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OД ПО СРЕД НИ КА У ОП ШТЕ ЊУ  
ДО ФАК ТО РА  ИС ХО ДА РА ТО ВА  

- ЗА ПАД НИ  МЕ ДИ ЈИ МА СОВ НИХ  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈА И  

ЕX-ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА КРИ ЗА*

“У балканском сукобумедији су постали по
крет,једнаодзараћенихстрана,којасевише
није ни приказивала као неутрална и непри
страсна.”1)

ПетерБрук
“УспешнасатанизацијаСрба (...) један јеод
највећих тријумфа пропаганде у нашем до
бу.“2)

   ЕдвардХерман

Са же так
За пад но-европ ски и аме рич ки ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци-

ја су би ли је дан од зна чај ни јих ин стру ме на та спољ ног ин тер ве ни-
са ња у ex-ју го сло вен ску рат ну дра му то ком свих пет на е стак го ди на 
ње ног тра ја ња. Њи хо вом ела бо ри ра њу сло же ног ex-ју го сло вен ког 
слу ча ја по све ћен је овај рад. Он поч ње аутор ки ним уви дом да за-
пад но-ме диј ска ефи ка сност у прет ход но на зна че ном сми слу не мо-

*  Текст је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју бр. 
43007, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и про све ту Ре пу бли ке Ср би је. Део је ве ће 
це ли не ко ја ће под на сло вом „Глас ва пи ју ћег у пу сти њи - рас пад/раз би ја ње Ју го сла ви је 
у ме ђу на род но-етич кој пер спек ти ви“ уско ро иза ћи из штам пе.

1) Пе тер Брук,  “Ху шка шко но ви нар ство”, у: Србијамораумрети, ”Фи лип Ви шњић”, Бе-
о град, 1995, стр. 14.

2) Едвард  Хер ман, С., „Са та ни за ци ја Ср ба као про па ганд ни удар“, ин тер нет до ку мент без 
па ги на ци је до сту пан на: http://nspm.rs/isti na-i-po mi re nje-na-ex-ju-pro sto ri ma/sa ta ni za ci ja-
sr ba-kao-pro pa gand ni-udar.html.
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же би ти ва ља но схва ће на  из у зме ли се из ши рег скло па етич ки 
ве о ма спор них ка рак те ри сти ка ме диј ског функ ци о ни са ња За пад-
них дру шта ва у све ко ли ком мо дер ном до бу. Тим ка рак те ри сти ка-
ма аутор ка се ба ви у увод ном де лу ра да, а по том се усред сре ђу је 
на за пад но-европ ску и аме рич ку ко му ни ко ло ги ју ex-ју го сло вен ске 
кри зе. Из во ди ма из За пад них штам па них и елек трон ских ме ди ја 
она илу стру је ста но ви ште да су исти све вре ме тра ја ња кри зе има-
ли уло гу јед не од за ра ће них стра на ко ја се, ка ко су при ме ти ли не ки 
ауто ри, ни је ни при ка зи ва ла као не у трал на и не при стра сна. Kao 
та ква, за пад на ма сов на оп шти ла су се, за кљу чу је аутор ка, уме сто у 
слу жбу исти не о ком плек сним за пад но бал кан ским ме ђу ет нич ким 
су ко би ма ду ге и сло же не пред и сто ри је, ста ви ла у слу жбу по ли тич-
ких ин те ре са сво јих др жа ва и ин те ре са оних уну тра шњих ак те ра 
ex-ју го сло вен ске кри зе ко ји су се с они ма пр ви ма пре кла па ли.
Кључ не ре чи: медији масовних комуникација, exјугословенска криза,

међународнаполитика,међународнаетика.

За пад но-европ ски и аме рич ки ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци-
ја  су то ком свих  де се так го ди на  тра ја ња еx-ју го сло вен ске рат не 
дез ин те гра ци је би ли  је дан од зна чај ни јих ин стру ме на та за ко ји ма 
се по се за ло у ње ном ин тен зив ном спољ но-по ли тич ком тре ти ра-
њу.  Њи хо ва ефи ка сност у прет ход но на зна че ном сми слу  не мо-
же, ме ђу тим,  би ти ва ља но схва ће на из у зме ли се из ши рег скло па 
етич ки ве о ма спор них  ка рак те ри сти ка ме диј ског функ ци о ни са ња 
За пад них дру шта ва у све ко ли ком мо дер ном до бу. За пад на ме диј-
ска тр жи шта фор ми ра на на ли бе рал ним прин ци пи ма сло бод не 
кон ку рен ци је ду ги низ про те клих де це ни ја усме ра ва ју ме ди је у 
бе со муч ну по тра гу за но ви на ма, а по вр шност и сен за ци о на ли зам 
ис по ста вља ју  као кључ ну по слов ну  стра те ги ју3) ко ја обез бе ђу је 
про ђу код про бир љи ве пу бли ке. Раз ме на ин фор ма ци ја на ста ла као 
из раз по тре бе да се под стак не про мет ро ба, по при ми ла је са свим 
нео че ки ван ток - ве сти су и са ме по ста ле роба. “Из ве шта ва ње као 
про фе си ја под ле же сто га истим  за ко ни ма тр жи шта, чи јем на стан-
ку  има да за хва ли за сво је по сто ја ње уоп ште”, за кљу чу је Ха бер мас 

3) Ки но ва (Кeane) де скрип ци ја еле ме на та те стра те ги је гла си: “Сви ди се уред нич ком де-
ску; стиг ни на пр ву стра ну и оста ни ис пред свих дру гих; опо на шај пред ра су де чи та ла-
ца; ста ни на стра ну на ци о на ли стич ке хи сте ри је и раз го ли ће них фо то гра фи ја с тре ће 
стра не; бо ри се за “скан дал око по па хо мо сек су ал ца” и слич не екс клу зив не сен за ци је са 
што је мо гу ће ма њим за кон ским по сле ди ца ма; ни у че му се не мој емо тив но ан га жо ва-
ти; ако је по треб но на ср ни на при ват ност та ко да по сти диш и про вал ни ка, а све вре ме 
об ја шња вај су бјек ти ма да ће њи хо ва спрем ност  на са рад њу по мо ћи дру ги ма ко је му чи 
иста му ка” Cf. Џон Кин, Медијиидемократија,ИП “Фи лип Ви шњић”, Бе о град:, 1995, 
стр. 77.
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(Ha ber mas).4) Сло бо да го во ра - јед на од кључ них по ли тич ких вред-
но сти ра ног ли бе ра ли зма де гра ди ра на је на ни во ком про ми то ва ног 
пра ва, а тр жи ште се вр ло бр зо ис по ста ви ло као ин сти ту ци о нал ни  
аран жман  ко ји огра ни ча ва моћ жур на ли зма да фор ми ра исти ни то 
оба ве ште но и кри тич ко гра ђан ство, тај conditiosinequa non истин-
ски де мо крат ских дру шта ва као по ли тич ког иде а ла мо дер но сти.5)

Упр кос све му из ре че ном, свет је, из  ко му ни ко ло шке пер-
спек ти ве по сма тра но, још увек оно што је то ком це ле епо хе мо дер-
но сти  био - вест и viceversa - вест је још увек све(т), а онај ње гов 
сег мент ко ји не на ла зи сво је ме сто у њој  оп ста је на са мој иви ци 
опа сно сти да бу де тре ти ран  као не по сто је ћи, о че му не дво сми сле-
но све до чи и ор ве лов ски ин то ни ран  ак си ом  пост мо дер ног ко ли ко 
и мо дер ног жур на ли зма - оно о че му ме ди ји ни су из ве сти ли ни је 
се ни до го ди ло!6) Ако је пред мо дер но до ба ка рак те ри са ла оскудица 
ин фор ма ци ја, мо дер на и пост мо дер на епо ха по ста ју пре по зна тљи-
ве по њи хо вој хиперпродукцији.Жи ви мо у “ин фор ма ци о ним  дру-
штви ма  ве ли ке гу сти не” (Р.Ме лу чи-Me luc ci). 

На со ци јал но-пси хо ло шком пла ну  ти  про це си се ре пер ку ту-
ју  пре за си ће но шћу ме диј ске пу бли ке хи пер про ду ко ва ним  ин фор-
ма ци ја ма,7) ње ним  де сен зи би ли зо ва њем за њи хов, бар ин тен ци о-
нал но при ма ран - чи ње нич ки са др жај и усме ра ва њем у по тра гу за 
оном њи хо вом спо ред ном и се кун дар ном (уко ли ко је уоп ште има) 
- лу дич ком ди мен зи јом.8) Те о ре ти чар ме ди ја је да нас у де при ви-

4) Cf. Јир ген Ха бер мас,  Јавномњење, Кул ту ра, Бе о град, 1969, стр. 31.

