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СРБИЈИ
Сажетак: Стил из ра жа ва ња на ме ди ји ма је по себ но по ље на уч ног 
ис тра жи ва ња. Ја сност сти ла под ра зу ме ва да се ко ри сте из ра зи 
ко ји су по доб ни за ис ка зи ва ње од ре ђе не ин фор ма ци је, али у ри ја ли
ти про гра ми ма не ма су штин ски ва жних чи ње ни ца ко је тре ба из
ра зи ти ја сно. Оту да про ис ти че мо гућ ност на ру ша ва ња свој ства 
ја сно сти сти ла и упо тре ба лек сич ког фон да ко ји ни је по до бан за 
јав ност, као што су вул га ри зми. Све ве ћа упо тре ба вул га ри за ма 
при мет на је у ри ја ли ти про гра ми ма За дру га и Па ро ви, што су 
ри ја ли ти еми си је на две ко мер ци јал не те ле ви зи је са на ци о нал ном 
фре квен ци јом у Ср би ји са нај ве ћом гле да но шћу и нај ду жим еми
то ва њем то ком да на и го ди не. Ис тра жи ва ње уло ге вул га ри за ма у 
тим еми си ја ма омо гу ћу је ду бљи увид у уре ђи вач ке по ли ти ке, дис
кур зив на пра ви ла и кре а тив не сло бо де оних ко ји од лу чу ју о то ме 
шта се го во ри и ка ко се го во ри на ме ди ји ма. У овом ис тра жи ва њу 
на пра вље на је ком па ра тив на сту ди ја два нај гле да ни ја ри ја ли ти 
про гра ма и ука за но је на не ко ли ко пра вил но сти у ве зи са вул га
ри зми ма ко је се од ви ја ју на јед ном или дру гом про гра му, уз кон
тек сту ал ни осврт на дру штве ну, мо рал ну и ства ра лач ку уло гу 
из ража ва ња у ри ја ли ти про гра ми ма.

Кључнеречи: стил, вул га ри зам, ри ја ли ти, ме ди ји, јав ни дис курс
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Увод1

Ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји по сто је већ ско ро две де це ни је. 
Од скром них по че та ка Ве ли ког бра та и слич них про гра ма 
ко ји су на сто ја ли да ука жу на пра ви ла људ ске пси хе, да на
шњи ри ја ли ти про гра ми зва нич но не про па ги ра ју пси хо
ло шке игре, иа ко се оне под ра зу ме ва ју. Ка да је реч о из ра
жа ва њу у ри ја ли ти про гра ми ма, оно је са свим ре лак си ра но 
у сми слу је зич ких нор ми и стан дар да, али че сто слу жи за 
оства ри ва ње ин те ре са – би ло да је реч о ин те ре су по је дин
ца да се сви ди пу бли ци и до би је на гра ду или ме диј ске ку ће 
ко ја на сто ји да при ву че што ви ше гле да ла ца на сво је ка на ле.

До ма ће ко мер ци јал не те ле ви зи је у Ср би ји ре дов но екс пло
а ти шу мо гућ но сти ри ја ли ти про гра ма. Та ква про дук ци ја је 
јеф ти на: сце но гра фи ја не мо ра да бу де лук су зна, во ди те
љи су углав ном већ за по сле ни на те ле ви зи ји, а уче сни ци за 
из ве сни хо но рар успе шно по пу ња ва ју са те и са те про гра
ма уну тар ко шу љи це од 24 са та, те те ле ви зи ја не пла ћа ау
тор ска пра ва са мо стал ним про дук ци ја ма за еми си је, ни ти 
ау то ри ма за фил мо ве, се ри је и му зи ку ко је би мо жда еми
то ва ла уме сто ри ја ли ти ја. Ула га ње у ри ја ли ти про гра ме се 
те левизи ја ма ви ше стру ко ис пла ти.

Из ра жа ва ње по је ди на ца у ри ја ли ти про гра ми ма за ви си од 
до де ље не уло ге у ри ја ли ти ју (во ди тељ или уче сник2), лич
них осо би на (ка рак те ра, по ре кла, ста ту са и сл.), али и ин
те ре са због ко јег уче ству ју. За да так во ди те ља је да се во ди 
пра ви ли ма ме диј ске ети ке, да бу де обра зо ван за ко му ни ци
ра ње у јав но сти и опре мљен је зич ким сред стви ма ко ја од го
ва ра ју по слу ко ји ра ди. Уче сни ци ри ја ли ти про гра ма има ју 
ве ће сло бо де у из ра жа ва њу, али то не зна чи да ће све што 
ка жу би ти еми то ва но без цен зу ре. Уред ни ци и про ду цен ти 
има ју мо гућ ност мон ти ра ња ви део исе ча ка, ком пи ло ва ња 
пи шта ња или цвр ку та пре ко то на ка да уче сни ци псу ју или 
ре кла ми ра ју не што, а не тре ба пре ви де ти и уго вор на огра ни
че ња оно га о че му уче сни ци не сме ју да го во ре у про гра му. 
Ри ја ли ти са др жа ји не до спе ва ју у јав ност са мо по сред ством 
не по сред ног еми то ва ња, већ и по сред но, у та бло ид ним ме
ди ји ма ко ји се ба ве за ба вом, жи во ти ма по зна тих и оних ко ји 
то при жељ ку ју да бу ду.

1 Рад у окви ру про јек та По ли тич ки иден ти тет Ср би је у ре ги о нал ном и 
гло бал ном кон тек сту (179076).

2 Под уло гом уче сни ка сма тра мо пред ви ђе но струк тур но ме сто ли ка, по
што те ле ви зи је пред ви ђа ју рад но ме сто при по ве да ча за ри ја ли ти – ри ја
ли ти не мо же да има сце на рио од ре чи до ре чи, али мо же да се пред ви ди 
ко ће би ти про та го ни сти, ан та го ни сти и из ког угла ће то чи ни ти.
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У све тлу све ве ће при сут но сти ри ја ли ти про гра ма у ме диј
ским са др жа ји ма у Ср би ји, ва жно је ис тра жи ти ко је су стил
ске ка рак те ри сти ке из ра жа ва ња спе ци фич ног за ри ја ли ти 
про гра ме – упо тре бе вул га ри за ма. За да так овог ра да је да 
на осно ву до са да шњих ре зул та та са мо стал ног ис тра жи ва
ња пред ста ви мо основ не ре то рич ке и стил ске ка рак те ри
сти ке дис кур са у ко јем се вул га ри зми оства ру ју као го вор ни 
чин и да на уч ној и струч ној јав но сти ука же мо на стил ско
реторичке и дис кур зив не усло ве у ко ји ма су вул га ри зми да
ти као ле ги тим но сред ство ко му ни ка ци је.

