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прет ход но са оп ште ње

СА ВРЕ МЕ НИ МЕ ДИ ЈИ ИЗ МЕ ЂУ 

ИМАГИНАЦИ ЈЕ И РЕ ФЛЕК ТО ВА НЕ 

СТВАРНО СТИ

Дра ган Ћа ло вић1

Уни вер зи тет Ме га тренд
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град

Ап стракт: 
У тек сту се по ла зи од ста ва да је мо гућ ност пу ни јег про ши ре ња има-
ги на тив ног и кре а тив ног де ло ва ња на област ма сов них ме ди ја, иако 
под стак ну та раз во јем елек трон ске тех но ло ги је, оста ла у ве ли кој ме ри 
огра ни че на схва та њем о њи хо вој до ми нант но ин фор ма тив ној и еду ка-
тив ној функ ци ји. Ова кво схва та ње, у тек сту је ви ђе но као спу та ва ју ће 
у оства ри ва њу сло бо де ме диј ског из ра жа ва ња. У том сми слу, у тек сту 
се ин си сти ра на оства ри ва њу пот пу ни је сло бо де ме ди ја, при че му не 
би би ла за по ста вље на сло бо да има ги на тив ног и кре а тив ног де ло ва ња. 
Као основ ни пред у слов оства ре ња ове сло бо де пре по зна то је уво ђе ње све-
о бу хват ног и си сте мат ски спро ве де ног ме диј ског обра зо ва ња на свим 
ни во и ма, а с ци љем по ди за ња ме диј ске све сти пу бли ке и оспо со бља ва ња 
про фе си о нал них ка дро ва за ши рок спек тар ме диј ских за ни ма ња.

Кључ не ре чи: 
има ги на ци ја, ин фор ма ци ја, ма сов ни ме ди ји, ме диј ско обра зо ва ње, ре пре-
зен та ци ја, те о ри ја ме ди ја.

Има ги нар ни све то ви одав но су по ста ли кон сти ту тив ни за на ше раз у ме-
ва ње ствар но сти. Ова кав од нос, ипак се не мо же са гле да ти као по сле ди ца 
раз во ја елек трон ске тех но ло ги је и ма сов них ме ди ја у њи хо вом да на шњем 
од ре ђе њу. Би ло да су раз ло зи би ли ре ли гиј ске или лич не при ро де, чо век 
је још у дав на вре ме на раз ви јао спо соб ност да се ужи ви у кон стру и са не, 
има ги нар не све то ве. До раз во ја елек трон ских ме ди ја, има ги нар ни све то-
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ви нај че шће су би ли по сре до ва ни раз ли чи тим умет нич ким прак са ма. И 
упра во је ова по сре ду ју ћа уло га би ла јед на од бит них функ ци ја умет но сти. 
Ро ма ни, сли ка ни при ка зи, по е зи ја, ар хи тек ту ра, итд., отва ра ли су вра та 
фан та стич ним све то ви ма у ко ји ма су ју на ци жи ве ли по по себ ним пра-
ви ли ма, у по себ ном вре ме ну и у про сто ру ко ји се у ми сли ма мо гао ожи-
ве ти. Чак ни фо то гра фи ја ни је од ба ци ла ве зу с има ги нар ним, отва ра ју ћи 
до вољ но про сто ра умет нич кој кон струк ци ји и ис тра жи ва њу фик тив ног 
(То дић, 2008: 199–209).

Ови су има ги нар ни све то ви још у про шло сти уче ство ва ли у из град њи 
укуп не чо ве ко ве сли ке о све ту. Љу ди од зна ња, би ли су све сни овог фе-
но ме на и пре раз во ја са вре ме не пси хо ло ги је и пе да го ги је, те је пи та ње о 
ути ца ју има ги нар них све то ва на раз у ме ва ње ре ал но сти дав но по ста вље-
но. Још је Пла тон го во рио о ути ца ју му зи ке и умет но сти на чо ве ка. Хри-
шћан ски те о ло зи уви де ли су сна гу ути ца ја има ги нар них све то ва на чо ве-
ков дух. Му зи ка ком по но ва на за ми се, фре ске и скулп ту ре у хри шћан ским 
ба зи ли ка ма, тре ба ло је да учвр сте ве ру, отва ра ју ћи про зор у иде ал ни свет 
бо жан ске чи сто те. С дру ге стра не, сви они има ги нар ни све то ви ко ји се 
ни су укла па ли у дог мат ске ста во ве, ви ђе ни су као прет ња ус по ста вље ном 
си сте му вред но сти и по сто је ћим дру штве ним од но си ма.

