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(НЕ)ЈЕД НА КО СТИ И (НЕ)СЛО БО ДЕ У ИН ФОС ФЕ РИ

Ми ро љуб Ра дој ко вић, Бра ни мир Стој ко вић, Алек сан дар Вра њеш, Ме ђу на-
род но ко му ни ци ра ње у ин фор ма ци о ном дру штву, „Clio”, Бе о град 2015

Сту ди ја Ме ђу на род но ко му ни ци ра ње у ин фор ма ци о ном дру штву 
ба ви се од но сом дру штва и ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги
ја, тач ни је аген си ма ко ји сто је иза њих. Дру штво о ко јем про ми шља ју 
Ми ро љуб Ра дој ко вић, Бра ни мир Стој ко вић и Алек сан дар Вра њеш об у
хва та це ло куп ну пла не ту и рас про сти ре се од пр вих кон так та ме ђу на
ро ди ма до да на шњег, ин тер не том умре же ног све та. На сло же на пи та ња 
овог од но са ау то ри од го ва ра ју та ко што пре пли ћу ши ро ко по сма тра ње 
основ них трен до ва са де таљ ном ана ли зом па жљи во иза бра них фе но ме на. 
Ка ко је и у уво ду на гла ше но, основ ни оквир књи ге чи не ко му ни ко ло ги ја 
и по ли тич ка на у ка, али у раз ла га њу сло же но сти ме ђу на род ног ко му ни ци
ра ња ау то ри по се жу за еко но ми јом, ан тро по ло ги јом и дру гим на у ка ма.

Две пр ве гла ве по све ће не су исто риј ском оме ђа ва њу и де фи ни са њу 
ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња. Ње му је прет хо ди ло „пр во бит но ко му
ни ци ра ње на ро да” чи ји су ак те ри би ли ак тив ни по је дин ци – пу то пи сци, 
вер ске ор га ни за ци је и се о бе на ро да. Иа ко у овом пе ри о ду до ла зи до 
кон та ка та ме ђу на ро ди ма, ме ђу на род но ко му ни ци ра ње са не ким од од
ли ка ко је има и да нас по ја вљу је се тек са ус по ста вља њем ка пи та ли зма. 
По ред ши ре ња тр жи шта и бр жег пре но ше ња зна ња, са ка пи та ли змом 
на ста ју и но ви ак те ри спо соб ни да пре нос ин фор ма ци ја учи не по у зда
ни јим и бр жим. То су пред у зет ни ци ко ји по кре ћу но ви не, те ле граф ске 
аген ци је, ра дио. Но ва ета па ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња на ста је са 
ства ра њем со ци ја ли стич ких др жа ва и рас па дом ко ло ни ја ли зма, ка да 
по ста је бе ло дан јаз из ме ђу зе ма ља ко је има ју сна жну ин фра струк ту ру 
за ме ђу на род но ко му ни ци ра ње и зе ма ља чи је су ко му ни ка ци о не струк
ту ре зна чај но сла би је. Ово је пе ри од ка да на ста је по ве ћа но ин те ре со ва
ње за ме ђу на род но ко му ни ци ра ње као „про цес ко ји об у хва та укуп ност 
ко му ни ка ци о них ак те ра, од но са и нор ми по мо ћу ко јих се, кроз свет ски 
про стор и вре ме, ду хов не тво ре ви не пре ли ва ју пре ко на ци о нал них гра
ни ца” (стр. 23). По след ња ета па у раз во ју ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња 
на ста је са ин тер нет ском тех но ло ги јом, и са њом на ста ју и но ви ак те ри. 
По ред др жа ва, на ци о нал них и тран сна ци о нал них ма сме диј ских ку ћа, 
по је дин ци и ин те р нет ски ги ган ти по ста ју зна чај ни ак те ри ме ђу на род не 
раз ме не јав но до ступ них по ру ка. Са ши ре њем мре же за о кру жу ју се про
ме не у про стор ним и вре мен ским ди мен зи ја ма ме ђу на род ног ко му ни ци
ра ња – про стор је рас тег нут до појм љи вог мак си му ма, а вре ме је су же но 
бр зи ном ко јом иде је и ин фор ма ци је пу ту ју све том. 