5) Оп шир ни је о то ме у:  John  O' Ne ill,  “Jo ur na lism in the Mar ket Pla ce”, in: EthicalIssуesin
JournalismandtheMedia (eds. An drew Bel sey & Ruth Chad wick) Ro u tled ge, Lon don,1995, 
pp. 15-32. 

6) “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. Мо же мо се за пи та ти да ли и сам свет 
по сто ји са мо у функ ци ји ре кла ме ко ја се о ње му мо же на пра ви ти у не ком дру гом све ту”, 
опо ми ње Жан Бо дри јар. Cf. Jean Baуdrillard,  America, Ver so, Lon don & New York, 1988, 
p. 23. Бо дри јар, очи глед но, же ли да ак цен ти ра сна жну ме диј ску тен ден ци ју дереализо
вања,  то ли ко сна жну, сма тра Све то зар Сто ја но вић, да би, про ши ру ју ћи наш реч ник, 
тре ба ло го во ри ти: „о имиџистичкома не са мо ин фор ма тич ком дру штву; имиџистич
киммас-ме ди ји ма, а не на про сто мас-ме ди ји ма; јав ном имиџу а не са мо јав ном мње њу; 
имиџологији а не са мо иде о ло ги ји; имиџолатрији а не са мо идо ла три ји; имиџологему а 
не са мо иде о ло ге му; ви ше о бор би, чак и ра ту имиџа, не го о бор би и ра ту иде ја; ими
џохушкачима, а не са мо рат но ху шка чи ма,…“Cf, Све то зар Сто ја но вић, Насрпскомделу
Титоника, ИП ”Фи лип Ви шњић”& ЦСИ, Бе о град, 2000, стр.138. 

7) “Пу бли ци тет да нас ви ше ли чи на гру два ње с ме ћа вом, или пу шта ње ме ху ра од са пу ни це 
у то пли лет њи ва здух”, уви ђа Џон Кин. Cf. Џон Кин, Медијиидемократија,цит. из да-
ње, стр. 134.

8) „Сва сво ја но ви нар ска пре да ва ња по чи њем  сен тен цом: Но ви на ри су љу ди ко ји ствара
ју до га ђа је“, при зна је Џеј Ро у зен (Ro sen). „Ко ри стим је ка ко бих кон три рао иде ји ко ју 
мо ји сту ден ти пре у зи ма ју од дру гих сво јих про фе со ра, ко ја гла си да су жур на ли сти љу-
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ле го ва ној по зи ци ји све до ка чи ње ни це да  свет све ви ше по ста је 
ме диј ска по зор ни ца, по зор ни ца ме диј ског спек та кла, чак и у оним 
сво јим нај ма ње спек та ку лар ним  -  тра гич ким  аспек ти ма (ма сов на 
људ ска стра да ња, при род не ка та стро фе, бо ле сти,  ра то ви). Но ви-
нар ски успех све че шће зна чи  “ка та стро фа лан по жар у ко јем је из-
го ре ла ње го ва жр тва“ (А. X. Ли блинг). Ре дак по при ро ди, „не сре-
ћан слу чај би ће од са да  део сва ко днев ни це. Још бо ље, као у слу ча ју 
ави о на По ла Мо ра на, мо гао би се пре тво ри ти у пред мет ви зу ал ног 
ужи ва ња  ко ји би се мо гао по но во по ну ди ти по во љи и пре ма ко ме 
би се ши ро ка пу бли ка уско ро по ка за ла не за си том”, упо зо ра ва Пол 
Ви ри лио (Vi ri lio).9) Ло ги ка ин фор ми са ња и ло ги ка игре у пот пу но-
сти  су се из ми ри ле, а исто риј ски про цес про ме не функ ци је гра-
ђан ске јав но сти о ко јем го во ри Ха бер мас, чи ни се, при ве ден кра ју. 
Ње на не ка да шња кри тич ка функ ци ја ре гре ди ра ла је до функ ци је 
па сив не, де по ли ти зо ва не ре цеп тив но сти. Тај про цес Ха бер мас на-
зи ва ре фе у да ли за ци јом гра ђан ске јав но сти. Јав ност ви ше не на ста-
је кри тич ким про су ђи ва њем, она се ве штач ки “ства ра”. 

Ове со цио-кул тур не чи ње ни це на ко је су ко му ни ко ло зи ука-
зи ва ли још у вре ме ка да се ова на уч на ди сци пи на за јед но са сво јим 
пред ме том тек по ма ља ла, мо гу ће је раз у ме ти  са мо ако се има ју 
у ви ду не ке гло бал не про ме не у сфе ри ма сов не кул ту ре до ко јих 
је сре ди ном ве ка до шло по ја вом те ле ви зи је. Јер „ви део тех ни ке, 
ин тер ак тив на те ле ви зи ја и све што до ла зи по том са мо су ње не уса-
вр ше не ва ри јан те.  Ре во лу ци ја се већ од и гра ла,  (...) те ле ви зи ја је 
из ме ни ла наш чул ни жи вот и на ше мен тал не про це се.“10)  Тран-
сцен ди ра ју ћи исто риј ске ба ри је ре је зи ка и мо бил но сти, „она је по-

ди ко ји  проналазе до га ђа је – ко ји их про сто пре по зна ју сву да око се бе, ко ји при ку пља ју 
чи ње ни це, от кри ва ју но во сти, уоча ва ју при че и слич но.” Cf.  Jay Ro sen, &  Adam Mic-
hnik, “The Me dia and De moc racy: A Dialogуe”, JournalofDemocracy,  Vol. 8, no. 4/1997, 
p. 90.

9) Cf. Пол Ви ри лио, Информатичкабомба, Све то ви, Но ви Сад, 2000, стр. 89.  О  то ме и 
ни зу дру гих етич ких про бле ма са ко ји ма је су о че на прак са са вре ме ног  За пад ног жур на-
ли зма упо ре ди ти: An drew Bel sey&Ruth Chad wick, (eds.) EthicalIssуesinJournalismand
theMedia, Ro u tled ge, Lon don, 1995, по себ но по гла вље “Et hics and Po li tics of the Me dia”. 
О то ме та ко ђе и у: Дејл Жа кет, Новинарскаетикаморалнаодговорностумедијима,
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.

10) Cf. Мар шал Ма клу ан, Познавањеопштилачовековихпродужетака,Про све та, Бе о-
град, 1971, стр. 401. Упо ре ди ти та ко ђе и: Ми ро љуб  Ра дој ко вић,  од ред ни ца „Ин фор-
ма ци ја“ у: Енциклопедијаполитичкекултуре, цит. из да ње стр. 412.  Пре ма Ро пе ро вом 
(Ro per) ис тра жи ва њу спро ве де ном  ра них осам де се тих го ди на про те клог ве ка, 77 од сто 
ис пи та ни ка од го ва ра да је нај ви ше ин фор ма ци ја о кри зи  аме рич ких та ла ца у Ира ну, 
до ба ви ло по сред ством те ле ви зи је, на спрам са мо 26 про це на та оних ко ји на во де но ви-
не као глав ни из вор. У слич ном Ро пе ро вом ис тра жи ва њу спро ве де ном у не-кри зним 
усло ви ма око 65 од сто ис пи та ни ка на во ди да нај ве ћи део ин фор ма ци ја 'о оно ме што 
се де ша ва у све ту' до би ја од те ле ви зи је, на спрам 47 про це на та оних ко ји као из вор ин-
фор ми са ња на во де но ви не.Cf. Burns W. Ro per, “Trends in At ti tu des to ward Te le vi sion and 
Ot her Me dia: A Twenty-Two Year Re vi ew”, Re port for the Te le vi sion In for ma tion Of fi se, 
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ста ла при мар ни за јед нич ки из вор сва ко днев не кул ту ре ина че ве о ма 
хе те ро ге не по пу ла ци је.“11) Ње ним  про до ром у ме диј ску „га лак си-
ју“ са вре ме них дру шта ва дра ма ти за ци ја је по ста ла пре о вла ђу ју ћа 
фор ма ар гу мен та ци је или пре зен та ци је чи ње ни ца. „Те а трал ност 
је за у зе ла ме сто ра ци о нал не ана ли зе.”12)  Ку ћа-дом по ста је по но во 
„ме сто огром них пси хо-афек тив них ула га ња, лич не ми кро-еко но-
ми је, ме сто где мо дер на је дин ка по ку ша ва да опет пу сти ко рен. (...) 
Ку ћа је за тво ре на, за ча у ре на, али се отва ра пре ма све ту за хва љу ју-
ћи телевизији, ко ја ус по ста вља но ву ве зу са њим, ствар ну и има-
ги нар ну: од са да се на си ље и агре си ја пре о бра ћа ју у представу”, 
об зна њу је Ед гар Мо рен (Mo rin).13) 

a)  Сло же на еx-ју го сло вен ска кри за и за пад но-ме диј ске 
стра те ги је ње ног по јед но ста вље ња