Раз вој умет но сти, у ве ли кој ме ри био је од ре ђен стра хом од има ги нар ног. 
Же ља да се дру штве ни од но си под ре де до го во ре ним мо де ли ма њи хо вог 
раз у ме ва ња, под ста кла је на на сто ја ње да се и има ги нар ни све то ви под-
врг ну стро гој кон тро ли. Спа љи ва ње књи га и умет нич ких сли ка, цен зу ра, 
кон тро ла из во ђач ке прак се, итд., упра во и ма ни фе сту ју ова кво на сто ја-
ње. У не ким слу ча је ви ма има ги нар ни све то ви схва та ни су као до те ме ре 
штет ни, да су по је ди не прак се у пот пу но сти би ле за бра њи ва не. Пла тон 
из сво је иде ал не др жа ве про те ру је еп ске пе сни ке и дра ма ти ча ре, про рок 
Му ха мед ве ли ку опа сност ви ди у му зи ци, а хри шћан ски те о ло зи сву се-
ку лар ну умет ност од ре ђу ју као идо ло по кло нич ку и про тив ну ин те ре си ма 
хри шћан ске за јед ни це.2

Кон тро ла има ги нар них све то ва на ста вље на је и у два де се том ве ку. На ро-
чи то су ауто ри тар ни ре жи ми при хва та ли отво ре не ме ха ни зме кон тро ле 
има ги нар ног. По зна та су на ци стич ка уни шта ва ња свих оних де ла ко ја су 
из ла зи ла из до зво ље них иде о ло шких окви ра. Слич ни од но си би ли су ус-

2 Ин те ре сант на је чи ње ни ца да је упр кос не га тив ном ста ву исла ма пре ма му зи ци, упра во 
му зи ка у ве ли кој ме ри до при не ла ши ре њу ове ре ли ги је на Ис ток, и ње но при хва та ње у Ин-
ди ји и Па ки ста ну.
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по ста вље ни и у со ци ја ли стич ким зе мља ма. Мо жда нај дра стич ни ји при-
мер пред ста вља ис ку ство Со вјет ског Са ве за као пр ве зе мље со ци ја ли зма. 
Со вјет ска кул тур на по ли ти ка ста љи ни стич ког пе ри о да по ста ви ла је чвр-
сте окви ре умет нич ком ра ду. Све оно што се ни је укла па ло у по ста вље ни 
по ли тич ки про грам би ло је од ба ци ва но, а но си о ци нео фи ци јел них схва-
та ња мар ги на ли зо ва ни.

Раз вој са вре ме них ма сов них ме ди ја и ко му ни ка циј ске тех но ло ги је, те убр-
за на раз ме на ин фор ма ци ја на гло бал ном ни воу, отво ри ли су но ве мо гућ-
но сти ре а ли за ци је има ги нар них све то ва. Тех ни ке ре а ли стич ког при ка зи-
ва ња и пер спек ти ве, ве ко ви ма раз ви ја не у ли ков ним умет но сти ма, у са мо 
јед ном ве ку из гу би ле су зна чај у до ча ра ва њу има ги нар них све то ва, а за-
хва љу ју ћи илу зи о ни стич ким тех ни ка ма омо гу ће ним раз во јем са вре ме не 
тех но ло ги је. Тех но ло шки раз вој, при том, ни је са мо омо гу ћио раз вој но вих 
из ра жај них сред ста ва, већ је и убр зао про цес про из вод ње има ги нар ног. 
Ово је да ље во ди ло ње го вом ма сов ном (ре)про ду ко ва њу и бр жем „ди стри-
бу и ра њу“. Раз ви је ном мо гућ но шћу ка ко тех нич ког про ду ко ва ња при ка за, 
та ко и ре про ду ко ва ња сли ке ем пи риј ске ствар но сти уну тар елек трон ских 
ме ди ја, на ја вљен је крај кон крет не про стор не и вре мен ске уте ме ље но сти 
има ги нар них све то ва. То зна чи да има ги нар ни све то ви пре ста ју да бу ду 
до ступ ни са мо у не ком од ре ђе ном тре нут ку (вре ме из во ђе ња ми се, по зо-
ри шне пред ста ве, раз ли чи тих це ре мо ни ја и сл.), или ве за ни за кон кре тан 
про стор (храм, град ски трг, итд.).