У на став ку тек ста би ће ре чи о ме то до ло ги ји са мо стал ног 
ис тра жи ва ња, те о риј ском окви ру ко јим је овај рад уоб ли
чен и за кључ ци ма о пра вил но сти ма ко је је мо гу ће уви де ти у 
упо тре би вул га ри за ма у ри ја ли ти ји ма у Ср би ји.

Ме то до ло ги ја ра да

Стил скоре то рич ка ана ли за са др жа ја омо гу ћу је уви де у ра
зно вр сност из ра жа ва ња, не са мо у ве зи са по је ди нач ним 
стил ским сред стви ма, већ и у ве зи са ра сло ја ва њем из ве
сних по сту па ка. Вул га ри зам ни је је дин стве на ка те го ри ја, 
по што се од но си на „увре дљи вост (ко ја је) од лу чу ју ћа у 
псов ци, би ло да се ра ди о јед ној ре чи, син таг ми или ре че
ни ци”.3 Ана ли за са др жа ја ри ја ли ти про гра ма еми то ва них 
на две ко мер ци јал не те ле ви зи је са на ци о нал ном фре квен ци
јом спро ве де на је од по чет ка еми то ва ња но вих се зо на до 1. 
мар та 2020. године. ТВ Пинк еми ту је но ву се зо ну ри ја ли ти 
се ри ја ла За дру га од 6. сеп тем бра 2019, а ТВ Хе пи еми ту
је но ву се зо ну ри ја ли ти се ри ја ла Па ро ви од 12. сеп тем бра 
2019. године.

Кон цепт два ри ја ли ти ја је сли чан, уз не знат не раз ли ке у об
ли ко ва њу оба ве за уче сни ка. Оба ри ја ли ти ја за сни ва ју глав
ни про грам на (жу стрим) ди ску си ја ма уче сни ка оку пље них 
око сто ла у глав ној про сто ри ји, док је дан во ди тељ мо де ри ра 
раз го во ром на ли цу ме ста, а дру ги из дру гог сту ди ја. Већ те 
слич но сти до вољ не су да за упо ре ђи ва ње упо тре бе вул га ри
за ма у ри ја ли ти про гра ми ма у Ср би ји иза бе ре мо баш та два 
про гра ма. Пе ри од узор ко ва ња је за оба ри ја ли ти ја од ре ђен 
од по чет ка се зо не до 1. мар та 2020, то ком ко јег је бе ле же
на лек си ка вул га ри за ма, ре то рич ка струк ту ра у ко ји ма су 
упо тре бља ва ни, кон текст упо тре бе, као и ме ђу соб ни од нос 
учесни ка из ме ђу ко јих се ко ри сте.

3 Кр стић, П. (2014) О че му го во ри мо ка да го во ри мо о псо ва њу, Бе о град: 
Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју.
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Глав на прет по став ка овог ис тра жи ва ња је да су вул га ри зми 
у ри ја ли ти про гра ми ма упо тре бље ни по сред но. То зна чи да 
они ко ји их ко ри сте же ле да се ко ри сте вул га ри зми ма, али 
по што зна ју да ће оп сце но из ра жа ва ње би ти цен зу ри са но, 
по сред ним стил ским по ступ ци ма оства ри ће из ра жа ва ње ко
је тре ба свр ста ти у вул га ри зме. По моћ на хи по те за је да се 
по сред ност вул га ри зма оства ру је ме та фо ром, ана ло ги јом и 
по ре ђе њем.

Те о риј ска про ми шља ња о вул га ри зми ма

О вул га ри зми ма се у срп ском на уч ном дис кур су пи ше већ 
не ко вре ме (нпр. број не пу бли ка ци је Свен ке Са вић), али 
је упо тре ба вул га ри за ма у ме ди ји ма углав ном ана ли зи ра на 
ус пут но, у окви ри ма ши рих је зич ких ис тра жи ва ња. До са
да спро во ђе на ис тра жи ва ња је су из обла сти лек си ке, пси
хо ло ги је, кул ту ро ло ги је, со ци о лин гви сти ке, а у ме диј ским 
сту ди ја ма је ма ло та квих тен ден ци ја. Ме ђу тим, уло га вул
га ри зма у ме ди ји ма је до вољ но ве ли ка и вред на из у ча ва ња 
јер се вул гар но ре дов но од ви ја по сред ством нај гле да ни јих 
еми сија на те ле ви зи ја ма са на ци о нал ном фре квен ци јом.

Вул га ри зам је реч са вул гар ним зна че њем ко ју ко ри сте „си
ро ви и су ро ви љу ди”4. Вул га ри змом у овом ра ду сма тра мо 
ре чи или син таг ме ко је су не по доб не за јав ну ко му ни ка ци
ју јер су упо тре бље не у увре дљи вом или про во ка тив ном 
кон тек сту. На зив по ти че из ла тин ског је зи ка – vul gi зна чи 
на род, све ти на, ру ља5. Из те име ни це из во ди се при дев vul
ga ris – оби чан, сва ки да шњи, прост. Да кле, вул га ри зо ва ни 
је зик је онај ко ји при па да нај ни жим и нај ма ње обра зо ва ним 
слојеви ма дру штва.

Си но ним за вул га ри зам мо же би ти псо ва ње, на че му се лек
сич ка и лин гви стич ка ис тра жи ва ња нај че шће за др жа ва ју. 
Псо ва ње је реч до ма ћег по ре кла, на ста ла у ар ха ич ним фа
за ма раз во ја је зи ка, што го во ри мно го о ду го веч но сти по
ступ ка псо ва ња у кул ту ри на ро да. Псо ва ње по ти че од ста
ро сло вен ског ко ре на ре чи пьсъ (пас), те пьсо ва ти, што не ки 
ау то ри ту ма че као да се „ви ше не обра ћа мо чо ве ку не го псу, 
не го чо ве ку као псу”.6 То ту ма че ње је ве ро ват но да то за об
лик гла го ла ка да је пре ла зан, тј. ка да по сто ји обје кат рад
ње (псо ва ти не ко га), ма да гла гол мо же би ти и не пре ла зан, 
те је пре ма об ли ку твор бе гла го ла мо гу ће за кљу чи ти и да 
псо ва ти чи ни псом оно га ко псу је, а не обје кат ко ји псу је. 

