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Ап стракт: 
У ра ду се ана ли зи ра ју еф екти и по сле ди це сим бо лич ке ак тив но сти те ле-
ви зиј ске ре кла ме. По јам сим бо лич ког на си ља у дру штве ну те о ри ју уво ди 
фран цу ски со ци о лог Пјер Бур ди је, ко ји упо зо ра ва да се упра во те ле ви зи ја 
упо тре бља ва као ин стру мент ове вр сте на си ља. Сим бо лич ка ак тив-
ност те ле ви зи је оства ру је се та ко што се па жња гле да ла ца при вла чи 
сен за ци ја ма, про па ганд ним про гра ми ма (ре кла мом), три ви јал ним са др-
жа ји ма. Упра во се па жња јав но сти усме ра ва и за др жа ва на до га ђа ји ма 
ко ји не иза зи ва ју ни ка кве по ли тич ке по сле ди це, а ко ји се дра ма ти зу ју да 
би се при вид но пре о бра зи ли у ствар не „про бле ме дру штва“. Сим бо лич-
ко на си ље ре кла ме спро во ди се уз по моћ ме ха ни за ма ма ни пу ла ци је: кон-
стру и шу се по ру ке ко је про ис ти чу из стра те ги ја ла жи. Ин си сти ра се на 
на ме та њу а не на до ка зи ва њу, тј. раз ме њи ва њу ми шље ња. На и ме, као 
иде о ло шко-функ ци о нал но сред ство, ре кла ма ре про ду ку је ди мен зи је од-
ре ђе ног на чи на жи во та, не са мо што ути че на чо ве ко ву свест, од ба цу ју-
ћи сва ку кри тич ку ми сао, већ ути че и на ње го во по на ша ње, кон тро ли ше 
ње гов ра зум, спре ча ва ње го во ре во лу ци о нар но ан га жо ва ње и ти ме по ја-
ча ва чо ве ков кон фор ми зам. Та ко ће фи нан сиј ски ин ди ви ду а ли зам јед ног 
дру штва, угу ши ти сва ку пра ву сло бо ду по је дин ца, а у нај бо љем слу ча ју, 
га ји ће, по ред чу ве ног „јед но ди мен зи о нал ног чо ве ка“, пу ног па вло вљев ских 
ре флек са и ве штач ких на ви ка, ис кљу чи во по ли тич ки ко рект ну опо зи-
ци ју, „ко ри сног иди о та“, тј. ону „до бру“, ко ри сну опо зи ци ју, ка ко ју је не-
ка да звао Хер берт Мар ку зе. Ме ди ји ће би ти отво ре ни са мо за њу. 

Кључ не ре чи: 
ре кла ма, те ле ви зи ја, сим бо лич ко на си ље, ди ја лек ти ка не све сног, про из-
вод ња са гла сно сти. 

1 pro log@ se zam pro.rs
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Фран цу ски со ци о лог, фи ло зоф и не ка да шњи про фе сор на Col lège de Fran-
ce Пјер Бур ди је (Pi er re Bo ur di eu, 1930–2002) уво ди у дру штве ну те о ри ју 
по јам сим бо лич ког на си ља. Он сма тра да сим бо лич ко на си ље пред ста вља 
нео сет но и не ви дљи во на си ље ко је по чи ва на по ве ре њу и ода но сти, па чак 
и љу ба ви, а ис по ља ва се пу тем ко му ни ка ци је. На и ме, оно се спро во ди уз 
пре ћут но са у че сни штво оних ко ји га тр пе и оних ко ји га вр ше, и то у ме ри 
у ко јој су и јед ни и дру ги не све сни да га чи не или да га под но се. Из тог раз-
ло га, Бур ди је на гла ша ва да је сим бо лич ко на си ље за пра во по јам од изу зет-
ног зна ча ја за раз у ме ва ње све та у ко јем жи ви мо.