Са раз во јем елек трон ске тех но ло ги је, област има ги на тив ног де ло ва ња 
про ши ре на је и на елек трон ске ме ди је. За хва љу ју ћи пла не тар ном умре жа-
ва њу и ства ра њу гло бал ног мре жног дру штва, има ги нар ни све то ви по ста-
ју све при сут ни. Они по ста ју јед на ко део при ват ног (те ле ви зи ја, Ин тер нет, 
ра дио) и јав ног про сто ра (бил бор ди, екра ни на јав ним ме сти ма, пре но сни 
пле је ри и ра дио-апа ра ти), ре ла ти ви зу ју ћи и са мо раз гра ни че ње на при-
ват но и јав но.

У исто вре ме, убр за на пла не тар на раз ме на ин фор ма ци ја под ста кла је раз-
ме ну иде ја кон сти ту тив них за има ги нар не све то ве. Дав но из ре че на Ма-
клу а но ва те за о гло бал ном се лу, мо гла би се при ме ни ти и на свет има ги-
нар ног, пре ко иден ти фи ка ци је до ступ но сти јав них сно ва на пла не тар ном 
ни воу, те ус по ста вље не отво ре не раз ме не вред но сти, иде ја, фан та зи ја и 
кон це па та. Гло бал на раз ме на јав них сно ва отво ри ла је мо гућ ност ду бљој 
хи бри ди за ци ји има ги нар них све то ва. За хва љу ју ћи гло бал ном про сти ра-
њу има ги нар них све то ва, омо гу ће ном ус по ста вље ном пла не тар ном ме диј-
ском мре жом и отва ра њем тр жи шта, има ги на ци ја, да нас све ви ше обез-
бе ђу је об је ди њу ју ћи кул тур ни оквир на пла не тар ном ни воу. Има ги нар ни 
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све то ви, на тај на чин, по ста ју је дан од бит них фак то ра збли жа ва ња раз ли-
чи тих ло ка ли те та и за јед ни ца.

За хва љу ју ћи екс пан зив ном тех но ло шком раз во ју и мо гућ но сти ма ко је је 
отво ри ла елек трон ска тех но ло ги ја, свет има ги нар ног се из умет но сти про-
ши рио на свет ма сов них ме ди ја (у са вре ме ном од ре ђе њу пој ма). Страх од 
ма ни пу ла ци је ин фор ма ци ја ма пу тем ма сов них ме ди ја, за хва љу ју ћи овом 
про це су, до пу њен је стра хом од има ги нар ног. Ма ни пу ла тив на моћ ме ди ја, 
иако раз ли чи то схва та на, пред ста вља зна ча јан сег мент те о риј ског про ми-
шља ња у два де се том и два де сет пр вом ве ку. Са раз во јем ма сов них ме ди ја 
све је че шће по ста вља но пи та ње њи хо вог ути ца ја на пу бли ку. Да ју ћи ве ћи 
или ма њи зна чај ути ца ју ме ди ја на ста во ве пу бли ке, те о ри је о ефек ти ма на 
ста во ве про ла зи ле су кроз раз ли чи те фа зе са гле да ва ња ме диј ских учи на-
ка, раз ви ја ју ћи се у скла ду са до ми нант ном ин те лек ту ал ном кли мом вре-
ме на у ко јем су на ста ја ле (Ми ли во је вић, 2001: 151).

Ин те лек ту ал на ат мос фе ра ко ја је обе ле жи ла пр ве де це ни је два де се тог ве-
ка, ути ца ла је на са гле да ва ње ме диј ских по ру ка као ди рект них и моћ них 
сти му лу са на ак ци ју ато ми зи ра не ма се ми ли о на чи та ла ца, слу ша ла ца или 
гле да ла ца. Ма сов ни ме ди ји схва та ни су као мо ћан ин стру мент уки да ња 
бли ско сти, не по сред но сти и кри тич ког ста ва код пу бли ке (Ми ли во је вић, 
2001: 151).

Ста би ли за ци ја по ли тич ких од но са на кон Дру гог свет ског ра та, до при не ла 
је ус по ста вља њу друк чи јег те о риј ског по гле да на свет. Уве ре ње о сна жном 
ути ца ју ме ди ја на ста во ве пу бли ке, ко је је обе ле жи ло ин те лек ту ал на кре-
та ња у прет ход ном пе ри о ду, по чи ње све сна жни је да би ва кри ти ко ва но. У 
раз у ме ва њу ме диј ских ефе ка та, све ве ћи зна чај при да је се со ци јал ним и 
кул тур ним фак то ри ма ко ји по сре ду ју из ме ђу пу бли ке и по ру ке.