Ове ге не рал не ка рак те ри сти ке функ ци о ни са ња ме ди ја ма-
сов них ко му ни ка ци ја у За пад ним дру штви ма, ин тен зив но су екс-
пло а ти са не то ком ви ше го ди шњег тра ја ња еx-ју го сло вен ске кри зе, 
од но сно ње ног ко му ни ка ци о ног тре ти ра ња У сво јој, ме диј ски не-
по сре до ва ној ре ал но сти она је, при ме ћу је Да ја на Џон стон (Johnsto-
ne)14), обес хра бру ју ће сло же на, мо рал но нео д ре ђе на, њен чи ње нич-
ки сплет је те шко пра ти ти, оп те ре ће на је сло же ним  исто риј ским 
на сле ђем, ре ал ним  стра хо ви ма и пре ва ра ма на свим стра на ма. У  
ве ћи ни За пад них ма сов них ме ди ја та ко ком пли ко ва не ве сти не ма ју 
»про ђу«, ни ти се њи ма мо же обез бе ди ти по др шка  њи хо вих адре-
са та за мо де ли ра ње на ре че не кри зе по ин те ре сној ме ри са мо не ких 
од ње них број них уну тра шњих и спољ њих ак те ра. “Као вој ник у 
Бо сни – све до чи је дан 'ми ров њак'  Ује ди ње них на ци ја - био сам 
за мо љен од стра не јед не аме рич ке те ле ви зиј ске еки пе да је од ве-
дем до јед ног спа ље ног му сли ман ског се ла. На кон што су сни ми ли 
спа ље не згра де, (...) ми смо им пу ну ди ли да их од ве де мо до срп-
ског спа ље ног се ла. То је не мо гу ће, од го во ри ли су. То би збу ни ло 

New York, April 1981, на ве де но пре ма: Do ris Gra ber (ed.) MediaPowerinPolitics, Con-
gres si o nal Qu ar terly Press, Was hing ton, 1990, p. 302. 

11)  Cf. G. Gerb ner,. and oth., „Char ting the Ma in stre am: Te le vi sion’s Con tri bu ti ons to Po li ti cal 
Ori en ta ti ons“, in: Do ris Gra ber, (ed.), MediaPowerinPolitics, цит. из да ње, стр. 137. О то-
ме та ко ђе и у: Co lin Seymo ur-Üre, The political impact of mass media, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
Be verly Hills, Ca li for nia, 1974, по себ но по гла вље „The po li ti cal con text of mass me dia 
ef fects“.

12)  Cf. Mar tin Eslin, “The Ex plo ding Sta ge” Ide as, CBC Ra dio, Oc to ber 1980, Uni ver sity of To-
ron to, на ве де но пре ма: Ро лен Ло ри мер, Масовнекомуникације, Клио, Бе о град: 1998, стр. 
92.

13)  Cf. Ед гар Мо рен, Духвремена,БИГЗ, Бе о град,  1979, стр. 133-134, кур зив М.Р.

14)  Cf. Да ја на Џон стон, „НА ТО и но ви свет ски по ре дак: иде а ли  и лич ни  ин те рес“, у: Фи-
лип Хе монд, и Едвард Хер ман (прир.), Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 31.
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на ше гле да о це.”15) Је ди ни на чин на се ме диј ски  “про да”  та ква, 
“збу њу ју ћа“  рат на при ча, био је да се све де на мо рал ни на ра тив, 
са крив цем ко ји ће се де мо ни зо ва ти и жр твом ко ја ће иза зи ва ти  
са жа ље ње. Тр жи ште по мог ну то “од фир ми спе ци ја ли зо ва них  за 
од но се са јав но шћу и ло би ја ак тив них у Ва шинг то ну, уско ро се 
опре де ли ло за то да Ср би ја бу де је ди ни кри вац, а сви оста ли жр-
тве. Та ко је ство рен јед но ста ван, стан дард ни ме диј ски при ступ ко-
ме су по вре ме но про тив ре чи ли де та љи у из ве шта ји ма са ли ца ме-
ста, али је сна жно по др жа ван на стра ни ца ма ли сто ва ре зер ви са ним 
за ко ме на тре”, раз ја шња ва Џон сто но ва.16) У при лог овом за па жа-
њу све до чи  и  ин тер вју  фран цу ског но ви на ра Жа ка Мер ли ноа са 
Ј. Хар фом, ди рек то ром  аме рич ке аген ци је за од но се са јав но шћу 
RuderFinn. Ова аген ци ја је на чи ни ла до го вор са Изет бе го ви ће вом  
ад ми ни стра ци јом у Са ра је ву да то ком ра та слу жи као ме диј ски са-
вет ник вла де Бо сне и Хер це го ви не. Пре ма до го во ру, циљ им је био 
“да  обра зу ју зва нич ни ке аме рич ке вла де, укљу чу ју ћи и чла но ве 
Клин то но вог Пре ла зног ти ма (Transition Team), ме диј ске ре пор те-
ре, уред ни ке и про ду цен те о кон ти ну и ра ној тра ге ди ји ко ја се од ви-
ја у Бо сни.”  По чет ком  ав гу ста 1992. го ди не  “NewYorkNewsday је 
обе ло да нио афе ру о (срп ским) кон цен тра ци о ним  ло го ри ма. Од мах 
смо ис ко ри сти ли при ли ку, (…) јед ним по те зом, би ли смо у мо гућ-
но сти да пре зен ту је мо јед но став ну  при чу о до брим и ло шим мом-
ци ма, ко ја ће се ка сни је на ста ви ти са ма од се бе”, при зна је  Харф.  
“Али кад сте све то ура ди ли, ни сте има ли ни ка квих до ка за да је то 
што го во ри те исти на. Има ли сте са мо чла нак у Newsday–у”, упо зо-
ра ва Мер ли но. “Наш по сао ни је да про ве ра ва мо ин фор ма ци је. Ни-
смо ми  за то опре мље ни. Наш је по сао да убр за мо оп ти цај ин фор-
ма ци ја  ко је су по вољ не за нас, да ци ља мо па жљи во ода бра не ме те. 
Ми не по твр ђу је мо по сто ја ње ло го ра смр ти у Бо сни, са мо об ја вљу-
је мо да је Newsdayто об ја вио”, од го ва ра Harff.  “Да ли сте све сни 
те жи не од го вор но сти ко ју сте ти ме пре у зе ли”, на ста вља Мер ли но. 
“Ми смо про фе си о нал ци”, од го ва ра Харф.  “Има ли смо да ура ди мо 
по сао и ми смо га ура ди ли. Ни смо пла ће ни да бу де мо мо рал ни.”17)

15) Cf. Co stel Ge org hiu, „Me dia and Ci vil War“, NA TO Par li a men tary As sem bley, Ci vi li ans Af-
fa irs Com mi tee, No vem ber, 1998, на ве де но пре ма: Емил Влај ки, ДемонизацијаСрба:За
падниимперијализам,његовизлочини,слугеилажи, ИКП „Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 
2001, стр. 249.

16) Cf. Да ја на Џон стон,  „НА ТО и но ви свет ски по ре дак: иде а ли  и лич ни  ин те рес“, у: Фи-
лип Хе монд, и Едвард Хер ман (прир.), Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 32.

