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РИЈАЛИТИУДОБА 
ИЗГУБЉЕНЕ 

АУТЕНТИЧНОСТИ
Сажетак: Ау тор тек ста по ла зи од схва та ња да са вре ме но раз
у ме ва ње пре но са ужи во као на ро чи тих ар гу ме на та објек тив но
сти, не тре ба тра жи ти у прет по став ци не до вољ не ин фор ми са
но сти јав но сти о мо гућ но сти ма зло у по тре бе ме диј ског из ве шта
ва ња, ко ли ко у по тре би про на ла же ња чвр стих упо ри шта ре ал ног, 
ко ја се, су о че на са го то во без на де жном по тра гом, опи ре сва кој 
ра ци о нал но сти. У вре ме ну де ста би ли зо ва ња ре ал ног, ствар ност 
би ва у пот пу но сти ап сор бо ва на та ко ђе ствар ним, но кон стру и са
ним до га ђа јем. У тек сту је па ра диг ма тич на ма ни фе ста ци ја овог 
про це са пре по зна та у успо ну ри ја ли ти про гра ма. Ствар ност ри
ја ли ти ја за пра во је ствар ност кон стру и са ња до га ђа ја ко ји уки да 
са му ствар ност – не што што би се мо гло на зва ти не га тив ном 
ре ал но шћу. Иа ко је ов де реч о  не а у тен тич ној, од но сно кон стру
и са ној до га ђај но сти, ти ме што за у зи ма про стор ствар ног, ње но 
про из во ђе ње у тек сту је по и сто ве ће но са по ступ ком де ми јур шког 
ства ра ња, а ме диј ска ин ду стри ја са сво је вр сним де ми јур гом но
вог, тзв. ме диј ског до ба. Де пер со на ли за ци ја и ин ду стриј ска за сно
ва ност са вре ме ног де ми јур га са гле да ни су у ко ре спон ден ци ји са 
раз во јем ви зи је не а у тен тич ног жи вље ња, те по ја вом не га тив не 
ре ал но сти ко ја на гри за про стор ствар ног.

Кључне речи: ау тен тич но, кри ти ка, ри ја ли ти, си му ла крум, 
ствар ност

Прет ход не две де це ни је, на пла ну про дук ци је ме диј ских са
др жа ја, у ве ли кој ме ри обе ле же не су екс пан зи јом про гра ма 
ре ал ног вре ме на, ка ко по пи та њу раз во ја по себ них ва ри је
тет ских фор ми, та ко и у сми слу ин тен зи ви ра ња продукције 
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са др жа ја ко ји при па да ју овом жан ру. Иа ко омо гу ћен 
техноло шким усло ви ма ди рект ног ме диј ског ши ре ња са др
жа ја (ра дио и те ле ви зиј ског еми то ва ња, као и пре но са пу тем 
ин тер не та), узро ке, као и еле мен те про дук циј ског успо на 
ри ја ли ти про гра ма, пре све га тре ба тра жи ти у спе ци фич
ним дру штве ним кре та њи ма, ко ји ма су про ме не оче кив ања, 
функ ци ја, као и на чи на упо тре бе ме ди ја би ле опре де ље не. 
Овај про цес, при том, не тре ба ис кљу чи во до ве сти у ве зу са 
са вре ме ним дру штве ним кон тек стом. Већ са мо у те ме ље ње 
ме ди ја јав ног ко му ни ци ра ња као на ро чи тих ка на ла пу тем 
ко јих се ши ри исти на о дру штве ноисто риј ским де ша ва њи
ма, од но сно пре но се ин фор ма ци је, об ја шње ња и ин тер пре
та ци је сло же не дру штве не ствар но сти, по ста ви ло је окви ре 
до жи вља ва ња / раз у ме ва ња ме диј ских са др жа ја као сво је вр
сних од ра за ре ал ног. Из у зев раз во ја дра ма ти зо ва них жан ро
ва, ко ји не при кри ва ју сво ју са др жај ну уте ме ље ност у фик
ци ји, зна ча јан део ме диј ске про дук ци је сво ју за сно ва ност 
про на ла зи у прет по став ци ње ног уче шћа у пре но су исти не. 
У та квим окол но сти ма, раз ви так про гра ма ре ал ног вре ме на 
био је са мо пи та ње обез бе ђе ња тех нич ких усло ва. Јер ко нач
но, са гле да но уну тар па ра диг ме раз у ме ва ња ме диј ских тек
сто ва као при ка за / ин тер пре та ци је ре ал них до га ђа ја, шта би 
мо гло ви ше за до во љи ти по тре бу да до га ђа ји бу ду при ка за ни 
она квим ка кви је су, до упра во њи хо во пре но ше ње у ре ал
ном вре ме ну. Ри ја ли ти про гра ми, са гле да ни из овог угла, та
ко по ста ју жа нр у ко јем се за пра во и оства ру је иде ал, и то у 
ње го вом нај чи сти јем об ли ку, објек тив ног, безинтересног (а 
то зна чи спро ве де ног без ика кве мон та же и интервенци ја) и 
це ло ви тог пре но са до га ђа ја.

