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МЕДИЈСКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ
НОВОГ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА
Апстракт: У раду се анализирaју мас-медији са аспекта пропаганде, ревизије историје и стварања негативних стереотипа о Србији и српском народу. На стогодишњицу Првог светског рата, на делу је темељна ревизија историје а утицај медија,
телевизије, интернета, филма, поготово историјског спектакла, веома је значајан
јер новије генерације своје ставове о појединим државама и нацијама не формирају
на основу чињеница, историјских књига, већ на основу јефтиних холивудских
продукција. Циљ рада је да се укаже на чињеницу да „меки” методи деловања
побочним каналима, какви су медији, друштвене мреже, често завршавају много
више посла него званична дипломатија. Савремени мас-медији су се показали као
један нов и моћан алат ребрендирања држава и нација, а Србија би морала адекватно одговорити на такав изазов, узевши у обзир да је са великим закашњењем
схватила колики је и какав стварни утицај лобирања и ангажовања лобистичких
кућа у припремању и доношењу важних одлука на међународној политичкој сцени.
Кључне речи: пропаганда, ревизионизам, мас-медији, мека моћ, Србија.
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УВОД
Упркос аргументованим научним оспоравањима, посредством медија
и усменим предањима многа веровања о томе шта је по здравље добро, и даље опстају. Савети о детоксикацији организма и разни тестови
интолеранције на храну стижу од маркентишких, а не медицинских
стручњака. У једном серијалу о Патагонији приказане су величанствене сцене чилеанског вулкана Калбуко. Док су лава и пепео куљали на
све стране, сцене „прљавих олуја” са муњама пружале су изванредни
спектакл гледаоцима. У серији „Залеђена планета” приказано је рођење
поларног медведа у дивљини и поред тога што су многи мишљења да
је то веома тешко или готово немогуће остварити. Недавно је Би-Би-Си
признао да је лажирао оба снимка. Снимак вулкана Калбуко укомпонован је са муњом у вулкану Кордон, а олуја са муњама је дигитални
додатак, тј. направљен је композитни снимак два патагонијска вулкана.
За рођење поларног медведа употребљен је снимак из јазбине у једном
парку природе у Немачкој. Да би се показали гледаоцима изванредни
спектакли, све више се прибегава медијским манипулацијама и употреби дигиталне технологије, како би извештаји били што драматичнији
а самим тим и популарнији. Власници медија правдају таква дешавања чињеницом да је тешко ухватити камером догађаје тог типа и да
је „неопходно” специјалним техникама приказати њихову изузетност.
Међутим, то не треба да чуди, ако се узме у обзир да је још 1917. године,
у Америци, основан Комитет за јавно информисање, и да је осмишљена
формулација да САД треба свима у Европи да донесе демократију.4 За
„гуруа пропагандиста Едварда Бернајса”, сестрића Сигмунда Фројда,
Други светски рат и зли Немци, који су у Атлантику, својим непрестаним терорисањем цивилних бродова, убијања недужних путника, била
је идеална прилика, иако је у то време петина бродова тонула сама због
застареле технологије. Он је човек који је за потребе моћне дуванске индустрије, допринео да жене масовно почну да пуше, подстицао је страх
од комунизма: за потребе месне индустрије пропагирао је „хранљиви
4

Почетком двадесетих година прошлог века, у Немачкој је формирана Централна служба
за истраживање узрока рата, чији је циљ био да се за немачке интересе придобије јавно
мњење у САД. Прве акције ове службе имале су за циљ да се докаже да су Француска и
Русија у лето 1914. биле спремне за рат. За домаћу јавност су се смишљали и пуштали
гласови да је улазак у рат био неминован, а да је кампања о ратној одговорности уперена
против земље. После 11. септембра Пентагон је формирао Биро за стратешки утицај (БСУ)
који има задатак да пласира лажне вести ради „тровања” светске штампе и међународног
јавног мњења „и пријатељских и непријатељских земаља”.
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доручак”, сланина и јаја; осмислио је термин „банана државе”... и све то
уз помоћ медија и медијских манипулација. Фазе оцрњивања оних које
САД једном одреде за своје непријатеље, недемократске државе, постале
су аксиом пропаганде. Захваљујући таквим примерима, историографија
сада поприма другачија тумачења, настала по диктату новог светског
поретка, потцењујући историјске изворе, заборављајући да је посао историчара да догађаје из прошлости учине разумљивим а не да доносе
личне вредносне и моралне ставове (Дашић, 2014).
Савремени медији, уз помоћ стручњака за односе са јавношћу, могу
сасвим неприметно да створе медијску реалност каква им у датом тренутку одговара. Наиме, савремено медијско окружење које обилује средствима манипулације шире јавности, пружа изврсне могућности за све
оне који их на тај начин желе употребити у своје сврхе. Уз коришћење
савремених достигнућа из области медија, креира се више истина, у зависности од способности ствараоца поруке, али и од спремности самих
реципијената, без обзира на географску одређеност ситуације и теме.
Француски психолог Густав ле Бон је пре више од сто година објавио
студију Психологија масе, у којој је навео да човек у гомили стиче врло
велику пријемчивост за оно што му медији наговештавају. И Бодријар
(1991, стр. 83) тврди да се уз помоћ медија производи нова стварност,
односно, стварност се симулира преплитањем и мешањем истинитог и
лажног – поистовећивањем стварног и имагинарног. Изговорене речи
и мисли, појмови и чињенице добијају жељено значење јер се уз помоћ
масовних медија изнова и изнова понављају и саопштавају као непобитне истине.
„Мас-медији имају велику моћ у манипулисању, а делујући на овај
начин наглашен је један суштински парадокс. Ширећи сирову фасцинацију терористичког чина, и они сами постају терористи, зато што и
сами теже ка фасцинацији” (Дашић, Стаменковић, 2015, стр. 922).