4 Жи во тић, Р. (2001) Из ра жа ва ње но ви на ра, Бе о град: КУМ.
5 Avis, A. (prir.) (1998) Srp skola tin ski i la tin skosrp ski reč nik = Le xi con  

ser bi cola ti num la ti noser bi cum, Ze mun: JRJ.
6 Кр стић, П. (2014), нав. дело.
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Тај је зич ки сплет на ших пре да ка по твр ђу је се и са вре ме ним 
не у ро ло шким и пси хи ја триј ским ис тра жи ва њи ма, пре ма ко
ји ма људ ски мо зак за псов ку не ак ти ви ра цен тар за го вор, 
већ лим бич ки део нер вног си сте ма (од го во ран за ин стинк те, 
љу бав ни зов, ври сак, плач, ре жа ње или дру ге ру ди мен тар не 
емо ци о нал не екс це се)7.

У исто риј ским за пи си ма на ше на род не кул тур не ба шти не, 
ва жно је пре по зна ти ка ко су вул га ри зми тре ти ра ни и ка кав 
кон текст им је дат. Већ у Ду ша но вом за ко ни ку (1349) вул га
ри зми су би ли стро го ка жња ва ни. Чак три чла на се од но си 
на псов ке: „Вла сте лин ко ји опсу је и осра мо ти вла сте ли чи ћа 
да пла ти сто пер пе ра и вла сте ли чић, ако опсу је вла сте ли на, 
да пла ти сто пер пе ра и да се би је шта по ви ма”.8 „И ако вла
сте лин или вла сте ли чић опсу је се бра, да пла ти сто пер пе ра; 
ако ли се бар опсу је вла сте ли на или вла сте ли чи ћа, да пла ти 
сто пер пе ра и да се осму ди.”9 „Ко опсу је епи ско па или ка лу
ђе ра или по па, да пла ти сто пер пе ра.”10 Уоч љи во је да су сви 
сло је ви би ли за шти ће ни од псов ки, без об зи ра на по ре кло и 
обра зо ва ње – јер псо ва ње угро жа ва људ ско до сто јан ство и 
јав ни мо рал. По ре ђе ња ра ди, ка зна од сто пер пе ра (ко ли ко 
из но си ка зна пред ви ђе на за псо ва ње) би ла је вред ност ка зне 
за ха ра ње ца ри не или двор ске ка се. Да кле, ште та од пре сре
та ња тр го вач ке по шиљ ке за тр жи ште це лог цар ства ко је мо
же да иза зо ве оп шту глад и ште та од пљач ка ња др жав ног бу
џе та због ко јег опа да ква ли тет жи во та у цар ству из јед на че не 
су са ште том ко ја на ста је псо ва њем и не до лич ним је зи ком 
што, по сле дич но, уни жа ва јав ну кул ту ру и ин те лек ту ал ни 
ни во це лог цар ства.

У Срп ском рјеч ни ку Ву ка Ка ра џи ћа је гла гол псо ва ти об ја
шњен са „сва ђа ти се псов ка ма”11. Пре ма Ву ку, не ма псо ва
ња без сва ђе. Има ју ћи у ви ду да је Ву ко во де ло би ло за сно
ва но на на род ном је зи ку, упо тре ба гла го ла псо ва ти са мо у 
контек сту сва ђе свр ста ва тај по јам у не га тив не по ја ве.

До са вре ме ног до ба, вул га ри зми у прак си, али и те о ри ји, до
би ли су дру га чи је об ли ке. Си но ним но схва та ње вул га ри за
ма, псов ки и оп сце них ре чи је стан дард но и оче ки ва но, иа
ко сва ка на у ка да је до при нос ту ма че њу тих пој мо ва из угла 

7 Ис тра жи ва ње Де парт ма на за пси хи ја три ју Уни вер зи те та у Пит сбур гу у 
Пен сил ва ни ји, ви дети: Кр стић, П. (2014), нав. дело.

8 Ду ша нов за ко ник, члан 50, https://www.har mo ni us.org /sr/prav niiz vo ri/
ju go i stoc naevro pa/jav nopra vo/sr bi ja/Du sa nov_za ko nik.pd f, по се ће но 10. 
мар та 2020.

9 Ду ша нов за ко ник, члан 55.
10 Ду ша нов за ко ник, члан 95.
11 Ка ра џић, В. (1977) Срп ски рјеч ник, Бе о град: Но лит, стр. 619.
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сво јих ме то да и ци ље ва. Псов ка је де фи ни са на као го вор ни 
чин „ко јим се из ра жа ва нај че шће ло ша кон вер за циј ска на
ви ка”.12 Да кле, вред но сна осу да у де фи ни са њу тог пој ма је 
убла же на, иа ко и да ље по сто ји. Са вић и Ми тро пре по зна
ле су усло ве од ко јих за ви си да ли се и ка да псо ва ње од
ви ја: пол, уз раст, со ци јал но окру же ње, обра зо ва ње, при сут
ност тре ће осо бе, са го вор ни ци тре ба да бу ду по зна ти јед но 
другом.13

Псо ва ње се об ја шња ва и као „ван је зич ка рад ња у је зич кој 
облан ди”14 или вул гар ност као „ре ла тив на агре сив ност у 
вер бал ној фор ми”15. У ова квим де фи ни ци ја ма при мет но је 
да се те о ре ти ча ри опре де љу ју за кон тек сту ал ни при ступ и 
ду бин ско об ја шње ње по ри ва за псо ва њем. Та кво је и обра
зло же ње да је то „из раз не моћ ног ме та фи зич ког бе са”.16 

У умет но сти, али и пси хо ло ги ји, вул га ри зам и псов ке има ју 
ка тар зич ну уло гу. Тре бје ша нин сма тра псов ку де лом груп
ног иден ти те та, те да тре ба из у ча ва ти пси хо лин гви стич ку 
стра ну оп сце ног јер су у ње му по хра ње ни ар ха ич ни сло је ви 
је зи ка.17 Је зик је си стем ко ји скри ва, али и от кри ва по је дин
ца и кул ту ру јед ног дру штва. Мно ги кул ту ро ло шки по гле ди 
на окол но сти у ко ји ма се упо тре бља ва ју вул га ри зми ука зу ју 
на њи хо ве из ме ње не уло ге и мо гу ће раз ло ге за њи хов на ста
нак. Та ко се псов ка тре ти ра као фол клор ни жа нр, а пред ви ђа 
се да се ко ри сти у функ ци ји: „из не на ђе ња, од бра не, увре де, 
на па да, оду ше вље ња, из ра за со ли дар но сти, бо ла, стра ха...”18 
Вул га ри зми не на ста ју са ми од се бе, ни ти се ко ри сте као го
вор ра ди го во ра. Псов ка је „не из бри си во ата ви стич но на
сле ђе, ен дем ски је зич ки из ра штај на стао на му ка ма, пат њи, 
екс це си ма, ду хо ви то сти и од бра ни од ли це мер ја”.19 Оту да 
мо же мо да раз ма тра мо вул га ри зме у ри ја ли ти про гра ми ма 

12 Са вић, С. и Ми тро, В. Псов ке у срп ском је зи ку, у: Раз го вор ни срп ски 
је зик, (1998) књи га 3, Но ви Сад.