Сва ка ко, реч је о прет по став ци ко јој би смо те шко, из у зев 
у стро го огра ни че ним окви ри ма, мо гли про на ћи ар гу мен те 
ње не уте ме ље но сти. Но упр кос оправ да ној сум њи, те о риј
ски пот кре пље ној ни зом сту ди ја / ана ли за / ис тра жи ва ња, 
из ве де них са че сто су прот ста вље них те о риј ских по зи ци ја 
и на те ме љу раз ли чи тих на уч ноис тра жи вач ких при сту па, 
ве ра у ре флек тив ну при ро ду ме диј ских при ка за и да ље оста
је сна жна, чак и у кон тек сту раз ви је не дру штве не све сти о 
по сто ја њу / ра ши ре но сти ма ни пу ла тив ног де ло ва ња пу тем 
ме ди ја. У ово ме сва ка ко не тре ба за не ма ри ти ни ути цај раз
во ја фо то гра фи је, те прет по став ке (по себ но сна жно из ра же
не у пр вим де це ни ја ма на кон ње ног по ја вљи ва ња, а упр кос 
раз от кри ва њу, још у том пе ри о ду, мо гућ но сти ње не ма ни
пу ла тив не употребе) да сли ке до би је не хе миј скоме ха нич
ким пу тем, већ на осно ву њи хо вог по ре кла, пред ста вља ју 
снажне ослон це на пу ту ка спо зна ји.
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Ова на ро чи та фа сци ни ра ност ме диј ским за бе ле шка ма, као 
сво је вр сним објек тив ним од ра зи ма ствар ног, про на ла зи 
свој нај сна жни ји осло нац у по ступ ку ди рект ног ме диј ског 
пре но са. По пут фо то граф ских при ка за, чи ја је упо тре ба у 
штам па ним тек сто ви ма пре по зна та не са мо као илу стра
ци ја, већ и ви ше као по ка за тељ исти ни то сти са др жа ја тек
ста, пре но си ужи во, са раз во јем елек трон ских и ди ги тал них 
ме ди ја, по ста ју на ро чи ти ар гу мен ти објек тив но сти. Раз лог 
ово ме, ма ње смо спрем ни да тра жи мо у прет по став ци не
до вољ не ин фор ми са но сти јав но сти о мо гућ но сти ма зло у
по тре бе ме диј ског из ве шта ва ња, ко ли ко у по тре би про на ла
же ња чвр стих упо ри шта ре ал ног, ко ја се, су о че на са го то во 
без на де жном по тра гом, опи ре сва кој ра ци о нал но сти. 

У ова ко по ста вље ним окви ри ма по сма тра ња, по себ но се на
ме ће пи та ње успо на ри ја ли ти про гра ма. По став ши пла не
тар ни ме диј ски фе но мен у ре ла тив но крат ком вре мен ском 
пе ри о ду, жа нр ри ја ли ти ја по след њих го ди на све ин тен зив
ни је при вла чи па жњу кри тич ке јав но сти и ака дем ске за јед
ни це. Че сто по ста вља на пи та ња ти чу се упра во раз у ме ва ња 
оно га што гле да о це при вла чи ри ја ли ти ју, те на чи на упо тре
бе / раз у ме ва ња / до жи вља ва ња са др жа ја ри ја ли ти про гра
ма. У тек сту Tal king alo ne: Re a lity TV, emo ti ons and aut hen
ti city (2006), Ми на Асла ма (Asla ma) и Мер ви Пан ти (Pant ti) 
ри ја ли ти про грам по сма тра ју као сво је вр стан по ка за тељ 
са вре ме не тзв. ис по вед не кул ту ре, ко ју ка рак те ри шу ин те
ре со ва ња за лич на осе ћа ња, ин тим не од но се и те ра пе ут ски 
го вор.1 Успон про гра ма ре ал ног вре ме на до ве ден је у ве зу са 
раз во јем пре о ку пи ра но сти емо ци ја ма и ау тен тич но шћу ја
ства.2 По је ди ни ау то ри, у том сми слу, по себ но под вла че сна
же ње по тре бе за спон та ним ис ка зи ва њем осе ћа ња или ис
по ље ња емо ци ја, на ро чи то ка да је реч о оним не га тив ним,3 
при че му су ри ја ли ти про гра ми пре по зна ти као ме ста ко
ја, су прот но са вре ме ном дру штву, ко је прет по ста вља сна
жну кон тро лу по на ша ња, упра во пред ста вља ју ме ста 

1 Asla ma, M. and Pant ti, M. (2006) Tal king Alo ne: Re a lity TV, Emo ti ons and 
Aut hen ti city, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es, 9(2), p. 167.

2 Asla ma, M. and Pant ti, M. (2006) Tal king Alo ne: Re a lity TV, Emo ti ons and 
Aut hen ti city, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es, 9(2); Fu er di, F. (2004) 
The rapy Cul tu re: Cul ti va ting Vul ne ra bi lity in an Un cer tian Age, Lon don: 
Ro u tled ge; Gid dens, A. (1991) Mo der nity and SelfIden tity: Self and So ci ety 
in the La te Mo dern Age, Cam brid ge: Po lity Press.

3 Fu er di, F. (2004) The rapy Cul tu re: Cul ti va ting Vul ne ra bi lity in an Un cer
tian Age, Lon don: Ro u tled ge; Lup ton, D. (1998) The Emo ti o nal Self: A So
ci o cul tu ral Ex plo ra ti on, Lon don: Sa ge; Meš tro vić, S (1997) Po ste mo ti o nal  
So ci ety, Lon don: Sa ge.
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ослобођеног ре а го ва ња.4 Џун Ди ри (De ery) раз вој ри ја ли ти 
про гра ма до во ди у ве зу са ко мо ди фи ка ци јом раз ли чи тих 
вр ста искуста ва, те иду ћи да ље, про гра ме ре ал ног вре ме на 
са гле да ва као па ра диг ма ти чан при мер спа ја ња ре клам ног и 
за бав ног про гра ма.5 Зи зи Па па ча ри си (Pa pac ha ris si) и Ен др
ју Мен дел сон (Men del son), ука зу ју на чи ње ни цу да ве ћи на 
гле да ла ца ко ји у ри ја ли ти про гра ми ма пре по зна ју за бав не 
и опу шта ју ће са др жа је, по ка зу је тен ден ци ју да са др жај и 
де ша ва ња у овим про гра ми ма за и ста сма тра ре ал ним, ис
ти чу ћи да гле да ње про гра ма ре ал ног вре ме на умно го ме 
пред ста вља од го вор на уса мље ност и из ра же ну по тре бу 
за во а је ри змом.6 Алис Хол (Hall) та ко ђе ука зу је на сна жно 
из ра же но раз у ме ва ње  про гра ма ре ал ног вре ме на као ре
ал них, а по сту па ка / ре ак ци ја њи хо вих уче сни ка као од ра
за њи хо ве лич но сти, од но сно из ра за њи хо ве во ље, ма да уз 
из ра же ну свест да при су ство ка ме ре мо же има ти ути ца ја 
на на чин њи хо вог по на ша ња / ре а го ва ња.7 По је ди ни ау то
ри, скло ност ка пра ће њу ри ја ли ти про гра ма до во де у ве зу 
са ка рак те ри сти ка ма лич но сти, та ко Сти вен Рајз (Re iss) и 
Џејмс Вилц (Wiltz), у ис тра жи ва њу спро ве де ном на 239 ис
пи та ни ка, за кљу чу ју да гле да о ци ри ја ли ти про гра ма има ју 
из над про сеч ну по тре бу да се осе те са мо зна чај ним, те да ље, 
ро мантичним, за шти ће ним, при ја тељ ским итд.8