Француски сатирични магазин Шарли ебдо наставио је са објављивањем карикатура Мухамеда и након што су терористи упали у редакцију и током напада убили 12 људи. Нове карикатуре су изазвале талас
протеста у многобројним, углавном муслиманским земљама. У тим
протестима је погинуо велики број људи (Нигер, 128 људи), паљене су
хришћанске школе и цркве, а у Авганистану су демонстранти палили
француске симболе, између осталих француску заставу, узвикујући
„Смрт Француској” (Дашић, 2015б).
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Медији у служби националних интереса
Сасвим је логично да „медији треба да служе јавној употреби и уживању свих
грађана, а не приватној добити или профиту интересних групација и лобиста” (Кин, 1995, стр. 8–9). Међутим, обликовање света по новим обрасцима
темељи се на камуфлираним идејама политичке доминације, војне хегемоније и нескривене ароганције усмерене према свима који мисле другачије.
Средства комуникације најбржи су и најлакши начин за промену менталног
духа нације, осећања, културе, традиције, историје. Штампа, електронски
медији, издавачке куће, филмске компаније, агенције за односе са јавношћу,
телекомуникационе и рачунарске индустрије, образују чврст и универзални информацијски прстен који обухвата планету. Свет је у превирању:
снагу мишића мења снага ума, а уместо силом влада се информацијама и
пропагандом. Води се битка за територијама као отвореним тржиштима
производа и услуга, док политичким турбуленцијама управља онај ко има
приступ или контролу над глобалним медијима, светским банкама података
и телекомуникационим мрежама (Јевтовић, Милашиновић, 2010, стр. 84).
Медији су имали значајну улогу у разбијању Југославије. У истраживању америчког новинара Питера Брока, урађеном на 1.500 чланака из
новина и часописа 1992. године, публикованих од стране разних информативних агенција са Запада, дошло се до закључка да је однос публикација против Срба према оним за Србе био 40 : 1 (Merlino, 1993, стр. 265). И
Чомски с правом указује на огромне могућности медија да манипулишу
масама људи а да оне тога нису ни свесне, чак и уз њихов прећутни пристанак.5 Довољно је имати своје корумпиране новинаре, уреднике и друге
произвођаче и растураче информација које вам одговарају. Оне не морају
бити истините (Chomsky, 2002).
Медији су фабрике које производе фикцију уверљивију од реалности,
док се софистицираним обманама погледи јавности скрећу ка смеру
супротном од истине.
„Први логор у Босни и Херцеговини организовали су муслимани још у
првој половини 1992. године у Челебићима у којем су силоване Српкиње, а
о којем су евро-амерички мејнстрим медији, званичници и представници
Уједињених нација ћутали као заливени...” (Вуковић, 2014: 85).6
5
6

