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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град
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РИЈАЛИТИЈУУСРБИЈИ
Сажетак: Гло бал на пре ви ра ња у све ту се од ра жа ва ју на сва ку на
ци ју по на о соб и раз ли чи те сег мен те дру штва, а из у зе так ни је ни 
ри ја ли ти про грам. Свет ске во ђе и по ли ти ча ри, као и ко му ни ка ци ја 
и ме ђу људ ски од но си ве ли ког бро ја љу ди у све ту ко ји су њи ма у ма
њој или ве ћој ме ри пот чи ње ни, мо же се по сма тра ти као огром но 
ри ја ли ти под руч је. То ни је онај кла сич ни ри ја ли ти про грам огра
ни чен у че ти ри зи да, али је упр кос сво јој ши ри ни не рас ки ди во по ве
зан са те ле ви зи јом и масме ди ји ма. Ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји су 
по сле „Ве ли ког Бра та” у при лич ној ме ри ево лу и ра ли и по при ми ли 
фор ме ко је из ла зе из окви ра ри ја ли ти ја, усва ја ју ћи ши рок спек тар 
углав ном не га тив них ути ца ја из раз ли чи тих сфе ра дру штва.

Кључнеречи: ри ја ли ти про грам, гло ба ли за ци ја, те ле ви зи ја, мас
ме ди ји, ну кле ар ни рат, ме диј ски рат, рат ин фор ма ци ја    

Увод

Да на шње при ли ке у све ту мо же мо по сма тра ти у кон тек сту 
де ли мич но из ре жи ра них ме ђу људ ских од но са ко ји се од ви
ја ју у ри ја ли ти про гра му. Сва ка ко, мо ра се узе ти у об зир чи
ње ни ца да је то мно го ве ће ри ја ли ти под руч је у ко јем се пре
пли ће мно штво за мр ше них пу та ња уна пред ис пла ни ра них и 
спон та них ак ци ја. У ње му вла да ју гло бал ни за ко ни, тач ни је 
за ко ни ја чег, пре све га у вој ном и еко ном ском по гле ду. При
лич но је те шко у та ко ши ро ком под руч ју без ја сних гра ни
ца – на ро чи то ако се узме у об зир да њи хо ва крх кост ути че 
на очу ва ње на ци о нал них др жа ва и њи хо вог су ве ре ни те та, 
ко је угро жа ва гло ба ли за ци ја као про из вод, из ме ђу осталог, 
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експан зив ног ка пи та ли зма – пер цеп тив но об је ди ни ти у ве
ли кој ме ри ра штр кан ри ја ли ти са др жај. Иа ко је лак ше пра
ти ти ри ја ли ти на те ле ви зи ји ко ји омо гу ћа ва ана ли зу на 
знат но ма њем узор ку, то не ума њу је, ни ти до во ди у пи та ње 
по сто ја ње ри ја ли ти ја у ствар ном жи во ту, и то у гло бал ним 
окви ри ма. Тај ри ја ли ти про стор на ко јем се од ви ја гло ба ли
за ци ја је огро ман, али га је мо гу ће у из ве сној ме ри сма њи ти 
за хва љу ју ћи са те лит ској ко му ни ка ци ји ко ја омо гу ћу је исто
вре ме ни пре нос сли ка ши ром све та. Иа ко је про стор ри ја ли
ти про гра ма не у по ре ди во ма њи и пре ци зно огра ни чен фи
зич ким гра ни ца ма, чак и у ње му ка ме ра ни је у мо гућ но сти 
да за бе ле жи баш сва ки де таљ. Сто га тзв. свет ски „гло бал ни” 
ри ја ли ти, на спрам те ле ви зиј ског ри ја ли ти про гра ма, из гле
да као бес ко нач но по ље ко је се ши ри у не до глед, са ла ба вим 
или са мо де ли мич но ја сним гра ни ца ма, из ме ђу ко јих се и 
сли ке гу бе и по вре ме но по ја вљу ју не до зво ља ва ју ћи да се 
до би је јед на за јед нич ка и об је ди ње на сли ка. Јед на од тих 
сли ка ко ја се, по пут ри ја ли ти про гра ма, по ја вљу је у пре но су 
ужи во, је сте рат и ње го ве про прат не по ја ве. 

Без об зи ра на то што хлад но ра тов ске игре ни ка да за пра во 
ни су ни пре ста ја ле и по сто ји ре ал на прет ња од ну кле ар
ног ра та са мно го моћ ни јим оруж јем, у да на шњем вре ме ну 
су мо жда нај ја че оруж је ме ди ји по сред ством ко јих се већ 
уве ли ко во ди ме диј ски рат. У том ра ту, ко ји се из од ре ђе не 
пер спек ти ве мо же по сма тра ти као тзв. гло бал ни ри ја ли ти, 
мно го је ве ћи број игра ча не го у те ле ви зиј ском ри ја ли ти
ју. Ме ђу тим, ови ри ја ли ти про гра ми пред ста вља ју убо ји то 
оруж је у на ци о нал ним окви ри ма, и ујед но су про ду же на ру
ка гло бал них си ла и но вог свет ског по рет ка ко ји на ру ша ва ју 
гра ни це и функ ци о ни са ње на ци о нал них др жа ва. Исто вре
ме но, у скла ду са ци ље ви ма свет ских си ла ко је на ро чи то у 
ма ње раз ви је ним зе мља ма спро во де сво ју гло бал ну по ли ти
ку (и то че сто без по го во ра и уз све срд ну по др шку по ли ти
ча ра ко ји су на вла сти), ри ја ли ти про грам и вла сти у сва кој 
та квој др жа ви омо гу ћу је да у из ве сној ме ри лак ше оства ру је 
и сво је ци ље ве, пре у сме ра ва ју ћи па жњу гле да ла ца (на ро да) 
са те ку ћих и го ру ћих по ли тич ких, еко ном ских, кул тур них, 
па на кра ју кра је ва, и гло бал них про бле ма, на при вид ну и 
де гра ди ра ју ћу за ба ву, а да при том та иста власт ски да би ло 
ка кву од го вор ност са се бе глу ме ћи да (сход но свом по пу ли
стич ком за ла га њу за сло бо ду ме ди ја) не ма ни ка кве ве зе са 
тим. У тој ри ја ли ти џун гли ус по ста вља се од нос из ме ђу вла
да ра и пот чи ње них, из ме ђу Ве ли ког Бра та (Ве ли ке Бра ће) и 
уче сни ка овог сво је вр сног екс пе ри мен та. Те шко је утвр ди ти 
ко је глав ни Ве ли ки Брат, и да ли он мо же би ти са мо је дан, 
али је си гур но да по сто је ве ћа и ма ња Бра ћа у за ви сно сти 
од ве ли чи не и сна ге цен та ра мо ћи из ко јих они упра вља ју.
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Гло ба ли за ци ја – те рор ве ли ких над ма ли ма

Иа ко мо же ути ца ти и по зи тив но на од ре ђе не аспек те дру
штва, гло ба ли за ци ја до во ди у пи та ње су ве ре ни тет на ци о
нал них др жа ва под ри ва ју ћи, пре све га, њи хо ву еко но ми ју.1 
Еко ном ском гло ба ли за ци јом се вр ши сво је вр стан те рор над 
ма лим су ве ре ним др жа ва ма, ко је би ва ју при ну ђе не да сво
ју еко но ми ју раз ви ја ју пре ма пра ви ли ма ве ли ких игра ча на 
гло бал ном тр жи шту.2 Зиг мунт Ба у ман (Zygmunt) сма тра да 
је „’тр жи ште без гра ни ца’ ре цепт за не прав ду и, у крај њој 
ли ни ји, за но ви свет ски не по ре дак у ком је по ли ти ка та ко ја 
по ста је на ста вак ра та дру га чи јим сред стви ма.”3 До во де ћи их 
у еко ном ски за ви сан по ло жај, ве ли ке си ле не са мо да у ве ли
кој ме ри кре и ра ју њи хо ву еко ном ску по ли ти ку већ по сред но 
ути чу и на фор ми ра ње дру гих сег ме на та дру штва ко ји про
из ла зе или су на од ре ђе ни на чин по ве за ни са еко но ми јом 
као по ла зном осно вом. Је дан од тих сег ме на та је и кул ту ра, 
а ње но ши ре ње се оства ру је пу тем кул тур не гло ба ли за ци је 
ко ја раз би ја кул тур не ба ри је ре али исто вре ме но и на ру ша ва 
и об ли ку је пре ма сво јим узу си ма кул тур ни иден ти тет од ре
ђе ног дру штва. По Кејт Неш (Ka te Na esh), гло бал ни кул тур
ни то ко ви мо гу до при не ти на шем до жи вља ју све та као је
дин стве ног ме ста: „Ме ђу тим, чак и без те гло бал не све сти, 
они ути чу на то ка ко у соп стве ној ло кал ној сре ди ни жи ви мо 
у од но су на дру ге и у од но су на пред ста ве дру гих ко је до 
нас до пи ру пре ко ма сов них ме ди ја.”4 Ва жан сег мент кул тур
не гло ба ли за ци је су ма сов не ко му ни ка ци је ко је омо гу ћу ју 
ве зу са це лим све том, а ма сов ни ме ди ји као моћ но оруж је 
да ју ње ним кре а то ри ма ве ли ку пред ност у све оп штем ме
диј ском ра ту. Свет ске си ле, ко је пред во де САД, у про це су 
оп ште гло ба ли за ци је и пот чи ња ва ња сла би јих сво јим ин те
ре си ма ко ри сте сва сред ства ко ја су им на рас по ла га њу, а на 

1 Јан Арт Шол те (Aart Schol te) ми сли да „ка да је во ђе на на од ре ђе ни на
чин, гло ба ли за ци ја мо же да под сти че кул ту рал ну ра зно вр сност, пре по
род и ино ва ци ју”; Šol te, J. A. (2009) Glo ba li za ci ja: kri tič ki uvod, Pod go ri
ca: CID, str. 56.