По чет ком се дам де се тих го ди на ја ча ин те рес за иде о ло шку ана ли зу ме диј-
ских са др жа ја. Мно го број на ис тра жи ва ња по ка за ла су ка ко ме ди ји до при-
но се „кул ти ва ци ји пер цеп ци је“ у скла ду са вла да ју ћим по рет ком, те да су 
мо ћан ин стру мент со ци јал не кон тро ле и про дук ци је при стан ка на по сто-
је ће усло ве у дру штву, од но сно да као је дан од глав них „иде о ло шких др-
жав них апа ра та“ до при но се очу ва њу хе ге мо ни је (Ми ли во је вић, 2001: 153). 
Иде о ло шка по зи ци ја нај пре је тра же на у еми си ја ма ве сти, као и у ме диј ској 
об ра ди „кон тро верз них“ те ма. У ка сни јим ис тра жи ва њи ма, иде о ло шки 
ути цај тра жен је и ван до ку мен тар них жан ро ва. Од сре ди не се дам де се тих 
го ди на, ис тра жи ва ња се пре све га усре дсре ђу ју на иде о ло шку ана ли зу за-
бав них и драм ских са др жа ја, те се раз ви ја по се бан ин те рес за по пу лар не 
ма га зи не, као и раз ли чи те те ле ви зиј ске и ра дио еми си је. У спро ве де ним 
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ис тра жи ва њи ма до шло се до за кључ ка да ови ме диј ски жан ро ви про мо-
ви шу чи тав низ „оп ште по зна тих“, „здра во ра зум ских“ зна че ња, ко ја су за-
пра во кон стру и са на, по ли тич ки опре де ље на и иде о ло шки уте ме ље на. Ови 
кон струк ти, по том се при хва та ју као стан дар ди у да љем дру штве ном де ло-
ва њу. На тај на чин ме диј ске по ру ке ко је су де кла ри са не као не по ли тич ке, 
по ста ју кључ не за раз у ме ва ње са вре ме них по ли тич ких од но са, јер сво јој 
пу бли ци ну де оквир за ту ма че ње по сто је ће по ли тич ке кли ме.

У са вре ме ним при сту пи ма, све ви ше па жње по кла ња се пи та њу ме диј ске 
про фе си о на ли за ци је. Ово је на ро чи то ис так ну то у де мо крат ским дру-
штви ма, у ко ји ма ме ди ји ужи ва ју зна чај ну ауто но ми ју. У усло ви ма у ко-
ји ма је за ко ном, као и раз ли чи тим дру штве ним ме ха ни зми ма, од ре ђе на 
не за ви сност ме ди ја, ка ко од вла сти, та ко и од при ти ска тр жи шта, на ро чи-
то зна чај на уло га у ства ра њу ин тер пре та тив них окви ра, да та је ме диј ским 
про фе си о нал ци ма. Оту да се у са вре ме ним ме диј ским ис тра жи ва њи ма по-
себ на па жња при да је при стра сно сти и лич ном ин те ре су про фе си о на ла-
ца, те њи хо вој пот чи ње но сти до ми нант ним кул тур ним мо де ли ма. У том 
сми слу, ме диј ско обра зо ва ње, као и ин си сти ра ње на раз ви ја њу кри тич-
ког ста ва, по ста је пред у слов за мо би ли са ње ме диј ских про фе си о на ла ца за 
дру штве но-од го вор но и етич ки уте ме ље но де ло ва ње.3

Зах тев за усва ја њем јед ног са вре ме ни јег кон цеп та обра зо ва ња од по себ-
ног је зна ча ја за раз вој ка дро ва уну тар ме диј ских за ни ма ња. Убр за ни раз-
вој елек трон ске тех но ло ги је и ус по ста вља ње пла не тар не ме диј ске мре же, 
на ме ће по тре бу ре де фи ни са ња стан дар да и тра ди ци о нал но схва ће них 
при сту па у ме диј ским про фе си ја ма (Јев то вић, 2008: 117). Ви со ко школ ске 
уста но ве, као и раз ли чи ти ал тер на тив ни еду ка тив ни цен три, су о ча ва ју се 
са про бле мом пра ће ња ве о ма ди на мич ног раз во ја схва та ња у обла сти те-
о ри је ме ди ја, што још сна жни је на ме ће по тре бу за ус по ста вља њем ду го-
роч ног и ком плек сног еду ка тив ног про гра ма у овој обла сти. Ов де по себ но 
тре ба ис та ћи зна чај еду ка ци је за уред нич ке по зи ци је, за прав но ре гу ли-
са ње про сто ра ме диј ског де ло ва ња, за кри тич ко-те о риј ско са гле да ва ње и 
про ми шља ње ме диј ског про сто ра, пла ни ра ње и спро во ђе ње оп штег ме-
диј ског обра зо ва ња и обра зо ва ња пу тем ме ди ја, еду ка ци је про фе си о нал-