Само да се подсетимо да је и Чомски подлегао медијској пропаганди и био један од првих
потписника за бомбардовање Србије.
Посебно су опасни тзв. догађаји са обарачем, догађаји који су унапред испланирани и уз помоћ медија служили одређеним интересним групацијама да правдају војну интервеницију.
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Медијске манипулације у то време као да су шаблонски стваране,
па тако Марковић (2011, стр. 90; такође види у: Вуковић, 2006; 2014, стр.
147–148) објашњава фотографију „српског логора смрти” у листу Завртањ
која се 1992. године појавила у западној штампи и муњевитом брзином
обишла цели свет. То је био снимак енглеског новинара на телевизији
ИТН-а, где је на снимку испијено лице једне особе (Фикрет Алић) а мршавост толика да су се ребра осликавала и све то иза бодљикаве жице. Овај
кадар је изазвао реакцију у целом свету, јеврејска заједница се згрозила
(подсећањем на концентрационе логоре), а разматран је и у америчком
Конгресу. Америка је тада, након приказивања, заузела у Босни изразито
антисрпски став а недуго затим предузела и војну интервенцију.
Међутим, оно што је мало познато или се прећуткује, јесте да је телевизијска екипа дошла на лични позив Караџића (Митровић, 1997), а да
је америчка фирма за пропаганду, коју су ангажовале хрватске власти,
све време говорила о српским концентрационим логорима, од којих
је наводно, најгори био у Трнопољу. Такође, немачки новинар Томас
Дајхман проучавао је поменуту фотографију и открио да су истинити
наводи да су затвореници стајали са спољне стране жичане ограде и
да се она налазила око фотографа. Такође, новинар је закључио да би
било превише чудно да Караџић позива новинаре у концентрациони
логор, већ је то био сабирни центар за избеглице, које су могле да улазе
и излазе кад су хтеле. Дајхман је направио репортажу која је објављена
у немачком часопису Ново, након чега су уследила извињења неколико
немачких новинскиг редакција босанским Србима (Бјерке, 2011, стр. 34).
Полемика ко дефинише агенду политичких спектакала, владе или
медији, интезивирала се почетком деведесетих година прошлог века са
појавом Си-Ен-Ен ефекта. У то време су сликама из Багдада и Персијског
залива, сценама бомбардовања, ужаса и патњи, били изложени милиони
гледалаца. По тим теоријама, владе су након медијског притиска биле
принуђене да хитно поступају, најчешће слилеџијски и активно. Тако се
Клинтонова администрација свесно уплела у грађанске ратове у Босни
и на Косову и Метохији, али је исто тако избегла озбиљну улогу током
кризе у Дарфуру, иако су застрашујући снимци репортера доказивали
велику хуманитарну катастрофу. То јасно указује да су владе субјекти
који утврђују агенду међународног комуницирања, док медији утичу
начином презентације актуелног проблема (Јевтовић, Милашиновић
2010, стр. 89).
Сада је познато, да су поједина масовна убиства у Босни, поготово улица Васе Мискина
и Маркале, били од стране Муслимана режирана као представа за медије.
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Чомски je оптужио америчке политичаре и медије да имају двоструке
аршине кад описују нападе на цивиле и да ти описи зависе од тога ко је
нападе починио. „У живом сећању је само оно што је неко урадио нама,
а кад ми то исто урадимо другима, онда то називамо узвишеним и племенитим”, рекао је Чомски одговарајући на питања учесника програма
за синдикалне лидере на Правном факултету Универзитета Харвард.
Термин „живо сећање” недавно је употребио познати амерички адвокат
и борац за слободу говора Флојд Абрамс, описујући напад на „Шарли
ебдо” као „најопаснији напад на новинарство у живом сећању”. У терористичком нападу на редакцију тог сатиричног француског недељника
7. јануара убијено је 12 људи.
„У живом сећању Американаца није напад на Радио-телевизију
Србије 1999. године зато што су водеће новине о њему писале као оправданом, а Ричард Холбрук га хвалио. Тај напад, у којем је убијено 16
људи, правдан је тиме да је РТС наводно био део пропагандне машине
Слободана Милошевића” (Чомски, 2015).

Током рата у Босни догодила су се три масакра и о сваком се у медијима много говорило, са познатим закључком: зверски Срби су одговорни за
масакре. Први се догодио 27. маја 1992. године у Ферхадији, где се, док се
делио бесплатан хлеб, зачула јака експлозија. Камере су већ унапред биле
постављене на место догађаја, није се успело утврдити ко је одговоран за
овај злочин, али коме су поред медија потребни експерти... (Бјерке, 2011,
стр. 55). Само три дана касније, Савет безбедности Уједињених нација
усвојио је Резолуцију 757, којом су уведене санкције.
Други такав случај, догодио се 5. фебруара 1994. године, на Маркалама, сарајевској пијаци. Многобројни извештаји и аргументи говоре
да су за крвопролиће били одговорни Муслимани. Без обзира на то што
су извештаји експерата тврдили да је немогуће да је граната испаљена са српских положаја, да би Срби овим нападом само нанели штету
сами себи, да се са јужне стране Маркала налази двадесет метара висока
зграда, све поменуте чињенице су веома брзо нестале из евро-америчких медија. И трећи, најпознатији масакр, догодио се 28. августа 1995.
године на Маркалама, готово по истој матрици. Страдало је 37 људи, а
УНПРОФОР је закључио да су то урадили Срби. Британски и француски
експерти нису нашли ништа што је могло да укаже на то да су босански
Срби стајали иза овог напада. Само два дана након масакра, 30. августа,
НАТО је започео акцију „Намерна сила” интезивним бомбардовањем
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српских положаја и територија. Јасно је да све то само појачава сумњу
да је иза свега наведеног стајала Изетбеговићева влада, која је то исценирала „само” да би испровоцирала НАТО да нападне српске положаје
(Бјерке, 2011, стр. 57–58).7
Што се тиче Косова, након непрестаних напада терориста 1999. године
и снажног одговора српске војске, тражио се само повод да НАТО војно
интервенише. У извештају сенатског комитета Републиканске партије
америчком Конгресу од 12. августа 1998. године, стоји:
„Планови за интервенцију НАТО-а, предвођени Сједињеним Државама, углавном су завршени. Једино што недостаје је буран догађај са
усредсређеним и детаљним извештавањем медија, што ће политички
покренути интервенцију” (Вуковић, 2014, стр. 230).