У сту ди ји Sur la télévi sion (1999) Бур ди је упо зо ра ва да се те ле ви зи ја зло-
у по тре бља ва тј. упо тре бља ва као ин стру мент сим бо лич ког на си ља. Он 
сма тра да се те ле ви зиј ска сим бо лич ка ак тив ност оства ру је та ко што се 
па жња гле да ла ца при вла чи сен за ци ја ма, три ви јал ним и бе зна чај ним са-
др жа ји ма ко ји за циљ има ју да по ли тич ки жи вот учи не бе сми сле ним и 
ис пра зним, да де по ли ти зу ју и све ду жи вот дру штва на обич но на кла па ње. 
Бур ди је ис ти че да је на ме ра да се па жња усме ри и за др жи на до га ђа ји ма 
ко ји не иза зи ва ју ни ка кве по ли тич ке по сле ди це, а ко ји се дра ма ти зу ју да 
би се при вид но пре о бра зи ли у ствар не „про бле ме дру штва“. Уме сто да се 
по ве ћа ра зно ли кост ме диј ских са др жа ја, под ути ца јем по ли ти ке тр жи шта 
и про це са де ре гу ла ци је, ра зним „но вим“ са др жа ји ма по сти же се за пра во 
же ље на све ве ћа уни форм ност дру штва, при кри ве на обра сцем сен за ци-
о на ли зма ко јим се по кри ва ју све обла сти жи во та и за о ку пља па жња нај-
ши рег ауди то ри ју ма. Бур ди је под се ћа да је те ле ви зи ја ме диј чи ји је зна чај 
у об ли ко ва њу људ ског све та мно го ве ћи од свих оста лих ме ди ја у до са-
да шњој исто ри ји чо ве чан ства. Та ко, те ле ви зи ја по ста је осно ва „дру штве-
не кон струк ци је ствар но сти“, што зна чи да она не са мо да пре но си сли ку 
ствар но сти већ је и из осно ва об ли ку је. Уме сто да бу де сред ство бе ле же ња 
ре ал но сти, те ле ви зи ја по ста је сред ство ства ра ња но ве ре ал но сти, сма тра 
Бур ди је. На да ље, Бур ди је ис ти че да се све ви ше кре ће мо ка све ту у ко јем 
је дру штве на ствар ност опи са на – про пи са на пу тем те ле ви зи је. Слич но 
Бур ди је о вим на ла зи ма, не дав но пре ми ну ли про фе сор Ме диј ске еко ло-
ги је на Ко лум би ја уни вер зи те ту у Њу јор ку, Нил Пост ман (Neil Post man, 
1931–2003), у сту ди ји Amu sing Our sel ves to De ath: Pu blic Di sco ur se in the Age 
of Show Bu si ness (1986), за кљу чу је да по сле те ле ви зи је Аме ри ка ни је ви ше 
би ла – Аме ри ка плус те ле ви зи ја, јер на ста нак овог ме ди ја ни је до дао Аме-
ри ци и све ту не што већ је про ме нио све. 

Ко нач но, Бур ди је ука зу је на нео п ход ност да се уз по моћ умет ни ка, на уч-
ни ка и свих кри тич ки опре де ље них ми сли ла ца, те ле ви зи ја као нај моћ ни ји 
ме диј усме ри ка по кре та њу сим бо лич ке ре во лу ци је ко ја би по мо гла да наш 
по глед на свет бу де пле ме ни ти ји и ху ма ни ји, осло бо див ши нас од те ро ра 
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тре нут не тр жи шне ло ги ке кон ку рен ци је, и скри ве них ме ха ни за ма за про-
из вод њу са гла сно сти (ma nu fac tu ring con sent).2 

Слич но опа жа ње имао је и фран цу ски со ци о лог кул ту ре и фи ло зоф Жан 
Бо дри јар (Jean Ba u dril lard, 1929–2007) ко ји у сту ди ји L’Autre par lui-mê me 
(1987), на во ди сле де ће: „Све је по дво је но кроз си му ла ци ју. Пре де ли кроз 
фо то гра фи ју, же не кроз сек су ал ни сце на рио, ми сли кроз пи са ње, те ро ри-
зам кроз мо ду и ме ди је, до га ђа ји кроз те ле ви зи ју. Као да ства ри по сто је 
са мо кроз ту нео бич ну на ме ну“ (Ba u dril lard, 1987:19).

Бо дри јар под се ћа да моћ ни (ве ли ки ме ди ји) увек на сто је да мо но по ли шу 
гра фич ки про стор, оста вља ју ћи ви дљи ве бе ле ге на тлу, згра да ма, ули ца-
ма, љу ди ма и оби ча ји ма ко је по ку ша ва ју да кон тро ли шу. Бо дри јар сма тра 
да ће гра ђа ни све та по ста ти жр тве не пре кид не ин фор ма тив не ме ћа ве, и 
да не ће има ти до вољ но сло бод ног вре ме на да про ба ве или осми сле то ко-
ве ин фор ма ци ја ко ји их окру жу ју. Бо дри јар у по ме ну тој сту ди ји го во ри 
о то ме да ми да нас жи ви мо у мо дер ном хи пер ко му ни ка тив ном ко смо су, 
ко ји ба ца гра ђа не у све о бу хват ни вр тлог ши фри ра них по ру ка, а да сва-
ка област жи во та по ста је по тен ци јал ни па шњак за ме ди је. Ин фор ма ци ја 
пре ки да сво ју ве зу с до га ђа ји ма и по ста је оп чи ња ва ју ћи до жи вљај по се-
би. Бо дри јар сма тра да је свет за тр пан на ва лом пред ста ва и та ко за си ћен 
осе ћа јем хи пер ре ал но сти. Гра ђа ни ни су ви ше у ста њу да зна ју шта же ле, 
јер су „све де ни на ма се, спо соб не је ди но за то да се вла да ју као јо гу на ста 
де ца, ко ја зна ју да ка жу са мо да или не“ (Ba u dril lard, 1987:21). Уме сто да 
до жи вља ва ју ис ку ства, љу ди про ма тра ју спек та кле, пре ко ствар них или 
ме та фо рич них те ле ви зиј ских екра на. Та ко сли ка све та би ва си му ли ра на, 
за во дљи ва, све де на на еми то ва ње ве сти, а аутен тич ност за ме ње на ко пи-
јом. Бо дри јар за кљу чу је да уме сто ствар но сти има мо си му ла ци ју и си му-
ла крум. 