3 На Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, у сеп тем бру 2007, одр жан је на уч ни скуп под 
на зи вом Књи га за ме ди је – ме ди ји за књи гу. У рас пра ви су уче ство ва ли еми нент ни до ма ћи 
те о ре ти ча ри и прак ти ча ри у обла сти ме ди ја, ме ђу ко ји ма: Див на Вук са но вић, Зо ран Јев то-
вић, Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић, Бра ни мир Стој ко вић, Ра де Ве ља нов ски, Ми о драг Ми ја 
Илић, Је ле на Ђор ђе вић, Де ја на Пр њат и др. По вод де ба те би ло је за јед нич ко на сто ја ње во-
де ћих до ма ћих струч ња ка из обла сти сту ди ја ме ди ја и из да вач ке ку ће Clio, да се уса гла се 
при сту пи и по ста ве еду ка тив ни стан дар ди у обла сти ме диј ског об ра зо ва ња.
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них но ви на ра, те шко ло ва ње за ши ри спек тар спе ци ја ли зо ва них про ду-
цент ско-еко ном ских ме диј ских про фе си ја.

Уло га ме ди ја у са вре ме ном дру штву, зна чај ин фор ма ци ја, сна га ме диј ског 
де ло ва ња, по тре ба за пре ци зно прав но ре гу ли са ним од но си ма, са мо су не-
ке од те мељ них та ча ка ко ји ма је зах тев за про фе си о нал ним раз во јем ка-
дро ва у обла сти ме ди ја по др жан. На овај на чин, су жа ва се про стор ама те-
ри зму и не кри тич ком де ло ва њу, чи је по сле ди це на раз вој јед ног дру штва 
мо гу би ти ду го роч не, а кат кад и не на док на ди ве. По ред то га, про фе си о-
на ли за ци ја под ра зу ме ва и ин си сти ра ње на по што ва њу етич ких ко дек са, 
чи ме се ства ра ју усло ви да се је зик мр жње и не то ле ран ци је, спек та ку ла-
ри за ци ја на си ља, смр ти, деск трук ци је, те ра зни об ли ци сен за ци о на ли зма, 
вре ђа ња гра ђан ског до сто јан ства, не ис по ру чу ју у до мо ве и јав не про сто ре 
(Дра ги ће вић-Ше шић, 2008: 28–29).

Зах тев за ме диј ским обра зо ва њем, мо же се са гле да ти као по ста вљен на 
два ни воа. На и ме, он под ра зу ме ва зах тев за про фе си о на ли за ци ју ме диј-
ских за ни ма ња, али и ин си сти ра ње на еду ка ци ји за раз у ме ва ње ме диј ских 
тек сто ва и са мог про сто ра ме диј ског де ло ва ња. Ме диј ско обра зо ва ње пре 
све га под ра зу ме ва сти ца ње ме диј ске пи сме но сти, у зна че њу упо зна ва ња 
са ме при ро де са вре ме них ме ди ја, раз ви ја ње раз у ме ва ња и кри тич ког са-
гле да ва ња ме диј ских по ру ка, те раз у ме ва ња уло ге ме ди ја у са вре ме ном 
дру штву. Си сте мат ско и про фе си о нал но пла ни ра но ме диј ско опи сме ња-
ва ње, да нас се сма тра јед ним од ну жних усло ва за ус по ста вља ње и раз-
вој де мо крат ског дру штва (Ко раћ, 2005: 511). Но, без об зи ра на са гла сност 
око ове по тре бе, не по сто ји пре ци зна са гла сност у на чи ну ре а ли за ци-
је ме диј ског обра зо ва ња. Пре ма ми шље њу Див не Вук са но вић, ме диј ско 
обра зо ва ње тре ба ло би да по слу жи као те мељ за са зна ва ње са мог окви ра 
ствар но сти, од но сно прак тич ког де ло ва ња уну тар „ма три ца“ спе ци фич не 
ме диј ске па ра диг ме (Вук са но вић, 2008: 38–39). То би да ље зна чи ло да ме-
диј ско обра зо ва ње ни је мо гу ће оства ри ти без план ски спро ве де ног про-
це са еду ка ци је, ко јим се ин си сти ра на учвр шћи ва њу де мо крат ских про-
це са и раз во ју гра ђан ског дру штва. По треб но је да ме диј ско обра зо ва ње 
бу де кри тич ки уте ме ље но, усме ре но про тив усва ја ња сте ре о ти па ко ји ма 
је ме диј ска ин ду стри ја по себ но при вр же на, те про тив сва ког об ли ка кон-
зу ме ри зма ква зи ин фор ма тив них, ква зи е ду ка тив них, ква зи у мет нич ких и 
ква зи кул тур них са др жа ја.