17) На ве де но пре ма: Емил Влај ки,  ДемонизацијаСрба: Западни империјализам,његови
злочини,слугеилажи, ИКП„Ни ко ла Па шић“, Бе о град, 2001, стр. 249. Ка да је реч о аме-
рич ком тр жи шту, пре до ча ва Да ја на Џон стон, “сло бод на про да ја иде ја - би ло ко јих иде ја 
- ни је исто што и сло бо да тра га ња за исти ном. Ту мо гу по сто ја ти зби ља ве ли ке раз ли ке. 
На 'сло бод ном тр жи шту иде ја', три ви јал не или ла жне пред ста ве мо гу има ти бо љу про-
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Од стра не ова квих  publicrelations “про фе си о на ла ца”  пре-
па ри ра но, За пад но ме диј ско тр жи ште ни је  има ло ни ка квих по те-
шко ћа да се са гла си са ти ме да је Ср би ја, ка ко је Бил Клин тон  твр-
дио, а TheNewYorkTimes од 23. ма ја 1999. го ди не пре нео “ср це 
европ ског мра ка, ре ги он бом бар до ва них џа ми ја, уби је них му шка-
ра ца и де це, си ло ва них де во ја ка.«  Ср би, твр дио је  је дан од зна-
ме ни ти јих ста на ра Бе ле ку ће, “ни су иза зва ли са мо Пр ви свет ски 
рат, не, без њих не би би ло ни хо ло ка у ста.”18) За бив шег се кре та ра 
ино стра них по сло ва САД, Во ре на Кри сто фе ра (CBS, мар та 1994) 
Ср би су “не мо рал на ра са” а за аме рич ког се на тор Џо зе фа Бај де на 
(CNN ав гу ста 1993) “уби це бе ба”.19) Пре ма уви ди ма Жа ка Ши ра ка  
(ТВ EuroNews, ју ни 1995) исти су  “на род без за ко на и без ве ре. 
То је на род раз бој ни ка и те ро ри ста.” DerSpiegel (24. април 1995) 
на ла зи  да су  су Ср би  »ко ља чи, бан ди ти  смр ти,  уби це Са ра је-
ва”.  За TheEuropean исти су “ра са па ри ја, тру ле ја бу ке у бу ре ту 
Евро пе”.  WashingtonPost (20. сеп тем бар 1992.) др жи да су Ср би  
“пси пу ште ни  с лан ца”, а  AtlantaConstitution(24. де цем бар 1992) 
из ве шта ва да је “то  људ ска жи во ти ња у нај го рем из да њу. Ако јој 
се не су прот ста ви и не за у ста ви је ци ви ли зо ва но дру штво, звер ће 
ту ма ра ти. Она већ осма тра Ко со во, на ста ње но ет нич ким Ал бан ци-
ма.« За Defensenationale (ју ни 1997) »они су  да нас је дан бо ле стан 
на род, већ одав но за тро ван, за пао у опа сну ко лек тив ну па ра но ју«.  
Пре ма ин тер нет сај ту  TWatch  “Ср би су ма сов не уби це, си ле џи-
је, раз бој ни ци, оти ма чи зе мље, ет нич ки чи ста чи,  осва ја чи, рат ни 
кри ми нал ци, та ко зва ни на род с та ко зва ним пар ла мен ти ма”. Исти 
су, пре ци зи ра се, “дво ди мен зи о нал ни на род са жуд њом за про сто-
том и иде о ло ги јом та ко ба зич ном да се мо же раз у ме ти без на по ра. 
Њи ма су по треб ни не при ја те љи, а не при ја те љи, да би фо ку си ра ли 
сво је дво ди мен зи о нал не иде је. Жи вот је за њих јед но став на ме ло-
ди ја, ни ка да ор ке стра ци ја, или ба рем при јат на хар мо ни ја. Жи во ти-
ње ко ри сте сво је ре сур се знат но срећ ни је не го ови на о па ки ство ро-
ви, чи ја је при пад ност људ ској ра си у ве ли ком за ка шње њу.« (Пи тер 
Ју сти нов - ко лум на у не дељ ни ку TheEuropean, 10.6. 1993.) Пре ма 
Times-у од  7. ав гу ста 1992. го ди не Ср би су “хра ни ли псе Му сли-
ма ни ма”, а пре ма истом  ли сту од 1. ја ну а ра 1993. го ди не исти су 
“на ре ђи ва ли бо сан ским Му сли ма ни ма да си лу ју жи во ти ње. Dayly

ђу од озбиљ них и ва жних чи ње ни ца, по себ но ка да 'сло бод ним тр жи штем' до ми ни ра ју 
кон гло ме ра ти и мо но по ли ко ји ма кон сен зу сом упра вља кла са окре ну та сти ца њу до би ти. 
Cf. Да ја на Џон стон,  Ибид, стр. 30.

18) Cf. Ханс Хоф ба у ер, Балкански рат: Разарање Југославије 199199, ИП ”Фи лип Ви-
шњић”, Бе о град, 2001, стр. 136.

19) Cf. Мер џо ри  Кон, „Не-ху ма ни тар на ору жа на ин тер вен ци ја Сје ди ње них Др жа ва и НА-
ТО-а као пре кр шај ме ђу на род ног пра ва“,  Филозофскигодишњак, бр. 13/2000, стр. 326.
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Mirror(4.1.1993.) са зна је и то да ”срп ски док то ри спро во де огав не 
екс пе ри мен те на же на ма-за тво ре ни ца ма. Јед на же на је, го во ри се, 
умр ла по сле по ку ша ја да ро ди пса”. Ре пор тер фран цу ске др жав не 
те ле ви зи је France2  10. ма ја 1999 го ди не  из ве шта ва да су “Ср би 
из ва ди ли јед ној труд ни ци де те из утро бе, пред ње ним су пру гом. 
Њен муж је, у шо ку, по ку шао да вра ти бе бу у ње ну утро бу”.World
ServiceBBCa, (ав густ 1992) је у по се ду са зна ња да »Снај пе ри сти 
срп ских па ра вој них фор ма ци ја до би ја ју по 300 фун ти за сва ко де те 
ко је уби ју. На мер но ци ља ју у де цу, због нов ца и због то га што је де-
цу лак ше уби ти. По што су ма ња, ме так на чи ни ве ћу ште ту. Ова ко 
је уби је но 400 де це, а 1100 ра ње но.«20)

Ми ша Гле ни (Glenny), аутор књи ге ПадЈугославије ко ји је 
у вре ме ра та у Бо сни ра дио за BBC-јев Свет ски   сер вис за па зио 
је да у од су ству  сва ке озбиљ не ме диј ске ди ску си је на те му за што 
се Ср би бо ре »оп шти  ути сак  је сте  да је то отуд што су пот пу ни, 
мах ни ти, су лу ди, опа ки, под ли га до ви.«21) За пад ни ме ди ји су се, 
уви ђа и Ра џа То мас (Tho mas),  “пре тво ри ли у ме ђу на род ну хор ду 
ко ја тре ба не ко га да лин чу је, по на ша ју ћи се пре ма Ср би ма као да 
су осу ђе ни од стра не  пре ког су да, без при ли ке да го во ре или да се 
бра не.”22)  

Же ље ни  ефе кат стиг ма ти за ци је срп ске стра не у еx-ју го сло-
вен ским гра ђан ским ра то ви ма је, ипак, нај че шће про из во ђен ана-
ло ги јом са емо тив но им прег ни ра ним са вре ме ним исто риј ским 
сим бо ли ма: Хи тле ром, Аушви цом и хо ло ка у стом. Ове ре чи ци ља ју 
на мо дер не мо рал не ап со лу те, мо жда  је ди не пре о ста ле ко ји још 
ва же  у на шим ре ла ти ви стич ким вре ме ни ма, при ме ћу је Мик Хјум 

20) Освр ћу ћи се на пи са ње не мач ке штам пе о зби ва њи ма на про сто ру не ка да шње Ју го-
сла ви је у по сма тра ном пе ри о ду, но ви нар Die Zeit-а Ми ха ел Ту ман (Tu man) за кљу чу је: 
“Шта све ту не чи та мо: Ср би као ‘пљач ка шки на род ко ји во ли да вла да’, као ‘по том-
ци Џин гис Ка на, ‘уче ни ци Са да ма Ху се и на’ или ‘ет но фун да мен та ли сти’. Ка да тре ба, 
њи хо во име се пре тва ра у ‘ср бо бољ ше ви ке’ или ‘ра ди ка ло ср бе’. Ка ри ка ту ри сти цр та ју 
Ср бе као сви ње ко је се ва ља ју, му ти ра не би ко ве, кр во лоч не ву ко ве, зми је с два је зи-
ка, стр во жде ре, глад не хи је не и пит бу ле. За пад, да кле, ни је имао ве зе с љу ди ма, већ с 
мон стру ми ма.”Cf. Ралф Харт ман, Часнимешетари, Про ме теј, Но ви Сад, 1999, стр. 
142. Нај и сцрп ни ји при каз тек сту ал не про дук ци је За пад них ме ди ја у вре ме еx-ју го сло-
вен ске ди со лу циј ске кри зе ну ди књи га Сло бо да на Ву ко ви ћа Етика Западних медија
антисрпскапропагандадеведесетихгодинаXXвека, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци - Но ви Сад, 2009. Ве о ма ин фор ма ти ван је и збор ник 
Зо ра на Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца Избрисатисрпскивирусмалаенциклопедијарасизмаи
шовинизманакрајумиленијума,Ју го и сток, Бе о град,  1999. Оба ова из во ра су ин тен зив-
но ко ри шће на то ком на ста ја ња овог ра да.

21) Ин тер вју за до ку мен тар ни  про грам ChannelFour-a “Jo ur na lists at War”, ав густ 1993. го-
ди не, на ве де но пре ма: Мик Хјум,  “На ци фи ко ва ње Ср ба, од Бо сне до Ко со ва”, у: Фи лип 
Хе монд и Едвард Хер ман (прир.),  Деградиранамоћ...цит. из да ње, стр. 126.