„Мо ра мо се за пи та ти, да ли и сам свет по сто ји са мо у функ ци ји ре кла ме?“ 
(Ba u dril lard, 1987:19) Пре ма за кључ ци ма Удру же ња аме рич ких аген ци ја 
за адвер тај зинг (ААА), про сеч на осо ба је сва ко га да на из ло же на гле да њу 
1.600 ре кла ма, а про се чан од ра сли Аме ри ка нац ви ди око 21.000 ре кла ма 
го ди шње.3 Сто ти ну нај ве ћих кор по ра ци ја у Аме ри ци пла ћа за око 75% вре-
ме на ко мер ци јал них те ле ви зи ја ко је са да еми ту ју 6.000 ре кла ма не дељ но.4 

2  Ви ди до ку мен тар ни филм из 1992. го ди не: Ma nu fac tu ring con sent: Chomsky and the Me dia, 
ре ди те љи Марк Ач бар (Mark Ac hbar) и Пи тер Вин то ник (Pe ter Win to nick).

3 Ви де ти: www.plun ket tre se arch.com/In du stri es/Adver ti sin gand Bran ding Sta ti stics/ta bid/70/De-
fa ult.aspx

4 Ibid.
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Да кле, на про сеч ног Аме ри кан ца од 65 го ди на жи во та де ло ва ло је два ми-
ли о на ре клам них по ру ка, чи ји је циљ под сти ца ње по тро шње али и сма њи-
ва ње спо соб но сти кри тич ког раз ми шља ња. У про гра ми ма ве сти, ре кла ме 
чи не 30%, док из ве шта ји о кри ми на лу, при род ним ка та стро фа ма и ра ту 
54%.5 Та ко је гле да лац из ло жен сте ре о ти пи ма, пред ра су да ма, стра хо ви ма 
и не зна њу, ко ји се при вре ме но мо гу убла жи ти од ла ском у ку по ви ну. 

Ме ди ји „про из во де“ пу бли ку, ко ја се за тим мо же про да ти огла ши ва чи ма као 
по тро шна ро ба (Lury, 1993:54). Огла ша ва ње се ап стракт но мо же при хва ти-
ти као ле ги тим но сред ство оба ве шта ва ња о це на ма или тре нут ној и бу ду ћој 
по ну ди до ба ра и услу га. Ме ђу тим, огла ша ва ње је скло но да ис ти сне из јав-
ног по ља не ко мер ци јал но усме ре не на чи не ми шље ња, због то га ме ди ји ко ји 
се фи нан си ра ју ре кла мом оста ју не спо ји ви са сло бо дом ко му ни ка ци је. 

Ка да се го во ри о при су ству про па ганд ног про гра ма на те ле ви зи ји, мо ра се 
има ти на уму ма ни пу ла тив на уло га ре кла ме. Ма ни пу ла ци ју би смо мо гли 
пред ста ви ти као кон стру и са ње по ру ке ко ја са ма про ис ти че из стра те ги је 
ла жи. У ма ни пу ла ци ји се не те жи до ка зи ва њу, од но сно раз ме њи ва њу ми-
шље ња, већ ње го вом на ме та њу. Ма ни пу ла ци јом се на си лу же ли про дре ти 
у не чи ји дух ка ко би се та мо уса ди ло од ре ђе но ми шље ње или по на ша ње. 
При то ме, чо век обич но ни је све стан при си ле. За раз ли ку од фи зич ког на-
си ља ко је иза зи ва екс пли цит но очи глед ну ре ак ци ју, пси хо ло шка или ког-
ни тив на при ну да је успе шни ја због сво је при кри ве но сти. 

Да би смо раз у ме ли на чи не на ко је се ма ни пу ла ци ја оства ру је, нео п ход но је 
нај пре ука за ти на ира ци о нал не сна ге у чо ве ку ко је су ма ни пу ла ци ји под-
ло жне. На и ме, уни вер зал ни пси хич ки фе но мен ко ји об у хва та пер цеп ци ју, 
ког ни ци ју, емо ци је, мо ти ва ци ју, по на ша ње и ко му ни ци ра ње под ра зу ме ва 
не све сно. Сва ка од пси хич ких функ ци ја мо же би ти до из ве сног сте пе на и 
на од ре ђе ни на чин не све сна, те се, у том сми слу, мо же го во ри ти о не све-
сним по тре ба ма, не све сним ког ни тив ним и пер цеп тив ним про це си ма.

