњудаCBSнапушта
својуулогуузаштитијавногинтересаиакојенатообавезан
кадамуједодељенафреквенцијазаемитовање.

Ванмедијски ниво обухвата утицаје ван медијске куће о
којој јереч, атомогубитиидругимедији, алииизвори,
оглашивачи,публикаисвидругидруштвениактери.Други
медијисечестоприказујукаонеколегијалниирадокористе
новинарскепропустеи грешкедругих редакција.Изложе
ностекономскимиполитичкимпритисцимапроблематизује
сеувишефилмоваукорпусуовогистраживања.Оглашива
чисеповлачезбогнеслагањасасадржајемемисија,пред
ставници политичких структура прикривају информације
од јавности, носиоци јавнихфункција обмањујуновинаре
и злоупотребљавају их за постизање сопствених циљева,
те филмови ове структуре врло често користе у драмској
структури као антагонисте који постављају препреке на
испуњавањеосновнихдруштвенихфункцијановинарства.

Наидеолошкомнивоупосматрано јепредстављањедоми
нантнихидејаивредностивременаукојемновинариживе
ирадеианализифилмаонојенајуочљивијеупоступцима
којима се креира друштвенополитички контекст догађаја.
Безобзиранатодалисерадиофилмовимакојиекранизују
савременадешавањаилионосталгичнимосвртиманадога
ђајеизпрошлости,дабигледалацбољеразумеотемуфил
маипоступањеликова,неопходнојепојаснитиоколности.
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Будућидасефилмовинеснимајудабисеприказивалисамо
уактуелномтренутку,негопредстављајуисвојеврснасве
дочанстваоодређеномвременузабудућегенерације,ауто
рисеупредстављањудоминантнеидеологијетогтренутка
служеистимсредствима.Референтниоквирепохеартику
лише се кроз представљање уобичајених пракси, а поред
сценаријаидодељивањаодговарајућихдискурсаликовима
иактерима,заовусврхукористесеикостим,шминкаисце
нографијаиосталаобележјатогдобадабисегледалацшто
ефектнијеувукаоурадњу.Такофилмовиизседамдесетих
годинаартикулишунезадовољствоизасићеностамеричких
грађана учешћем у дуготрајном рату, инфлацијом и рефе
ришунапревирањаунутарразличитихдруштвенихслојева
и деловање радикалнихорганизација,филмовииз деведе
сетих критикују успон корпоративизма и доминацију еко
номскемоћи,којајеприсутнаиуекранизацијамадогађаја
издругедекаде21.века.Обафилмаизпрведекаде21.ве
ка,арадисеионајпопуларнијимовеврстеизтогпериода,
носталгичнисуосвртинапретходнепериоде.Фрост/Ник
сонсевраћауседамдесетегодинеипредстављасвојеврсну
романтичнупосветуједномодновинарскихтријумфа,али
исимболичкуопоменудруштвукрозпаралелусаепохому
којој судоминиралеистеидеолошкевредности,докЏорџ
Клуниповраткомупедесетегодине,насамепочеткетеле
визијскогновинарства,доносисликудоминацијестрахаиз
периоданајоштријефазеХладногратаињеговезлоупотре
беуобликовањудоминантнеатмосфереудруштвуправећи
паралелусатренуткомнастајањафилма,првомполовином
прведекаде21.векакадајеобјаварататерорупокриласва
остала друштвена искуства након терористичког напада у
Њујорку11.септембра2001.иамеричкевојнеинтервенци
јеуИраку2003.године.Свифилмовиукључениукорпус
репродукујудискурсоновинаримакаозаштитницима јав
ностиичуваримадемократскогпореткакојискрећупажњу
назлоупотребеинепочинстваносилацафункцијаусистему,
алисамсистемникаданепреиспитују.

За кљу чак

Узакључкуможемоконстатоватидахоливудскифилмовио
новинаримакореспондирајусадруштвенимиполитичким
дешавањимаепохаукојиманастају,каоиначиниманако
јесеонаодражавајунановинарскепраксе,некадскрећући
пажњунањихуактуелнимтренуцима,анекадакористећи
манипулацију временскимпланомда би се послале пору
кеосавременимпојавамаилидабисеизразилапосредна
критикаидруштвенихиполитичкихиновинарскихактера.
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Анализомјеутврђенаитенденцијаглорификацијестварних
новинаракојизаступајујавниинтерескојапонекадпрела
зиоквирењиховихреалнихзаслуга.ТакосефилмовиСви 
пред сед ни ко ви љу дииЛа ку ноћ и срет но ослањајунавећ
постојеће митове у америчкој јавности о заслугама нови
нара Боба Вудворда, Карла Бернстина и Едварда Мароуа
ирепродукујуихпреувеличавајућињиховеулоге у ствар
нимдогађајима.Слична је ситуација и са представљањем
новинараЛовелаБергманауфилмуИн сај дер.