Уз помоћ медија и Вилијема Вокера8 фитиљ је упаљен. Без обзира на
чињеницу што је било западних медија који нису прихватали Вокерове
тврдње да су српске снаге, 15. јануара 1999. године, у Рачку, масакрирале 45 косовских Албанаца, већ да су то учинили терористи ОВК-а, а да
су лешеви пренесени из других подручја – све је било исувише касно.
Истина никога није интересовала, медији су одрадили свој посао, многобројни извештаји о томе шта се заиста десило склањани су у страну,
а СР Југославија је зверски бомбардована. После две године од бомбардовања, фински форензичари закључили су да не постоје докази да су
Срби починили масакр у Рачку на Косову.
На интернету се већ одавно води рат између Истока и Запада. Тај рат
воде тролови, тј. особе које својим коментарима на текстове, смисленим
или бесмисленим, провоцирају читаоце, најчешће је реч о особама које
немају своје мишљење о некој ситуацији или тексту, него испуњавају
задатак, политички или маркетиншки. Портпарол украјинске војске
Леонид Матјукин се „забављао” када је на друштвеној мрежи Фејсбук
написао да су се „украјински војници сукобили (1. 9. 2014) са руским
тенковским батаљоном на истоку Украјине”. Касније је изјавио да то није
7

8

Прво испитивање кратера бомбе која је експлодирала на Маркалама, по британском
генералу Мајклу Роузу, команданту снага УН у Босни и Херцеговини, показало је да
је граната испаљена са босанске стране. Ово је посебно важно ако се има у виду да су
Муслимани склонили неке делове распрснуте мине пре него што су снаге УН стигле на
место догађаја. Али то је, наравно, заташкано (Вуковић, 2014, стр. 230).
Познат по помагању терористима у Ел Салвадору и Никарагви, „неутрални посматрач”
и „миротворац”. У већини случајева су њихови лажни извештаји рекламирани на сва
звона у мас-медијима, а евро-амерички званичници давали су им пун легитимитет.
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истина, да је желео да скрене пажњу на дешавања у Украјини. Медији
све више потпадају под утицај друштвених мрежа што доводи сваку вест
под сумњу (Дашић, 2015в).
На основу свега наведеног намеће се закључак да су мека и тврда моћ
повезане, да једна другој служе као подршка, јер су обе усмерене ка једном циљу. Утицајем на понашање других, чак и са далеко развијенијим
тактичким способностима, бољим руководством, обученијим људством
и, наравно, већом војном моћи, нити су Сједињене Америчке Државе
однеле победу у рату у Вијетнаму, нити је Совјетски Савез остварио оно
што је желео у Авганистану. Велика Британија је крајем 2015. одлучила да
Би-Би-Сију обезбеди додатних 400 милона евра како би проширио своје
присуство у глобалном медијском простору и ојачао британску меку
моћ. Европска унија је нешто раније основала Источни тим за стратешке
комуникације, са задатком да се позитивним порукама, промоцијом
европских вредности, већим финансирањем медија, супротстави „руској
пропаганди”. Истовремено се у Конгресу САД упозорава на опасност од
све веће „руске пропаганде”, која може бити јача од било које војске и
која снажно подрива безбедносне интересе у САД. У последње се време,
„мекани државни удари”, спроводе уз помоћ медија, тајкуна и корумпираних политичара, без употребе оружја и сивомаслинастих униформи.

Изгубљени медијски рат Србије
„Наша велика грешка је што нам је пропаганда слаба, али Бог зна да смо
ми у праву.”9
Са становишта историје као науке нужно је да се прошлост опише
„како се уистину догодило”. Међутим, у друштвеној пракси често се прича о прошлости употребљава, при томе радо злоупотребљава. Она се, по
потреби, подешава према новим потребама легитимисања старих или
нових права и могућности. Промена историјске слике, промена или стварање новог идентитета (историјског имиџа), често тражи измишљање
нових митова, осмишљавање нових историјских датума, места сећања,
дефинисање жртава и џелата, јунака и издајица. Прошлост и садашњост
пуни су таквих примера. То се може дефинисати као измишљање прошлости, писање пожељне историје, историјски ревизионизам и слично
(Делетић, 2015).
9