Отац пси хо а на ли зе Сиг мунд Фројд (Sig mund Freud, 1856–1939) по ку шао 
је да раз у ме раз ли чи те ни вое пси хич ких фе но ме на (све сно, пред све сно, 
под све сно и раз ли чи те ду би не не све сног). Он је, пр во, сма трао да је не-
све сно не што што је по ти сну то јер му ни је до зво ље но да уђе у свест или је 
пак су ви ше сла бо да пре ђе праг све сти, да би му ка сни је, по ста ло ја сно да 
то ни су је ди ни на чи ни ка ко не што по ста је и оп ста је не све сно. По де фи ни-
ци ји, не све сно је ира ци о нал но и не ло гич но (у од но су на кла сич ну ло ги ку) 

5 Ibid.
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и, као та кво, скло но је кон струк ци ја ма и де кон струк ци ја ма зна че ња ко ја 
уз не ми ра ва ју све сни его и до ми нант ну кул ту ру. 

Пет основ них прин ци па не све сне ди ја лек ти ке мо гу се јед но став но опи са ти 
као: све моћ–не моћ, све зна ње–не зна ње, нео до љи вост–не во ље ност, бе смрт-
ност–смрт ност, све при сут ност–од сут ност.6 Из ра жа ва ње јед ног екс тре ма од 
ова че ти ри па ра не ис кљу чу је по сто ја ње ње го ве су прот но сти. Уисти ну, ове 
че ти ри основ не пре ми се не мо гу се ко ри го ва ти чи ње ни ца ма, кла сич ном ло-
ги ком, здра вим ра зу мом, али су уни вер зал не и из у зет но под ло жне ма ни пу-
ла ци ји. С тим у ве зи, мо же мо сма тра ти да љу ди ни су глу пи ка да ве ру ју да ће 
им ку по ви на ко ла обез бе ди ти нео до љи вост, ку по ви на ком пју те ра све зна ње, 
али ће не све сно по ве ро ва ти, на ро чи то ако се у до но ше ње од лу ке не укљу чи 
его. Фројд је ве ро вао да се ди ја ло гом мо же спо зна ти не све сно, што зна чи да 
се мо же укро ти ти, ура зу ми ти и су бли ми са ти у на у ку и умет ност, та ко да ре-
ла тив но осло бо ђен чо век има из бо ре ко ји су под кон тро лом ње го вог ега.

Фрој дов не ћак, Едвард Бер нез (Ed ward Ber nays, 1891–1995) при зна вао је 
фе но мен не све сног и до бро га је раз у мео али га је, на жа лост, за стра шу-
ју ће зло у по тре био. Бер нез је био идеј ни тво рац ин ду стри је за од но се са 
јав но шћу. Он је био оп сед нут сла вом, мо ћи и ма ни пу ла ци јом и био уве-
рен да љу ди ко ји се ба ве од но си ма с јав но шћу при па да ју ин те лек ту ал ној 
ели ти ко ја тре ба да сво јим бо га тим кли јен ти ма по мог не да ма ни пу ли шу 
ма са ма ко ри сте ћи пси хо ло ги ју. Бер нез је упра во упо тре био (зло у по тре-
био) пси хо ло ги ју7 с ци љем ма ни пу ли са ња ма са ма. Ко ри шће ње пси хо ло ги-
је са сто ја ло се од иден ти фи ка ци је ба зич не, сна жне, ира ци о нал не по тре бе; 
ко ри шће ња ме ха ни зма це па ња8; де кон стру и са ња сми сла иден ти фи ко ва не 
по тре бе, по ме ра ња и изо ла ци је иден ти фи ко ва не по тре бе, тран сфор ма ци-
је и за ме не иден ти фи ко ва не по тре бе у не што дру го, одр жа ва ња по ти сну-
тог, на во ђе ња (са да већ куп ца, а не лич но сти) на ак ци ју, тј. „ac ting out“, и 
пот кре пље ња куп ца тј. ње го вог кон стант ног пот кре пљи ва ња.9 

6 Вид eти: Др Ти ја на Ман дић и На та ша Ми ло вић, „Зар ствар но ми слиш да сам то ли ко глу-
па?“ – ре зи ме пре зен та ци је у окви ру па не ла „Зна чај ме ди ја у фор ми ра њу етич ког и естет-
ског обра зо ва ња“ на кон фе рен ци ји Ме ди ји и обра зо ва ње, одр жа ној у Бе о гра ду 2–4. ок то бра 
2003. го ди не у ор га ни за ци ји рек то ра та Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду.

7 О Бер не зо вој зло у по тре би пси хо ло ги је, све до чи и ње го ва ћер ка Ан Бер нез (Ann Ber nays). 
Ви де ти: BBC TВ се ри ју Th e Cen tury of the Self, сце на ри сте и ре ди те ља Ада ма Кер ти са (Adam 
Cur tis). Ви де ти: www.gu er ril la news.com, www.pr watch.org, www.di sin fo pe dia.org.