Резултати анализе у закључку нуде одговор на истражи
вачкопитањедасепредставеоновинаримакрозразличи
тедекаденисузначајномењале,али јеуоченокритичније
представљањемедијскихкућаињиховогпословања.Фил
мовиосуђујудоминацијукорпоративногначинапословања
инапуштањедобрихновинарскихпраксикојимасештити
интересјавностизбогкомерцијалненеуспешноститеврсте
програмаизаокретуређивачкихполитикакадоминацијиза
бавнихсадржаја.Новинарису,међутим,најчешћепредста
вљеникаоактерикојисесупротстављајуоваквојпраксии
наразличитеначинесеборепротивњих.

Честусликуновинаракаозаштитникајавногинтересанеки
ауторидеконструишукаоидеологијууроњенууформуто
плихљудскихпричакојетребадапробуденадуихранемит
о „седмој сили”. „Филмовионовинарствумогу сечитати
каомитолошки, уБартовом тумачењу овог појма; као ду
бокоидеолошкиурепродуковањунормативногуверењада
новинарствотребаиможеданаправиразликуудемократи
јама;дановинаримогудаисправљајунеправдеипозивају
оненапозицијимоћинаодговорност”38.

Новинарскаетикауанализиранимфилмовимапредставља
се као апсолутниидеал имерило професионализма.Фил
мовинепреиспитујуетичкепринципечакниуграничним
ситуацијама где крутост правила не оставља простора за
прилагођавањеконкретнимситуацијамапабилокојаодлука
можеиматилошепоследицезанекуодукљученихстрана.
Примерилошихновинаракојикршенормативепрописане
етичкимкодексомувексууфункцијиморалнепоуке,ањи
ховегрешкесуиндивидуализованеионидоследнобивају
кажњени за лошепоступање.Каопримерилошег етичког
поступањаиздвајајусеуправемедијскихкућакојеујурња
ви за профитом промовишу лоше новинарске праксе или
нештите своје запослене кад је то потребно. Анализира
нифилмовиненудемогућарешењауобластиновинарске

38McNair,B.(2012)FromTrueStoryToMorningGlory,Jo ur na lism Prac ti ce,
6:1,p.144.
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етикенегосеуглавномкористекаофункционалносредство
којимсеможеотворитидијалогоовојтемиујавности.

На крају закључних напомена овог истраживања којим је
утврђенодахоливудскифилмчестобирановинарствоино
винарскуетикузасвојетеме,алиидаутрадицијиамеричке
наставеновинарствапостојиуобичајенаупотребаовеврсте
филмоваунаставиновинарскеетике,каопрепоруказамо
гућупраксуиунашимусловимаистичесепогодностфилма
каомедија за разматрање ове области новинарске праксе.
Филмјевеомакомуникативанмедијнакојисустудентивећ
навикнути,аодабирпопуларниххоливудскихзвездазату
маченовинарскихулогаможедодатнодапривучењихову
пажњу.Уамеричкојпраксипостојеиуџбенициконципира
ниуправозаупотребууоваквесврхеукојимасефилмови
оновинарствуиновинаримаанализирајукрозпризмуно
винарскеетикеизатонаменскиосмишљеневежбекојесе
могу реализовати са студентима. Разматрање конкретних
примера етичких дилема у којима се новинаримогу наћи
можезнатноолакшатиразумевањекомплексностиоветеме
ипомоћистудентимановинарствадасеприпремезабудуће
професионалноокружење.
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MYTHSCOLOUREDBYNOSTALGIA:
HOLLYWOOD’SLOOKONJOURNALISM

Abstract

The paper analyses representation of journalists and journalism in
Hollywood films with additional focus on representation of ethical
principles of journalism. Original premise in designing the research
wasthattheproductsofpopularculture,inthiscasefilms,aremadein
aparticularsocialenvironmentandassuchtheycantellussomething
aboutthewidersociopoliticalcontextandtheimageofjournalistsand
journalismindifferenthistoricalperiods.Thegoalwasto investigate
how journalists, journalism and media ethics were represented in
the Hollywood film, beginning with the seventies and the rise of
investigative journalism and ending with contemporary movies. In
theanalysisoftenfilmsmadebetween1976and2015,thedominant
appearanceofpositiverepresentationsofreporterswasevident,andno
changeintheusageofthismechanisminvarioussocialcircumstances
overfivedecadeswasobserved.Mediaethicsisconsistentlyrepresented
as a goal and a measure of professionalism, the responsibility of
journalismasaninstitutionisnotquestionedinfilms,andallviolations
ofprofessionalnormsareindividualizedandconsistentlypunished.

Keywords: journalists, journalism, media ethics, Hollywood movie, 
representation