Радован Караџић, http://www.nspm.rs/politicki-zivot/bog-zna-da-smo-mi-u-pravu.html (31.
5. 2016).
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Медијске манипулације и покушаји ревизије историје нису новост,
па тако немачки књижевник Халер (Haller) у свом делу Порекло светског
рата (Der Ursprung des Weltkrieges), 1915. године износи низ неистина у
вези са Првим светским ратом. Супротно историјским чињеницама,
писац у целој књизи доказује да су за рат криве Русија и Србија, да су
атентат планирали „српски државни чиновници”, да је Русија пре објаве
рата почела мобилисати своје трупе против Аустрије и да су непријатељства према немачкој граници, и на истоку и на западу, иницирала
рат (Станојевић, 1915, 228–229).10 Данас, светској јавности се саопштавају
неистине и полуистине у вези са страдањем Срба у Првом светском
рату, o дешавањима деведесетих година прошлог века на тлу Балкана,
без обзира на постојање опипљивих, материјалних доказа који не иду у
прилог оваквим трврдњама. Србија је у Великом рату изгубила 28% становништва, Француска 10,5%, Немачка 9,8%, Аустроугарска 9,5%, Русија
1,2% (до Октобарске револуције 1917), Енглеска 5,1%, Белгија 1% и САД 0,2%
свог становништва. Ова статистика је веома важна, ако се узме у обзир
чињеница да се сада у појединим чланцима покушава маргинализовати
или сасвим занемарити страдање Србије у Великом рату.11
У свом раду Звијер (2005) доказује повезаност између политичких
потреба САД и филмске индустрије у разним фазама развоја Холивуда.
Ова сарадња је била најинтензивнија током хладноратовског сукоба,
посебно током прве две декаде, када је филмска продукција била некритички наклоњена према скоро свим интервенционистичким поступцима
државе на међународном плану. Он наводи да је утицај филма на друштво
сложенији и много посреднији од образаца класичног идеолошког утицаја, оличеног превасходно у текстуалним формама.
Мало је познато да је једна од највећих донација америчке администрације Косову изградња једног од највећих и најмодернијих филмских
студија у Европи. Налази се у предграђу Приштине. Једини је задатак
поменутог студија продукција филмова у којима је кључна теза да је
Косово одувек било територија коју су насељавали Албанци и да су Срби
ту само „у пролазу” (Митровић-Марић, 2009, стр. 173–177).
10

11

Актуелна тумачења и анализе догађаја из Првог светског рата настају по диктату новог
светског поретка, потцењујући историјске изворе. Кристофер Кларк је својом књигом
Месечари: како је Европа кренула у рат, која је 2013. године постала велики хит на Западу,
покренуо веома опасан ревизионистички талас у светској историографији, где се кривица
за Први светски рат пребацује са Немачке на Русију, Србију и Француску.
И поред ове чињенице, покушавају се маргинализовати српски губици или чак потпуно
занемарити и код бивших савезника у Великом рату. Један од примера је интервју са
унуком маршала Франшеа д’Епереа, пуковником Кристијаном де Гатином, објављеним
у француској штампи, по коме српских губитака уопште нема (Попов, 2008).
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Медији су имали значајну улогу у разбијању Југославије и стварању
негативних стереотипа о Србима (Вуковић, 2006), будући да су евро-амерички медији слали у свет неповољну слику о Србима. Да би слика била што упечатљивија, на телевизијским екранима се смењују час
лажне приче, час сцене хрватских и муслиманских патњи, проистеклих
из босанско-херцеговаког рата, којих је неоспорно било. Истовремено
српске патње се умањују или прећуткују.12
Шуваковић (2010, стр. 582) наводи да је само довољно погледати остварења босанске и хрватске кинематографије у последње две деценије и
уверити се како су стварани и неговани негативни етнички стереотипи
о Србима и вршена најдиректнија ратна пропаганда. Анализирајући
11 босанско-херцеговачких и хрватских филмова,13 Шуваковић (2010)
закључује да је карактеристично за обе националне кинематографије,
да Србе представљају као страни елемент,14 као агресора и у Хрватској
и у БиХ, иако је у обе републике у социјалистичкој Југославији, до избијања рата и разбијања земље, српски народ био конститутиван. Аутор даље наводи да, и поред историјских, судских утврђених истина о
озбиљним ратним сукобима између муслиманске Армије БиХ и Армије
Републике Хрватске на територији БиХ, ни у једном од филмова нема
ниједне негативне реченице, а поготво не покушаја грађења негативних
стереотипа, ни о једном од ова два народа. Насупрот томе, стереотипи
о Србима су следећи: 1) силоватељи, 2) пљачкаши, 3) ратни злочинци,
4) четници и 5) нацисти.
Иако је доста времена прошло од окончања сукоба на Балкану, евро-америчка кинематографија, а видели смо и кинематографије у окружењу, и даље производе филмове са изузетно негативним стереотипа
12