8  Ви де ти: Ман дић, 1998: 10.
9 Ви де ти: Др Ти ја на Ман дић и На та ша Ми ло вић, „Зар ствар но ми слиш да сам то ли ко глу-

па?“ – ре зи ме јав не пре зен та ци је у окви ру па не ла под „Зна чај ме ди ја у фор ми ра њу етич ког 
и естет ског обра зо ва ња“ на кон фе рен ци ји Ме ди ји и обра зо ва ње, одр жа ној у Бе о гра ду, 2–4. 
ок то бра 2003, у ор га ни за ци ји рек то ра та Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду.
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Бер нез је схва тао да ве зу из ме ђу кри тич ке све сти и ауто ном ног ега (ко ји су 
по пси хо а на ли зи не раз двој но по ве за ни) тре ба на ру ши ти ка ко би се ство-
рио ho mo con su mens. Он је ду бо ке ира ци о нал не људ ске по тре бе пре во дио 
у ис кон стру и са не кон зу мент ске же ље. Та ко је ства рао кон зу мен та но вог 
ти па ко ји је „ве ро вао“ да из ра жа ва свој аутен тич ни self, ку пу ју ћи оно што 
му Бер нез про да је. 

Уоп ште но го во ре ћи, чо век би ва из ло жен при ти сци ма ко ји у нај ве ћој ме-
ри на ру ша ва ју ње гов ин те гри тет и ауто ном ност. Чо век је из ми слио мно-
ге зна чај не, тех нич ке про из во де ко ји му омо гу ћа ва ју ра ци о нал ни ји од нос 
пре ма при ро ди, али и сред ства и ме ха ни зме ко ји њи ме ма ни пу ли шу, ко ји 
га оне чо ве чу ју и оту ђу ју. Ре кла ма има та ква обе леж ја јер ис ко ри шћа ва чо-
ве ко ве емо ци је, же ле ћи да се би под ре ди и ње гов ra tio. Ре кла ма је то ли ко 
об у хва ти ла дру штво оне мо гу ћив ши чо ве ку да се од бра ни од ре пре сив ног 
усло вља ва ња сво јих по тре ба. 

Та кав са др жај ко ји је у енорм ним ко ли чи на ма за сту пљен на те ле ви зиј ским 
ка на ли ма за пра во је ма ни пу ла ти ван. Он на ме ће чо ве ку да ку пи оно што 
му ни је по треб но, са мим тим ма ни пу ли ше и фа бри ку је ре зул тат сло бод-
ног по тро шач ког из бо ра. Су ге стив на моћ ре кла ме пред ста вља по сле ди цу 
им пли цит но сти а не екс пли цит но сти ње них са др жа ја. Она ути че на љу де 
а да они и ни су све сни мо ти ва тог ути ца ја (Che skin, 1959: 83).

Ре кла ма пред ста вља мо гућ ност да се јав но сти ша љу раз ли чи те по ру ке, од 
ко мер ци јал них до по ли тич ких. Она по чи ва на пот пу ној кон тро ли ко ју над 
по ру ком има по ши ља лац, од јед ног до дру гог кра ја ин фор ма тив ног лан ца. 
Да би то по сти гао, он „ку пу је про стор“ у јав но сти, тј. огла ша ва се у но ви-
на ма, на ра ди ју или те ле ви зи ји. Та ко се по спе шу је про цес „пра ња мо зга“ и 
оне мо гу ћа ва истин ско за до во ља ва ње људ ских по тре ба и ма ни фе сто ва ња 
чо ве ка као аутен тич ног, сло бод ног и кре а тив ног би ћа.

Ре кла ма се, да кле, не обра ћа чо ве ко вом ра зу му не го ње го вим емо ци ја ма. 
Ме то ди ње ног ира ци о нал ног ути ца ја су раз ли чи ти и не ма ју су штин ске ве-
зе са ква ли те том ро бе. Пру жа ју ћи кон зу мен ту из ве сне са њар ске ви зи је, 
ови ме то ди не у тра ли шу ње го во кри тич ко ми шље ње и по ја ча ва ју ствар но 
ста ње ње го ве не мо ћи и бе зна чај но сти. 

