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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
РИЈАЛИТИПРОГРАМИУСРБИЈИ–
ГЛОБАЛНИИЛИНАЦИОНАЛНИ 

ФЕНОМЕН
У Ср би ји је ри ја ли ти про грам за жи вео са „Ве ли ким бра том”, 
изу мом Хо лан ђа ни на Џо на де Мо ла, и то као сво је вр сни 
екс пе ри мент ко јем су прет хо ди ла ис тра жи ва ња са вре ме них 
умет ни ка на ко ји на чин по ли ци ја и слу жбе обез бе ђе ња ко ри
сте ви део ка ме ре; из то га је про и за шло кре и ра ње про сто ра у 
ко ји сва ко до ла зи да би био ви ђен, то јест, да би ви део дру ге. 
У ме ђу вре ме ну, мно ге окол но сти су се ме ња ле, ка ко на гло
бал ном ни воу та ко и у Ср би ји, па су по сле „Ве ли ког Бра та” 
ри ја ли ти про гра ми у на шој зе мљи 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. У ко јој ме ри је те ле ви зи ја, са 
при ка зи ва њем раз ли чи тих об ли ка некул ту ре, ки ча и шун да 
по сред ством те ле ви зиј ских еми си ја и шо уо ва, ути ца ла свих 
ових го ди на да до ђе до та кве за па њу ју ће тран сфор ма ци је 
фор ме ри ја ли ти ја? И да ли се иза тих већ до вољ но не га тив
них ути ца ја кри ју, на жа лост, ого ље на сли ка дру штве ног ста
ња у зе мљи и да ле ко се жни ци ље ви од ре ђе них струк ту ра? 
До во де ћи ма ле др жа ве 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. 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 
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се мо гу осе ти ти на ни воу на ци ја, па за тим и на још ма њем 
узор ку ри ја ли ти про гра ма. 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 те ле
ви зиј ском ри ја ли ти ју по ста је хо ри зон тал на (во ђе се ута па ју 
и при кри ва ју сво је уло ге иза екра ни зо ва ног ап сур да, а сам 
ри ја ли ти по ста је сред ство за оства ри ва ње од ре ђе них ци ље
ва). Ако из у зме мо пси хо те ра 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 гле да о
ци ма 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.
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