Је дан од за да та ка ме диј ског обра зо ва ња, сва ка ко би тре ба ло да бу де и пре-
вла да ва ње стра ха од ме диј ских ег зи стен ци ја. Страх од ма ни пу ла тив ног 
деј ства ма сов них ме ди ја, ис кри вље ња сли ке ствар но сти, по др жа ва ња и 
ус по ста вља ња сте ре о ти по ва пу тем ме диј ских ре пре зен та ци ја, на ме та ња 
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мо де ла по на ша ња, као и страх од по гре шног раз у ме ва ња и до жи вља ва ња 
ем пи риј ске ствар но сти, у ве ли кој ме ри уте ме љен је у све сти о не по сто ја њу 
ме диј ског обра зо ва ња код ши ре пу бли ке.

Скло ност са гле да ва ња ме диј ских при ка за као објек тив них од ра за ем пи-
риј ске ствар но сти, ре зул тат је ду бо ког не ра зу ме ва ња ме диј ских све то ва. 
Ме диј ски про стор не пред ста вља оквир уну тар ко јег се огле да ем пи риј ска 
ствар ност, већ уну тар ко јег се ре а ли зу ју мо гу ћи све то ви и ус по ста вља ју 
мо гу ћи од но си, те про стор уну тар ко јег се оства ру ју мо гу ће ин тер пре та-
ци је ре ал но сти. У том сми слу од на ро чи тог је зна ча ја ус по ста вља ње чвр сте 
ди стинк ци је из ме ђу раз у ме ва ња и до жи вља ва ња ме диј ски ре про ду ко ва-
них до га ђа ја и по ја ва, и раз у ме ва ња и до жи вља ва ња ем пи риј ске ствар но-
сти. Нео п ход ност ус по ста вља ња ове ди стинк ци је усло вље на је већ са мом 
раз ли ком у по ре клу ем пи риј ске и ме диј ске ствар но сти.

Усва ја ње ове раз ли ке, ме ђу тим, у ве ли кој ме ри оте жа но је ин фор ма тив ном 
уло гом ма сов них ме ди ја. Мо гућ ност упо тре бе ма сов них ме ди ја у пре но-
су ин фор ма ци ја, на ме ће зах тев за раз у ме ва њем ме диј ских ре пре зен та ци ја 
као исти ни тих и све о бу хват них од ра за ем пи риј ске ствар но сти. На и ме, је-
ди но ова ко њи хо во са гле да ва ње, упра во пред ста вља и услов уче шћа ма-
сов них ме ди ја у про це су ин фор ми са ња. Да би оства ри ли ову сво ју уло гу, 
ма сов ни ме ди ји мо ра ју да бу ду схва ће ни као по у зда ни пре но си о ци по ру-
ка, а ме диј ске ег зи стен ци је као огле дал не ре флек си је ем пи риј ске ствар-
но сти и по сто је ћих или по тен ци јал них од но са у њој. Ка ко се ква ли тет 
сва ке ре флек си је оце њу је сте пе ном ње не исти ни то сти, то би и вред ност 
ме диј ских ре пре зен та ци ја, сле де ћи из не то по ла зи ште, тре ба ло оце њи ва ти 
пре ци зно шћу од ра жа ва ња ем пи риј ске ствар но сти и од но са у њој. Оту да 
је и ра зу мљи во на сто ја ње да се ус по ста ве окви ри дру штве но од го вор ног и 
етич ки уте ме ље ног но ви нар ског ра да, а ра ди спре ча ва ња упо тре бе ме ди ја 
у ма ни пу ла тив не свр хе.