Ре кла ма пред ста вља про из вод од ре ђе ног кул тур ног и со ци јал ног ето са 
чи је сим бо ле, је зик и пред ста ве на сто ји да тран спо ну је у љу де. Та ко се њо-
ме као иде о ло шко-функ ци о нал ним сред ством ре про ду ку ју ди мен зи је од-
ре ђе ног на чи на жи во та. Не са мо што ути че на чо ве ко ву свест, од ба цу ју ћи 
сва ку кри тич ку ми сао, ре кла ма ути че и на ње го во по на ша ње, кон тро ли ше 
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ње гов ра зум, спре ча ва ње го во ре во лу ци о нар но ан га жо ва ње и ти ме по ја-
ча ва чо ве ков кон фор ми зам. Овај про цес ма ни пу ла ци је угро жа ва чо ве ко-
ву ин ди ви ду ал ност и кре а тив ност. Кон зу ми ра ју ћи ре клам ни иде о ло шки 
са др жај, чо век се тру ди да ло јал но усме ри по на ша ње у оче ки ва ном прав-
цу. Ти ме се пре ко од ре ђе них сим бо ла пот чи ња ва вла да ју ћим на че ли ма. 
Слич на вас пит но-иде о ло шка ин док три на ци ја уоча ва се и у деч јим књи га-
ма. Аме рич ки со ци о лог Деј вид Ри зман (Da vid Ri e sman, 1909–2002), у књи-
зи Уса мље на го ми ла: сту ди ја о про ме ни аме рич ког ка рак те ра (1965), илу-
стра тив но го во ри о овом про бле му на при ме ру деч је књи ге Ло ко мо ти ве 
Ту-Ту. На и ме, Ту-Ту је ма ла ло ко мо ти ва ко ја иде у шко лу и учи нај бит ни ју 
лек ци ју ко ја се са сто ји у то ме да се мо ра увек за у ста ви ти ка да на и ђе на 
цр ве ну за ста ви цу, сиг нал. Ако сле ди ово упут ство, она ће по ра сти и би ти 
ве ли ка ло ко мо ти ва. У по чет ку је Ту-Ту по што ва ла пра ви ла, али је он да 
од јед ном уви де ла да је за ни мљи во си ла зи ти са ши на и бра ти цве ће. Ово је 
иза зва ло љут њу у гра ду и љу ди су хте ли да је вра те на ко ло сек. Ме ђу тим, 
она не же ли да се кре ће од ре ђе ном ли ни јом јер во ли сло бод но кре та ње. 
Сле де ћи пут ка да је на пу сти ла пру гу на и шла је на цр ве ни сиг нал. На у че-
на да се за у ста вља ка да је укљу чен цр ве ни сиг нал, она то и чи ни. За ста је, 
окре ће се а он да по сма тра сву да око се бе укљу че не цр ве не сиг на ле. Окре-
ће се и љу ти али ви ше не ма про сто ра за игру. На кра ју, окре ће се пре ма 
ши на ма, зе ле ни сиг нал се укљу чу је. Она се вра ћа на ко ло сек и обе ћа ва да 
ће увек ста ја ти на ње му и да ће увек би ти до бра ло ко мо ти ва. За до вољ ни 
гра ђа ни ли ку ју. Из на ве де ног, мо же мо за кљу чи ти да де ца не сме ју си ла-
зи ти са жи вот ног ко ло се ка и да успех, обра зо ва ње и сло бо да мо гу би ти 
по стиг ну ти са мо ако се сле де утвр ђе ни обра сци по на ша ња ко је про пи су ју 
ин сти ту ци је си сте ма. 

С тим у ве зи, ана ли ти чар ме ди ја и про фе сор лин гви сти ке на Ма са чу сетс 
ин сти ту ту за тех но ло ги ју, Но ам Чом ски (No am Chomsky) у књи зи Про-
па ган да и јав но мње ње (2006), на гла ша ва да је до бар део шко ло ва ња, ко је 
по чи ње још у вр ти ћу пред ста вља, за пра во на пор да се деч јој ра до зна ло сти 
и кре а тив но сти ста не на пут, ка ко би се спо соб ност њи хо вог кри тич ког 
про ми шља ња не у тра ли са ла.10 Та ко оса ка ће ни, љу ди по ста ју по слу шни 
про из во ђа чи ко ји без по го во ра из вр ша ва ју оно што им се ка же, а оста-
так жи во та про во де као па сив ни по тро ша чи, сма тра Чом ски (Bar sa mian; 
Čom ski, 2006: 28).

10 Фре де рик Вајс ман (Fre de rick Wi se man, 1930–), чу ве ни до ку мен та ри ста ко ји се у сво јим 
фил мо ви ма озбиљ но ба вио вас пит ним зло чи ни ма ко ји се спро во де над де цом и мла ди ма 
у САД. Ње гов филм Гим на зи ја (1968) пред ста вља тра јан за пис о то ме ка ко се успе шно оба-
вља по сао скла па ња деч је све сти. Ви де ти: фил мо ве High School, Ti ti cut Fol li es, Ho spi tal, Ba sic 
Tra i ning, Wel fa re, Do me stic Vi o len ce, Sta te Le gi sla tu re итд.; вид. сту ди ју: Grant Ke ith, 1992.
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Ста ти стич ки по да ци о пра ће њу те ле ви зиј ског про гра ма го во ре о то ме да 
од ра сли, али и де ца, про во де мно го вре ме на пред ТВ екра ном.11 Аме рич ки 
те о ре ти чар ме ди ја Џорџ Герб нер (Ge or ge Gerb ner)12 об ја шња ва да пр ви пут 
у људ ској исто ри ји, ве ћи ну при ча о љу ди ма, жи во ту и вред но сти ма не при-
ча ју ро ди те љи, шко ла, цр ква или дру ги чла но ви за јед ни це ко ји има ју не-
што да ка жу, већ гру па да ле ких кон гло ме ра та ко ји има ју не што да про да ју 
(Gerb ner, 1997: 21). Раз ли ка из ме ђу не че га што тре ба да се ка же, што укљу-
чу је при че ко је мо жда не же ли мо да чу је мо, и не че га што тре ба да се про да, 
што огра ни ча ва фун да мен тал ни про цес људ ске ко му ни ка ци је и раз ме не 
иде ја, на ла зи се у су шти ни чи та ве ства ри. Кор по ра циј ска кул ту ра има са-
мо је дан циљ: они про да ју, ми ку пу је мо. То ства ра окру же ње у ко јем је по-
тро шња ва жни ја од дру гих људ ских вред но сти и по тре ба (Смирс, 2003).