13 Исто.
14 Кр стић, П. (2014) О че му го во ри мо ка да го во ри мо о псо ва њу, Бе о град: 

Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју.
15 Гла вач, Б. (2006) Псов ке, Но ви Сад: Про ме теј.
16 Пе три че вић, М. (2000) Секс за бес, Бе о град: Ениг ма. http://ma ri ja pe tri ce

vic.co m/ci ta nje.ph p?m=1&t=psov ke, по се ће но 23. мар та 2020.
17 Тре бје ша нин, Ж. Псов ке и о псов ка ма у ме ди ји ма, у: Раз го вор ни срп ски 

је зик, (1998) књи га 3, Но ви Сад, стр. 39–62.
18 Ман дић, М. и Ђу рић, Љ. Псов ка као фол клор ни жа нр: на при ме ру је бем 

ти сун це, Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка II, (2015) Бе о град: Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, стр. 291–316. 

19 Сто ја ди но вић, Љ. (2018) Псов ка и ње на чед ност, Бе о град: Пе шча ник. 
https://pe sca nik.ne t/psov kainje naced nost/, по се ће но 13. ја ну а ра 2020.
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и као ду бин ски по рив за осло бо ђе њем дру штве них сте га у 
прав цу но вог дис кур зив ног по рет ка.

Вул га ри зми у ри ја ли ти про гра ми ма

На ме ди ји ма тре ба го во ри ти ја сно, тач но, кон ци зно, за ни
мљи во и склад но. Од на ве де них, у ри ја ли ти про гра ми ма че
сто из о ста ју ско ро сви еле мен ти до брог из ра жа ва ња. Осим 
жи во сти сти ла, ко ја се не ка да оства ру је уме ре ним вул га ри
змом, у ри ја ли ти ју не тре ба оче ки ва ти свој ства до брог сти
ла. И ту тре ба има ти у ви ду да вул гар но на ри ја ли ти про гра
му обич но ни је уме ре но, ни ти суп тил но. Ре то рич ка струк
ту ра ри ја ли ти про гра ма до зво ља ва мно га ме ста на ко ји ма 
ће би ти мо гу ће про го во ри ти вул гар но. Чак се и са во ди тељ
ских ме ста под сти че та кав раз го вор или обра ћа ње уче сни ка. 
„Спек такл је не пре ки дан, пот пун и бе сра ман.”20 Ако је реч 
о гле да но сти и за ра ди од из ра жа ва ња у ри ја ли ти ју, све је 
до зво ље но.

Као што је већ ре че но, због за кон ских огра ни че ња псов ке и 
вул гар но сти ће би ти тон ски по кри ве не, што не оне мо гу ћу је 
уче сни ке да екс пе ри мен ти шу са из ра жа ва њем у вул гар ном 
кон тек сту. Раз ви је ни осе ћај за си но ни ме ко ји го вор ни ци ис
ка зу ју по ста је упа дљив ка да је не што у је зич ком из ра жа ва
њу за бра ње но или ус кра ће но. Ра до је Си мић сма тра да по
сто ја ње је зич ких ва ри ја ци ја ни је по ка за тељ ква ли те та са мо 
по се би, те да су си но ни ми ви шак је зич ких сред ста ва, али 
су и „жа ри шта стил ске мо ћи и пра ва упо ри шта стил ске ефи
ка сно сти је зи ка”.21 Исто та ко, по сто је ста но ви шта да су се 
по сто је ћи псо вач ки сло жа ји пре тво ри ли у „мр тве ме та фо
ре”22 већ ти ме што се по на вља ју и до би ја ју уста ље на ме ста 
у оп штој упо тре би ме ђу љу ди ма. Псов ке ио на ко ка рак те ри
шу „јед но став на и пре по зна тљи ва син так сич ка струк ту ра 
и ве ли ка фре квен ци ја упо тре бе истих лек се ма”.23 При ро да 
обра ћа ња у ри ја ли ти про гра ми ма иза зи ва га ше ње по тро ше
них фра за (чак и ка да су вул гар не) и ства ра ње но вих из ра за 
кре а тив ним апа ра том го вор ни ка. Ако је реч о не чи јем из гле
ду, по лу, сек су, тзв. ри ја ли ти игра чи ће сма тра ти да тре ба 
на зва ти ства ри пра вим име ном, али ће из бе га ва ти „фи зи о
ло шку лек си ку”24 – већ ће углав ном осми сли ти но ви стил 

20 Бал, Ф. (1997) Моћ ме ди ја, Бе о град: Клио, стр. 103. 
21 Си мић, Р. (2010) Сти ли сти ка срп ског је зи ка, Бе о град: Ја сен, стр. 79.
22 Кр стић, П. (2014) О че му го во ри мо ка да го во ри мо о псо ва њу, Бе о град: 

Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју.
23 Са вић, С. и Ми тро, В. нав. де ло.
24 Ман дић, М. и Ђу рић, Љ. нав. де ло.
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ко јим може да се шо ки ра. При ро да вул га ри зма је да тен ден
ци о зно уз не ми ри.

„При ро да је асти ли стич на; стил ску вред ност има ју људ
ске ми сли о при ро ди и ре чи по мо ћу ко јих се осми шља ва ју 
при род на фак та“.25 Стил ске вред но сти се у овом ра ду ана
ли зи ра ју на већ об ја шње ном узор ку ри ја ли ти про гра ма Па
ро ви и За дру га, без мо рал не осу де оно га о че му се го во ри, 
већ ис кљу чи во ис тра жу ју ћи о на чи ни ма на ко је се го во ри 
у рија ли ти про гра ми ма на те ле ви зи ја ма са на ци о нал ном 
фреквенци јом.