22) Cf. Ра џа То мас, Џ, К., “Бал кан ски су коб и ме ђу на род на ре ак ци ја: аме рич ке и срп ске оп-
ци је”, Српскаполитичкамисао, вол. 1, 1-4, стр. 152.
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(Hu me).  »Нај е фи ка сни ји на чин да се не ко да нас де мо ни зу је је сте 
да се не ка ко до ве де у ве зу са ис ку ством на ци зма. (...) Мо дер на дру-
штва у це ли ни, не ве ру ју у по сто ја ње ђа во ла. Чак су и тра ди ци о-
нал не за пад не цр кве мо ра ле да ре ви ди ра ју сво је ви ђе ње па кла и 
про клет ства у на шем се ку лар ном вре ме ну. Оно, ме ђу тим, у шта ми  
ве ру је мо је су на ци сти, као пред ста ва мо дер них иза сла ни ка па кла 
на зе мљи.«23) Усу срет тим ве ро ва њи ма,  DailyMailу свом из да њу 
од 29. мар та 1999. го ди не на на слов ној стра ни, ис под сли ке на ко јој 
су би ла при ка за на ал бан ска де ца са Ко со ва у ка ми о ну,  а под на-
сло вом  »Бек ство од ге но ци да« упо зо ра ва: ”Њи хо ва пре пла ше на и 
збу ње на ли ца вра ћа ју успо ме не на хо ло ка уст”. DailyMiror, лист у 
ко јем се,  ина че, фо то гра фи је штам па ју у ко лор тех ни ци, 1. апри-
ла 1999. го ди не је об ја вио сли ку из бе гли ца са мај ком и де те том, 
сни мље ну у цр но-бе лој тех ни ци, по пут фил ма Шиндлеровалиста, 
ко ји тре ти ра про бле ма ти ку хо ло ка у ста. Под на сло вом  »1939. или 
1999«, лист је из ве стио да је “те рор у на ци стич ком  сти лу  ју че 
ви ђен на Ко со ву као је зи ви  ехо  рат ног  хо ло ка у ста”.  Истог да на 
не дељ ник  Sun  је свој из ве штај о Ко со ву на сло вио не дво сми сле-
ним  »На ци сти 1999. - срп ска окрут ност је је зо ви то под се ћа ње на 
хо ло ка уст«. 

Овај про цес ма ни пу ла тив ног 'на ци фи ко ва ња', упо зо ра ва ју 
Хе монд (He mond) и Хер ман (Her man)24), ни је са мо во дио ис кри-
вља ва њу при ка за су ко ба у Бо сни и на Ко со ву, већ је и де вал ви рао 
на ци стич ки хо ло ка уст, пре во де ћи га у мо рал ни екви ва лент ових 
ло кал них гра ђан ских ра то ва. »По ре де ћи ко сов ски су коб са ис ку-
ством на ци зма, ми не са мо што по ри че мо ужа сну је дин стве ност 
хо ло ка у ста, не го и за тва ра мо се бе у сфе ру  ап сурд ног по ре ђе ња.
(...) То је рђа ва исто ри ја и она до при но си кре и ра њу рђа ве по ли ти-
ке«, за кљу чу је Фер гел Кин (Ke a ne - Independent, 17. април 1999.). 
И Ели Ви зел (Wi e sel), не ка да шњи за то че ник на ци стич ког ло го ра,  
под се ћа да је хо ло ка уст био за ми шљен та ко “да уни шти  и  по след-
њег Је вре ји на на пла не ти.  Да ли не ко ве ру је да су Ми ло ше вић и 
ње го ви са у че сни ци озбиљ но на ме ри ли да ис тре бе све Бо сан це, све 
Ал бан це, све му сли ма не на све ту?« (Newsweek, 12. април). Ни је у 
пи та њу то “да ја ве ру јем ка ко Је вре ји има ју мо но пол на пат њу”, 
огла си ла се тим по во дом и Џу ли ја Го рин (Go rin).  “Али не ка по-
ре ђе ња са хо ло ка у стом пре ва зи ла зе увре дљи вост - по себ но ка да 
су ис ко ри шће на да би се ма ни пу ла ци јом до би ла јав на по др шка за 

23) Cf. Мик Хјум, »На ци фи ко ва ње Ср ба, од Бо сне до Ко со ва«, у: Фи лип Хе монд и Едвард 
Хер ман, Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 117.

24) Cf. Фи лип  Хе монд  и Едвард Хер ман, “Увод” у: Фи лип  Хе монд  и Едвард Хер ман 
(прир.),  Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 12.
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рат ко ји је ко ли ко ап сур дан то ли ко и не пра ве дан« (JewishWorld
Review, 29. Април 1999.).25) Они ко ји су по ку ша ли да упо ре де Хи-
тле ро ву Не мач ку са Ми ло ше ви ће вом Ср би јом на овај на чин  “упу-
сти ли су се у ри зик гу бље ња осе ћа ја за пер спек ти ву и про пор ци ју. 
Хи тле ро ва Не мач ка је би ла еко ном ски и вој но до ми нант на др жа ва 
у Евро пи, су пер си ла свог до ба ко ја је сву сво ју моћ ко ри сти ла за 
оства ре ње им пе ри ја ли стич ких ци ље ва ко ло ни јал них осва ја ња и 
ра сне су пер и ор но сти. Ми ло ше ви ће ва Ју го сла ви ја, на су прот то ме, 
не е фи ка сна је и еко ном ски не моћ на др жа ва ко ја очај нич ки по ку-
ша ва да за др жи оно што јој је оста ло од знат но сма ње не те ри то ри-
је, по сле де це ни је ра та и санк ци ја«, ра за би ра Мик Хјум.26) 

То што на ве де ни ауто ри име ну ју “де вал ви ра њем на ци стич-
ког хо ло ка у ста”, “за ла же њем у сфе ру ап сурд них по ре ђе ња” и “гу-
бље њем осе ћа ја за пер спек ти ву и про пор ци ју”  би ли су, за пра во,  
еле мен ти јед не циљ но ода бра не про па ганд не стра те ге ме  ко јој се 
при бе га ва ло по нај ви ше у вре ме на па да НА ТО-а на СРЈ  с на ме ром 
да се жр тви агре си је обез бе ди не сум њив ста тус вр хов ног зло чин ца. 
“По ђе ли то за ру ком, сва ка рас пра ва по ста је из ли шна, што ће ре ћи 
да се нај бо ље оправ да ње обез бе ђу је на тач ки ка да се оно го то во ни 
не тра жи, и ка да су ру ке од ре ше не за де ло ва ње”, раз ја шња ва Ми-
лан Бр дар.27)  На и ме, ако је Хи тлер ме ђу на ма, ре кон стру и ше Бр дар 
овај пра вац ме диј ски на мет ну тог ди ја ло га по ши ља о ца и при ма о ца 
по ли тич ке по ру ке, ка ко мо же те да бу де те мир ни, и мо рал ни у соп-
стве ним очи ма? То је, сма тра овај аутор, до ка за но нај е фект ни ји на-
чин ин тер на ци о на ли за ци је ору жа не по бу не јед не се це си о ни стич-
ки ори јен ти са не ет нич ке ма њи не. Јер, ка да се је дан уну тра шњи 
су коб, сли чан мно ги ма ко ји се де ша ва ју у све ту, де скри бу је ко ри-
шће њем ме та фо ра нај ве ће мо гућ не мо рал не те жи не (“Хи тлер”, 
“хо ло ка уст” ), опи са на ствар не мо же да бу де оно што би, ина че, 
би ла и што углав ном је сте у ве ћи ни дру гих  др жа ва – те ро ри стич ка 
ак тив ност ко ја се ре ша ва ме ра ма др жа ве, од но сно по ли ци је - не го 
по ста је  “на ша ствар”  у мо рал ном  сми слу. Као људ ско и мо рал но 
би ће, сва ко је, да кле, по зван да се укљу чи и “до при не се ре ша ва њу  

25) ”Ако су Ми ло ше ви ће ве ак ци је ‘пот пу но упо ре ди ве’ са Хи тле ро вим и Ста љи но вим, он-
да мо ра да смо по гре ши ли ста вља ју ћи те мон стру ме та ко ви со ко на ска ли зло тво ра у 
овом стра шном ве ку. Не ве ро ва тан за кљу чак ко ји ја сно сле ди из уве де не док три не при-
ме ње не на Ср би ју, иако би би ло по уч но ви де ти је екс пли цит но по ста вље ну”, су ге ри ше 
Но ам Чом ски (Chomsky). Cf. Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам:лекције
саКосова, Пла то, Бе о град, 2000, стр. 123.

26) Cf. Мик Хјум, Ибид, стр. 120-121.