Ин си сти ра ње на ис кљу чи вом оства ри ва њу ин фор ма тив не функ ци је ма-
сов них ме ди ја, зна чи ло би и по ста вља ње зах те ва да сва ки ме диј ски го вор 
бу де за шти ћен од ути ца ја има ги на ци је, те ре а ли зо ван уну тар пре ци зно 
де фи ни са них пра ви ла ко ди ра ња и де ко ди ра ња по ру ка. Ја сно је да ре а ли-
за ци ја ова квих зах те ва на и ла зи на низ пре пре ка. У вре ме ну по сто ја ња 
гло бал не ме диј ске мре же, по сто ја ња ко мер ци јал них ме диј ских аген ци ја, 
ве ли ког бро ја ме диј ских ку ћа, те отво ре не мо гућ но сти ва нин сти ту ци о-
нал ног пре но са зна че ња пу тем ме ди ја (Ин тер нет сај то ви, блог, чет, феј-
сбук, фо рум, итд.), го то во је не мо гу ће ус по ста вља ње ме ха ни за ма ко ји би 
га ран то ва ли исти ни тост и све о бу хват ност пре не тих зна че ња. По ред то га, 
по сто је ћа мо гућ ност оства ри ва ња ре пре зен та ци ја пу тем гло бал не ме диј-
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ске мре же, до дат но оте жа ва на сто ја ње да се уста но ви је дин ствен си стем 
ко ди ра ња и де ко ди ра ња ме диј ских по ру ка, или пак усво ји је дин стве на за-
кон ска ре гу ла ти ва ко ја би ва жи ла на пла не тар ном ни воу.

Без об зи ра на зна чај ин фор ма тив ног де ло ва ња ма сов них ме ди ја, би ло би 
по гре шно прет по ста ви ти да се њи хо ва функ ци ја у њој ис цр пљу је. Има-
ги на ци ја, кре а тив ност, раз ли чи ти ко лек тив ни сно ви и ин ди ви ду ал не 
фан та зи је, мо гућ ност сво је ре а ли за ци је, да нас нај че шће на ла зе у сај бер 
про сто ру (cyber spa ce). У том сми слу се и обез бе ђи ва ње сло бо де ме диј ске 
има ги на ци је мо же схва ти ти као је дан од бит них чи ни ла ца у обез бе ђи ва-
њу укуп не сло бо де из ра жа ва ња. Кон тро ла упо тре бе ме ди ја и цен зу ра ме-
диј ских ег зи стен ци ја, иако че сто под стак ну ти же љом да се за шти те гра-
ђан ска пра ва и де мо крат ски прин ци пи, не ну де пер спек ти ву сло бод ног 
кри тич ког ми шље ња. У том сми слу, страх од има ги нар ног и мо гућ но сти 
ма ни пу ла ци је пу тем ме ди ја, уме сто да да ју по во да гу бље њу по ве ре ња у 
ма сов не ме ди је, тре ба ло би да под стак ну на упо зна ва ње упо тре бе ме ди ја, 
ду бље раз у ме ва ње ме диј ских про сто ра и ме диј ских ег зи стен ци ја, те за у-
зи ма ње кри тич ког и те о риј ски уте ме ље ног ста ва пре ма све ту ме диј ских 
ре пре зен та ци ја.

Страх од има ги на ци је и те жња за ус по ста вља њем ње не кон тро ле, не ка-
да до ми нант ни у умет нич ко те о риј ским раз ма тра њи ма, сво је упо ри ште 
да нас на ла зе у по ле мич ким рас пра ва ма о ма сов ним ме ди ји ма и њи хо вој 
дру штве ној уло зи. Ово ме је на ро чи то до при нео раз вој тех но ло ги је, ко ји 
је отво рио мо гућ ност ин тер ак тив ног де ло ва ња пу тем елек трон ских ме-
ди ја. Уз ди за њем ре а ли за ци је има ги нар ног са ни воа пер цеп ци је на ни во 
уче шћа, гра ни ца из ме ђу ме диј ског про сто ра и ем пи риј ског све та учи ње на 
је још по ро зни јом, чи ме је да та до дат на пот по ра зах те ви ма за ус по ста вља-
њем кон тро ле ме диј ских ег зи стен ци ја.