Ка да се оче ку је из ра жа ва ње вул га ри зми ма? Ста на Ри стић 
пи ше да је то у окол но сти ма агре си је, те ра ња од се бе, вре ђа
ња, ни по да шта ва ња, рав но ду шно сти, те ра њу ина та и гру бог 
од би ја ња тра же не услу ге.26 Да кле, реч је о ши ро ком спек
тру мо гу ћих од го во ра на сти му лус ко ја се из ра жа ва ју ре то
рич ком по др шком вул га ри зма. Ри стић још те о ре ти зу је да је 
псов ка искре на и да је она у нај че шћем слу ча ју „не е тич на 
од бра на етич но сти”27. У овом ста но ви шту мо же се про на ћи 
ма ла не до след ност – чак и ка да би се по је дин цу до зво ли ло 
да има пра во да из рек не вул га ри зам као од го вор на не е тич
ност (и то јав но, нпр. у ри ја ли ти про гра му), шта би он да 
би ло са мо и ни ци ја тив но ко ри шће ње вул га ри за ма као при
мар ног сред ства? Бог да но вић твр ди да је основ ни ко му ни ка
циј ски план псов ке кон фликт ни го вор.28 Не тре ба пре ви де ти 
да кон фликт не ка да иза зо ве или чак за поч не јед на за ин те ре
со ва на стра на ка да ци ља но упо тре бља ва вул га ри зме. Да кле, 
вул га ри зам ни је са мо ка тар за и ком пен за ци ја за из гу бље ни 
меч у де ба ти, већ и упо тре бљи во сред ство у ди ску си ји из ме
ђу два не јед на ко мо рал на так ма ца. Вул га ри зам има свој ство 
да шо ки ра и за то је ујед но и ре то рич ки обрт.

У на став ку тек ста би ће ре чи о по да ци ма до би је ним ис тра
жи ва њем два ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји. Сва ки од њих би
ће по себ но ана ли зи ран, а за тим ће ком па ра тив ном ана ли зом 
би ти при ка за но ко је су слич но сти и раз ли ке из ме ђу њих, 
тј. ка ква је про сеч на упо тре ба вул га ри за ма у ри ја ли ти про
гра ми ма. Због екс тен зив но сти пе ри о да узор ко ва ња, тј. мно
штва ра зно вр сних вул га ри за ма ко ји су би ли еми то ва ни од 
сеп тем бра 2019. до мар та 2020, сви при ме ри упо тре бе вул
га ри за ма из ри ја ли ти про гра ма би ће све де ни на ка те го ри је 

25 Си мић, Р. (2010), нав. де ло, стр. 31.
26 Ри стић, С. Дис курс псов ки у срп ском је зи ку, у: Дис курс и дис кур си, ур. 

Ва сић, В. (2010) Но ви Сад, стр. 199. 
27 Исто, стр. 202.
28 Бог да но вић, Н. Псов ка на ша на су шна, у: Оп сце на лек си ка (1998) Ниш: 

Про све та, стр. 5–11. 



112

ЛИДИЈА МИРКОВ

ко је ће би ти по себ но об ја шње не и, по по тре би, илу стро ва не 
при ме ри ма.

Вул га ри зми у ри ја ли ти про гра му Па ро ви

Ри ја ли ти еми си ја Па ро ви на ста ла је као ствар но сни про грам 
у ко јем по зна ти па ро ви из ствар ног жи во та де ле про стор за 
жи вот из ве сно вре ме и ис пу ња ва њем за да та ка ко је им про
дук ци ја за да сти чу пред ност у од но су на дру ге па ро ве. Да
нас тај ри ја ли ти не ма ни ка кве ве зе са по чет ним за ми сли
ма, те је од не ка да шњег ри ја ли ти ја у 22. се зо ни остао са мо 
на зив Па ро ви. Им пли ци ра се да би у за тво ре ном про сто ру 
(„ви ли Па ро ва”) мо гло да се де си да не ко по ста не пар, али 
так ми ча ри не ула зе у игру као па ро ви. Про ме ном пра ви ла 
игре, упо тре ба вул га ри за ма је по ста ла сло бод ни ја и, у не
ким од но си ма, оче ки ва на. У на став ку би ће да те дис курс не 
ка те го ри је у ко ји ма су се по ја ви ли вул га ри зми и чи ме су 
допуње ни или из ме ње ни.

Основ не оп сце не ре чи – они из ра зи ко ји су по кри ве ни то ном 
цвр ку та пти ца, иа ко се у ре жи ји че сто „омак не” да ско ро 
це ла реч или син таг ма бу ду еми то ва не пре не го што се за чу
је цвр кут; уче сни ци тем пи ра ју упо тре бу ова квих из ра за за 
еми то ва ње ужи во јер је та да ма ња ве ро ват но ћа да бу ду цен
зу ри са ни. (Ви ди ти се п*, Сне жа ме хва та за д*, Не бу ди г*, 
Мо гу да те *ам пр чим до ују тру...).

Име но ва ње пол них ор га на ме та фо ром – де ша ва се у раз
го во ри ма у ко ји ма уче сни ци (углав ном му шког по ла) на го
ва ра ју уче сни це да се де си сек су ал ни од нос или јав но, за 
сто лом, у про гра му то ком ког се ди ску ту је, као пр ва оп ту
жба и по кре та ње те ме о сек су ал ним ак тив но сти ма уче сни ца 
од стра не тре ћих ли ца (не ко од уче сни ка пре при ча ва да ли 
је не ко дру го дво је уче сни ка има ло од нос јед но с дру гим). 
При мет но је да уче сни це не по кре ћу пи та ње ко с ким има 
од но се, не го је то ис кљу чи во те ма ко ју ће по кре ну ти му шки 
уче сник. (Ма сто ре, ка ква јој је љу би чи ца?, Ти мог да бра не
ћеш ви де ти за три жи во та, иди та мо за до во љи се жва ком 
уме сто ку су ра.) Уче сни це ра ди је го во ре о не че му што су 
ви де ле, ис ку си ле или по же ле ле да ви де и ис ку се. (Ушла сам 
у ку па ти ло и оне све сти ла се. Ка кву он окла ги ју има!, Он не 
зна да во зи трак тор, ни је са се ла, али оре од лич но кад има 
Ка ва са ки.)