27) Cf. Ми лан Бр дар, “Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја и те за о (де)на ци фи ка ци ји као функ ци о-
нал ни си му ла крум”, Филозофскигодишњак, 13/2000, стр. 315.
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про бле ма.”28)  Као та ква, ова стра те ге ма  је  тре ба ло ста рим  и зна-
ко ви тим  ре чи ма  “да  по мог не но вом злу да оста не не при ме ће но 
у сво јој ма лиг но сти. (...) За то је упо тре ба ре чи као што су 'Хи тлер' 
или  'фа ши зам' опа сна: но во зло мо же се не са мо за та шка ти, већ и 
'про из ве сти' опре де љи ва њем про тив ста рог зла: озна ча ва ју ћи ла-
жно или не по треб но не ке по ступ ке, по пра ви лу  оне ко ји  му  сто је 
на пу ту, тим ста рим тер ми ни ма.”29)

б)  За пад но-ме диј ско тре ти ра ње еx-ју го сло вен ске кри зе 
као „ху шка шко но ви нар ство нај го ре вр сте“ (В. Пир-
кер)

Тип ме диј ског дис кур са  ко јем су аме рич ка и за пад но е вроп-
ска ма сов на оп шти ла  при бе га ва ла у ко му ни ка ци о ном тре ти ра њу 
еx-ју го сло вен ске кри зе ни је, ка ко смо утвр ди ли,  био из раз  не кре-
а тив но сти  ње го вих прак ти ка на та, већ про јек то ва на ме диј ска стра-
те ги ја чи ји је циљ био да стиг ма ти зу ју ћим (дис)ква ли фи ка ти ви ма 
по ли тич ког про тив ни ка ли ши људ ских ка рак те ри сти ка, де ху ма ни-
зу је га и ти ме, на по сре дан на чин, осло бо ди  етич ке од го вор но-
сти  оне ко ји су при прав ни да се са њим и фи зич ки об ра чу на ју, 
шта ви ше, да их мо ти ви ше  и мо би ли зу је на та кве ак те. Сто га су 
ње го ви ме диј ски про из во ди би ли нај фре квент ни ји у пе ри о ди ма ко-
ји су не по сред но прет хо ди ли не кој од вој но-ка зне них ме ра пре ма 
срп ском на ро ду (бом бар до ва ње срп ских по ло жа ја у Бо сни и Хер-
це го ви ни, про те ри ва ње срп ског ста нов ни штва са хр ват ских под-
руч ја30), агре си ја НА ТО-а на СРЈ,…), ка да је њи хо вом ин тен зив ном 
про дук ци јом („се ман тич ким по гро мом“ - М. Бр дар), уз низ дру-
гих ме диј ских ма ни пу ла ци ја (те ле ви зиј ском сли ком, но вин ском 
фо то гра фи јом,…) тре ба ло обез бе ди ти са гла сност та мо шњег јав-
ног мње ња за пла ни ра не ак ци је или  им  ре тро ак тив но обез бе ди ти 
мо рал ни ле ги ти ми тет. Јер,  и спољ на по ли ти ка се, на ро чи то ако и 
ка да је на сил нич ка “та ко ђе мо ра про да ва ти на тр жи шту. По сто ји 
'гор њи сег мент тр жи шта', на ко ме су про фе си о нал ни ге о стра те зи, 
'спољ но по ли тич ка за јед ни ца' са сво јим тру сто ви ма мо зго ва, елит-
ним клу бо ви ма и озбиљ ним пу бли ка ци ја ма. И по сто ји  'до њи сег-
мент тр жи шта' ко ји се спу шта та ко ни ско да за хва та и бри тан ске 
та бло и де. Успе шна по ли ти ка је она ко ја има про ђу ка ко на гор њем 
тр жи шту, по што је у скла ду са до ми нант ним ин те ре си ма, та ко и 

28) Cf. Ми лан Бр дар, Ибид, стр. 315. 

29) Cf. Јо ван Ба бић, Моралинашевреме, Про све та, Бе о град, 1998, стр. 57.

30) “Пред сјед ник Туђ ман је иза брао тре ну так кад су Ср би на нај ни жој точ ци у ме ђу на род-
ној јав но сти, да би не ка жње но под у зео ак ци ју за ре ин те гра ци ју оку пи ра них под руч ја 
– ис прав но уви ђа LeJournaldeGeneve”,Cf. “Хр ват ска од луч на: мир на ре ин те гра ци ја 
од мах!, Вечерњилист, 4.8.1995.
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на до њем, јер је укло пи ва у по сто је ће сте ре о ти пе и по бу ђу је за до-
во ља ва ју ће емо ци је”, пре до ча ва Да ја на Џон стон.31)  Има ју ћи то у 
ви ду,  Мар тин Ву ле кот, но ви нар лон дон ског Guardian-а, су ге ри ше 
да уби ство ви ше од 2000  и из гон пре ко 200 000 Ср ба са хр ват ских 
под руч ја на ко ји ма су ве ко ви ма жи ве ли  “тре ба по здра ви ти” (Guar
dian, 5. ав густ 1999), док аутор увод ни ка у  Indipendentу  при зна је 
да због ре че них до га ђа ја “па да у ис ку ше ње да по ста не еуфо ри чан” 
(7. ав густ 1995.) Пре ма па ри ском  LeMondu то је би ло »са мо мо-
ти ви са но ет нич ко чи шће ње  (6. ав густ 1995).  А не ко ли ко не де ља 
по от по чи ња њу  агре си је НА ТО-а на СРЈ, аме рич ки но ви на ри су 
зах те ва ли од сво јих по ли тич ких во ђа “ма ње кон вер за циј ску вр сту 
ра та”,  жа ле ћи што је до та да уби је но пре ма ло ци ви ла за то што 
“ми прак тич но те ле фо ни ра мо Ср би ма ка ко би смо их оба ве сти-
ли да на па ди по чи њу, та ко да они мо гу на вре ме да ева ку и шу све 
ци ви ле ко ји су се за те кли у ци ља ним објек ти ма”.32) И ко лум ни ста 
WashingtonPost-а, Чарлс Кра ут ха мер, кри ти ку је “не под но шљи во 
се лек тив не” ва зду шне на па де НА ТО-а и по здра вља чи ње ни цу да 
“они ко нач но га ђа ју ци ље ве – елек тра не, скла ди шта го ри ва, мо сто-
ве, аеро дро ме, те ле ви зиј ске пре дај ни ке - где ствар но мо гу уби ти 
не при ја те ља и ци ви ле у бли зи ни.” (8. април)33) А не ко ли ко ме се ци  
по окон ча њу  агре си је, 12. но вем бра 1999. го ди не ка над ски Toronto
Star се пи та где су оста ла, још не про на ђе на од 11 334 укуп но при ја-
вље них мр твих ал бан ских те ла, и од го ва ра: ”За ко па на  у нео зна че-
ним  гро бо ви ма. Рас то пље на у ки се ли ни. За о ра на ду бо ко у зе мљи-
ште. Ср би има ју ис ку ства у уни шта ва њу ле ше ва.”34) Сто га пљач ку 
срп ске имо ви не на Ко со ву ко ју су вр ши ли ет нич ки Ал бан ци  на кон  

31) Исту иде ју Чом ски из ра жа ва сле де ћим ре чи ма:“Док три нар ни си стем ко ји про из во ди 
оно што у раз го во ру о на шим не при ја те љи ма на зи ва мо ’про па ган дом’ је усме рен пре ма 
два раз ли чи та де ла ста нов ни штва. Је дан део,  ко ји се по не кад на зи ва и ‘по ли тич ком кла-
сом’, чи ни от при ли ке 20 од сто ста нов ни штва, ре ла тив но обра зо ва ног, ма ње-ви ше го-
вор но ве штог, ко ји уче ству је и у до но ше њу не ких од лу ка. Њи хо во при хва та ње док три не 
је кључ но, по што они мо гу да кре и ра ју и спро во де по ли ти ку. Дру ги део је оста лих 80 
про це на та ста нов ни штва. Они су Лип ма но ви ‘по сма тра чи зби ва ња’, ко је он на зи ва и ‘ 
збу ње ним  ста дом‘. Они тре ба да из вр ша ва ју на ре ђе ња и да се не ме ша ју у по сло ве ва-
жних љу ди.” Cf. Но ам Чом ски,  ШтатоустварихоћеАмерика,Чи го ја, Бе о град, 1999, 
стр. 72.  На дру гом ме сту Чом ски их на зи ва ме том “нео п ход них за блу да” у ко је их по-
ли тич ки про па ган ди сти ме диј ском стра те ги јом о ко јој је реч до во де, из ну ђу ју ћи на тај 
на чин њи хов не све сни при ста нак  и по др шку за пла ни ра не по ли тич ке ак ци је. Cf:  No am 
Chomsky, NecessaryIllуsions:ThoughtControlinDemocraticSocieties, Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford, 1989.

32) Cf. Phi lip Hem mond, “The ri se of the lap top bom bar di er”, ин тер нет до ку мент без па ги на-
ци је до сту пан на http://www.spi ked-on li ne.com/in dex.php?/si te/ar tic le/6386/

33) Cf. Сет Екер ман  и Џим Но ре кас, “Пре ма сце на ри ју Ва шинг то на: аме рич ки  ме ди ји  и 
Ко со во”, у Фи лип Хе монд и Едвард Хер ман (прир.),  Деградиранамоћ…, цит. из да ње, 
стр. 171.