У ци љу бли жег раз у ме ва ња успо на про гра ма ре ал ног вре ме
на, у да љем тек сту, по себ но ће мо се за др жа ти на раз у ме ва њу 
за бав них ри ја ли ти про гра ма, за раз ли ку од ње го вих ва ри је
тет ских ре а ли за ци ја ко је сво ју при ме ну пр вен стве но про на
ла зе у окви ри ма до ку мен тар ног и ин фор ма тив ног ме диј ског 
де ло ва ња, иа ко њи хо во раз у ме ва ње као сво је вр сних зна ко ва 
иш че за ва ња ау тен тич ног жи вље ња, не би тре ба ло да оста не 
огра ни че но ова ко по ста вље ним окви ри ма ис тра жи ва ња. У 
ци љу ду бљег раз у ме ва ња ве зе из ме ђу раз во ја ри ја ли ти про
гра ма и про це са гу бље ња ау тен тич ног жи вље ња, нај пре би 
ва ља ло ис пи та ти на ко ји на чин је из ме на са мог раз у ме ва ња 
кон цеп та ау тен тич но сти по др жа на тран сли те ра ци јом иде
је де ми јур га. По јам де ми јур га, у свом исто риј ском раз во ју, 
до би јао је раз ли чи та ни јан си ра на зна че ња уну тар по себ них 

4 Asla ma, M. and Pant ti, M. (2006) Tal king Alo ne: Re a lity TV, Emo ti ons and 
Aut hen ti city, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es, 9(2), p. 171.

5 De ery, J. (2004) Re a lity TV as Adver ta in ment, Po pu lar Com mu ni ca tion, 2(1).
6 Pa pac ha ris si, Z. and Men del son, A. L. (2007) An Ex plo ra tory Study of Re a

lity Ap peal: Uses and Gra ti fi ca ti ons of Re a lity TV Shows, Jo ur nal of Bro ad
ca sting & Elec tro nic Me dia, 51(2).

7 Hall, A. (2006) Vi e wer’s Per cep ti ons of Re a lity Pro grams, Com mu ni ca tion 
Qu ar terly, 54(2).

8 Re iss, S. and Wiltz, J. (2004) Why Pe o ple Watch Re a lity TV, Me dia  
Psycho logy, 6.
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те о риј ских при сту па, од из вор не грч ке упо тре бе тер ми на 
ди ми јур гос, у зна че њу умет ни ка / гра ди те ља де ла оп ште дру
штве ног зна ча ја, пре ко Пла то но вог раз у ме ва ња де ми ју р га 
као „оца свих ства ри” и гра ди те ља све та,9 те ра но хри шћан
ског по ве зи ва ња кон цеп та бо жан ске кре а ци је са чи ном де
ми јур шког ства ра ња (по сла ни ца апо сто ла Па вла), па све до 
са вре ме них при сту па у ко ји ма се ак ту а ли за ци ја раз у ме ва ња 
кон цеп та де ми јур шког ства ра ња до во ди у ве зу са то та ли та
ри стич ким при сту пом у ре во лу ци о нар ној из ме ни све та.10

Упр кос оправ да ној сум њи да би до во ђе ње у ве зу кон цеп
та де ми јур шког ства ра ња са ме диј ском про дук ци јом има
ло ма ло оправ да но сти, те ко нач но би ло из раз не до пу сти ве 
аро ган ци је, у са вре ме ним дру штве ним окол но сти ма, ис пи
ти ва ње ове ве зе чи ни се на мет ну тим вред но сном мар ги на
ли за ци јом сва ке кри тич ке ау то ре флек си је. Реч је о по сле ди
ци дру штве ног при зна ва ња ста ту са ме диј ског при ка за ко јим 
се те жи то тал ном пре вла да ва њу ствар ног. Ин тен зи ви ра ње 
про из вод ње над ствар ног, за хва љу ју ћи сна же њу деј ства си
му ла кру ма у свим сег мен ти ма жи во та, чи ју нај сна жни ју 
кри ти ку про на ла зи мо код Бодријара (Ba u dril lard),11 има ло 
је као по сле ди цу (из ме ђу оста лог) до жи вља ва ње ме диј ске 
про дук ци је као про це са дру штве не про из вод ње ствар ног. 
Иа ко ко ре не овог про це са мо же мо пре по зна ти већ у ра ним 
прак са ма при ла го ђа ва ња јав них де ша ва ња њи хо вом да љем 
ме диј ском ре про ду ко ва њу, зре ло до ба про из вод ње ствар ног 
за рад за до во ље ња по тре ба ме диј ске про дук ци је, за по че ло је 
раз во јем тзв. про гра ма ре ал ног вре ме на. Упр кос из ра зи тој 
при ла го дљи во сти овог жан ра, те у ве зи са тим и ра зно вр
сно сти ње го ве ва ри је тет ске ре а ли за ци је, ри ја ли ти про гра ми 
у сво јој осно ви за сни ва ју се на ре про ду ко ва њу уве ре ња да 
при ка зу ју ствар не до га ђа је, од но сно да ну де ме диј ски по
сре до ва ну забе ле шку ствар но сти.