13

14

Покушај да се понуди и истина друге стране завршен је бомбардовањем РТС-а и убиством
шеснаесторо запослених у овој медијској кући, уништавањем 36 њених одашиљачко-антенских система, али и онемогућавањем сателитског емитовања програма српске
телевизије одлуком борда директора ЕУТЕЛСАТ-a, чији је оснивач и деоничар, са унапред
плаћеним закупом линија, био и РТС, што је још једанпут потврдило тезу да су масовни
медији у савремености, увек када је то потребно, специфична и делотворна врста оружја
(Милетић, 2014, стр. 18–19).
Жалица, П. (2003), Гори ватра, Жижић, Б. (1994), Цијена живота; Збанић, Ј. (2005), Грбавица;
Кодар, О. (1993), Вријеме за; Нола, Л. (1994), Сваки пут када се растајемо; Радић, Т. (1995),
Анђеле мој драги; Сенечић, Ж. (1999), Дубровачки сутон; Тановић, Д. (2001), Ничија земља;
Хаџић, Ф. (2008), Запамтите Вуковар; Шмит, Б. (1994), Вуковар се враћа кући; Шмит, Б. (1997),
Божић у Бечу.
Карактеристика новије хрватске ратне кинематографије је да „непријатеља никад не
називају својим етничким именом (Срби), већ се увек користи заменица „они” или се
приликом приче о њима изоставља субјекат (нпр. „улазе у село...”). На тај начин непријатељ се не перципира као неко ко је деценијама ту живео, као неко ко је био део тог
простора, већ као нешто извањско, страно (Звијер, 2014, стр. 75).
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о Србима, српској нацији и држави. Иако поједини стереотипи могу
бити и позитивни, у евро-америчким филмовима су искључиво негативни етнички стереотипи о Србима, и то следећи: 1) терористи, 2)
ратни злочинци, 3) агресори, 4) силоватељи15 и 5) комунисти. Последњи
стереотип је веома интересантан за западну кинематографију јер је
било потребно представити Србе као последњи бастион комунизма на
Балкану. Посебно се издваја филм У земљи крви и меда Анђелине Џоли
који је прављен по класичној „холивудској матрици”. У њему се Срби
готово без изузетка приказују у најгорем светлу. Филм у којем су Срби
приказани као „злочинци и силоватељи” насупрот бошњачким жртвама
и небројеним силованим муслиманским женама. Ово је један од најбруталнијих филмова, у коме Срби стрељају цивиле, док превозе заробљене
жене за потребе „народних обавеза”, из камиона пуцају на пролазнике,
нападају хуманитарне конвоје УН и Црвеног крста базукама, пале куће,
бацају децу са вишеспратница, користе жене као живи штит и на крају,
све је то пропраћено великим количинама алкохола и журкама налик
на римске баханалије... (Дашић, 2015а, стр. 40).
О све већем значају медија говори и податак да тим Европске уније
за борбу против руске пропаганде увелико ради, а циљ тог тима је да
помогну „независним медијима” у државама које представљају „мету”
руског утицаја да се супротставе руској политици меке16 медијске силе,
пред којом посустаје западна пропаганда. Такође, колика је важност
употребе медија у наметању „своје истине”, показује и следећи пример. Западни историчари већ деценијама преувеличавају улогу САД и
умањују улогу СССР-а у победи над нацизмом, а филмска индустрија у
томе има значајну улогу. И поред тога што је СССР нанео 74% губитака
нацистичкој армији а 80% немачке војске било је ангажовано против
Совјетског Савеза, многи становници Запада, захваљујући филмској
15

16

Октобра 1993. године комисија Уједињених нација за ратне злочине навела је да је укупан
и документован број силовања у Босни 330, који је обухватао све три зараћене стране.
Недуго затим, маја 1994. године, иста ова комисија је закључила да се број попео на 575.
Да би се стекла боља представа о овоме, направићемо поређење. Према подацима Централног статистичког бироа (Statistik sentralbyra), у Норвешкој су 2008. године пријављена
чак 944 силовања. Цела ова прича о масовним силовањима пада у воду, ипак, нема сумње
да је пропаганда постигла зацртани циљ (Бјерке, 2011, стр. 35).
Меку моћ (soft power) први је анализирао Joseph Nye на примеру САД, где меку моћ
дефинише као „способност уверавања других да желе што ви желите”. „Византија, заточеник хришћанства на Истоку, окренута лицем према варварима, средиште дивне
цивилизације, осим своје војне моћи, одличне војске обучене помоћу искусне тактике,
јаком економском моћи, развојем индустрије и трговине пружили су царству, поред
моћи и богатствa, велики утицај на друге и помоћу културе, књижевности и уметности”
(Дил, 1933, стр. 73).
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индустрији, убеђени су да је улазак САД у рат био пресудан за коначни
исход рата (Бутаков, 2014: 5).17 Међутим, амерички филмови настали у
периоду када је СССР био ратни савезник, и када је то било у интересу
САД, имају сасвим другачију конотацију.
„Реч је о филмовима ’Северна звезда’ , у којем се приказује како се
Руси боре против немачког окупатора, затим ’Песма о Русији’, у којем
се амерички диригент жени руском сељанком и касније најозлоглашенији: ’Мисија у Москви’, који осликава Совјетски Савез као демократску
земљу изобиља на чијем су челу племените вође. За овај последњи филм
као директан наручилац појавила се влада САД. Уз мало критичности,
лако је уочити колико је снажна присутност политике у Холивуду и
колико њен облик зависи од актуелног историјског трeнутка” (Звијер,
2014, стр. 49).