34) Cf. Емил Влај ки, ДемонизацијаСрба…, цит. из да ње, стр. 327.
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окон ча ња агре си је је дан до пи сник ББЦ-ја на зи ва “су ро вом  прав-
дом”  ко ја се  “мо гла оче ки ва ти” (15. ју ни); дру ги  опи су је ко сов ске 
Ср бе као “љу де са да скло не ха о тич ном не ре ду и са мо у ни ште њу” 
(17. ју ни); тре ћи  пре ци зи ра да од ла зе ”сти сну тих уса на, но се ћи 
са со бом мрач не тај не ет нич ке мр жње” (16. ју ни); у SundeyTele
graphу (13. ју ни)  Фи лип Шер вел твр ди да су Ср би  и ово га пу та 
“иза бра ли  да се ‘очи сте’”, име ну ју ћи их “ве ро ват но у све ту нај ма-
ње жа ље ња вред ним из бе гли ца ма”.35) У од но су пре ма Ср би ма по-
го ђе ним  ра том, би ло је, за кљу чу је Фи лип Хе монд, до слов но ма ње 
сим па ти ја не го пре ма пси ма. Бри тан ски Mailје, под се ћа овај аутор, 
20. ав гу ста 1999. го ди не, по све тио чак две стра ни це ‘рат ним пси-
ма”: пси ма-лу та ли ца ма по про сто ри ма Ко со ва, на вод но ‘жр тва ма  
мр жње’ ко ју су  иза зва ли Ср би. “Лист из ра жа ва све срд ну  на ду да 
ће Ко со во са да има ти ‘пси ће ми ра’, а та кву па жњу и са жа ље ње ни-
ка да ни је из ра зио за срп ске жр тве су ко ба.”36) 

При ста ја ње на ова кву кон цеп ци ју и прак су ме диј ског  тре-
ти ра ња  еx-ју го сло вен ске кри зе, обез бе ђи ва ло је За пад ном  но ви-
на ру си гур но и трај но  при су ство у ме ди ји ма, а не рет ко и ути ра ло 
пут ка нај ви шим еснаф ским при зна њи ма. Та ко су ме диј ски урад ци 
Ро ја Гат ма на и Џо на Барн са,  за сно ва ни на гру бим чи ње нич ким 
не и сти на мао оно ме што се де ша ва ло на про сто ри ма ра том по го ђе-
ног За пад ног Бал ка на, 1993. го ди не на гра ђе ни нај ви шим  но ви нар-
ским при зна њем - Пу ли це ро вом на гра дом за но ви нар ство. Гат ман 
је пред по че так  пре го во ра у Лон до ну, на осно ву раз го во ра са му-
сли ман ским из бе гли ца ма, оба вље ним у За гре бу, об ја вио ре пор та-
жу у ко јој усвојствуочевидца твр ди “да срп ски осва ја чи у Бо сни 
др же два кон цен тра ци о на ло го ра у ко ји ма је по гу бље но или умр ло 
од гла ди ви ше од хи ља ду ци ви ла; да на о ру жа ни срп ски стра жа ри 
во де сва ког да на за ро бље ни ке на по гу бље ње у гру па ма од 10 до 15; 
да је 1350 љу ди по би је но и му че но у око ли ни Брч ког из ме ђу 15. 
ма ја и сре ди не ју на; да је ве ћи на пре кла на; да се ле ше ви спа љу ју у 

35) То ни Блер је, под се ћа Ха ролд Пин тер,  ре као да је  ‘Ми ло ше вић опу сто шио соп стве ну 
зе мљу’. “Ова из ја ва ме је под се ти ла на при чу о ен гле ској глу ми ци и ја пан ском глум цу. 
Ја пан ски глу мац ни је мо гао да схва ти за што је ен гле ска глу ми ца та ко од бој на пре ма 
ње му, та ко не љу ба зна. По жа лио се, на кра ју, ре ди те љу. Ре као је ‘Ми тре ба су тра да 
сни ма мо љу бав ну сце ну, а она не ће ни да ми се на сме ши, она про сто на ме не ни не гле-
да, не обра ћа ми се. Ка ко ми мо же мо да оду гра мо љу бав ну сце ну? Ре ди тељ је за пи тао 
глу ми цу ‘Па, у че му је про блем, дра га? Ко бо је зби ља изи зет но фи ни чо век.’ Глу ми ца је 
по гле да ла у ја пан ског глум ца и ре кла’ Он мо жда је сте - али не ки од нас ни су за бо ра ви ли 
Хи ро ши му.’“ Cf. Ха ролд Пин тер, , “Пред го вор” за: Фи лип  Хе монд  и  Едвард Хер ман, 
Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр. 7.

36) Cf. Фи лип Хе монд, “Рат тре ћег пу та: но ви ла бу ри сти, бри тан ски ме ди ји и Ко со во”, у: 
Фи лип  Хе монд  и  Едвард Хер ман, Деградиранамоћ..., цит. из да ње, стр.209-10.
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кре ма то ри ју ми ма и пре тва ра ју у сточ ну хра ну” итд.37)  Џон Барнс 
је нај пре сти жни је но ви нар ско при зна ње за слу жио ин тер вју ом са 
Бо ри сла вом Ера ком, мен тал но обо ле лим Ср би ном ко јег је пред ста-
вио као про то тип “кр во лоч ног Ср би на”.38) Го во ри ти исти ну си ли  
„до стој но је ди вље ња. Ме ђу тим, го во ри ти  си ли оно што она же-
ли да чу је до но си мно го опи пљи ви је на гра де”, за кљу чу је Ро берт 
Хеј ден.39)  Шта ви ше, то  исти но љу бље до стој но ди вље ња, они ма 
ко ји су му би ли при вр же ни  то ком  из ве шта ва ња о ју го сло вен ској 
кри зи, уме сто на гра да до но си ло је са мо не при јат но сти, ли ша ва ња 
и од ма зду над ре ђе них. Та ко, на кон тек ста о про це ни аме рич ке оба-
ве штај не слу жбе да је Сло бо дан Ми ло ше вић је ди на  лич ност ко ја 
би мо гла да до при не се раз ре ше њу по ли тич ке си ту а ци је на Бал ка-
ну, Деј ви ду Бајн де ру  NewYorkTimes, лист у ко јем је био за по слен, 
ни је об ја вио ви ше ни је дан чла нак, а ше фу свог до пи сни штва у Бо-
ну, Сти ве ну Кин це ру, исти лист је од био да об ја ви два члан ка у 
ко ји ма је из ве шта вао о стра хо та ма ко је су то ком ра та у Бо сни пре-
тр пе ли Ср би. Жак Мер ли но, по моћ ник ше фа ре дак ци је Telefranc2, 
био је сме њен због об ја вљи ва ња исти не о ма скру ко ји су по чи ни-
ли му сли ма ни у ули ци Ва се Ми ски на у Са ра је ву и ње го ва ка ри је-
ра “је би ла уни ште на” (П. Ба рио). Нај зад, ита ли јан ска но ви нар ка 
Ми ле на Га ба не ли је на кон об ја вљи ва ња ин тер вјуа са хр ват ском 
за ро бље ни цом ко ја је при зна ла  да је са сво јим ве ре ни ком уби ла 
де се то ро Ср ба за то што ју је њен па рох то ком ми се под сти цао да 
то чи ни  чим из би је рат, до жи ве ла број не не при јат но сти на по слу,  
њен слу чај је до спео  до  ди рек то ра и пред сед ни ка RAI-а, а на кон 
то га био раз ма тран и пред  упра вом  ре ги о нал ног есна фа ита ли јан-
ских но ви на ра.40)

Од нос из ме ђу ме ди ја и зва нич не рат не про па ган де при кри-
ве ни ји је у ‘отво ре ним’ не го у ‘за тво ре ним’ дру штви ма. За ове по-
то ње, при ме ћу је Да ја на Џон стон, “под ра зу ме ва се да власт, она 

37) Cf. NewYorkNewsday,  Аугуст 2, 1992. 

38) Cf. Да ја на Џон стон, Сулудикрсташи, Ате ље М, Бе о град, 2005, стр. 141.

39) Cf. Ро берт Хеј ден,  М., „При стра сна ’прав да’: Људ ски пра ви зам и Ме ђу на род ни кри вич-
ни суд за бив шу Ју го сла ви ју“, Филозофскигодишњак, 13/2000, стр. 302.