За раз ли ку од дру гих ме диј ских жан ро ва, укљу чу ју ћи јед на
ко оне ко ји су не дво сми сле но пре по зна ти као дра ма ти зо ва ни 
и уте ме ље ни у фик ци ји, као и оне учвр шће не у ши ре њу ве
ро ва ња да ну де за сно ва ну и чи ње нич но по др жа ну ин тер пре
та ци ју ствар но сти, од но сно да пред ста вља ју ка на ле ши ре ња 
/ раз от кри ва ња исти не, ве ро до стој ност ри ја ли ти про гра ма, 
сна жно је усло вље на не ги ра њем ин сце на ци је при ка за не 
рад ње. Ово још увек не уки да мо гућ ност при зна ња ини ци
ра ња по је ди них при ка за них де ша ва ња, до кле год уве ре ње 
да је сам ток рад ње спон тан, од но сно да пред ста вља из раз 

9 Пла тон (1981) Ти мај, Бе о град: Мла дост.
10 Гројс, Б. (2011) Умет ност уто пи је, Бе о град: Пла ви круг, Ло гос.
11 Бо дри јар, Ж. (1991) Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Но ви Сад: Све то ви.
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ре ак ци је у ре ал ним окол но сти ма, оста је очу ва но. У из ве
сном сми слу, ар гу мент у при лог ова квом уве ре њу, упра во 
се и мо же про на ћи у са мој про дук циј ској прак си пре те жне 
ве ћи не ва ри је те тских ри ја ли ти про гра ма, у ко ји ма уче сни ци 
упра во и не до би ја ју уна пред раз ра ђен текст, ни ти сце на рио 
ко јим би њи хо ве ре ак ци је / по ступ ци / крет ње и сл. би ли 
утвр ђе ни, иа ко њи хов го вор као и ре ак ци је не мо ра ју би ти 
ни ис кре ни ни ау тен тич ни. 

Ка ко би обез бе ди ли из ве сну ме диј ску атрак тив ност са др жа
ја, про ду цен ти ри ја ли ти про гра ма при мар но се, без ика квог 
ус те за ња и бо ја зни да би ти ме мо гли на ру ши ти жан ров ске 
окви ре, усре дсре ђу ју на упо тре бу се лек ци је ма те ри ја ла и 
њи хо ву мон та жу, те кре и ра ња до га ђа ја при ме ном по сту па ка 
као што су да ва ње зада та ка, по кре та ње ига ра и так ми че ња, 
про во ци ра ње ре ак ци ја и слич но. Овај за о крет упра во пред
ста вља тран сфор ма ци ју са мог по ступ ка ме диј ске про дук ци
је у сме ру под сти ца ња до га ђа ја / ре ак ци ја  с ци љем њи хо ве 
ме диј ске ре про дук ци је. За раз ли ку од лајвви деа (li ve vi deo), 
као по себ не под вр сте про гра ма ре ал ног вре ме на, ко ји би 
мо гао би ти схва ћен као на ро чи та фор ма ре ди меј да (сва ка
ко у тех ни ци стич ки ого ље ном при сту пу, без ика квог умет
нич ког при зву ка), ри ја ли ти про гра ми за сно ва ни на пра ће њу 
жи во та гру пе љу ди, у се би са др же тенден ци ју кон стру и са
ња / из ме не / пре у сме ра ва ња до га ђа ја, у ци љу њи хо вог под
ре ђи ва ња ве ли кој ме диј ској ви зи ји ствар ног.

По ступ ци ини ци ра ња де ша ва ња, јед на ко као и по сту пак 
пре у зи ма ња ствар ног, као при зна те стра те ги је раз во ја умет
нич ке ви зи је, са мо при вид но сто је на ис тој ли ни ји са ри
ја ли ти јем у раз у ме ва њу при ме ње ног пер фор ма тив ног по
ступ ка. За раз ли ку од хе пе нин га, у ко јем уче сни ци из ве сним 
по ступ ци ма при да ју ве ћу па жњу, при сва ја ју ћи ствар ни до
га ђај у ње го вој про стор ној и вре мен ској ди мен зи ји, чи ме га 
уво де у свет умет но сти, те пер фор ман са ко ји прет по ста вља 
за сни ва ње не и лу зи о ни стич ког де ша ва ња као умет нич ког 
чи на, про гра ми ре ал ног вре ме на за сно ва ни су на по дра жа
ва њу ау тен тич ног де ша ва ња. Иа ко у по је ди ним сег мен ти ма 
до га ђа ји, као и ре ак ци је уче сни ка у ри ја ли ти про гра ми ма 
мо гу би ти из раз ис кре них по ри ва и осе ћа ња, од но сно не ис
кри вље не ре ак ци је на по ста вље ну си ту а ци ју, те у том сми
слу у од ре ђе ној ме ри мо гу за др жа ти ве зу са ау тен тич но шћу, 
ипак, по сма тра но на ни воу жан ра, као и у сво јој пре те жној 
ре а ли за ци ји (оној ко ја се опи ре не стра те шком по сту па њу), 
ри ја ли ти про гра ми уте ме ље ни су на пост пу ку (не а де кват
ног) име но ва ња рад ње, а не на де ста би ли зо ва њу чвр стог 
раз гра ни че ња из ме ђу тзв. (ау тен тич ног) ствар ног све та и 
све та умет но сти (ко ји ну жно мо ра би ти ау тен ти чан да би 
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уоп ште при па дао умет но сти), што је свој стве но за прет ход
на два слу ча ја.

Ка ко сре ди шње од ли ке пер фор ма тив ног по ступ ка ри ја ли ти 
про гра ма је су дис кон ти ну и тет, оства рен кроз се квен ци јал
но мон ти ра ње сли ка до га ђа ња у је дин стве ну ка ле и до скоп
ску сли ку, те под ре ђи ва ње до га ђа ња ме диј ском по гле ду, то 
ри ја ли ти про гра ми не за хва та ју ау тен тич ну до га ђај ност, већ 
укла па ју ћи ме диј ске при ка зе ну де при вид ау тен тич ног до
га ђа ја, ко ји се тек у про це су име но ва ња са мо по твр ђу је као 
пра ви / ре а лан. Сна га увер љи во сти ова квог ста ва по чи ва 
на ви со ком сте пе ну им про ви за ци је ко ја је уче сни ци ма ри
ја ли ти про гра ма до пу ште на, те на чи ње ни ци да је њи хов 
ствар ни жи вот за ме њен уче ство ва њем у кон стру и са ној до
га ђај но сти, чи ме исто вре ме но овај не а у тен тич ни свет за пра
во по ста је њи хо ва ре ал ност. Ствар ност, на тај на чин, би ва 
у пот пу но сти ап сор бо ва на та ко ђе ствар ним, но кон стру
исаним до га ђа јем. 