Вре ђа ње уче сни ка ме ђу соб но – то ком жу стрих по ле ми ка, 
уче сни ци се пре пи ру у де чи јем дис кур су (по јед но ста вље не 
ре че ни це, по зи ва ње на ау то ри тет дру гог ко ји је не што ви
део, над ви ки ва ње да би се ис та кли...). На гли пре кид тог де
чи јег сти ла пре пи ра ња обич но се де си ка да је дан од дво је 
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по ле ми ча ра же ли да ди на ми зу је ди ску си ју и упо тре би са
свим гру бу реч ко јом ће по ни зи ти про тив ни ка, не за ви сно од 
те ме раз го во ра. (Ни си пра ла па зух два ме се ца, смр диш као 
г*, Шта ме гле даш као жи ра фа?, Ла жеш и ово ни је пр ви 
пут да си уско чи ла у туш ка би ну с не ким са мо ове се зо не!)

На пад во ди тељ ке на уче сни це – Спе ци фич ност ТВ Хе пи је 
по на ша ње во ди те ља ко ји, чи ни се, пре у зи ма ју уло ге уче сни
ка ри ја ли ти ја ви ше не го не у трал ног во ди те ља. Осим што 
да ју лич не ути ске и ста но ви шта о уче сни ци ма и до га ђа ји
ма, по ста вља ју су ге стив на пи та ња и са гле да о ци ма уме ју да 
де ба ту ју о уче сни ци ма. Иа ко про бле ма тич но са ста но ви шта 
ме диј ске ети ке, све то не би спа да ло у вул гар ност док се 
не ана ли зи ра ви ше аспе ка та. Во ди тељ ка у сту ди ју је че сто 
об на же них ра ме на, ко ле на и де кол теа, чак и у зим ском пе
ри о ду и ка да јој је вид но хлад но пред ка ме ра ма. Не до лич но 
обла че ње на те ле ви зи ји, ко ја је ви зу ел ни ме диј, са свим је 
не по жељ но јер алу ди ра на го ло ти њу ка квој је ме сто у пор
но гра фи ји. Во ди тељ ка из бе га ва да го во ри ру жне ре чи и не 
по ста вља се пре ма уче сни ци ма као да су рав но прав ни по 
обра зо ва њу, учин ци ма, скло но сти ма, при пад но сти итд. Ме
ђу тим, де сио се је дан екс цес. У јед ној од ди ску си ја уче сни ка 
би ло је ре чи о то ме да ли је јед на так ми чар ка би ла укљу че на 
у про сти ту ци ју док је ра ди ла у ино стран ству. Пре ма ре чи ма 
уче сни це, оста ла је за ро бље на у ино стран ству без до ку ме
на та јер ју је по зна ник пре ва рио. Иа ко је реч о ри ја ли ти ју, 
во ди тељ би тре ба ло да пре по зна да је реч о осе тљи вој те ми 
тра фи кин га, те да због пу бли ке (ако већ не због уче сни це) 
па зи шта ће о то ме ре ћи. Во ди тељ ка, са по зи ци је мо ћи над 
уче сни ци ма, по че ла је да го во ри на шпан ском је зи ку да би 
се ис та кла да и то зна, при том из го ва ра ју ћи на шпан ском 
нај вул гар ни је из ра зе ко је на срп ском је зи ку ни ка да ни је ре
кла у про гра му (Eres una *uta? Tu fue *ualquiera, dicelo). На 
овом при ме ру уви ђа се тен ден ци ја овог ри ја ли ти ја да се вул
га ри зми охра бре и уве ду у што ви ше слу ча је ва, укљу чу ју
ћи и го вор во ди те ља. То што се го во ри шпан ским уме сто 
српским је зи ком не чи ни вул га ри зме ма ње вул гар ним.

За бра ње на упо тре ба од ре ђе них ре чи – Не за ви сно од ин ци
ден та са во ди тељ ком ко ја псу је уче сни цу, да се при ме ти ти 
да су не ке ре чи за бра ње не у ри ја ли ти ју Па ро ви. Мо жда по
у че ни прет ход ним се зо на ма и по тен ци јал ним те ма ма, не ки 
уче сни ци, а и во ди тељ ке, пот пи са ли су уго вор о то ме ко је 
ре чи не ће упу ћи ва ти јед ни дру ги ма. Ни смо има ли увид у 
уго вор, али је по по сту па њу про дук ци је и да тим ка зна ма ја
сно да се по ми ња ње по ро ди це, фи зич ки кон такт и на зи ва ње 
уче сни ца сек су ал ним рад ни ца ма стро го ка жња ва. Те ма про
сти ту ци је ни је за бра ње на; али је за бра ње но ре ћи не кој од 
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уче сни ца у дру гом ли цу јед ни не да се ти ме ба ви или се ба
ви ла. Очи гле дан при мер за то је ка да је је дан уче сник же лео 
да у про гра му ужи во пи та уче сни цу чи ме је за слу жи ла да 
јој гост из ино стран ства за по знан ство од по ла са та по кло ни 
ау то мо бил, она је по гле да ла у пла фон и гла сно из го во ри ла 
„Про дук ци јо, сми је ли он ово да го во ри?” Од мах се по ја ви
ло обез бе ђе ње, од ве ло так ми ча ра у изо ла ци ју на 24 ча са, а 
ка сни је му је из ре че на де сет пу та ве ћа нов ча на ка зна не го за 
дру ге пре кр ша је и су ма је пре ба че на на ра чун ње ног хо но
ра ра. Пре ћут но или уго во ром, об у зда ва се ми зо ге ни реч ник 
ко ји са ри ја ли ти ја ла ко скли зне у сва ко днев ни је зик обич ног 
чо ве ка, а ода тле и у ру бри ке цр не хро ни ке.

Ни је дан уче сник ри ја ли ти ја не ма мо но пол на вул га ри зме – 
сви су кре а тив ни да се што ква ли тет ни је опсу ју и из вре ђа ју.

Вул га ри зми у ри ја ли ти про гра му За дру га

Ри ја ли ти про грам За дру га је мла ђи од Па ро ва, али је на
сле дио не ко ли ко слич них фор ма та ко је је (као и За дру гу) 
осми слио вла сник ТВ Пинк, на ко јој се тај ри ја ли ти про
грам еми ту је. На зив је, за раз ли ку од Па ро ва, и да ље сми
слен јер се са рад ња и за ра ђи ва ње на осно ву за да та ка сво ди 
на ме ђу соб но ис по ма га ње уче сни ка. Па ра докс је што се баш 
у тим окол но сти ма и из о би љу до ко ли це уче сни ци нај ви ше 
ко ристе сва ђа лач ким не при стој ним реч ни ком.