У увод ној ге не зи ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња по ста вљен је оквир 
за рас пра ве ко је се раз ви ја ју у на ред ним гла ва ма. Пр ва рас пра ва ти че се 
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ефе ка та ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња и у њој ау то ри су че ља ва ју гле ди
шта о све ту као гло бал ном се лу са те за ма о кул тур ном им пе ри ја ли зму. 
Ау то ри као пре ви ше по јед но ста вље но и тех но цен три стич ко од ба цу ју 
гле ди ште пре ма ко ме ме диј ске тех но ло ги је до во де до ства ра ња уни вер
зал не људ ске за јед ни це (гло бал ног се ла). Дру штве на кре та ња не мо гу 
се при пи са ти са мо јед ном чи ни о цу, те по ред (тех но ло ги ја) ко му ни ци ра ња 
ау то ри иден ти фи ку ју ме ђу на род не еко ном ске од но се и ме ђу на род не 
по ли тич ке и кул тур не од но се као фак то ре ко ји об ли ку ју дру штво. У це
ли ни по сма тра ни, иде а ли свет ског се ла ни су за од ба ци ва ње, али, ка ко 
за кљу чу ју, „без струк ту рал них про ме на у свим де ло ви ма ме ђу на род не 
за јед ни це (...) ни је из ве сно да ће се сти ћи до на ја вље них до брих по сле
ди ца” (45). И пре ма пе си ми стич ком ста ву о кул тур ном им пе ри ја ли зму 
ау то ри га је ре зер ве. Ста но ви шта су да су ма сов ни ме ди ји сред ства а не 
„крив ци” за им пе ри јал но ши ре ње сим бо лич ких фор ми. Од го вор на ме
ђу на род но ко му ни ци ра ње не мо же би ти кул тур но за тва ра ње, али и да ље 
оста је „пи та ње ме ре ме ђу соб них ути ца ја, по вла че ња гра ни ца и па жљи
вог раз два ја ња ко ри сних и штет них по сле ди ца ме ђу на род ног ко му ни
ци ра ња” (55). 

Де таљ но опи сан при мер јед ног гло бал ног по ку ша ја да се не ке гра
ни це ус по ста ве све до чи о не у спе ху. Ра ди се о ини ци ја ти ви за по кре та ње 
Но вог свет ског ин фор ма ци о ног и ко му ни ка ци о ног по рет ка, ко ја је за
по че та ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. Но си о ци ини ци ја ти ве би ле су 
не свр ста не зе мље, а зна чај ну уло гу у це лом по кре ту има ла је СФР Ју го
сла ви ја. Де лу ју ћи уну тар Уне ска и Ује ди ње них на ци ја, не свр ста ни су 
се за ла га ли за рав но те жу у свет ским ко му ни ка ци о ним то ко ви ма, пре 
све га кроз ула га ње у раз вој ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не струк ту ре 
и спре ча ва ње ко му ни ка ци о них мо но по ла. Су ко би око но вог по рет ка 
би ли су же сто ки, а кул ми ни ра ли су сре ди ном осам де се тих го ди на из
ла ском САД, Ве ли ке Бри та ни је, Ја па на и дру гих зе ма ља из Уне ска. Дра
го це ни исто риј ски пре глед отва ра пут у још јед ну рас пра ву ко ја је во ђе на 
у Ује ди ње ним на ци ја ма и Уне ску о од но су др жа ва и ме диј ских ком плек
са. С јед не стра не, зе мље ли бе рал них тр жи шта за го ва ра ле су те зу да 
др жа ва не мо же и не сме да се ме ша у рад ме диј ских кор по ра ци ја, те да 
би ло ка ква огра ни че ња пред ста вља ју за ди ра ње у ме диј ске сло бо де. Не
свр ста ни и зе мље со ци ја ли стич ког бло ка на сту па ли су из дру га чи јег 
кон тек ста, у ко јем је је ди но др жа ва би ла ак тер до вољ но сна жан да обез
бе ди ин фра стук ту р не пред у сло ве за ко му ни ци ра ње (нпр. да обез бе ди 
мре жу пре дај ни ка). Та ко ђе, за го ва ра ли су те зу да од го вор ност за рав но
но прав ност тре ба да бу де на др жа ви, а не на дру гим ак те ри ма ме ђу на род
ног ко му ни ци ра ња. О др жа ви као ак тив ном аген су го во ри се и у по гла вљу 
о ме ђу на род ној про па ган ди. У ње му се по ка зу је да, без об зи ра на то да 
ли при па да ју тр жи шноли бе рал ном или ета ти стич ком мо де лу, др жа ве 
прак ти ку ју раз ли чи те ви до ве про па ганд ног де ло ва ња. 
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Пи та њи ма гра ни ца и ме ра у свет ској рас по де ли ко му ни ка ци о ног 
про сто ра ба ве се и по гла вља „Нор ме у ме ђу на род ном ко му ни ци ра њу” 
и „Спо соб ност за ме ђу на род но ко му ни ци ра ње”. Нор ме о ко ји ма ау то ри 
пи шу је су оне ко је се ус по ста вља ју у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма – 
Ује ди ње ним на ци ја ма, Уне ску, Европ ској уни ји. Про це си ус по ста вља ња 
нор ми обе ле же ни су већ прет ход но об ја шње ним рас пра ва ма. Сто га је 
нор ми на гло бал ном ни воу ре ла тив но ма ло, а че сто има ју ста тус нео ба ве
зу ју ћих пре по ру ка. На ста ле као ре зул тат ком про ми са, оне по др жа ва ју 
иде ју о сло бод ном про то ку ин фор ма ци ја, али уз од го вор но сти и огра ни
че ња. Ме ђу тим, ка ко нам ау то ри скре ћу па жњу, од го вор ност је по ве ре на 
но ви на ри ма и ма сов ним ме ди ји ма, а не др жа ва ма, чи ме је све де на „са 
по ли тич ког на етич ки и про фе си о нал ни те рен” (104). Си ту а ци ја је дру
га чи ја у Европ ској уни ји, у ко јој нај ва жни ји до ку мент, „Ди рек ти ва о 
ау диови зу ел ним ме диј ским са др жа ји ма”, уво ди од го вор ност др жа ве, 
шти ти ме диј ски плу ра ли зам и кул тур ну ра зно ли кост.