Ствар ност ри ја ли ти ја за пра во је ствар ност кон стру и са ња 
до га ђа ја ко ји уки да са му ствар ност – не што што би смо мо
гли на зва ти не га тив ном ре ал но шћу. Иа ко је ов де реч о  не а
у тен тич ној, од но сно кон стру и са ној до га ђај но сти, ти ме што 
за у зи ма про стор ствар ног, ње но про из во ђе ње упра во и мо же 
би ти по и сто ве ће но са по ступ ком де ми јур шког ства ра ња, а 
ме диј ска ин ду стри ја са сво је вр сним де ми јур гом но вог, тзв. 
ме диј ског до ба. Де пер со на ли за ци ја и ин ду стриј ска за сно ва
ност са вре ме ног де ми јур га упра во ко ре спон ди ра ју са раз во
јем ви зи је не а у тен тич ног жи вље ња, те по ја вом не га тив не 
ре ал но сти ко ја на гри за про стор ствар ног.

Јед на од основ них свој ста ва ме диј ских ин ду стри ја је су по
сту пак при сва ја ња и на ту ра ли за ци је,12 као и за ме на ау тен
тич них ре ак ци ја / емо ци ја / по на ша ња њи хо вим озна чи те
љи ма.13 Упра во ова свој ства тре ба ло би пре по зна ти и као 
бит не од ре ди те ље уте ме ље ња не га тив не ре ал но сти. Раз вој 
дру штве ног ути ца ја али и вред но сне про це не ме диј ског по
сре до ва ња ствар ног, об на вља ста ро грч ку иде ју о све ту као 
по зо ри шној сце ни ко јом упра вља ју олим пиј ски бо го ви. За
то чен ова квом ви зи јом ствар ног, са вре ме ни чо век, по пут 
ли ка Хо ме ро ве Или ја де по ста је уче сник ин сце ни ра ног те а
трал ног чи на, чи ји ток, те ко нач но ни ис ход, не за ви се то ли
ко од по сту па ка ко ји су ре зул тат ње го ве во ље, већ упра во од 

12 Упо ре ди ти: Ma no vič, L. Avan gar da kao soft ver: od ‘no ve vi zi je’ do no vih 
me di ja, u: Me ta me di ji, pri re dio Sre te no vić, D. (2001), Be o grad: Cen tar za 
sa vre me nu umet nost.

13 Упо ре ди ти: Hork he i mer, M. and Ador no, T. (1989) Di ja lek ti ka pro sve ti telj
stva, Sa ra je vo: Ve se lin Ma sle ša.
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ве ли ке ви зи је, те ин те ре са кре а то ра ствар ног, ко ји је у овом 
слу ча ју по и сто ве ћен са ме диј ском ин ду стри јом. Је ди на стра
те ги ја ко ју са вре ме ни чо век, во ђен праг ма ти змом, пре по зна
је је сте да сво је по ступ ке, као и ка рак тер ко ји игра при ла
го ди не пред ви дљи вој дра ма ти за ци ји ме диј ски по сре до ва не 
ви зи је ко ја сту па на ме сто ау тен тич не ствар но сти. Сва ко 
су прот ста вља ње зна чи при хва та ње уло ге тра гич ног ју на ка, 
по зи ци је ко ја је у вре ме ну до ми на ци је кон фор ми стич ке кул
ту ре дру штве но из оп ште на, не са мо на ни воу ин сти ту ци о
нал них од но са, већ и ње ног вред но сног са гледавања.

Ме диј ска ствар ност из свог кон цеп та иде ал ног све та ни је, 
ме ђу тим, прог на ла14 са мо тра гич ног ју на ка, већ и сва ки из
раз ау тен тич но сти. Упра во ау тен тич ност, у сво јој мо ћи да 
раз от кри је бе сми сао озна чи тељ ски устро је не не га тив не ре
ал но сти, пред ста вља нај ве ћу прет њу ин ду стриј ском про
из во ђе њу ствар ног. Упр кос че сто по на вља ном име но ва њу 
са вре ме ног до ба као по стин ду стриј ског, про ме не на гла ше
не овим кон цеп том ни су уте ме ље не у сла бље њу прин ци па 
ин ду стриј ског про из во ђе ња, већ упра во у ње го вом ши ре њу 
на све сфе ре дру штве ног жи во та. Па ра док сал но тер мин ском 
спо ју ко јим је име но ва но, тзв. по стин ду стриј ско до ба под ре
ди ло је са му ствар ност ње ном ин ду стриј ском про из во ђе њу. 
У вре ме ну пре до ми на ци је по јав но сти, озна чи тељ ске прак се 
по ста ју де лат ност нај ви шег дру штве ног зна ча ја.

О про це су про из вод ње ствар ног, ка ко је прет ход но спо ме ну
то, по дроб но је го во рио Бо дри јар, ука зу ју ћи на успон кул
ту ре си му ла кру ма. Ипак, чи ни се да смо све до ци јед не но ве 
ета пе раз во ја, у ко јој се над ствар но15 уру ша ва пред успо ном 
не га тив не ре ал но сти. Ова но ва ствар ност ви ше не зах те ва 
из оп ште на ме ста ко ја би при кри ва ла ње ну не а у тен тич ност, 
већ се упра во у свом раз от кри ве ном об ли ку са мо у те ме љу је 
као иде ал на. Оту да ри ја ли ти про гра ме, на да на шњем сте пе ну 
дру штве ног раз во ја, не би тре ба ло, иду ћи ли ни јом Бо дри ја
ро вог ми шље ња, схва ти ти као си му ла кру ме ко ји при кри ва ју 
да је чи та во дру штво за пра во ве ли ки ри ја ли ти – јед на ко на 
ни воу кон стру и са ња си ту а ци ја и ње го ве не а у тен тич но сти,16 
као и на ни воу раз во ја ме ха ни за ма над зо ра и кон тро ле,17 већ 
као узор на ме ста јед не но ве кон цеп ци је иде ал не ствар но
сти. Уз ди жу ћи над ствар но на ни во ње го вог дожи вља ва ња 