Уоп ште но го во ре ћи, мо же мо ре ћи да кор по ра циј ска кул ту ра ути че на људ-
ски жи вот на два на чи на. С јед не стра не, про мо ви ше од ре ђе не вред но сти 
и на чи не по на ша ња, на при мер, по је ди нач ну по тро шњу или так ми че ње. С 
дру ге стра не, не го во ри ни шта о истин ским дру штве ним вред но сти ма као 
што су, на при мер, со ли дар ност или бри га. Про фе сор по ли тич ких на у ка 
у умет но сти на Умет нич кој шко ли у Утрех ту (Utrecht School of the Arts), 
Јост Смирс (Jo ost Smi ers) у сту ди ји Умет ност под при ти ском: про мо ци ја 
кул тур не ра зно ли ко сти у до ба гло ба ли за ци је (2003), бе ле жи да кор по ра-
циј ска кул ту ра за пра во не го во ри ни шта о то ме на ко ји се на чин мо же 
на пра ви ти ко лек тив но ху ма ни је, пра вед ни је и еко ло шки одр жи ви је дру-
штво. Он на гла ша ва да се уме сто по ме ну тог, про мо ви ше про дук тив ност и 
ком пе ти тив ност као је ди ни и крај њи циљ људ ских де ла. Смирс за кљу чу је 
да „по што ва ње, јед на кост, тре зве ност, му дрост, при јат ност, мо рал, људ ска 
со ли дар ност, за јед ни штво, одр жи вост или убе ђе ње да на но ше ње бо ла или 
сла вље ње на си ља тре ба из бе га ва ти, пред ста вља ју вред но сти ко јих не ма у 
до ми нант ном дис кур су уну тар по тро шач ке кул ту ре“ (Смирс, 2003: 229). 

11 Во де ћа ком па ни ја за ис тра жи ва ње те ле ви зиј ског тр жи шта, Ni el sen Me dia Re se arch, ис тра-
жи ва њи ма спро ве де ним у САД, по ка зу је ка кав за пра во ути цај те ле ви зи ја има на аме рич ке 
гра ђа не: про се чан Аме ри ка нац гле да пре ко че ти ри са та ТВ про гра ма днев но, 99% до ма-
ћин ста ва по се ду је ба рем је дан те ле ви зор, а чак 66% Аме ри ка на ца гле да те ле ви зи ју уз ве-
че ру. На да ље, ро ди те љи са сво јом де цом у са др жај ном раз го во ру про ве ду 3½ ми ну та не-
дељ но, док та иста де ца у истом пе ри о ду про во де ис пред ма лих екра на не ве ро ват них 1.680 
ми ну та. Ви де ти: Smith, 2008: 302. 

 О из ве шта ји ма гле да но сти те ле ви зиј ског про гра ма код нас, ви де ти: Из ве шта ји и пу бли ка-
ци је 2007, 2008, 2009, Цен тар РТС за ис тра жи ва ње јав ног мње ња, про гра ма и ауди то ри ју ма, 
Бе о град.

12 Џорџ Герб нер је од 1967. го ди не, за јед но са сво јим са рад ни ци ма, ра дио на ева лу а ци ји ТВ 
про гра ма ве ли ких мре жа. По себ ну па жњу, Герб нер је по све ћи вао ана ли зи про па ганд ног и 
на сил ног са др жа ја (Vi o len ce Pro fi  le, Vi o len ce In dex) на аме рич кој те ле ви зи ји. Ви де ти: Gerb-
ner, 1997. 
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У истом ду ху, аме рич ка спи са те љи ца африч ког по ре кла Бел Хукс (Bell 
Ho oks) го во ри да је још пре два де сет го ди на, ме ђу си ро ма шним аме рич-
ким црн ци ма по сто јао си стем вред но сти ко ји је на гла ша вао за јед нич ку 
упо тре бу ре сур са, а ко ји се већ ду го на ру ша ва у ве ћи ни за јед ни ца ети ком 
ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма, ко ја ка же да је мо рал но при хва тљи во не де-
ли ти. „Мас-ме диј је учи тељ, ко ји у наш жи во те и у на ше до мо ве до но си 
ло ги ку ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма, иде ју за ко ју ка же да тре ба да се пре-
жи вља ва при ват ним на го ми ла ва њем ре сур са, а не де ље њем“ (Ho oks, 1994: 
170). Ја ча њем ма те ри јал них вред но сти, са о се ћа ње са дру ги ма сла би и те жи 
да уни шти дух за јед ни штва и сна гу за јед нич ких ве за (Her man; McChe sney, 
1997: 153). Ме ђу тим, кор по ра циј ски адвер тај зинг бес кру пу ло зно на сто ји 
да из јед на чи лич не ин те ре се, тј. ин те ре се тра ди ци о нал них кон гло ме ра та 
и оп ште ин те ре се. Као ре зул тат, сма тра ка над ски со ци о лог То ни Кларк 
(Tony Clark), на ста је гло бал на мо но кул ту ра13, ко ју на ме ће све ве ћа кор по-
ра циј ска кон тро ла свет ских ме ди ја. 