Основ не оп сце не ре чи – оне ко је су по кри ве не пи шта њем. 
Исто за кон ско цен зу ри са ње од ви ја се и на ТВ Пинк па не 
чу ди што зву ко ви по кри ва ју не до лич не ре чи ка да се ко ри сте 
у ба нал ном сми слу (Не ко ме је зи ну ло д* за хо но рар, Је*еш 
па ре, хо ћу ку ћи!, Не мој да си му пу*ила док сте ов де, сни
ма се све). За ни мљи во је при ме ти ти да се так ми ча ри, ка да 
го во ре ин тим но, тј. не са на ме ром да го во ре јав но пу бли
ци, сра ме жљи во ко ри сте на зи ви ма пол них ор га на чак и ка да 
о њи ма не по сред но же ле да го во ре (Је л’ и те бе свр би у... 
та мо до ле?) Еу фе ми змом се за о би ла зи вул га ри зам, али то 
важи са мо за лич ну ко му ни ка ци ју бли ских љу ди.

Иро ни са ње уз вул га ри зам – во ди те љи не да не бра не раз го
во ре о про сти ту ци ји уче сни ца, не го по ста вља ју пи та ња на 
осно ву ко јих дру ги уче сни ци тре ба о то ме да ди ску ту ју. Та
ко је јед на так ми чар ка у јед ном та квом ди ја ло гу на пи та ње 
ко се про сти ту и ше од уче сни ца на бро ја ла све так ми чар ке 
са ко ји ма не го во ри (а то су ско ро све) и до да ла „Из ви ња
вам се ако сам не ко га за бо ра ви ла”. До да ва ње стил ских фи
гу ра вул га ри зми ма омо гу ћа ва јед ном уче сни ку да го во ри 
екстензивно и при ву че ви ше гла са ча.
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Вре ђа ње уче сни ка ме ђу соб но или прет ње – у овом ри ја ли
ти ју че сти су фи зич ки окр ша ји, ин ци ден ти и дру га скан
да ло зна на ру ша ва ња те ле сног ин те гри те та уче сни ка. То
ме, без из у зет ка, прет хо ди сал ва вул га ри за ма. (Слу шај ти, 
дро*о..., Џу ке ло пр ља ва, Је*ем ти се ме кр ва во, Је*аћу ти 
мај ку у пи**у, Уби ћу те на мр тво, ф*** – ком би но ва ње са 
пле оназмом).

На пад на ро ди те ље и по ре кло – По што су ро ди те љи не ких 
так ми ча ра по зна те лич но сти или су и са ми уче сни ци у ри
ја ли ти ју, ла ко је сро чи ти на ра тив ни вул га ри зам: По што ра
диш на мо сту, мо ра да су те та мо оста ви ли кад си би ла 
ма ла; Ма му сво ју пи тај што је ле гла у мој кре вет, ја се не 
се ћам да сам је звао; Ти си ку ка ви ца, као и они што те ни су 
абор ти ра ли.

За бра ње на упо тре ба од ре ђе них ре чи – не ма осно ва да се за
кљу чи да су не ки из ра зи за бра ње ни, по го то ву ка да се узме 
у об зир да су не ки уче сни ци у срод ству и да не ма чак ни 
ограни че ња у по гле ду из но ше ња по ро дич них окол но сти.

Ни је дан уче сник ри ја ли ти ја не ма мо но пол на вул га ри зме – 
али су не ки уче сни ци по зва ни у ри ја ли ти због опре мље но
сти го вор ног апа ра та да бр зо, пр ља во и че сто сро че псов ке 
ко је су рет ке, упе ча тљи ве и пам тљи ве и ко је по ста ју ви рал
не на ин тер не ту у об ли ку сни ма ка или ша љи вих мон та жа и 
ме ма.

Ком па ра ци ја ре зул та та ис тра жи ва ња

Ако би не ко ван ових про сто ра гле дао ри ја ли ти про гра
ме Па ро ви и За дру га, ла ко би за кљу чио да оби лу ју вул га
ри зми ма. То не чу ди ако има мо у ви ду да псу је мо ви ше и 
разноврсни је од дру гих на ро да.29

По сто ји мно го слич но сти из ме ђу дис кур са ко ји по ста вља
ју две ана ли зи ра не те ле ви зи је, али су раз ли ке та ко ђе ја сне. 
За јед нич ко је, нпр., то што се уче сни ци осло ба ђа ју у ко ри
шће њу оп сце них ре чи ка ко се ри јал од ми че. Све ра зно вр сни
ји на чин из ра жа ва ња, ви ше епи те та, сло же ни је ре че ни це и 
при че по чи њу да се од ви ја ју пред очи ма гле да ла ца док они 
не до сег ну вр ху нац свог де ло ва ња.

Та ко ђе, то пла људ ска при ча је из вор вул га ри за ма. У Па ро
ви ма су то при че так ми ча ра ко ји су би ли де ца без јед ног или 
оба ро ди те ља, че сто пла чу и иза зи ва ју са жа ље ње, те вул га
ри зми у та квим окол но сти ма по ста ју из раз не мо ћи. У За
дру зи, ме ђу тим, реч је о так ми ча ри ма из дис функ ци о налних 

29 Шип ка, Д. (2000) Оп сце не ре чи, Но ви Сад: Кор нет и Про ме теј.
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по ро ди ца, би ло да је реч о де ци по зна тих или де ви јант них 
љу ди. Уни ште не по ро ди це не мо гу да об ли ку ју це ло ви те 
лич но сти па су вул га ри зми ко ји су из го во ре ни у За дру зи 
кул ми на ци ја не кон тро ли са них осе ћа ња и че сто упо зо ре ње 
за фи зич ко на си ље ко је сле ди.

Тре ћа слич ност је то што су вул га ри зми и псов ке у оба ри
ја ли ти ја ско ро увек фор му ли са не из пер спек ти ве му шког 
до ми нант ног го вор ни ка, чак и ако вул га ри зам из го ва ра 
жен ска осо ба (на би јем те на *, пун ми је к* те бе...). Од нос 
надређено сти му шкар ца оста је не так нут, чак и ка да су же не 
уго во ром за шти ће не од ми зо ге них фло ску ла.