14 Упо ре ди ти: Пла тон (2013) Др жа ва, Бе о град: Де ре та.
15 Упо ре ди ти: Бо дри јар, Ж. (1991) Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Но ви Сад: 

Све то ви.
16 Исто.
17 Упо ре ди ти: Фу ко, М. (1997) Над зи ра ти и ка жња ва ти: на ста нак за

тво ра, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа.
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као из ра за нај чи сти је оства ре не аутен тич но сти, не га тив на 
ре ал ност на ту ра ли зу је сам кон цепт ау тен тич но сти, тран
сфор ми шу ћи га у роб ни про из вод, ко ји рас ки нув ши сва ку 
ве зу са сво јим ис хо ди штем, уки да чи та ву ње го ву исто ри ју.

За до бив ши цен трал но ме сто у про це су кон стру и са ња ме
диј ске сли ке ствар ног, у и сто риј ским окол но сти ма фа сци на
ци је сли ком, те раз у ме ва ња ствар ног као ин ду стриј ског про
из во да, ри ја ли ти про гра ми по ста ју па ра диг ма ти чан по ка за
тељ успо на не га тив не ре ал но сти. Ова кво по зи ци о ни ра ње 
про гра ма ре ал ног вре ме на за сно ва но је на не а де кват ном са
вре ме ном раз у ме ва њу ау тен тич но сти по сту па ња, ау тен тич
ности си ту а ци је и про сто ра, те ау тен тич но сти стремљења.

Одва ја ње од ау тен тич но сти по сту па ња, ре зул тат је ви ше
ми ле ни јум ског ди сци пли но ва ња ко јим је на ста нак и раз вој 
ци ви ли за ци ја био пра ћен. Ус по ста вља ње за кон ских окви ра 
људ ског де ло ва ња, те ре ли гиј ских и дру штве них нор ми по
на ша ња, исто вре ме но је зна чи ло уво ђе ње огра ни че ња ма ни
фе ста ци ја ма ау тен тич ног ре а го ва ња пу тем (са мо)кон тро ле 
по сту па ња. Мо де ли до зво ље ног / по жељ ног / при хва тљи вог 
по на ша ња, уса гла ша ва ни су са кон вен циј ски по ста вље ним 
ви зи ја ма дру штве ног раз во ја. Ова ко по ста вља ни мо де ли, 
из гра ђи ва ни су на раз ли чи тим прет по став ка ма, но под ре ђу
ју ћи сло бо ду хи је рар хи ји, укљу чи ва ли су раз вој на ме та ња 
ви зи је огра ни че ња. Раз два ја ње до зво ље ног од за бра ње ног 
/ не до лич ног / не у кло пље ног, исто риј ски је оства ри ва но 
на те ме љу кри те ри ју ма про це не уса гла ше но сти, од но сно 
укљу че но сти по себ них об ли ка по сту па ња у окви ре по ста
вље не ви зи је дру штве ног ор га ни зо ва ња и ње го вог раз во ја. 
Пи та ње сте пе на ау тен тич но сти жи вље ња, иа ко спо ра дич
но по ста вља но, озна ча ва но је као од мар ги нал ног зна ча ја, а 
нерет ко и као не по жељ но у прет по ста вље ном раз во ју зна ња.

Са вре ме на из ме на дру штве ног кон тек ста за хва та по ље де
ло ва ња исто риј ског огра ни ча ва ња окви ра ау тен тич ног жи
вље ња, исто вре ме но ме ња ју ћи од нос пре ма ау тен тич ном. За 
раз ли ку од прет ход ног исто риј ског пе ри о да, ко ји је још увек 
до пу штао по сто ја ње са мо све сти о ау тен тич ном по сту па
њу ко је је по треб но об у зда ти / по ти сну ти, са вре ме но до ба 
рас ки да ве зе са ау тен тич ним ње го вом за ме ном не га тив ним 
двој ни ком. Успон та ко зва ног ин фор ма ци о ног дру штва, за
сно ва ног на раз во ју ме диј ских ин ду стри ја и ко му ни ка ци
о них тех но ло ги ја, од пре суд ног је зна ча ја у овом про це су. 
Иа ко за ма гљи ва ње раз у ме ва ња ау тен тич ног има ду гу исто
ри ју, чи ји нај о чи ти ји из раз пред ста вља ју раз ли чи те дог мат
ске ин тер пре та ци је из вор них људ ских хте ња, под ре ђи ва ње 
ствар ног ње го вом ме диј ски про из ве де ном двој ни ку, ин тен
зи ви ра овај про цес до ње го ве ко нач не за ме не. Су протно 



57

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ

рани јим ета па ма исто риј ског раз вит ка, ко је ау тен тич ном 
још увек при зна ју из ве стан сте пен по себ но сти, са про ши
ре њем прин ци па ин ду стриј ског про из во ђе ња на све аспек
те ствар ног, за по чи ње про цес то тал не ко мо ди фи ка ци је, из 
ко јег ни са мо ау тен тич но не оста је из у зе то. Ма сов но про
из ве де ни, ко ри снич ки ти пи зи ра ни и тр жи шно про це њи
ви озна чи те љи ау тен тич ног, по ста ју сли ке ко је уче ству ју у 
из град њи не га тив не ре ал но сти, бри шу ћи сва ки траг свом 
исхо ди шном мо де лу.