2 Пол Херст (Paul Hirst) и Гре јем Томп сон (Gra ha me Thomp son), пак, 
тврде да је „еко но ми ја ви ше ин тер на ци о нал на не го гло бал на, с об зи ром 
на то да су на ци о нал не др жа ве и да ље нај моћ ни ји игра чи на еко ном ском 
пла ну, ка ко у сми слу до ма ћих еко но ми ја, та ко и у од но су на спо ра зу ме 
ве за не за упра вља ње еко ном ским од но си ма из ван на ци о нал них гра ни
ца”; Hirst, P. и Thomp son, G. (1996) Glo ba li za tion in Qu e sti on: The In ter
na ti o nal Eco nomy and the Pos si bi li ti es of Go ver nan ce, Cam brid ge: Po lity 
Press, p. 10. 

3 Ba u man, Z. (2010) Flu id ni strah, No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 114.
4 Neš, K. (2006) Sa vre me na po li tič ka so ci o lo gi ja: glo ba li za ci ja, po li ti ka i 

moć, Be o grad: JP Slu žbe ni gla snik, str. 65. Неш на во ди и тре ћи аспект 
гло ба ли за ци је, по ред еко ном ског и кул тур ног, а то је еко ло шки, тач ни је 
де гра да ци ја жи вот не сре ди не. Исто, стр. 6566.
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пр вом ме сту је то вој на моћ по мо ћу ко је оне ме ња ју и на ме
ћу сво је за ко не.5 Шол те на по ми ње ка ко ве стер ни за ци ја, мо
дер ни за ци ја и ко ло ни за ци ја има ју мно го ду жу исто ри ју не го 
са вре ме на сна жна гло ба ли за ци ја: „Ин сти ту ци је упра вља ња, 
пред у зе ћа, масме ди ји, ака дем ска дру штва и удру же ња гра
ђа на у За пад ној Евро пи и Се вер ној Аме ри ци ва жи ла су за 
нај ва тре ни је про мо те ре са вре ме не гло ба ли за ци је.”6 

Ове си ле не пре ста но ис ти чу те ро ри зам као гло бал ну прет
њу, а за пра во је то са мо из го вор да под пла штом то бо жње 
бор бе за свет ску прав ду вр ше те рор гло бал ног над сла би
ји ма и по тла че ни ма. На кра ју кра је ва, они су ти ко ји сво
јим ло шим по ступ ци ма рас пи ру ју да ље бу ја ње те ро ри зма. 
Ба у ман ис ти че да „има ју ћи у ви ду при ро ду мо дер ног на о
ру жа ња на рас по ла га њу вој ска ма, ре а го ва ња на та ква те ро
ри стич ка де ла мо ра ју из гле да ти чуд но, тра па во и не ја сно.”7 
За раз ли ку од ору жа ног пот пи ри ва ња те ро ри зма те ле ви зи ја 
то ра ди мно го суп тил ни је, али ни шта ма ње ефи ка сно и на 
ште ту сво јих гле да ла ца (а гра ђа на од ре ђе не др жа ве) ко ји 
би ва ју уву че ни у опа сне ме диј ске игре. Се лек тив ним пре
но си ма ра та и рат них де ша ва ња ужи во – го то во увек при ка
зу ју ору жа не ак ци је ве ли ких си ла усме ре не про тив пра вих 
и има ги нар них те ро ри ста, ко је на вод но има ју за циљ бор бу 
за свет ску прав ду – во де ће ме диј ске ку ће у све ту гле да о ци ма 
сер ви ра ју исе че не и ве што ода бра не де ло ве тог гло бал ног 
ри ја ли ти ја.8 Ка да је, пак, реч о ак ци ја ма ко је су прет хо ди
ле овим по то њим, Фран соа Вал тер (Fran co is Wal ter) пи ше 
о то ме да умно жа ва ње не у мор но при ка зи ва них сли ка је сте 
на чин да се раз бла жи и да се ма лопо ма ло об у зда ужас: „Ако 
се из у зму слу ча је ви као што је тра ге ди ја од 11. сеп тем бра 
или обез бе ђи ва ње сли ка сла бе ре зо лу ци је ко је су сни ми ле 
ка ме ре за ви део над зор, тра ге ди је не оста вља ју за со бом 

5 Ба у ман пра ви па ра ле лу из ме ђу оруж ја и бе за ко ња: „Гло бал но бе за ко ње 
и ору жа но на си ље ме ђу соб но се пот хра њу ју, ме ђу соб но се осна жу ју и 
пот кре пљу ју; као што древ на му дрост упо зо ра ва – in ter ar ma si lent le ges 
(ка да оруж је го во ри, за ко ни за не ме)”; Ba u man, Z. нав. де ло, стр. 114.

6 Šol te, J. A. нав. де ло, стр. 57.
7 Ba u man, Z. нав. де ло, стр. 126. Та ко она за хва та ју мно го ве ћу област од 

оне ко ја је по го ђе на те ро ри стич ким на си љем, и узро ку ју још број ни
је „ко ла те рал не жр тве”, а ти ме и ви ше те ро ра, раз до ра и де ста би ли за
ци је не го што би са ми те ро ри сти мо гли да про у зро ку ју – иза зи ва ју ћи 
та ко још јед но по ве ћа ње ко ли чи не на та ло же не огор че но сти, мр жње и 
ра сту ћег бе са, и још ве ће ши ре ње ре до ва по тен ци јал них след бе ни ка 
терористич ких иде ја. Исто, стр. 126.

8 До ла зак жи вог (li ve) „ди рект ног пре но са”, ко ји је иза зван уво ђе њем 
крај ње бр зи не, пре тва ра ста ру „те ле ви зи ју” у „ве ли ку пла не тар ну опти
ку.” Ви ри лио, П. (2000) Ин фор ма тич ка бом ба, Но ви Сад: Све то ви,  
стр. 17.
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директ не пре но се.”9 Жан Бо дри јар (Jean Ba u dril lard) сма тра 
да је „на си ље по тен ци јал но у пра зни ни екра на пу тем ру пе 
ко ју овај отва ра у мен тал ном све ту.”10 По ње му чак ме ди
ји сву да прет хо де те ро ри стич ком на си љу, и то је за пра во у 
скла ду са оном кон ста та ци јом да су ма сов ни ме ди ји (ме ђу 
њи ма и те ле ви зи ја као је дан од во де ћих) сред ство ма ни пу
ла ци је и пла ни ра не или де ли мич но пла ни ра не зло у по тре бе 
ко ја мо же до ве сти до ка та стро фал них по сле ди ца.11 

По ред те ле ви зи је, ту је и ин тер нет, ко ји као про из вод Ми
ни стар ства од бра не САДа пред ста вља моћ но оруж је у 
ру ка ма сво јих тво ра ца за гло бал ну кон тро лу дру гих де ло
ва све та. У од ре ђе ним слу ча је ви ма ин тер нет на до ме шћу је 
не до ста так ме диј ске па жње на те ле ви зи ји, ка да се, ре ци
мо, те ро ри сти то ли ко ужи ве у сво је уло ге да по ста ју по пут 

9 Val ter, F. (2012) Ka ta stro fe: jed na kul tur na isto ri ja od XVI do XXI ve ka, No vi 
Sad: Aka dem ska knji ga, str. 295296. Пјер Бур ди је (Pi er re Bo ur di eu) је ми
шље ња да „чак и нај о бич ни ји кра так пре глед ве сти, па и са ма чи ње ни ца 
да се о не че му из ве шта ва, да се не што сни ма – to re cord, да се о не че му 
пра ви ре пор та жа, под ра зу ме ва увек и од ре ђе ну со ци јал ну кон струк ци ју 
ре ал но сти ко ја је у ста њу да иза зо ве ефек те дру штве не мо би ли за ци је 
(или де мо би ли за ци је).” Bur di je, P. (2000) Nar ci so vo ogle da lo: ras pra va o 
te le vi zij skom no vi nar stvu, Be o grad: Clio, str. 37.

10 Bo dri jar, Ž. (1994) Pro zir nost zla: ogled o kraj no snim fe no me ni ma, No vi 
Sad: Sve to vi, str. 71. О ово ме он на ста вља: „До те ме ре да је бо ље не 
за те ћи се на јав ном ме сту где опе ри ше те ле ви зи ја, има ју ћи у ви ду ве ли
ку ве ро ват но ћу јед ног на сил ног до га ђа ја до зва ног са мим ње ним при су
ством.” Исто, стр. 71.

11 А Бур ди је сма тра да је „те ле ви зи ја си гур но до при не ла, ко ли ко и ми то, и 
де гра да ци ји ци вил не вр ли не.” Bur di je, P. (1999) Sig nal na sve tla: pri lo zi za 
ot por neo li be ral noj in va zi ji, Be o grad: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva,  
str. 10.

Слика 1 Емпајер стејт 
билдинг који гори након 
случајног удара авиона 

1945. године

Слика 2 Авион којим 
управљају терористи 
се забија у Светски 

трговински центар 2001. 
године
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медиј ских лич но сти за ви сни од ме ди ја. Ба у ман та ко на во ди 
при мер ка да „ве ћи на те ро ри стич ких гру па, све сна да њи
хо ви спек та ку лар ни по ду хва ти мо гу би ти пре не брег ну ти 
од стра не из ве шта ча, же ли да ис ко ри сти при ли ке ко је пру
жа ју мре же ’ин фор ма ци о них ау то пу те ва’ и ре дов но по ста
вља ју ве сти о сво јим по ду хва ти ма на ин тер не ту.”12 А Грант 
Вар длоу (Grant War dlaw) је пре по знао ка ко из ме ђу ме ди ја 
и из вр ши ла ца спек та ку лар них те ро ри стич ких ин ци де на
та по сто ји не ка фор ма сим би от ског од но са, и да је је дан 
од нај ва жни јих ци ље ва те ро ри стич ког на па да за до би ја ње 
пу бли ци те та из од ре ђе ног раз ло га: „У не ким слу ча је ви ма, 
пу бли ци тет је је ди ни циљ. Прет по ста вље ни при мар ни циљ 
ме ди ја је ин фор ми са ње. Ме ђу тим, у прак си је ва жно ма кар 
за ба ви ти, шо ки ра ти, уве се ли ти или на дру га чи ји на чин ути
ца ти на емо ци је гле да ла ца. Ово је по себ но тач но за ме диј 
те ле ви зи је.”13 Све ове ак ци је и ре ак ци је у гло бал ном пре ви
ра њу су, да кле, чвр сто скоп ча не са масме ди ји ма, те из тог 
раз ло га ни ка ко не мо же мо за не ма ри ти њи хо ву, у из ве сном 
сми слу, ри ја ли ти ди мен зи ју. Гло ба ли за ци ја укљу чу је ве ће и 
ма ње гло бал не игра че, али и оне уче сни ке ко ји при па да ју 
ан ти гло ба ли стич ким по кре ти ма. Сви они су у јед ном огром
ном екс пе ри мен тал ном про сто ру зва ни ри ја ли ти. Раз ли ка у 
од но су на ри ја ли ти про грам ко ји оба вља сво ју функ ци ју у 
окви ри ма на ци о нал не др жа ве (по сред но су ту ипак укљу че
ни и гло бал ни ути ца ји), је сте та што овај тзв. гло бал ни ри ја
ли ти де лу је на мно го ши рем по љу и при том че сто ди рект не 
пре носе замењу је сним ци ма у про па ганд не свр хе.  