Док америчка влада свуда у свету инсистира на „слободи медија”,
дотле у својој земљи спроводи „меке” методе притисака на редакције.
Најновије уређивање медија од стране владе САД јесте заташкавање и
одлагање вести о базама беспилотних летелица и страшним „колатералним” грешкама које оне чине (Дашић, Стаменковић, 2015).
Да је информација моћ напокон су схватили и Руси и Кинези. „Телевизија РТ, раније позната као Раша тудеј, емитује лоше вести о непријатељима Русије, а добре о њеним савезницима”, оцењује Њујорк тајмс?
Међутим, оно што је занимљиво јесте да је РТ настао као имитација
најмоћније америчке телевизијске мреже Си-Ен-Ен. Најпознатије лице
на планети, Лари Кинг, прешао је да ради за РТ. Мисија РТ је да у будућности предупреди сценарио из 2008. године, када је Русија у конфликту
са Грузијом војнички победила, али је изгубила медијски рат. По угледу на
Американце, који су много раније на сличан начин кренули да освајају
свет, и Кинези се успешно позиционирају на глобалном медијском тржишту. Реч је о пекиншком дневном листу Глобал тајмс који се штампа
на кинеском језику у милион и по, а на енглеском у 200.000 примерака.
У њима се наглашава како Вашингтон не може више сам да прописује
17

Марковић (2015, стр. 38) наводи да „нова историографија Другог светског рата америчког профила изгледа овако: Американци су одбранили Стаљинград, после чега
су отпочели искрцавање у Нормандији и сами прегазили Немачку. Или 8. мај слави
цела Европа (па и НДХ), Мађарска, Бугарска и сл. (...) све победник до победника?! Зато
ће се НАТО у част тога догађаја искрцати 8. маја на Крим. То је ’историјска истина’
коју данас пишу Американци и њихови сателитски послушници: Немачка, Енглеска,
Француска...”
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правила у свету, па тако, док се у Глобал тајмсу може прочитати да у
Хонгконгу протестују радикали, дотле их у Њујорк тајмсу називају демонстрантима – иако је реч о истим људима.
Моћ медијске пропаганде, којој је извориште у Холивуду, и данас
траје и, мишљења смо, да се неће скоро завршити (Јашовић, 2016, стр.
12). „Слични случајеви се морају третирати слично, не сме постојати
двоструки аршин”, говорио је Аристотел када је у питању била правда.
Међутим, што се тиче медијске машинерије Запада, када је у питању
била Србија, то није био случај. Напротив, уз помоћ тзв. догађаја са
обарачем (trigger event), догађаји који су унапред испланирани и уз
помоћ медијских манипулација сервирани светској јавности, служили
су одређеним интересним групацијама да правдају војне интервениције
против Срба. Покушај да се понуди и истина друге стране завршен је
бомбардовањем РТС-а и убиством шеснаесторо запослених. Дакле Србија
и Срби су уз помоћ теоријских књига Нома Чомског и Жана Бодријара
веома добро схватили на који начин се уз помоћ медија обликује и
уништава реалност, али нажалост, и из непосредног искуства као што
је „Милосрдни анђео”.