Спо зна ва ње ау тен тич ног, та ко, би ва за ме ње но ин фор ми
са њем о тр жи шно по ну ђе ним озна чи те љи ма ау тен тич ног, 
про це сом ко ји се, уте ме љен у ау то ри те ту де ми јур га ме диј
ског до ба, не до во ди у сум њу. И бу ду ћи ин ду стриј ски про
из ве де ни, ови озна чи те љи ау тен тич ног, ра за ра ју са мо је згро 
ау тен тич ног, рас ки да ју ћи сва ку ње го ву ве зу са атри бу том 
изворно сти. Те жња за осло бо ђе ним, ау тен тич ним по сту
па њем, чак и он да ка да сво ју ма ни фе ста ци ју про на ла зи у 
оним об ли ци ма по на ша ња ко ји из ла зе из окви ра до зво ље
ног / по жељ ног / при хва тљи вог, у ме диј ски по сре до ва ном 
све ту, би ва за ме ње на при хва та њем ин ду стриј ски про из
ве де ним озна чи те љи ма ау тен тич ног по на ша ња, укљу че
ним у означитељску раз ме ну на ко јој се уз ди же не га тив на 
реалност.

Ови про це си озна чи тељ ског за ме њи ва ња, не оста ју, ме ђу
тим, са мо на ни воу ис кри вље ња раз у ме ва ња ау тен тич ног 
по на ша ња. Ау тен тич ност си ту а ци је и про сто ра, јед на ко би
ва ју под ре ђе ни ве ли кој ви зи ји ме диј ске дра ма ти за ци је. Ин
ду стриј ско устрој ство ме диј ске ствар но сти, у свом то тал
ном за хва та њу дру штве ног кон тек ста, из о кре ће суб вер зив
ност си ту а ци о ни стич ког по ду хва та. Кон стру и са ње си ту а ци
ја и тран сфор ми са ње про сто ра, на су прот њи хо вој при ме ни 
у ре во лу ци о нар ним ак ци ја ма и умет нич ким стра те ги ја ма, 
по сред ством ме диј ских ин ду стри ја би ва тран сфор ми са но у 
по ступ ке очу ва ња ин ду стри ци стич ке ин тер пре та ци је ствар
ног. Није дан до га ђај / ам би јент / кон текст не на ла зи оправ
да ње сво је ак ту а ли за ци је или по твр ђи ва ња уко ли ко ни је 
укљу чен у про це се ме диј ског ре про ду ко ва ња.18 Тек по став
ши де лом ме диј ских ин ду стри ја, ко мо ди фи ко ва не си ту а ци
је и про сто ри по ста ју део ве ли ке ви зи је ствар ног. И у овом 
слу ча ју, ко ре не ова квог кре та ња мо гу ће је про на ћи у исто
риј ским про це си ма про из вод ње про сто ра,19 из мишљања 
тради ци ја и сна же ња раз мен ске вред но сти до га ђа ња. Но оно 
што оста је свој стве но са вре ме ним усме ре но сти ма оваквог 

18 Ан дерс, Г. (1996) Свет као фан том и ма три ца, Но ви Сад: Про ме теј.
19 Упо ре ди ти: Le feb vre, H. (1974) Ur ba na re vo lu ci ja, Be o grad: No lit.
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раз вој ног то ка, упра во је њи хо во за сни ва ње као озна чи те ља 
ау тен тич но сти.

Јед на ко као кон стру и са на по сту па ња, ко мо ди фи ко ва не си
ту а ци је и про сто ри по ста ју упо ри шне тач ке раз во ја не га
тив не ре ал но сти. Тек по сре до ва ни и под ре ђе ни мо де ли ма 
њи хо вог ме диј ског уо кви ре ња, про сто ри и си ту а ци је за до
би ја ју из ве сну (не га тив ну) пу но ћу. До га ђа ња, у исто вре ме 
као и про сто ри, тран сфор ми са ни пре ма не ком од ма сов но 
ре про ду ко ва них ме диј ских сце на ри ја / сце но гра фи ја, уте ме
љу ју се као озна чи те љи ау тен тич ног – не га тив ни ан ти по ди 
ко ји при кри ва ју по тре бу за би ло ко јим све том осим оним 
ко ји је ме диј ски про из ве ден. Оту ђе ни про сто ри и си ту а ци је, 
у свом тр жи шном сме њи ва њу, по ста ју неме ста20 и недо га
ђа ји, ко ји у из о кре ну тој сли ци ствар ног за до би ја ју нај ви ши 
сте пен ма ни фе сто ва ња ау тен тич но сти.

Ко нач но, за ме њи ва ње ствар ног ње го вом ме диј ском сли ком, 
по кре ће, из ме ђу оста лог, и про цес уки да ња ау тен тич ног 
стре мље ња, на чи је ме сто сту па ју ма сов но ре про ду ко ва ни 
озна чи те љи. Зах тев за дра ма ти за ци јом и ти по ло ги за ци јом 
ме диј ских са др жа ја, на мет нуо је по тре бу раз ра де мо гу ћих 
то ко ва рад ње, уну тар ко јих су ак те ри во ђе ни оним стре
мље њи ма ко ја су укло пље на у за ми шље ни на ра тив. Ова
кав по сту пак, са аспек та струк тур и са ња са др жа ја, са свим 
је оправ дан, но по став ши део гра ђе ња ве ли ке ви зи је ствар
ног, тран сфор ми ше се у ме ха ни зам рас ки да ња сва ке ве зе са 
раз у ме ва њем / до жи вља ва њем ау тен тич ног стре мље ња. И у 
овом слу ча ју, ко ре не ова квог раз вој ног то ка мо же мо пре по
зна ти у исто риј ском раз во ју на ра ти ва ко ји су свој из раз про
на ла зи ли у ле ген да ма, усме ној тра ди ци ји, ми то ви ма, умет
но сти итд. Ипак, за раз ли ку од ова кве прак се, чи ји ути цај 
не би тре ба ло за не ма ри ти, а ко ја на ста вља свој ток уну тар 
са вре ме не умет но сти, ме диј ска ствар ност, сво јим са мо у те
ме ље њем као иде ал не ствар но сти, ини ци ра ин ду стриј ску 
про из вод њу озна чи те ља ко ји пре те да пре ки ну сва ку ве зу 
са по тра гом за ау тен тич ним стре мље њем. У све ту у ко јем 
сви аспек ти жи вље ња би ва ју под ре ђе ни ме диј ској дра ма ти
за ци ји, ин тим но тра га ње за лич ним стре мље њи ма не оста је 
из у зе то од по сле ди ца де ло ва ња не га тив не ре ал но сти. 