Ну кле ар ни рат и ме диј ска екс пло зи ја

Ка да го во ри мо о опа сно сти ма ко је пре те од ну кле ар ног ра
та, па жњу би за пра во тре ба ло пре у сме ри ти на оно што прет
хо ди том по тен ци јал ном за вр шном чи ну. То је не из ве сност, 
страх и стреп ња у не пре ста ном иш че ки ва њу да ли ће и ка да 

12 Ba u man, Z. нав. де ло, стр. 125. Ба у ман чак на по ми ње ка ко „рет ко про ђе 
дан, а да не ка гру па не об ја ви још је дан на пад штам па ним или ви део
саоп ште њи ма.” Исто, стр. 125. 

13 War dlaw, G. (1989) Po li ti cal Ter ro rism: The ory, Tac tics, and Co un terme a
su res, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 20. Џо на тан Р. Вајт (Jo
nat han R. Whi te) сма тра да те ле ви зи ја и дру ги ме ди ји об ли ку ју на чин на 
ко ји ми ви ди мо те ро ри зам: „Ово ства ра при лич но кон тро вер зе о уло зи 
ме ди ја у из ве шта ва њу о те ро ри зму, и че сто су прот ста вља из ве шта че 
без бед но сним сна га ма. Све стра не по ку ша ва ју да ма ни пу ли шу ме ди ји
ма због ње го ве ве ли ке мо ћи. Ово зна чи да по сто ји ве ли ко над ме та ње да 
се при ка же тач ка гле ди шта и оквир за ве сти, што до во ди до оп ту жби за 
при стра сно сти са свих стра на. Ово је на ро чи то тач но код те ле ви зи је, 
за то што је те ро ри зам на пра вљен за те ле ви зиј ску дра му.” Whi te, J. R. 
(2014) Ter ro rism and Ho me land Se cu rity, Wad sworth: Wad sworth Cen ga ge 
Le ar ning, p. 106. 
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куц ну ти суд њи час. Спен сер Верт (Spen cer We art) на по ми ње 
ка ко је у про шло сти нај че шћи страх био онај од на па да из 
ва зду ха – не са атом ским бом ба ма, ако су се уоп ште оче
ки ва ле у да ле кој бу дућ но сти, не го са оруж јем ко је је би ло 
већ при ру ци: „Ни је би ла но ва иде ја да би ужас мо дер ног 
оруж ја мо гао да до не се до ба ми ра, а из глед атом ског оруж ја 
на ро чи то је ин спи ри сао ко ли ко на де, то ли ко и стра ха.”14 У 
ово ме ве ли ку, и мо жда кључ ну уло гу има ју ме ди ји (на ро чи
то те ле ви зи ја), ко ји из два ја њем и сец ка њем већ окр ње них 
и не пот пу них сли ка об ли ку ју јед ну но ву, у при лич ној ме ри 
од ствар но сти уда ље ну сли ку. Бо дри јар ми сли да смо за хва
љу ју ћи тех нич кој пер фор ман си до спе ли до та квог сте пе на 
ре ал но сти и објек тив но сти да се чак мо же го во ри ти о ви шку 
ре ал но сти: „Овај ви шак нас још ви ше пла ши и збу њу је не го 
њен не до ста так јер смо овај ба рем мо гли да на док на ди мо 
уто пи јом и уо бра зи љом.”15 Тај ви шак је не та ко рет ко не у
хва тљив за ме ди је ко ји су фру стри ра ни овом чи ње ни цом, а 
ка да га је и мо гу ће до сег ну ти он на екра ну би ва та ко упа
ко ван да гле да о ци до би ја ју јед ну не ја сну пред ста ву о од ре
ђе ним до га ђа ји ма. Та ко до ла зи мо до си ту а ци је да на ма као 
гле да о ци ма, ка ко пи ше Бо дри јар, нај ви ше не до ста је упра во 
ми сао о до вр ше њу ре ал но сти.16 Оно што је прет хо ди ло гло
бал ној екс пан зи ји ме ди ја, пре све га те ле ви зи је, и с тим у 
ве зи при ка зи ва ња те ма о ну кле ар ном ра ту и ка та стро фа ма, 
је су сли кар ство и фо то гра фи ја.17 За ни мљи во је то да је Ен ди 
Вор хол (Andy War hol) у јед ном ин тер вјуу ко ји је дао Ми ке
леу Бо ну о моу (Mic he le) 1985. го ди не по но во ожи вео сли ку 
ка та стро фе од 28. ју ла 1945. го ди не, ка да је ави он Аме рич ког 
рат ног ва зду хо плов ства због гу сте ма гле уда рио у 79. спрат 

14 We art, S. R. (2012) The Ri se of Nuc le ar Fe ar, Cam brid ge, Mas sac hu setts and 
Lon don: Har vard Uni ver sity Press, p. 13.

15 Bo dri jar, Ž. (1998) Sa vr šen zlo čin, Be o grad: Ča so pis Be o grad ski krug,  
str. 76.

16 Исто, стр. 77.
17 Под том пре си јом и стра хом од ну кле ар ног оруж ја и ра та ја ви ле су се и 

спе ци фич не ма ни фе ста ци је у умет но сти. То је тзв. ну кле ар на умет ност 
ко ја је на ста ла не ду го на кон бом бар до ва ња Хи ро ши ме и На га са ки ја. На
и ме, 1951. го ди не ита ли јан ски сли ка ри Ен ри ко Бај (En ri co) и Сер ђио 
Дан ђе ло (Ser gio Dan ge lo) ство ри ли су по крет Ar te Nuc le a re. Исте го ди не 
је об ја вљен „Ми стич ни ма ни фест” Сал ва до ра Да ли ја ко ји пред ста вља 
ме ша ви ну ка то лич ког ми сти ци зма и ну кле ар них те ма. Пре об ја вљи ва
ња ма ни фе ста и не ду го на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та Да ли је 
на сли као Атом ску иди лу (1945) и Атом ску Ле ду (1949). Из 1949. го ди
не је и сли ка фран цу ског умет ни ка Бер нар да Лор жуа (Ber nard Lor jou) 
Атомско до ба. У САДу је 1955. го ди не сли ку истог на зи ва ура дио сли
кар и фо то граф Еу ген фон Бру ен хан хајн (Eu ge ne Von Bru en chen hein). 
Чу ве ни бри тан ски скулп тор Хен ри Мур (He nry Mo o re) је 1967. го ди не 
на пра вио скулп ту ру под на зи вом Ну кле ар на енер ги ја, хи брид ну ну кле
ар ну пе чур ку и људ ску, од но сно сло нов ску ло ба њу са др жа не у јед ном.
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Ем па јер стејт бил дин га, та да нај ви ше згра де на све ту.18 У 
овом слу ча ју ствар на ка та стро фа је прет хо ди ла умет ни ко
вој има ги на ци ји ка та стро фе, а овом још не ро ђе ном сли ком 
Вор хол је на не ки на чин ви зи о нар ски пред ви део опет пра ву 
ка та стро фу (ко ја се не пре кид но у ди рект ном пре но су и на 
сним ци ма вр те ла на СиЕнЕну) ка да су те ро ри сти ави о ни
ма и бом ба ма го то во 20 го ди на ка сни је, 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не, уни шти ли Свет ски тр го вин ски цен тар у Њу јор ку ко
ји се на ла зио у бли зи ни по ме ну те згра де. 

Гле да о ци, од но сно ди рект ни уче сни ци и жр тве тра гич них 
до га ђа ја по ве за них са ну кле ар ним ра том – ка да је ну кле ар но 
оруж је већ ис про ба но на ци вил ним ци ље ви ма у 20. ве ку, и 
то по што су Аме ри кан ци 1945. го ди не ба ци ли на Хи ро ши му 
и На га са ки атом ске бом бе – ни су, на жа лост, мо ра ли да сво
јом има ги на ци јом по пу ња ва ју пра зни ну ка ко би ство ри ли 
ре ал ну сли ку о овој стра хо ти. Пр ве ма ни фе ста ци је тзв. ну
кле ар не умет но сти мо гле су се ви де ти пре све га у фо то гра
фи ја ма, и то по чев од по ме ну тих ба че них атом ских бом би, 
пре ко ну кле ар них про ба, па све до ну кле ар них ка та стро фа у 
Чер но би љу 1986. и Фу ку ши ми 2011. го ди не. Све ове до га ђа
је је нај бо ље бе ле жио фо то а па рат, а фо то гра фи су ода би ра ли 
оне сег мен те ко ји су нај у пе ча тљи ви ји и нај бо ље од ра жа ва ју 
да ту си ту а ци ју. По ми њу ћи раз не ка та стро фе, ме ђу њи ма и 
Чер но бил, Пол Ви ри лио (Paul) за кљу чу је да смо у тим вре
ме ни ма од вра ћа ња ус пе ли не ка ко да се на вик не мо на наш 
но ви ко шмар: „За хва љу ју ћи на ро чи то те ле ви зи ји ужи во, 
ду га аго ни ја пла не те за нас је исто што и ток по ро дич них 

18 „Ми ке ле Бо ну о мо: Да ли је еруп ци ја Ве зу ва сли ка ка та стро фе за Вас? 
Ен ди Вор хол: Ох да! Ма ло је као атом ска бом ба. Да, ми слим да та ко 
функ ци о ни ше... Ми ке ле Бо ну о мо: Да ли би Њу јорк тре ба ло да има Ве
зув? Ен ди Вор хол: Не, не мо гу да за ми слим та ко не што. Мо жда ов де у 
Њу јор ку по сто ји са мо јед на ствар ко ја мо же да из гле да као Ве зув: Ем па
јер стејт бил динг. Ако би био за па љен.” Wil son, R. (1991) Ame ri can Su bli
me: The Ge ne a logy of a Po e tic Gen re, Ma di son, Wi scon sin: The Uni ver sity 
of Wi scon sin Press, p. 41.