Закључна разматрања
Анализа оваквих и сличних тема представља неопходност у академским
и стручним круговима, јер је примећено да мас-медији раде на стварању
негативних стереотипа о Србији. У том контексту, фокус анализе је био
на исходима садржаја пропагандних порука, као и на ревизији историје.
Утврђен је велики утицај телевизије, интернета, друштвених мрежа и
филмова на стварање ставова и уопште мишљења о Првом светском рату
на млађе популације. Наведени медији и начини пласирања садржаја у
литератури се називају тзв. меким методама утицаја на перцепцију и
креирање мишљења и ставова циљне популације о одређеном догађају.
У раду је утврђено да ове методе врше већи утицај од званичних канала
као што је на пример званична дипломатија. Тако се може закључити
да су савремени мас-медији веома јако средство ребрендирања држава
и нација и да се у случају Првог светског рада они користе за стварање
негативних конотација о српском народу у том историјском догађају.
Као логична последица ових закључака јавља се и потреба за одговарајућим реакцијама Србије у глобалном окружењу, али и на локалном
нивоу. Стратегија комуникације која би могла да „преокрене” мишљење
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циљне јавности морала би да укључи све наведене медијске алате, као
и званичне канале попут лобистичких кућа.
Истовремено, у овом раду се не заступа став да у Србији не постоји
никаква званична политика одбране од пласирања нетачних информација о поступању у Првом светском рату, већ да постојећи начини
нису довољно добри и јаки у борби против оних снага које не желе да
историја буде на страни истине. Чак и скупови попут организовања
научних конференција са овом темом представљају средство борбе
против медијских манипулација, али је потребно да их буде још више
и у континуитету. Многобројни примери медијских манипулација изнетих у овом раду, показују изузетно велику моћ утицаја на мишљење
шире јавности, чак и када су чињенице потпуно познате и супротне
ономе што се жели постићи кампањом. Тако долази до нетачног или
непотпуног тумачења и бележења историје за будуће генерације, а како
време пролази, све је теже вратити истину на своје место. Зато је посао историчара данас све тежи, али тиме и значајнији, јер не само да
треба да познаје стварне историјске чињенице, већ да има и вештину
представљања истих широј популацији. Такође, посао отежава и то да
су се канали комуникације променили, што значи да уџбеници са историјским темама немају више моћ доласка до публике какву су имали
некада, те да су их заменили начини комуникације засновани на новим
информационо комуникационим технологијама. Уз помоћ стручњака
за односе са јавношћу медији засновани на новим технологијама су у
прилици да створе реалност како им одговара, односно да се употребе
за сврхе успешног пласирања неистина без икаквих последица за такво
поступање. Имајући у виду домет ових медија, ефекат њиховог деловања
може бити неповратан и као такав погубан за реално сагледавање улоге
Срба у Првом светском рату.
Дакле, у циљу потпуног деловања свих расположивих инструмената
борбе за истину о Првом светском рату неопходно је употребити и меке
и тврде канале комуникације, креирати стратегију у којој ће реализоване
активности бити комплементарне и чинити један синергијски ефекат у
пласирању информација. Уколико се правилно усмере комуникација и
средства комуникације, синергијски ефекат заиста може бити велики,
јер моћ савремених медија дозвољава мултиплицирано ширење порука
које када једном почне може бити незаустављиво. На крају, стратегија
борбе за представљање стварне улоге и доприноса Срба у Првом светском
рату може бити потпуно заснована на инфраструктури и логици коју
тренутно употребљава друга страна, а која је представљена у овом раду.
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Медијске манипулације у функцији новог светског поретка
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Media manipulation in the function
of the new world order
Summary
Media in a specific way perform symbolic distribution of power in society, and have
a great influence in directing social processes. Media can be used for development
of democratic awareness and culture of peace, but also to stir up racial, religious and
national hatred, with one-sided reporting on important events in the society.It is well
known that a large number of conflict first began as a form of propaganda and hate
speech, which is spread by abusing the media, thus they become an instrument of
war. The contemporary media environment that is rich in tools of manipulation of
the public, offers excellent opportunities for those who want to use them in their own
purposes.With the use of modern achievements in the field of media, there is more
truth, depending on the capabilities of the messages creator, but also the willingness
of recipients themselves, regardless of the geographical determination of situations
and topics. Contemporary media with the help of experts in public relations can be
quite seamlessly in creation of media reality as they like it.The intellectual battle
for the revision of history is increasingly gaining in importance, and the media have
become an indispensable instrument of its creation, refinement and acceleration.
The First World War was the most glorious era in the history of the Serbian people. The
fall of the Berlin Wall and the destruction of Yugoslavia brought a complete change
of the political and social context in Europe and in the world. It has also influenced
on the change of history as an academic discipline, and a far-reaching revision of the
history of the Serbs has occurred. Now, some historians are trying to impose on Serbia
responsibility for the outbreak of the First World War, to reduce the scope and size of
Serbian people suffering. A large number of books that have appeared the last few years
emerged in the Anglo-Saxon and German-speaking countries and represent are a kind
of history revision, which shifts the blame for the war to Russia and Serbia. The aim is
to show that Russia and Serbia are permanent point of geopolitical instability in the
world: Russia on a global scale, and Serbia in the Balkans.
Reporting of the Euro-American media about the events of the nineties of the last century,
in the Balkans, especially when it comes to the Yugoslav crisis, is only an echo of the attitudes of their political classes, interest groups and lobbyists: for everything blame evil Serbs.
Keywords: the media, historical revizionism, herd journalism, propaganda, Serbia.
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