Раз ли ке та ко ђе по сто је. Од нос во ди те ља пре ма по сто ја њу 
вул га ри за ма у етру ви ди се по то ме што на ТВ Хе пи во ди те
љи не опо ми њу уче сни ке за не до лич не ис ка зе, а на ТВ Пинк 
се то по вре ме но де си. Во ди тељ ка на ТВ Хе пи је да ла се би 
оду шка да се вул гар но из ра жа ва на шпан ском је зи ку, а дру
ге во ди тељ ке су се по вре ме но ко ри сти ле ме та фо ра ма да би 
под ста кле раз го вор о те ма ма од ко јих се оче ку је да за го ли
ца ју ма шту пу бли ке. На ТВ Пинк во ди те љи из сту ди ја др же 
дис тан цу пре ма уче сни ци ма и не ма раз ме не вул га ри стич ке 
паљ бе из ме ђу уче сни ка и њих. Тек ако се не ки во ди тељ на ђе 
у ис тој про сто ри ји са уче сни ци ма, мо же да се де си да уче
сни ци по бр ка ју сво је уло ге. У ри ја ли ти про гра му на Пин ку 
ско ро ни шта ни је за бра ње но. Уче сни ци мо гу да го во ре и ра
де шта по же ле, све док то не угро жа ва те ле ви зи ју на ко јој 
се еми ту је. По што је ја сно да у Ср би ји не ма од го ва ра ју ћих 
санк ци ја за псо ва ње у етру, и Пинк и Хе пи ко ри сте ту мо гућ
ност, са мо на раз ли чи те на чи не. Ути сак о упо тре би вул га ри
за ма на Пин ку је да се та мо уче сни ци осло ба ђа ју енер ги је 
на тај на чин и за гре ва ју за да ље окр ша је. На ТВ Хе пи, чи ни 
се, ко ри сте вул га ри зме за за при ча ва ње, по кре та ње тра че ва и 
ди ску си ја, при ча, на ра ти ва, не чуј но до де љи ва ње уло га (ко 
је љу бав ни ца, а ко дон жу ан) и ин те лек ту ал но над ме та ње 
по гре шним сред ством.

За кљу чак

Ри ја ли ти про гра ми ни ка да ни су слу жи ли да уна пре де дру
штво. Ипак, њи хо ва уло га у дру штву је ва жна: они рас крин
ка ва ју и де ма ски ра ју око ре ле сло је ве кул тур них и је зич ких 
на ви ка – не због то га што ствар но при ка зу ју ре ал ност, не го 
за то што се ау тен тич ни кре а тив ни по ри ви по је дин ца од ви ја
ју у уло га ма ко је су му сце на ри јом и уло гом до де ље не. По
чет на хи по те за у овом ис тра жи ва њу је би ла да су вул га ри
зми у ри ја ли ти про гра ми ма упо тре бље ни по сред но, тј. да ће 
они ко ји их ко ри сте по сред ним стил ским по ступ ци ма оства
ри ти из ра жа ва ње ко је тре ба свр ста ти у вул га ри зме. Та хи по
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те за је до ка за на јер пре о вла ђу ју по сред не фор ме у од но су 
на не по сред ни, звуч но цен зу ри са ни вул га ри зам. По моћ на 
хи по те за је би ла да се по сред ност вул га ри зма оства ру је ме
та фо ром, ана ло ги јом и по ре ђе њем. Ме та фо ра је до ми нант
на стил ска фи гу ра уз ко ју се по ве зу ју вул га ри зми. Ана ло
ги ја и по ре ђе ње по сто је, али не у до вољ ној ме ри да би смо 
сма тра ли да су јед на ко за сту пље ни у од но су на ме та фо ру. 
По моћ на хи по те за је са мо де ли мич но по твр ђе на. Овим ис
тра жи ва њем уста но вље но је не ко ли ко обра за ца упо тре бе 
вул га ри за ма на две те ле ви зи је. Док су на ТВ Хе пи би ли спе
ци фич ни име но ва ње пол них ор га на ме та фо ром, обра ћа ње 
во ди тељ ке на не до ли чан на чин и да је упо тре ба од ре ђе них 
пој мо ва за бра ње на, на ТВ Пинк су спе ци фич но сти у ве зи са 
по на ша њем по је ди на ца, те по сред но и са њи хо вом упо тре
бом вул га ри за ма. ТВ Пинк је ре гру то ва ла за За дру гу дво је 
по зна тих ри ја ли ти псо ва ча, уче сни ци ко ри сте вул га ри зме 
као вен тил под при ти ском за тво ре ног про сто ра пре фи зич
ког об ра чу на, а без оч но вре ђа ње је ва жни је од иро ни је, иа ко 
је има. Са гле да ва ње ри ја ли ти про гра ма омо гу ћа ва нам бо ље 
раз у ме ва ње це лог ме диј ског си сте ма јер ту са зна је мо ка ко 
нас као пу бли ку ви де ме диј ски маг на ти на чи јим те ле ви
зи ја ма се еми ту ју ти ри ја ли ти се ри ја ли, тј. уви ђа мо у ко ју 
дис кур зив ну ни шу по ку ша ва ју да нас сме сте. Де ма ски ра ње 
пр вих је зич ких сло је ва нам по ма же и у то ме да схва ти мо ко
јим стра те ги ја ма се так ми ча ри бо ре за на ше па жње, те да је 
мо гу ће и од вул га ри зма на пра ви ти ја ко и убо ји то ре то рич ко 
сред ство, са мо ако не ко има до вољ но јак ин те рес и во љу да 
се у том сме ру рас при ча ва.
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THE ROLE OF VULGARISM IN  
REALITY SHOWS IN SERBIA

Abstract

The style of expression in various media is a particular field of scientific 
research. Clarity of style implies that expressions appropriately convey 
certain information, but in reality programmes there are no essential 
facts that need to be expressed clearly. This implies the possibility of 
impairing the clarity of style and the use of a nonpublic lexical stock, 
such as vulgarisms. The increasing use of vulgarisms is evident in the 
reality programmes of Zadruga and Parovi, which are aired on the 
two Serbian commercial television stations with national frequency 
with the highest viewership, ratings and the longest daily and annual 
broadcasting times. Exploring the role of vulgarism in these shows 
provides a deeper insight into the editorial policies, discursive rules 
and creative freedoms of those who decide what is said and how it is 
said in the media. In this paper, a comparative study of the two most 
viewed reality programmes was made and several certainties regarding 
vulgarisms occurring on one or the other programme were highlighted, 
with a contextual review of the social, moral and creative role of 

expression in the reality programmes.
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