Слика 3 Нуклеарна катастрофа у  
Чернобиљу из 1986. године
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се ри ја.”19 На во де ћи при мер фуд бал ске утак ми це из ме ђу Ре
ал Ма дри да и На по ли ја од и гра не у сеп тем бру 1987. го ди не 
пред пра зним гле да ли штем – при че му су хи ља де гле да ла ца 
оп се да ли ста ди он али ни су ушли уну тра, а це ли ток утак ми
це је пре но шен на те ле ви зи ји – Бо дри јар ис ти че ка ко за бра
на ове вр сте са вр ше но од сли ка ва те ро ри стич ки хи пер ре а ли
зам на ше га све та, онај у ко ме се „ствар ни” до га ђај де ша ва у 
пра зни ни, где му је од у зет сва ки кон текст, и ви дљив је са мо 
из да ле ка, те ле ви зиј ски.20 У слу ча ју апо ка лип се, на кон ну
кле ар ног ра та, та пра зни на би у ве ли кој ме ри по ста ла ре ал
ност, ко ја се ди рект но пре до ча ва тзв. ри ја ли ти игра чи ма. Те
ле ви зи ја у тој си ту а ци ји мал те не не би мо ра ла ни да по сре
ду је у пре но ше њу ка та стро фич них сли ка, ка та стро фа би се 
од ви ја ла пред на шим очи ма као гле да о ци ма ко ји су по ста ли 
ак тив ни уче сни ци у до га ђа ји ма. Де си ла би се не ка врста 
ме диј ске екс пло зи је ко ја би прак тич но уни шти ла екран као 
вир ту ел ни зид из ме ђу два ма њеви ше ствар на све та, и прак
тич но по ни шти ла на шу уло гу па сив них гле да ла ца. На тај 
на чин би се све оне исе че не и мон ти ра не сли ке рас пр ши ле, 
и у не ком тре нут ку се пре тво ри ле у тзв. ну кле ар ну ки шу 
ко ја би тво ри ла ствар ност као је ди ну мо гу ћу сли ку. Вал тер 
на во ди при мер из ро ма на Да ви да Ели ја (Ely) Тајмаут (Ti me 
Out, 1968), где се Ру си и Аме ри кан ци ме ђу соб но оп ту жу ју 
за ну кле ар ну не сре ћу ко ја је уни шти ла Ве ли ку Бри та ни ју. 

19 Ви ри лио, П. нав. де ло, стр. 39.
20 Bo dri jar, Ž. (1994) Pro zir nost zla: ogled o kraj no snim fe no me ni ma, No vi 

Sad: Sve to vi, str. 75. Бо дри јар као да је ви зи о нар ски пред ви део си ту а ци ју 
са ко јом се тре нут но су о ча ва мо, а то је пан де ми ја но вог ко ро на ви ру са 
(Ковид 19). На и ме, на са мом по чет ку пан де ми је фуд бал ске утак ми це су 
се углав ном игра ле без гле да ла ца, а је дан од ипак ре ђих слу ча је ва је би
ла, ре ци мо, и утак ми ца Ли ге шам пи о на из ме ђу Ли вер пу ла и Атле ти ко 
Ма дри да, од и гра на 11. мар та 2020. го ди не пред пре пу ним ста ди о ном 
Ен филд (из Ма дри да као жа ри шта епи де ми је у Шпа ни ји, у ко јој је већ 
та да би ло по твр ђе них 2140 слу ча је ва за ра зе, до пу то вао је ве ли ки број 
на ви ја ча). А још фра пант ни ји при мер је та ко ђе утак ми ца Ли ге шам пи
о на од 19. фе бру а ра исте го ди не, од и гра на на ста ди о ну Сан Си ро у Ми
ла ну – из ме ђу до ма ће Ата лан те и Ва лен си је, ка да је око 40000 на ви ја ча 
сти гло из Бер га ма не ко ли ко да на на кон што се ви рус већ про ши рио у 
Ко до њу ју жно од Ми ла на; ина че, Бер га мо је по ред Ми ла на ка сни је по
стао нај по го ђе ни ји град по бро ју смрт них слу ча је ва у чи та вој Евро пи, 
па и све ту, а на овој утак ми ци се за ра зи ла и тре ћи на игра ча Ва лен си је, 
као и ве ћи број шпан ских на ви ја ча. Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да 
се 2. апри ла у Шпа ни ји број за ра же них по пео на 110,238 а у Ита ли ји 
на 110,574, мо же мо су прот но Бо дри ја ру, за кљу чи ти да се са да пред пу
ним гле да ли штем од и грао тзв. ка пи та ли стич ки, од но сно фи нан сиј ски 
те ро ри зам због ве ли ке до би ти, а да су утак ми це ба рем на пра зним ста
ди о ни ма мо гле да спре че исти. Ка сни је су и са ме утак ми це за бра ње не 
због ри зи ка за игра че и чла но ве еки па, али се чи ни да је глав ни раз лог 
ипак био не свр хо ви тост од и гра ва ња ка да не ма ни ка квог при ли ва нов ца 
од ула зни ца (у та квој си ту а ци ји би би ла упит на и за ра да од ре кла ма и 
спон зо ра).
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За ни мљи вост при че је у то ме што на сце ну по ста вља исто
ри ча ра, ко ји мо ра, не са мо да на пи ше исто ри ју тог пе ри о да, 
не го и да ство ри ар хи ве, да обез бе ди кон ти ну и тет ко лек ци ја 
но ви на и ча со пи са, та ко да у бу дућ но сти не би мо гло ни да 
се по сум ња у по сто ја ње ка та стро фе.21

Ме ђу тим, ка ко пи ше Ви ри лио, на кра ју про шлог ми ле ни ју
ма је атом ску бом бу за ме ни ла авет ин фор ма тич ке бом бе ко ја 
је ка дра да рас тво ри мир на ци ја ин тер ак тив но шћу ин фор ма
ци је.22 На по ми њу ћи да су рат ма са и рат енер ги ја (то та
ли тар ни рат у ко јем је кван ти та тив но још би ла до ми нант
на ма са и моћ атом ске бом бе) за вр ше ни а да на сту па рат 
ин фор ма ци ја, он пред ви ђа да љи ток: „Гло ба ли тар ни рат 
су тра шњи це би ће рат у ко јем ће ква ли тет над вла да ти ге о фи
зич ку и де мо граф ску ве ли чи ну, за хва љу ју ћи ин фор ма тич кој 
бом би.”23 Док у све ту кон стант но ти ња стреп ња од ну кле ар
ног ра та, на екра ну нам се сер ви ра ју из но ва и из но ва са др
жа ји на ову те му.24 Почев од 9. октобра 2006. године водеће 

21 Val ter, F. (2012) Ka ta stro fe: jed na kul tur na isto ri ja od XVI do XXI ve ka, No vi 
Sad: Aka dem ska knji ga, str. 204.

22 Ви ри лио, П. нав. де ло, стр. 65.
23 Исто, стр. 138139, 141.
24 Ен ди Вор хол је го во рио да ка да ви ди мо је зи ву сли ку из но ва и из но ва, то 

за и ста не ма ни ка квог ефек та. 

Слика 4 Фудбалска утакмица између Реал 
Мадрида и Наполија одиграна 1987. године  

пред празним гледалиштем

Слика 5 Препун стадион Сан Сиро на утакмици 
Лиге шампиона између Аталанте и Валенсије из 

2020. године
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глобалне тв мреже, попут Сиенена, понављале су нам 
нуклеарне пробе које је извела Северна Кореја, закључно 
са шестом и највећом изведеној 3. септембра 2017. године. 
Свет ске си ле, на че лу са САД, пре ти ле су да, ако се вер но ко
реј ски пред сед ник Ким Џонг Ун на ста ви са раз во јем ну кле
ар ног оруж ја, да ће ње го ву зе мљу из бри са ти са ли ца зе мље. 
Али, на је дан пут, као у ри ја ли ти про гра му, аме рич ки пред
сед ник До налд Трамп (Donald Trump) по чет ком 2018. го ди
не омек ша ва свој став и при ста је да се у ско ри је вре ме на не
у трал ном те ре ну са ста не са Уном. Ме ђу тим, ову сер ви ра ну 
ри ја ли ти при чу је вр ло бр зо рас пр ши ла (и до ве ла у пи та ње 
одр жа ва ње са стан ка с ци љем ко нач ног по сти за ња ми ра) из
ја ва на те ле ви зи ји Трам по вог са вет ни ка за на ци о нал ну без
бед ност Џо на Бол то на (John Bolton) да би на Се вер ну Ко ре
ју тре ба ло при ме ни ти „ли биј ски мо дел” де ну кле а ри за ци је, 
али и ствар на вој на ве жба ко ју су у ме ђу вре ме ну за јед нич ки 
из ве ле Ју жна Ко ре ја и САД. Ове ри ја ли ти игре не би тре ба
ло да из не на ђу ју, с об зи ром на то да је Трамп ис ку сан ри ја
ли ти играч, и да је и на кон сту па ња на ду жност пред сед ни ка 
остао из вр шни про ду цент ри ја ли ти шоу про гра ма „Ше грт” 
(The Ap pren ti ce).25

25 Са ста нак из ме ђу Трам па и Уна је на кра ју ипак одр жан у Син га пу ру 12. 
ју на 2018. го ди не (пот пи сан је и до ку мент о де ну кле а ри за ци ји Ко реј ског 
по лу о стр ва), али то мо же мо по сма тра ти са мо као још је дан у ни зу ри ја
ли ти по те за. Тре ба ло би на по ме ну ти да је Трамп ак ти ван и на дру штве
ним мре жа ма, кон крет но Twit terу, где че сто по ру ка ма по сла тим из ме ђу 
и на кон ва жних са ста на ка збу њу је сво је по ли тич ке про тив ни ке, али и 
са рад ни ке. На кон овог са стан ка усле ди ле су Трам по ве на из ме нич не по
хва ле и прет ње, да би по чет ком де цем бра 2019. го ди не Се вер на Ко ре ја 
из ве ла но ве про бе. На то је Трамп ре а го вао на пи сав ши 8. де цем бра опет 
на Twit terу ка ко је Ким Џонг Ун у Син га пу ру пот пи сао чврст спо ра зум 
о де ну кле а ри за ци ји, и да ри зи ку је да из гу би све ако на ста ви да се не
пријатељ ски по на ша.  