Ак ту ел ним пи та њи ма са вре ме не ин фос фе ре ба ви се по след ње по
гла вље, чи ји на слов – „Од ме ђу на род ног до гло бал ног ко му ни ци ра ња” 
– већ упу ћу је на тран сфо р ма ци ју ко ја је по че ла са ши ре њем ин тер нет ске 
тех но ло ги је. Сва прет ход но отво ре на пи та ња по ста вља ју се у но вом, гло
бал ном и мре жном кљу чу. До след но пра те ћи прет ход ну ар гу мен та ци ју, 
ау то ри до ку мен ту ју сум ње у по тен ци ја ле ин тер не та да раз ре ши не јед
на ко сти на сле ђе не из ана лог не ере. По ве за ност мно гих са мно ги ма, што 
је по тен ци јал за за о би ла же ње кла сич них ко му ни ка ци о них цен та ра, не 
до при но си ну жно ра сту гло бал ног раз у ме ва ња. На при ме ру ет нич ки 
ра зно ли ке Не мач ке по ка зу је се чак су про тан про цес – раст на ци о нал не 
иден ти фи ка ци је. По ку ша ји да се ство ри пра вед ни ји ин тер нет, оли чен у 
Свет ском са ми ту о ин фор ма ци о ном дру штву под окри љем Ује ди ње них 
на ци ја, су о чен је са слич ним про бле ми ма као и бор ба за но ви ко му ни
ка ци о ни по ре дак из про шлог ве ка. Ка ко на гла ша ва ју ау то ри, кључ на раз
ли ка је ипак у то ме што су са да на јед ној стра ни др жа ве и кор по ра ци је, 
а на дру гој умре же ни гра ђа ни и не про фит не ор га ни за ци је.

Два ми та о ин тер не ту – да је све бес плат но и да је мре жа оа за сло
бо де из ра жа ва ња – већ су рас крин ка ни, а ау то ри слу те да ће се исто 
де си ти и са тре ћим ми том, пре ма ко ме фор мал но обра зо ва ње мо же и 
тре ба да бу де за ме ње но „Гугл уни вер зи те том”. Да на ин тер не ту ни је све 
бес плат но го во ри успон ин тер нет ских ги га на та по пут Гу гла или Феј сбу
ка. За рад уве ћа ња про фи та ове ком па ни је спрем не су да огра ни че сло
бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма, о че му мо жда нај бо ље све до чи при мер 
ула ска Гу гла „са огра ни че њи ма” на тр жи ште Ки не. Сло бо да из ра жа ва ња 
тек је услов на и са ин тер не том до ла зе и ри зи ци по ве ћа не кон тро ле. Слу
чај Едвар да Сно у де на уве р љи во по ка зу је да над зор прак ти ку је др жа ва. 
Сто га се и књи га за вр ша ва пи та њем: „Не вра ћа ли се др жа ва (ти ме и 
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кла сич ни кон цепт ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња) у до мен кон тро ле гло
бал ног ко му ни ци ра ња?”

Вред ност књи ге Ме ђу на род но ко му ни ци ра ње у ин фор ма ци о ном 
дру штву огле да се у то ме што обез бе ђу је исто риј ски пре глед ста ња у 
ин фос фе ри и по ка зу је да пи та ња ко ја су да нас ак ту ел на има ју сво је ду
бо ке ко ре не. Пред ста вља ју ћи су че ље не по гле де из ме ђу по ли тич ких бло
ко ва, из ме ђу за го вор ни ка гло бал ног се ла и кул тур ног им пе ри ја ли зма, 
из ме ђу еоп ти ми ста и епе си ми ста, из ме ђу со ци о цен трич ног и ме ди ја
цен трич ног при сту па ко му ни ци ра њу, ова књи га ну ди оп се жан пре глед 
раз ли чи тих пер спек ти ва. Кр че ћи ме ђу њи ма пут за сво је чи та о це, ау то ри 
се за ла жу за рав но прав ни ји и сло бод ни ји свет ски ко му ни ка ци о ни про
стор, у ко јем су ме ди ји тек је дан, али сва ка ко зна ча јан део. Пи са на ла ко 
и раз го вор љи во, она ће би ти ко ри сна ли те ра ту ра сту ден ти ма ко му ни
ко ло ги је, но ви нар ства и ме ђу на род них од но са, али и сви ма они ма ко је 
ин те ре су ју гло бал ни ко му ни ка ци о ни то ко ви.

Је ле на КЛЕ УТ