Уисти ну, ка пи тал кон тро ли ше по тре бе по тро ша ча пре ко тр жи шта и ре-
клам них по ру ка, па та ко су ге ри ше од ре ђе ни на чин жи во та. Прет по став-
ке на ко ји ма се те ме ље прин ци пи ре клам не ин фор ма ци је по ла зе од то га 
да љу ди ни су све сна би ћа и да не по зна ју се бе ни свет у ко јем се на ла зе и 
да је ди но сво је људ ско би ће и сво ју сре ћу иден ти фи ку ју с по се до ва њем. 
Има ти а не би ти је сте прин цип ње не фи ло зо фи је. На и ме, има ње ни је не-
бит но већ су штин ско свој ство чо ве ка као оту ђе ног би ћа. Има ње по ти че 
из по сто ја ња при ват ног вла сни штва као ме ха ни зма ко ји по дра жа ва екс-
пло а та ци ју и кон зу ма ци ју као оп шту по ја ву. На да ље, има ње ства ри би ва 
тран спо ни ра но на под руч је ин те ре са за има ње жи во та дру гих, а лич на 
кон зу ма ци ја би ва до пу ње на при ват ном де струк ци јом. Да кле, прин цип 
фи ло зо фи је ку по ви не, „ја то же лим“, пре тва ра се у прин цип фи ло зо фи је 
жи во та. Бив ство ва ње као по тре ба за је дин ством чо ве ка, све та и дру штва 
по ста је илу зи ја чо ве ка као ауто ном ног би ћа, сма тра Ерих Фром (Има ти 
и би ти, 1979). Да ли је ху ма ни зам из гу био сво ју вред ност? Да ли не људ-
ско по ста је људ ско? Са свим је си гур но да ће фи нан сиј ски ин ди ви ду а ли-
зам јед не дру штве не за јед ни це, угу ши ти сва ку пра ву сло бо ду по је дин ца, 
а у нај бо љем слу ча ју, га ји ће, по ред чу ве ног „јед но ди мен зи о нал ног чо ве ка“ 
пу ног па вло вљев ских ре флек са и ве штач ких на ви ка, ис кљу чи во по ли тич-
ки ко рект ну опо зи ци ју, „ко ри сног иди о та“, тј. ону, „до бру“, ко ри сну опо-
зи ци ју, ка ко ју је не ка да звао Хер берт Мар ку зе. Ме ди ји ће би ти отво ре ни 
са мо за њу. 

13 Ви де ти: Clark, 1995.
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SYMBO LIC VI O LEN CE OF TE LE VI SION COM MER CI ALS

Sum mary

Th is pa per is con cer ned with the analysis of the eff  ects and con se qu en ces of com-
mer cial (te le vi sion) symbo lic ac ti vity. Th e term “symbo lic vi o len ce” has been 
in tro du ced in so cial the ory by the French so ci o lo gist Pi er re Bo ur di eu, who is 
war ning us that it is pre ci sely the te le vi sion that is be ing used as an in stru ment 
of this form of vi o len ce. Symbo lic ac ti vity of te le vi sion is re a li zed in such a way 
that the at ten tion of spec ta tors is at trac ted by sen sa ti ons, pro pa gan da pro grams 
(com mer cial), tri vial con tents. Pu blic at ten tion is fo cu sed and kept on the events 
that do not pro vo ke any po li ti cal con se qu en ces, and which are dra ma ti zed in 
or der to be se e mingly tran sfor med in to the real “pro blems of the so ci ety”. Symbo-
lic vi o len ce of com mer ci als is car ried out with as si stan ce of ma ni pu la tion mec-
ha nisms. Mes sa ges that de ri ve from lie stra te gi es are con struc ted. Th e ac cent 
is upon im po sing, not sup por ting, that is, ex chan ging of opi ni ons. Na mely, as 
ide o lo gi cal-fun cti o nal me ans, com mer ci als ma ke a re pli ca of the di men si ons of 
a cer tain li festyle, not only be ca u se they eff  ect one’s con sci en ce, di scar ding any 
cri ti cal tho ught, but it al so eff  ects one’s be ha vi or, con trols one’s re a son, pre vents 
one’s re vo lu ti o nary en ga ge ment and en han ces one’s con for mism in this way. 
Th us, fi  nan cial in di vi du a lity of a so ci ety will sup press any right to fre e dom of 
in di vi dual, and, at best, it will no u rish, apart from the fa mo us “one-di men si o nal 
man” full of Pa vlov re fl e xes and ar ti fi  cial ha bits, only po li ti cally cor rect op po si-
tion, a “use ful idi ot”, that is, “good”, use ful op po si tion, as Her bert Mar cu se used 
to call it. Me dia will be open only to this.