Слика 6 Продавац у Јужној Кореји у неверици 
гледа на екранима телевизора Ким Џонг Уна и 

вести о петој нуклеарној проби Северне Кореје, 
изведеној 9. септембра 2016. године
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Вла да ри (ве ли ка бра ћа) и пот чи ње ни (уче сни ци)

Иа ко ри ја ли ти шоу Ве ли ки Брат ни је ви ше ак ту е лан у све
ту (па са мим тим ни у Ср би ји) он је по слу жио као мо дел за 
мно ге по то ње ри ја ли ти је, те је из тог раз ло га и тер мин „Ве
ли ки Брат” нај при клад ни ји ка да се пра ви па ра ле ла са свет
ским вла да ри ма.26 За пад на ми сао је још од сво јих по че та ка 
у Грч кој, те жи ла да су шти ну чо ве ка и дру штва де фи ни ше 
по ли тич ки („чо век је по ли тич ка жи во ти ња”), у исто вре ме 
ви де ћи су шти ну по ли тич ког у по де ли дру штва на над ре ђе не 
и под ре ђе не, на оне ко ји зна ју и из да ју на ред бе и на оне ко ји 
не зна ју и ко ји се тим на ред ба ма по ко ра ва ју.27 То је во ди ло ка 
ства ра њу дру штва, али је за то да љи раз вој све ви ше от кри
вао по сле ди це са мо при вид них сло бо да и у исто вре ме ишао 
на ру ку гло бал ним вла да ри ма, као и вла да ри ма из сен ке. Као 
и у ри ја ли ти про гра му, и у „гло бал ном” ри ја ли ти ју вла да
ри (че сто су по пут Ве ли ког Бра та не ви дљи ви) сми шља ју 
уна пред ве ћи број ис пла ни ра них по те за ко је ће по ву ћи у тој 
игри, при том пу шта ју ћи уче сни ке до оне гра ни це ко ја им 
од го ва ра да спон та но из во де сво је уло ге. Да кле, они на сто је 
да ко ли ко год је то мо гу ће др же све под сво јом кон тро лом 
и има ју власт над се би пот чи ње ни ма, од но сно уче сни ци ма, 
што је у пот пу ној су прот но сти са пле мен ском дру штве ном 
ор га ни за ци јом. Пјер Кла стр (Pi erre Cla stres) та ко ис ти че да 

26 Кра јем 1990их го ди на, „Ве ли ки Брат” је сти гао на те ле ви зиј ске екра не, 
пр во у Хо лан ди ји и за тим у дру гим зе мља ма ши ром све та. Тех но ло шки, 
он је ком би но вао си стем ка ме ра ди ги тал не про дук ци је ко је про из во де 
ла ко ма ни пу ли ра ју ће сли ке упо тре бом ра дио ми кро фо на при чвр шће них 
за оде ћу так ми ча ра, и ко ри стио је бр зи софт вер ви со ког ка па ци те та ко ји 
је по стао ин ду стриј ски стан дард. Би ло је мо гу ће ве о ма бр зо еди то ва
ти сни мак за ве чер њу ком пи ла ци ју про гра ма ко ји при ка зу ју нај ва жни је 
днев не до га ђа је у ку ћи „Ве ли ког Бра та”; Big nell, J. (2005) Big Brot her: 
Re a lity TV in the Twentyfirst Cen tury, Lon don: Pal gra ve Mac mil lan, p. 16.

27 Kla str, P. (2004) Druš tvo pro tiv Dr ža ve – Vlast u pri mi tiv nom druš tvu: ese ji 
iz po li tič ke an tro po lo gi je, Po ro dič na bi bli o te ka, br. 2, dru go iz da nje, str. 25.  

Слика 7 Доналд Трамп и његова ћерка Иванка 
Трамп разговарају са такмичарем „Шегрта”
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„по гла ви це код ју жно а ме рич ких Ин ди ја на ца не ма ју ни ка кву 
власт над пле ме ном, да не ма ни оних ко ји из да ју на ре ђе ња 
ни ти оних ко ји се по ко ра ва ју.”28 И у „гло бал ном” и у ТВ ри
ја ли ти ју во ђе др же уче сни ке у за ви сном по ло жа ју, и то по чев 
од оних при мар них па све до се кун дар них по тре ба. Та ко је 
за ни мљи во да уче сни ци у ри ја ли ти про гра ми ма на раз ли чи
те на чи не мо ра ју да от пла те хра ну (кроз од ра ђи ва ње и из во
ђе ње раз ли чи тих „уло га”, а по не кад и са мим нов цем ко ји им 
је уна пред дат) чи ју це ну и усло ве ку по ви не дик ти ра ју во ђе 
у од но су на то ка ко су из вр ше ни од ре ђе ни за да ци, а у „гло
бал ном ри ја ли ти ју” исто та ко моћ ни ци ме ња ју и од ре ђу ју 
це не, и усло вља ва ју куп це (ко ји мо ра ју да се по ка жу на свом 
рад ном ме сту ка ко би за ра ди ли до вољ но нов ца за ку по ви ну) 
др же ћи мо но пол на пре храм бе не про из во де. Џо на тан Биг
нел (Jo nat han Big nell) на по ми ње ка ко је струк ту ра на гра де 
и ка зне ко ја је уо би ча је на за фор ма те ри ја ли ти ја, по пут да
ва ња или ус кра ћи ва ња хра не (на шта су се уче сни ци ри ја
ли ти про гра ма „Ја сам по зна та лич ност” и „Ве ли ки Брат” 
че сто жа ли ли), и утвр ђи ва ње очи глед но на су мич не ру ти не 
је де ња или спа ва ња, ускла ђе на са пси хо ло шком тор ту ром 
ко ја има за циљ да осла би жр тву и про из ве де за ви сност од 
ис пи ти ва ча.29 У слу ча ју чла но ва пле ме на по јам „еле мен
тар на еко но ми ја” се од но си на њи хо во од би ја ње сва ког бе
сми сле ног пре те ри ва ња, њи хо ву ре ше ност да про из вод ну 
ак тив ност ускла де са за до во ља ва њем сво јих по тре ба. Они 
у окви ру уо би ча је ног рад ног вре ме на (без до дат ног ра да) 
про из во де оно ли ко ко ли ко им је по треб но, па чак им оста је 
и ви шак, а про из вод на ак тив ност не слу жи за до во ља ва њу 
по тре ба дру гих.30 Она тач ка у ко јој се „гло бал ни“ и те ле
ви зиј ски ри ја ли ти су сре ћу чи не ћи гра ни цу из ме ђу ствар ног 
и вир ту ел ног крај ње та на ном, је сте ви деонад зор код ко јег 
по ли ци ја и слу жбе обез бе ђе ња ко ри сте ви део ка ме ре. На по
ми њу ћи ка ко је по ли циј ском апара ту свој стве на нео д ре ђе на 
кон тро ла, по ли тич ка власт над бес крај но си ћу шним, Ми шел 
Фу ко (Mic hel Fo u ca ult) пи ше сле де ће: „Да би се та ква власт 
вр ши ла, она мо ра да рас по ла же ин стру мен том стал ног, све
о бу хват ног, све при сут ног над зо ра ко ји све чи ни ви дљи вим, 

28 У ствар но сти, ме ђу тим, то што по гла ви ца не ма власт не чи ни га бес ко
ри сним. На про тив, дру штво му до де љу је од ре ђе не за дат ке, та ко да се 
на ње га мо же гле да ти као на не ку вр сту не пла ће ног јав ног слу жбе ни ка. 
Исто, стр. 26.

29 Big nell, J. нав. де ло, стр. 129. 
30 Исто, стр. 89. Ка да су Ин ди јан ци от кри ли про из вод ну над моћ се ки ре 

бе лог чо ве ка, по че ли су да је ко ри сте не за то да би про из во ди ли ви ше за 
исто вре ме, већ исто ко ли ко и пре, са мо за де сет пу та кра ће вре ме. Али, 
де си ло се су прот но: за јед но са ме тал ним се ки ра ма до шли су на си ље и 
власт бе лих до шља ка, што је на пра ви ло пра ву пу стош у при ми тив ном 
ин ди јан ском све ту. Исто, стр. 8. 
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под усло вом да се бе учи ни не при мет ним.”31 И у јед ном и 
у дру гом ри ја ли ти ју се ус по ста вља ди сци пли на, о ко јој пи
ше Фу ко као уме ћу ран ги ра ња и тех ни ци тран сфор ми са ња 
рас по ре да, у ко јој су еле мен ти ме ђу соб но за мен љи ви јер је 
сва ки де фи ни сан ме стом ко је за у зи ма у не ком ни зу као и 
расто ја њем у од но су на оста ле.32 

Сви ови ри ја ли ти игра чи ме ња ју сво је по зи ци је (чак и они 
не ви дљи ви), ко је по вре ме но би ва ју фик си ра не да би во де ћи 
игра чи при ба ви ли бе не фи те на осно ву прет ход но кре и ра них 
за да та ка. Ако из у зме мо не ви дљи ве игра че (нај ве ро ват ни је 
су то они из над нај ве ћих) ко ји у би ло ком по гле ду не мо
гу до спе ти у ви до круг гле да ла ца ри ја ли ти ја, они нај ве ћи су 
ма ње ви ше по зна ти и из ве стан број њи хо вих ак ци ја мо же
мо ви де ти по сред ством те ле ви зи је. То су пред сед ни ци нај
ве ћих вој них свет ских си ла, ме ђу ко ји ма се ис ти чу До налд 
Трамп33 и Вла ди мир Пу тин (Вла ди́ мир Пу́ тин) на че лу оних 
нај ве ћих, али се у тој ис пре пле те ној ко му ни ка ци о ној мре
жи као за ни мљив фе но мен ја вља при су ство не мач ке кан
це лар ке Ан ге ле Мер кел као ве о ма моћ не и ути цај не же не 
(мно ги је сма тра ју за во де ћу фи гу ру Европ ске уни је). Ово је 
ујед но и је дан од нај ин три гант ни јих сег ме на та ри ја ли тија, 

31 Fu ko, M. (1997) Nad zi ra ti i ka žnja va ti, Srem ski Kar lov ci – No vi Sad: 
Izdavač ka knji žni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, str. 221.