40) Ви ше о овим слу ча је ви ма у: Сло бо дан Ву ко вић, ЕтикаЗападнихмедија, цит. из да ње, 
стр. 60-63. И у слу ча је ви ма не но ви нар ских по ку ша ја да се са стра ни ца За пад них штам-
па них ме ди ја оспо ри “зва нич на вер зи ја” еx-ју го сло вен ског ме диј ског на ра ти ва, по тен-
ци јал ним кон три бу то ри ма, ка кви су, ре ци мо, би ли гру па не мач ких ин те лек ту а ла ца вољ-
них да по ле ми шу са  Ха бер ма со вим ста во ви ма о агре си ји НА ТО-а на СРЈ, об зна ње ним 
ње го вим тек стом “Bestialität und Humanität...“ је, ка ко све до чи Ge org Me gle, од го ва ра но 
да за њи хо ве при ло ге не ма ме ста у на ред ним бро је ви ма Die Zeita. Cf. Ми лан Бр дар, 
“Ло ги ка За пад них ме ди ја као ло ги ка мо ћи: од сту ди је слу ча ја срп ске кри ви це до па ра-
диг ме кон стант ног не при ја те ља”, у: Комуникација,медији,култура, го ди шњак Фа кул-
те та за кул ту ру и ме ди је  Ме га тренд уни вер зи те та, 2009, стр. 157.
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иста ко ја во ди рат, кон тро ли ше ин фор ма ци је и ути че на штам пу и 
дру ге ме ди је ка ко ће би ра ти, ис кри вља ва ти и по вре ме но из ми шља-
ти ве сти и ти ме до при не ти  ја ча њу по др шке јав но сти и ен ту зи ја-
зма за рат не на по ре. У та квим дру штви ма мно ги љу ди су све сни 
да је власт цен зор  ве сти  и не ве ру ју  ни че му што го во ре ме ди ји 
под кон тро лом др жа ве. Пре о вла ђу ју ћа рат но-про па ганд на на стро-
је ност ме ди ја у за пад ним зе мља ма, у тзв. отвореним дру штви ма,  
не мо же се об ја сни ти цен зу ром, кон тро лом и за стра ши ва њем спро-
во ђе ним од стра не вла сти«, за кљу чу је Џон сто но ва.41) Оно чи ме 
се мо же об ја сни ти, до да је мо ми, је сво је вољ но иза бра на слу жба 
др жав ним и на ци о нал ним ин те ре си ма ко ју ис кре ни ји ме ђу њи ма, 
по пут  Де на Ре де ра, но ви на ра CBS, као та кву ни не по ри чу: “Ја 
сам аме рич ки из ве штач (...), ја сам Аме ри ка нац. Вла ду Сје ди ње-
них др жа ва сма трам сво јом вла дом. И за то, кад пи ло ти Сје ди ње них 
Др жа ва у ави о ни ма Сје ди ње них Др жа ва ис кљу че не ко ме стру ју, за 
ме не смо то учи ни ли 'ми'.  За то  не на ме ра вам да се из ви ња вам.(...) 
И ка да је реч осу ко бу у ко ји су укљу че ни Аме ри кан ци - (ви) мо же-
те да ме кри ти ку је те ако мо ра те, осу ди те ме ако мо ра те -  али ја ћу 
се увек бо ри ти за на шу по бе ду.” (апла уз из пу бли ке)42)

За пад но е вроп ски и аме рич ки  ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци-
ја су - ко му ни ко ло ги ја еx-ју го сло вен ске кри зе је са мо на дра сти чан 
на чин то по твр ди ла - сред ства за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва 
др жа ва на чи јој те ри то ри ји де лу ју; њи хо ве вла да ју ће ели те, ка ко 
ка же Емил Влај ки, „има ју дру га сред ства за точ но ин фор ми ра-
ње.”43) У слу ча ју о ко јем је би ло ре чи у овом тек сту, по сре ди су 
ци ље ви, од но сно ин те ре си ко ји су се пре кла па ли са ин те ре си ма 
свих из у зев срп ских ак те ра јед ног ком плек сног бал кан ског др жав-
но-те ри то ри јал ног раз гра ни че ња. Ста вља ју ћи се њи ма у слу жбу, 
За пад ни ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци ја су од по сред ни ка у оп ште-
њу ве о ма бр зо по ста ли фак тор прак тич ног  „раз ре ше ња“ сло же не 
ex-ју го сло вен ске кри зе на на чин ко ји је, уме сто ње ног па ци фи ко ва-
ња и ства ра ња прет по став ки за ста би лан и тра јан мир, до при но сио 
ње ном раз го ре ва њу и ути ра њу пу та но вим су ко би ма, не ким бу ду-
ћим ис пра вља њи ма исто риј ских не прав ди по чи ње них на про сто-
ри ма  тур бу лент ног Бал ка на.

41) Cf. Да ја на Џон стон, „НА ТО и но ви свет ски по ре дак: иде а ли  и лич ни  ин те рес“, у: Фи-
лип Хе монд  и Едвард  Хер ман (прир.)  Деградиранамоћ...,цит. из да ње,стр. 19.

42) Cf. Ден Ре дер, “Го вор у На ци о нал ном Прес клу бу у Ва шинг то ну у вре ме агре си је НА ТО 
на СРЈ, на ве де но пре ма: Ро берт Хеј ден,  „При стра сна ’прав да’: Људ ски пра ви зам и Ме-
ђу на род ни кри вич ни суд за бив шу Ју го сла ви ју“, Филозофскигодишњак, 13/2000, стр. 
292.

43)  Cf. Емил Влај ки, ДемонизацијаСрба,цит. из да ње стр. 111.
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Mir ja na Ra do jicic

THE WE STERN ME DIA OF MAS  
COM MU NI CA TION AND THE EX-YUGO SLAV 

CRI SIS - FROM THE ME DI A TOR IN  
COM MU NI CA TION TO THE AGENT 

OF WARS RE SULTS

Sum mary
In the text the aut hor fo cu ses on the We stern mass me dia’s ela-

bo ra tion of the com plex ex-Yugo slav ca se thro ug ho ut  its long du ra tion. 
She starts by in fer ring that the ef fi cacy of We stern me dia in the that 
sen se can not be con ce i ved as it sho uld be if re gar ded out si de the wi-
de con text of et hi cally dis pu ta ble fe a tu res of We stern so ci ety’s me dia 
fun cti o ning in mo dern ti mes. Tho se cha rac te ri stics are di scus sed in the 
first part of the ar tic le and then the aut hor fo cu ses on the West Euro pean 
and US com mu ni co logy of the ex-Yugo slav cri sis. Using ex cerpts from 
prin ted and elec tro nic me dia of the West, she il lu stra tes her stand that 
it, thro ug ho ut the ex-Yugo slav cri sis, played a ro le of a war ring si de 
which, as so me aut hors ha ve al ready per ce i ved, did not even bot her to 
ap pe ar ne u tral or ob jec ti ve. As such, the We stern mass me dia put them-
sel ves in the ser vi ce of the po li ti cal in te rests of the ir own sta tes, which 
co in ci ded with the in te rests of all ex cept the ser bian par ti ci pants in the 
ex-Yugo slav cri sis, the aut hor con clu des.
Keywords: the me dia of mass com mu ni ca tion, the ex-Yugo slav cri sis, in ter na-

ti o nal po li tics, in ter na ti o nal et hics.
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Re su me
The ar tic le pre sents the part of a mo re vo lu mi no us text in wich 

the aut hor tried to in ve sti ga te in ter na ti o nal et hi cal di men sion of the 
ex-Yugo slav ca se. In her opi nion it was West Euro pean and US mass 
com mu ni ca tion me dia that we re among the sig ni fi cant in stru ments of 
ex ter nal in ter ven tion in the ex-Yugo slav war ti me dra ma du ring all the 
fif teen years of its du ra tion. This pa per fo cu ses on the ir ela bo ra tion of 
the com plex ex-Yugo slav ca se, i.e. its mo ral di men sion. The aut hor 
starts by in fer ring that the ef fi cacy of We stern me dia in the afo re said 
sen se can not be con ce i ved as it sho uld be if re gar ded out si de the wi de 
con text of et hi cally  very dis pu ta ble fe a tu res of We stern so ci ety’s me-
dia fun cti o ning in mo dern ti mes. She di scus ses tho se cha rac te ri stics in 
the in tro duc tory part of the text and then fo cu ses on the West Euro pean 
and US com mu ni co logy of the ex-Yugo slav cri sis. Using ex cerpts from 
prin ted and elec tro nic me dia of the West, she il lu stra tes her stand that 
it, thro ug ho ut the ex-Yugo slav cri sis, played a ro le of a war ring si de 
which, as so me aut hors ha ve al ready per ce i ved, did not even bot her to 
ap pe ar ne u tral or ob jec ti ve. As such, in stead of ser ving the truth abo ut 
the com plex West Bal kan in ter et hnic con flicts, which we re pre ce ded by 
a very long and equ ally com plex hi story, the We stern mass me dia put 
them sel ves in the ser vi ce of the po li ti cal in te rests of the ir own sta tes, 
which co in ci ded with the in te rests of all ex cept the ser bian in ter nal par-
ti ci pants in the ex-Yugo slav cri sis, the aut hor con clu des.

* Овај рад је примљен 12. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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