Уну тар раз ли чи тих об ли ка ме диј ског про из во ђе ња ствар
ног, про гра ми ре ал ног вре ме на пред ста вља ју сре ди шњи 
жа нр по сред ством ко јег се оства ру је за ме на ау тен тич ног 
ње го вим двој ни ком. За раз ли ку од жан ро ва ко ји не при кри
ва ју сна жну ве зу са по ступ ци ма дра ма ти за ци је и/или интер

20 Упо ре ди ти: Ur sić, S. (2009) Mje sta i ne mje sta u su vre me nim kon cep tu a li za
ci ja ma pro sto ra, Druš tve na is tra ži va nja, god. 18, 104(6).
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претације, ка кав је слу чај са ин фор ма тив ним еми си ја ма, 
до ку мен тар ним про гра ми ма, те ле ви зиј ским се ри ја ма, итд., 
ри ја ли ти про гра ми, ти ме што се са мо и ме ну ју као при ка зи 
ре ал них си ту а ци ја, по ста ју упо ри шна ме ста ши ре ња не га
тив не ре ал но сти, ко ја за по сле ди цу не ма са мо огра ни че ње 
или на ме та ње по гре шног раз у ме ва ња ау тен тич ног, већ у ко
нач ном ис хо ду во ди уки да њу ње го вог пој ма.

У усло ви ма раз во ја не га тив не ре ал но сти, про гра ми ре ал ног 
вре ме на по ста ју сво је вр сни сим бол из гу бље не ствар но сти. 
Ин тим но тра га ње за ау тен тич ним, осло бо ђе ним жи вље њем, 
па ра док сал но, суп сти ту ци ју про на ла зи у фа сци на ци ји па
ра диг ма тич ним при ка зом не сло бо де. Ин ду стриј ски про из
ве де на ствар ност ри ја ли ти про гра ма, у ко јој се ре про ду ку је 
ап со лу ти стич ка ви зи ја пот пу не кон тро ле те са мо по дре ђи
ва ња ве ли ком сце на ри ју де ми јур шког ства ра ња, уз ди же се 
као но ва иде ал на ствар ност. Про на ла же ње за до вољ ства у 
пра ће њу ри ја ли ти про гра ма, са мо је је дан од по ка за те ља 
уто ну ло сти у не жи вот. Реч је о ко нач ном са гла сју (при стан
ку на умно жа ва ње иде а ла не жи во та), при хва та њу уче шћа 
у на ра тив ном ши ре њу (кроз пре у зи ма ње те ма по год них у 
про це су со ци ја ли за ци је), те ко нач но спо соб но сти до жи вља
ја ка тар зе (по сре до ва не иден ти фи ка ци јом са уче сни ци ма и 
раз во јем осе ћа ња бли ско сти), као ре ак ци ја ма су сре та ња са 
ко мо ди фи ко ва ном ствар но шћу. Иде ал на ствар ност, у тзв. 
по стин ду стриј ском до бу, та ко по ста је упра во она ко ја је 
инду стријски про из ве де на.

Би ло би ису ви ше по јед но ста вље но ри ја ли ти про гра ме схва
ти ти са мо као тре ће ра зред ну за ба ву, ма ни фе ста ци ју не
до стат ка кри тич но сти или ло шег уку са, упр кос то ме што 
њи хо ва екс пан зи ја не сум њи во ука зу је и на то. Оно што, 
ме ђу тим, за слу жу је мно го ве ћу па жњу, је сте њи хо во по ја
вљи ва ње као па ра диг ма тич ног по ка за те ља успо на не га тив
не ре ал но сти. Упр кос сво јој оту ђе ној при ро ди, про гра ми 
ре ал ног вре ме на за до би ја ју ста тус узор них пред ста ва но ве 
кон цеп ци је иде ал не ствар но сти. Те жња ка ау тен тич ном жи
вље њу, на тај на чин ула зи у фа зу ње не за ме не кон цеп ци јом 
ко мо ди фи ко ва ног жи вље ња. Тек пре тво ре на у ро бу, чи ја је 
вред ност тр жи шно де фи ни са на, до га ђај ност би ва укљу че на 
у ве ли ку ви зи ју са вре ме ног жи во та. Ре а ли ти та ко, у све ту 
из гу бље не ау тен тич но сти, по ста је пред ста ва иде ал ног жи
вље ња, ко је за хва љу ју ћи то тал ној ко мо ди фи ка ци ји по ста је 
део ме диј ског спек та кла, до ка зу ју ћи сво ју вред ност не са мо 
укљу чи ва њем у про цес ме диј ског по сре до ва ња, већ и да
љим ма трич ним ре про ду ко ва њем. Ови рас це пи у стварном, 
бу ду ћи ин ду стриј ски про из ве де ни, ши ре сна гу соп стве
ног де ло ва ња на чи тав про стор ре ал ног, учвр шћу ју ћи се 
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као најчи сти је ма ни фе ста ци је но ве / из ме ње не ствар но сти 
инду стриј ског све та. 
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Abstract

The author starts from a hypothesis that the contemporary understanding 
of live broadcasting as a special argument of objectivity should not be 
explained by the assumption that the public is insufficiently informed 
about the existence of media manipulation and its possibilities, but by 
the general need to find strong foundations of the real, which, faced 
with almost hopeless search, resists any rationality. In the age of 
the destabilized real, reality becomes fully absorbed not only by the 
real but also by the constructed events. In the text, a paradigmatic 
manifestation of this process is recognized in the rise of reality 
programmes. The reality of reality programmes is actually the reality 
of constructing events that annihilate reality itself – which could be 
called a negative reality. In spite of the fact that this is an unauthentic 
or constructed reality, by occupying the space of the real, its rendering 
in the text is identified with the process of demiurgic creation, and the 
media industry is identified as a kind of demiurge of the new socalled 
media age. The depersonalization and industrial foundations of this 
contemporary demiurge are viewed in regard to the development of the 
vision of unauthentic living, and with the emergence of negative reality 

that erodes the very space of the real.
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