32 Исто, стр. 194. Мер на је ди ни ца ту ни је те ри то ри јал на (је ди ни ца за до
ми на ци ју), ни ти ре зи ден ци јал на (је ди ни ца за пре би ва ли ште), не го ранг: 
ме сто ко је се за у зи ма у не ком рас по ре ду, тач ка укр шта ња вер ти кал не и 
хо ри зон тал не ли ни је, јед но ра сто ја ње у ни зу дру гих ко ја се сва сук це
сив но мо гу пре ћи. Исто, стр. 194.

33 Ми ша Кав ка (Mis ha) ис ти че ка ко под сти цај ри ја ли ти про гра ма као што 
је „Ше грт” ле жи у ис пла ти ко ја иде по бед ни ку на кра ју, го ди ну да на 
пла ће на по зи ци ја као ше гр та До нал да Трам па у истом: „Ја на зи вам овај 
на гла сак на по бе ди иде о ло ги јом пре не го де фи ни са њем ка рак те ри сти
ка игре, за то што из гле да при род но и не спор но да циљ сва ког уче сни
ка у овим про гра ми ма мо ра би ти по бе да.” Kav ka, M. (2012) Re a lity Tv, 
Edinburgh: Edin burgh Uni ver sity Press, p. 115.  

Слика 8 Модеран ентеријер у богатом колориту 
из пете сезоне „Великог Брата” (2015) у Србији
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јер по пр ви пут у гло бал ним по ли тич ким окви ри ма же на 
ни је све де на на ста ње обје ка та, или, бо ље, на сим бо лич ка 
сред ства му шке по ли ти ке. Пра те ћи Ле ви јаСтро са, Бур ди
је упра во раз ма тра ко ре ни ту ди си ме три ју из ме ђу му шкар ца, 
су бјек та, и же не, објек та раз ме не; из ме ђу му шкар ца, ко ји је 
од го во ран и го спо дар про из вод ње и ре про дук ци је, и же не, 
пре о бра же не у про из вод ово га ра да.34 Пре на се ље ност и си
ро ма штво је та ко ђе про блем ко ји вла да ри нај моћ ни јих зе ма
ља кон стант но пре не бре га ва ју, из два ја ју ћи и из оп шта ва ју ћи 
уче сни ке из зе ма ља тре ћег све та у скрај ну те де ло ве гло бал
ног ри ја ли ти под руч ја, и да ју ћи им ми нор не ри ја ли ти уло
ге. Ерих Фром (Erich Fromm) ис ти че ка ко пре на се ље ност, 
тј. гу сти на ста нов ни штва у усло ви ма си ро ма штва, иза зи ва 
на пе тост и агре си ју: „Пре на се ље ност зна чи да је број љу
ди у од ре ђе ном дру штву над ма шио еко ном ску осно ву ко ја 
их снаб де ва аде кват ном хра ном, ста но ва њем и аде кват ним 
одмо ром.”35 Иа ко и у ри ја ли ти про гра му че сто на јед ном ме
сту има мо до ста ве ћи број уче сни ка не го што је по треб но 
у нор мал ним усло ви ма жи во та, ло кал на Ве ли ка Бра ћа нам 
ша љу по ру ку ко ја се ни ма ло не по кла па са ре ал ним ста њем 
ства ри у гло бал ним, али и на ци о нал ним окви ри ма: Ви ди
те ка ко ми ре ша ва мо про бле ме пре на се ље но сти и си ро ма
штва, уба цу је мо стал но но ве уче сни ке (иа ко се че сто вр те 
јед ни исти) и на гра ђу је мо их хра ном и пи ћем у из о би љу (а на 
кра ју и нов цем) за њи хов не рад (или у нај ма њу ру ку упи тан 
рад).

Ри ја ли ти про грам као огле да ло јед ног дру штва

Иа ко се на ри ја ли ти про грам мо же при ме ни ти до бро по зна
та ла тин ска мак си ма „хле ба и ига ра” (pa nem et cir cen ses), 
ње го ви не га тив ни ефек ти про ди ру знат но ду бље и мо гу 
се од ра зи ти на раз ли чи те сег мен те дру штва. Та опа сност 
је по ста ла ре ал на са раз во јем са мог дру штва, али и са не
пред ви ди вим и не у хва тљи вим кре та њи ма гло ба ли за ци је 
чи је по сле ди це се мо гу осе ти ти на ни воу на ци ја, па за тим 
и на још ма њем узор ку ТВ ри ја ли ти ја.36 Хи је рар хи ја, ко ја 
је у „гло бал ном” ри ја ли ти ју би ла вер ти кал на (усме ре на од 
гло бал них ка на ци о нал ним во ђа ма), у окви ри ма на ци је за
хва љу ју ћи ри ја ли ти про гра му по ста је хо ри зон тал на (во ђе се 

34 Bur dje, P. (2001) Vla da vi na muš ka ra ca, Pod go ri ca: CID, str. 64.
35 Fromm, E. (1989) Ana to mi ja ljud ske de struk tiv no sti, Pr va knji ga, Za greb: 

„Na pri jed”, No lit, str. 125.
36 На по чет ку је у Ср би ји био „Ве ли ки Брат” као изум Џо на де Мо ла (John) 

у сво јој из вор ној фор ми, али су се вре ме ном по ја ви ли „Фар ма“, „Двор”, 
„За дру га”, „Па ро ви” и др., ко ји су пот пу но му ти ра ли и са о бра зи ли се 
дру штве ном ста њу у др жа ви и да ле ко се жним ци ље ви ма одређених 
струк ту ра.
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ута па ју и при кри ва ју сво је уло ге иза екра ни зо ва ног ап сур
да, а сам ри јалити по ста је сред ство за оства ри ва ње од ре ђе
них ци ље ва).37 Те ле ви зи ја пред ста вља јед ну по себ но опа сну 
фор му сим бо лич ког на си ља, а оно се и у ри ја ли ти ју вр ши 
уз пре ћут но са у че сни штво оних ко ји га тр пе (гле да ла ца) и, 
исто та ко, че сто и оних ко ји га вр ше (Ве ли ка Бра ћа), и то 
у ме ри у ко јој су и јед ни и дру ги не све сни да га чи не или 
да га под но се (у сва ком слу ча ју во ђе су мно го че шће све
сне, јер су они ти ко ји пла ни ра ју уна пред по те зе).38 То се 
све од ви ја за хва љу ју ћи, из ме ђу оста лог, и то ме што за раз
ли ку од оне те ле ви зи је са са мих по че та ка из 1940их го ди
на, са вре ме на те ле ви зи ја сле ди ло ги ку за бав ног спек та кла, 
по ка зу је ви ше хајтек сја ја, бр же и бли ста ви је еди то ва ње, 
ком пју тер ске си му ла ци је, и по мо ћу ка блов ске и са те лит ске 
те ле ви зи је, фан та сти чан низ свих за ми сли вих вр ста еми си ја 
и жан ро ва.39 Уче сни ци ри ја ли ти ја се по ја вљу ју на те ле ви
зи ји го то во 24 са та днев но (чак и кад спа ва ју), па не чу ди 
да гу бе по јам са ре ал но шћу по чев ши да у по је ди ним тре ну
ци ма уми шља ју ка ко су глав не зве зде у зе мљи и ши ре, ве ће 
и од оних ре ал них (у су шти ни су ипак све сни да то ни је 
исти на). Анет Хил (An net te Hill) опи су је вер зи ју „Се ле бри
ти Ве ли ког Бра та” из 2006. го ди не у Бри та ни ји, ко ја је укљу
чи ва ла ла жну по зна ту лич ност уба че ну ка ко би по бе ди ла у 
про гра му, као при мер про дук ци је и при је ма где се ра ди ра
ме уз ра ме: „Про ду цен ти до да ју но ви обра зац у по сто је ћи 
фор мат, а гле да о ци га узи ма ју за сле де ћи ни во у ри ја ли ти 
игри. У сми слу жан ров ског ра да, ка да гле да о ци са гле да ва
ју се бе ка ко гле да ју ри ја ли ти про грам (ту сам и ја ис пред 
те ле ви зо ра!), они ре флек сно мо гу да од го во ре на по зи тив
не и не га тив не на чи не.”40 Ин те ре сант но је да, ка да те тзв. 

37 Ка ко је гло бал ним си ла ма и њи хо вим во ђа ма у ин те ре су да се ма ле на
ци је уру ше и још ви ше осла бе, та ко се њи хо ви и ци ље ви ма лих во ђа по
кла па ју а циљ оправ да ва сред ства, ма ка ква она би ла (не мо гу ће је чу ти 
ни реч кри ти ке ам ба са до ра и дру гих стра них ди пло ма та ве ли ких си ла – 
иа ко се ни ма ло не ли бе то га у ве ћи ни слу ча је ва – на ра чун ТВ ри ја ли ти ја 
и дру гих штет них ме диј ских са др жа ја усме ре них ка да љем уру ша ва њу 
од ре ђе не ма ле и не моћ не на ци је и дру штва).

38 Bur di je, P. (2000) Nar ci so vo ogle da lo: ras pra va o te le vi zij skom no vi nar stvu, 
Be o grad: Clio, str. 34.