Раз ли чи тим те о риј ским при сту пи ма уну тар сту ди ја ме ди ја, пре те жно 
је на гла ша ван зна чај ин фор ма тив ног и еду ка тив ног де ло ва ња ма сов них 
ме ди ја, чи ме је афир ми сан не га ти ван став пре ма њи хо вој има ги на тив-
ној функ ци ји. Ме ђу тим, про ши ре ње ре а ли за ци је има ги нар ног из умет-
нич ких на ме диј ске све то ве, иако до не кле огра ни ча ва ју ће за афир ми са-
ње ин фор ма тив ног де ло ва ња ма сов них ме ди ја, мо гло би би ти схва ће но и 
као оства ре ње по тре бе за кон цеп ту али за ци јом мо гу ћих све то ва и од но са. 
Упра во ову мо гућ ност скло ни смо да са гле да мо као бит ну у обез бе ђи ва-
њу пот пу ни је сло бо де ме диј ског де ло ва ња. Као основ ни пред у слов оства-
ре ња ове сло бо де пре по зна то је пре вла да ва ње стра ха од по и сто ве ћи ва ња 
ме диј ских ре пре зен та ци ја са објек тив ним и све о бу хват ним ре флек си ја ма 
ем пи риј ског све та. Ка ко би ово би ло по стиг ну то, по треб но је не са мо уво-
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ђе ње ја сног раз гра ни че ња из ме ђу ин фор ма тив ног и кре а тив ног де ло ва ња 
ма сов них ме ди ја већ и уво ђе ње све о бу хват ног и си сте мат ски спро ве де ног 
ме диј ског обра зо ва ња на свим ни во и ма, с ци љем да се по диг не ме диј ска 
свест пу бли ке и оспо со бе про фе си о нал ци за ши рок спек тар ме диј ских за-
ни ма ња.
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CON TEM PO RARY ME DIA BET WE EN 

IMA GI NA TION AND RE FLEC TI VE RE A LITY

Sum mary

Th e star ting po int in the text is the at ti tu de that the pos si bi lity to fully ex pand 
ima gi na ti ve and cre a ti ve ac ti ons in to the fi  eld of mass-me dia, alt ho ugh ini-
ti a ted by the elec tro nic tec hno logy de ve lop ment, re ma i ned in a gre at ex tent 
li mi ted by the un der stan ding of the ir do mi nant in for ma ti ve and edu ca ti o nal 
fun ction. By diff  e rent the o re ti cal ap pro ac hes, the im por tan ce of in for ma ti ve 
and edu ca ti ve fun cti ons of mass-me dia is be ing emp ha si zed, le a ding the reby 
to the cri ti que of ima gi na ti ve fun ction of mass-me dia. Ho we ver, the very re a-
li sa tion of ima gi na tion in me dia-worlds can be seen as so met hing which ful fi ls 
the need for con cep tu a li zing the pos si ble worlds and re la ti ons. Emp ha si zing 
of in for ma ti ve and edu ca ti ve fun ction of mass-me dia is vi e wed in the text as 
im pe ding when it co mes to the re a li za tion of free me dia ex pres si on. In that sen-
se, it is in si sted in the text on the re a li za tion of full me dia fre e dom by me ans 
of which fre e dom of ima gi na ti ve and cre a ti ve ac tion wo uld not be ne glec ted. 
As the ba sic pre con di tion of re a li zing this fre e dom, pre va i ling fe ar to iden tify 
me dia re pre sen ta ti ons with ob jec ti ve and com pre hen si ve re fl ec tion of em pi ric 
world is re cog ni sed. Th e ten dency of un der stan ding me dia re pre sen ta ti ons as 
the ob jec ti ve re fl ec ti ons of em pi ri cal re a lity is the re sult of a de ep mi sun der-
stan ding of me dia-worlds. Me dia spa ce is not a re fl ec tion of em pi ri cal re a lity, 
but spa ce in which the pos si ble worlds and re la ti ons, as well as pos si ble in ter-
pre ta ti ons of re a lity, can be re a li sed. Th e fe ar of con struc ting ste re otypes and 
ma ni pu la tion by me dia is mostly ba sed on re cog ni zing the ab sen ce of me dia 
edu ca ted re ci pi ents. With the aim to ac com plish a wi der fre e dom of me dia spe-
ech, the need not only to in tro du ce cle ar diff  e ren ti a tion bet we en in for ma ti ve 
and cre a ti ve fun ction of mass-me dia, but al so to in tro du ce com pre hen si ve and 
syste ma ti cally per for med me dia edu ca tion on all the le vels is emp ha si sed, and 
all this with the aim to ra i se pu blic awa re ness of the me dia and qu a lify pro fes-
si o nal per son nel for a wi de ran ge of me dia pro fes si ons.