39 Kel lner, D. (2005) Me dia Cul tu re and the Tri umph of the Spec tac le, in: The 
Spec tac le of the Real: From Hollywo od to Re a lity TV and Beyond, ed. King, 
G. (2005), Bri stol, Por tland: In tel lect, p. 28.

40 Hill, A. (2007) Restyling Fac tual TV: Au di en ces and News, Do cu men tary 
and Re a lity Gen res, Abing don, New York: Ro u tled ge, p. 106. Она сма тра и 
да „иде ја по зна тих лич но сти, ка да се при ме њу је на ри ја ли ти из во ђа че, 
је сте та да су они ’ме диј ски вру ћи’ на на чин ко ји их ома ло ва жа ва. Не ки 
гле да о ци се та ко по зи ва ју на пор но граф ску ин ду стри ју да би на гла си
ли сво ју пер цеп ци ју ри ја ли ти из во ђа ча као оних ко ји де гра ди ра ју се бе.” 
Исто, стp. 201.
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ријали ти зве зде иза ђу по вре ме но из свог ри ја ли ти уто чи шта 
у ствар ни свет, оне има ју осе ћај да су и да ље у ри ја ли ти ју и 
ужи ва ју у па жњи ко ју им по кла ња ју ме ди ји и обич ни љу ди 
на ули ци. Ер винг Гоф ман (Goff man) пи ше о то ме да са ма 
чи ње ни ца да је пре по зна ју стран ци на јав ним ме сти ма мо же 
за осо бу пред ста вља ти из вор за до вољ ства, као што на во ди 
је дан мла ди глу мац: „Кад сам по стао по знат и кад бих имао 
лош дан, прак тич но бих ре као се би: ’До бро, ма ло ћу про ше
та ти да ме љу ди пре по зна ју’.”41 У ри ја ли ти ју има мо је дан 
па ра докс: фи гу ру ко ју уче сник ри ја ли ти ја жи ви пред очи ма 
ко ле га са ко ји ма де ли сва ко днев ну ру ти ну, али и гле да ла ца 
крај ма лих екра на, и ње ну угро же ност вир ту ел ним по тре ба
ма ко је се у та квој, већ вир ту ел ној и не при род ној си ту а ци ји, 
до дат но усложњава ју.42 

Јед но од пи та ња је и ка кве се по ру ке ша љу ри ја ли ти про гра
ми ма по пи та њу рад не ети ке, ка да у њи ма уче ству ју не рад
ни ци, љу ди без за ни ма ња, на иви ци за ко на, а при том још 
до би ја ју и но вац за по ве ћа ње гле да но сти. Зар не би би ло 
свр сис ход ни је у др жа ви у ко јој вла да си ро ма штво и ве ли ка 
не за по сле ност, где се чак и пе ва чи (углав ном но во ком по но
ва не на род не му зи ке, ко ји уче ство ва њем у му зич ким так
ми че њи ма да ју лош при мер омла ди ни да се на брз и лак ши 
на чин, а не уче њем и ра дом, мо же обо га ти ти и по ста ти по
знат) пре ба цу ју у ри ја ли ти је – на пра ви ти ри ја ли ти под на
зи вом „Рад ни ло гор”. Ако не би на у чио мно го број не гле да
о це рад ној ети ци и истин ским људ ским вред но сти ма, ба рем 
би, ка ко пи ше Фу ко, људ ско те ло пот па ло под ма ши не ри
ју вла сти ко ја би га ис тра жи ва ла, раш чла њи ва ла и по но во 
са ста вља ла, и то пот пу но тран спа рент но.43 Ако из у змемо 

41 Gof man, E. (2009) Stig ma: za be leš ke o op ho đe nju sa na ru še nim iden ti te tom, 
No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 80.

42 Исто, стр. 82.
43 Упо ре ди ти: Fu ko, M. нав. де ло, стр. 188. По Фу коу се та ко „ра ђа ’по

ли тич ка ана то ми ја’ ко ја је исто вре ме но и ’ме ха ни зам вла сти’; њо ме се 

Слика 9 Змај од Шипова и порно глумица Невена 
Хот на базену у четвртој сезони „Парова” (2016)
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психотера пе ут ско деј ство, ко је му се у из ве сном сми слу 
не мо же оспо ри ти, ри ја ли ти про грам, на ро чи то омла ди ни 
(ста ри ји гле да о ци су не што ма ње угро же ни, али на жа лост 
оста ју не ми), ша ље ни ма ло на ив не по ру ке са по тен ци јал но 
штет ним деј ством на ње го ве кон зу мен те. Да ли би тре ба ло 
да се за пи та мо у ка квој то др жа ви жи ви мо, ка да су омла ди
ни узор и у ри ја ли ти про гра ми ма по бе ђу ју стар ле те, углав
ном сит ни, али по не кад и не што круп ни ји кри ми нал ци ко ји 
су ме ђу нај по лу лар ни јим ри ја ли ти уче сни ци ма, а ви ше не
го сум њи ве „ани мир да ме” ула зе по вре ме но са за дат ком да 
ани ми ра ју од ре ђе не му шке уче сни ке ка ко би се за ком пли
ко ва ли му шкожен ски од но си. Јед на од глав них та ча ка ових 
да ма у ри ја ли ти ју је стрип тиз, бо ље ре ћи од ре ђе ни еле мен
ти или стрип тиз у по ку ша ју, чи ја је по ен та, ка ко пи ше Ро
лан Барт (Ro land Bart hes) опи су ју ћи па ри ски стрип тиз, да се 
же на де сек су а ли зу је упра во у тре нут ку ка да се раз го ли ћу је: 
„Гле да о ци по ста ју во а је ри са мо док тра је раз го ли ћа ва ње; но 
ту се, као у сва кој пред ста ви ко ја об ма њу је, сце но гра фи ја, 
при бор и сте ре о ти пи су прот ста вља ју по чет ној иза зов но сти 
на ме ре, а на кра ју је угу ше у бе зна чај но сти: зло се ис ти че да 
би се бо ље осу је ти ло и ег зор ци ра ло.”44 Сли ке ко је се гле да
о ци ма у овом слу ча ју пре до ча ва ју су при лич но мрач не и не 
ули ва ју ни трун ке оп ти ми зма, али оно што се кри је иза њих 
као сво је вр сног па ра ва на је још мрач ни је и за ди ре ду бо ко у 
на ци о нал но и гло бал но под руч је. Ов де се Ве ли ка Бра ћа за
пра во слу же си му ла ци јом, да би, ка ко пи ше Бо дри јар, ре ши
ли про блем исти не или ре ал но сти овог све та: „Ре ши ли смо 
га тех нич ким си му ли ра њем и умно жа ва њем сли ка у ко ји ма 
ви ше не ма шта да се ви ди.”45 

Ри ја ли ти про грам та ко ко ри сти и моћ те ле ви зи је да при кри
је при ка зу ју ћи, и то при ка зу ју ћи са свим дру го од оно га што 
би тре ба ло при ка за ти, и то та ко да из гле да као да чи ни оно 

де фи ни ше на чин на ко ји се мо же овла да ти те лом дру гих и ути ца ти на 
ње га, не са мо да би ти дру ги чи ни ли оно што се од њих же ли, већ и да би 
се по на ша ли она ко ка ко се од њих оче ку је, пре ма утвр ђе ним тех ни ка ма 
и оно ли ко бр зо и ефи ка сно ка ко се од ре ди. Та ко ди сци пли на ма сов но 
про из во ди пот чи ње на и уве жба на те ла, ’по слу шна’ те ла. Она по ве ћа
ва те ле сне сна ге (у сми слу еко ном ске ко ри сти) и сла би исте сна ге (у 
смислу по ли тич ке пот чи ње но сти).” Исто, стр. 188.  

44 Bart hes, R. (2009) Mi to lo gi je, Za greb: Na kla da Pe la go, str. 108.
45 Упо ре ди ти: Bo dri jar, Ž. (1998) Sa vr šen zlo čin, Be o grad: Ča so pis Be o grad

ski krug, str. 15. Ви зан тиј ски ико но по кло ни ци би ли су ис тан ча ни љу ди 
ко ји су сма тра ли да пред ста вља ју Бо га да би уве ћа ли ње го ву сла ву, а 
за пра во су, си му ли ра ју ћи Бо га у сли ка ма, при кри ва ли про блем ње го ве 
ег зи стен ци је. Иза сва ке од тих сли ка, Бог је не стао. Ни је био мр тав, већ 
је не стао. А то зна чи да се сам про блем ви ше ни је по ста вљао. Био је 
решен си му ла ци јом. Исто, стр. 15.
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што би и тре ба ло да чи ни, то јест да ин фор ми ше.46 Про стор 
и уче сни ци ри ја ли ти ја су осве тље ни ја ким све тлом ка ко би 
би ли што ви дљи ви ји, ско ро ни шта се не при кри ва (да не ки 
за ни мљив де таљ не би про ма као гле да о ци ма), а ако не што 
и не би тре ба ло да се ви ди не ка од број них ка ме ра не ће то 
ни сни ми ти.47 Ово мо же мо упо ре ди ти са са ми цом, за ко ју 
Фу ко на по ми ње ка ко је из о кре нут њен прин цип, од но сно од 
ње не три функ ци је – за тво ри ти, ли ши ти све тла и са кри ти – 
за др жа на је са мо пр ва, а од ба че не су пре о ста ле две: „Пу но 
све тло и по глед над зор ни ка бо ље за ро бља ва ју не го та ма ко ја 
је, ко нач но, шти ти ла. Ви дљи вост је клоп ка.”48 Штет ни ути
ца ји кул тур не гло ба ли за ци је мо гу се ви де ти и на при ме ру 
пла си ра ња кул тур них са др жа ја не ке на ци је дру гој, ко ја под 
ма ском кул тур не раз ме не и раз ви ја ња при ја тељ ских од но са 
за пра во кри је скри ве ну на ме ру да се оправ да на ру ша ва ње 
те ри то ри јал ног ин те гри те та зе мље (у по је ди ним слу ча је ви
ма и већ од у зе та те ри то ри ја) у ко јој се вр ши то пла си ра ње. 
Ови ути ца ји су јед ним де лом при сут ни и у ри ја ли ти про
гра му, али они због на ци о нал них окви ра у ко ји ма он де лу је 
по при ма ју по вр шне и ба на ли зо ва не об ли ке некул ту ре, ки
ча и шун да. Они се пре но се у ри ја ли ти и из дру гих гле да
них те ле ви зиј ских еми си ја и шоу о ва, а њи хо во при су ство је 
очи глед но кроз по на вља ње јед не те исте но во ком по но ва не 
му зи ке на тзв. ри ја ли ти жур ка ма, истог про фи ла уче сни ка 
(стар ле те и естрад не зве зде у по ку ша ју), рас ко шне и кит
ња сте сце но гра фи је ко ја да је ла жну сли ку су прот ну оној 
ре ал ној итд. Зиг мунт Ба у ман ис ти че ка ко кул ту ра не мо же 
жи ве ти у ми ру са упра вља њем: „На ро чи то не са на ме тљи
вим и под му клим упра вља њем ко је за циљ има из вр та ње по
тре бе кул ту ре за ис тра жи ва њем и екс пе ри мен ти са њем ка ко 
би се кул ту ра укло пи ла у окви ре ра ци о нал но сти по за ми сли 
упра вља ча.”49 На при ме ру ри ја ли ти про гра ма се до бро мо же 

46 Упо ре ди ти: Bur di je, P. (2000), нав. де ло, стр. 34.
47 Анет Хил ис ти че ка ко је „Ве ли ки Брат” ко ри стио обич ну ло ка ци ју као 

по за ди ну емо ци о нал них тен зи ја и пси хо ло шких ма хи на ци ја уче сни ка 
ко ји се так ми че да осво је мно го ма ње од ми ли он: „Опет, ве ли чи на нов
ча не на гра де – са мо 70.000 фун ти – ука зу је на при ро ду про гра ма ко ји се 
ба ви у сит ним раз ме ра ма, сва ко днев ним ак тив но сти ма, а оне се по том 
уве ћа ва ју у ку ћи и на те ле ви зи ји за то што по сто ји још ма ло то га на шта 
би се мо гло фо ку си ра ти (глав на ак тив ност је спа ва ње).” Hill, A. (2005) 
Re a lity Tv: Au di en ces and Po pu lar Fac tual Te le vi sion, Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 31.  

48 Fu ko, M. нав. де ло, стр. 210. Фу ко опи су је пред но сти ко је осве тље ње 
до но си осо би чи ја је уло га да над зи ре: „На све тлу ко је ула зи кроз про зор 
на спо ља шњем зи ду, ја сно се оцр та ва ју, оно ме ко по сма тра из ку ле, ма ле 
си лу е те за тво ре не у ће ли ја ма на обо ду. Оне су по пут ни за ка ве за, ни за 
ма лих по зор ни ца на ко ји ма је са мо по је дан глу мац, са вр ше но ин ди ви
ду а ли зо ван и стал но ви дљив.” Исто, стр. 210.

49 Ba u man, Z. (2010) Flu id ni strah, No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 70.
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уо чи ти ка ко свет ига ра пре ста је да бу де не про бо јан, ка да га 
ре ал ни жи вот окру жу је и кад сва ки гест за со бом по вла чи 
не из бе жну по сле ди цу. Ка ко пи ше Ро же Ка јоа (Ro ger Ca il
lo is), гу би так пра вог иден ти те та пред ста вља ка зну за оног 
ко ји не зна да се за у ста ви са мо на игри, на же љи да из и гра
ва не ку дру гу лич ност (то је до слов но али је на ци ја), и ов де 
игра шти ти од опа сно сти – ТВ ри ја ли ти је мо же мо по сма тра
ти као уто чи шта у ко ји ма се уче сни ци игра ју, али не мо гу 
при том из бе ћи да се не та ко рет ко су срет ну са ствар но шћу 
од ко је су по ку ша ли да по бег ну (ого ља ва ју ћи сво је лич но
сти, све њи хо ве осо би не, на ро чи то сла бо сти и ма не, по ста ју 
ла ко уоч љи ве за гле да о це).50 Те ле ви зи ја, с дру ге стра не, као 
ме диј пла си ра ња ри ја ли ти ја осло ба ђа Ве ли ку Бра ћу (али и 
гле да о це) фи зич ког при су ства, и на тај на чин им омо гу ћу је 
да од ре ђе не сво је уло ге при кри ју. 

Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да су уче сни ци ри ја ли ти ја 
осо бе углав ном без за ни ма ња, из гра ђе не лич но сти, са раз
ли чи тим пси хо ло шким и пси хич ким про бле ми ма, са вр ло 
сла бом или ни ка квом рад ном ети ком, окре ну ти не ле гал ним 
по сло ви ма, сит ном кри ми на лу и про сти ту ци ји, про па ли и 
не за ја жљи ви по ли ти ча ри ни ског мо ра ла итд. – њи хо ве уло ге 
у са мом ри ја ли ти ју су крај ње про бле ма тич не и не у те ме ље
не. Да кле, они ни су струч ња ци ни у че му вред ном па жње и 
по што ва ња, те та ко ни не мо гу, ка ко пи ше Гоф ман, за у зе ти 
вр ло скром ну уло гу на ули ци, у про дав ни ци, или у свом до
му, а у дру штве ној сфе ри ко ја об у хва та из ра жа ва ње њи хо ве 
про фе си о нал не ком пе тен ци је (у на шем слу ча ју би то био 
ри ја ли ти) стро го во ди ти ра чу на да ин сце ни ра ју ефек тан на
ступ.51 Ри ја ли ти про гра ми дез о ри јен ти са не и не ак тив не (по 
ви ше аспе ка та, од не за по сле но сти па све до не до стат ка сми
сле ног жи во та ис пу ње ног раз ли чи тим ак тив но сти ма) гле
да о це у Ср би ји да но ноћ но бо мбар ду ју и хра не раз ли чи тим 
са др жа ји ма ко ји су ис пу ње ни ска рад ним и про стач ким по
на ша њем и из ра жа ва њем, као и на си љем (у по след ње вре
ме су ри ја ли ти ји то ли ко „уз на пре до ва ли” да се до зво ља ва и 
фи зич ки кон такт, где обез бе ђе ње до би ја упут ства да спре чи 
да он са мо не по при ми ве ће раз ме ре). Ви де ли смо, по ред 
сва ђа, ту ча и ска рад ног по на ша ња, вен ча ња, за че ћа и труд
но ће (још да се ви ди и тај за вр шни чин по ро ђа ја) ко је су са
мо на ив на и кон тра про дук тив на алу зи ја на то бо жњу бор бу 

50 Упо ре ди ти: Ka joa, R. (1979) Igre i lju di: ma ska i za nos, Be o grad: No lit,  
str. 72, 77.

51 Упо ре ди ти: Gof man, E. (2009) Stig ma: za be leš ke o op ho đe nju sa na ru še nim 
iden ti te tom, No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 4647. Гоф ман та ко на
по ми ње да „струч њак то ком при пре ма пред на ступ не ће обра ћа ти мно го 
па жње на уку пан скуп раз ли чи тих уло га ко је из во ди, већ са мо на ону из 
ко је се из во ди ње го ва про фе си о нал на ре пу та ци ја.” Исто, стр. 47. 
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др жа ве за по ве ћа ње на та ли те та. Прак тич но не ма мно го то га 
што још ни смо ви де ли, још са мо да ви ди мо, не  дај  Бо же, не
ко уби ство, или мо жда са мо у би ство.52 Али, то се нај ве ро ват
ни је не ће до го ди ти (на сре ћу, иа ко би ри ја ли ти у том слу ча ју 
да ле ко пре ва зи шао и сво је већ сни же не ли ми те). Мно го је 
из ве сни је да ће се де си ти са мо у би ство на ци је, ко ја сва ким 
да ном све ви ше (на жа лост, ве ли ким де лом сво јом во љом) 
то не у вир ту ел ни муљ из ко га је ја ко те шко из ву ћи се.  
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FROM GLOBAL TO REALITY TV SHOWS IN SERBIA

Abstract

In Serbia, reality television programmes came to life with “Big 
Brother“, an invention of  Dutchman “John“ de Mol, initiated as a kind 
of experiment that was inspired by contemporary artists’ research into 
how police and security services use video cameras. This resulted in 
creation of a space in which everyone comes to be seen and to see 
others. In the meantime, many circumstances have changed, both 
globally and in Serbia, so after “Big Brother”, the reality television 
programmes in our country have evolved considerably and have taken 
forms that fall outside the reality, adopting a wide range of mostly 
negative influences from different spheres of society. To what extent 
has television, with its displaying of various forms of nonculture and 
kitsch through television broadcasts and shows, exerted its influence 
that such a stunning transformation of this form of reality TV has 
occurred? And does it mean that an unfortunate bare picture of the 
overall social situation in the country and the farreaching goals of 
certain structures underlie these negative enough influences? By 
bringing small states into an economically dependent position, the 
great powers not only considerably shape their economic policy but 
also indirectly influence the formation of other segments of society 
that emerge or that are in some way connected with their emerging 
economies. One of these segments is culture, and its spread is achieved 
through cultural globalization which breaks down cultural barriers. 
However, at the same time, it distorts and shapes the cultural identity 
of a particular society according to its own needs. Although the well
known Latin maxim of “bread and games” (panem et circenses) can be 
applied to reality television programmes, their negative effects extend 
much deeper and can affect different segments of society. This danger 
has become real with the development of the society itself, but also 
with the unpredictable and elusive movements of globalization, the 
consequences of which can be felt at national level, even on a smaller 
sample of reality television programmes. The hierarchy, which was 
vertical in the “global” reality (directed by the global towards the 
national leaders), becomes horizontal within a nation, thanks to the 
reality television programmes (leaders are drowning and concealing 
their roles behind the screened absurdity, and the reality itself becomes 
a means to certain ends). If we exclude psychotherapeutic effect, which 
in some sense cannot be denied, the reality TV sends a not at all naïve 

message, with potentially harmful effects on its viewers.

Key words: reality television programme, globalization, television, 
mass media, nuclear war, media war, information war




