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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка –  
Ка те дра за но ви нар ство и ко му ни ко ло ги ју, Бе о град;  

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Фа кул тет пе да го шких на у ка,  
Ја го ди на
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ДРУШТВО
Сажетак: У чи је име се од ви ја ри ја ли ти? Ка ко гле да о цу мо же 
би ти за ни мљи во не што што под се ћа на дра му, а ни је дра ма; на 
филм са раз ли чи тим жан ров ским озна ка ма, а ни је филм; на во
двиљ, гро теск ни сме хо трес, ва шар ску за ба ву, а да се у то ме не 
на ла зи го то во ни ка ква естет ска вред ност? За што су гле да о ци ма 
уоп ште по треб ни та кви са др жа ји? Шта се де ша ва у људ ском ис
ку ству ако се сва ко днев но ба ви жи во ти ма дру гих (обич них и мо
гу ће је по зна тих)? Хи по те за под ра зу ме ва пре и спи ти ва ње ути ца ја 
скри ве ног по ли тич ког гле ди шта на ри ја ли ти про грам и ути ца ја 
ри ја ли ти про гра ма на по ли тич ко ста но ви ште са вре ме ног гле да о
ца. Ри ја ли ти ји ма се сми шље но пре ки да сва ко днев ни жи вот ни ток 
по је ди них лич но сти са обе ћа њем да мо гу да ре ше сво ја ма те ри
јал на пи та ња и дру га пи та ња ко ја се, по не кад, до жи вља ва ју као 
„жи вот на”. Од из бо ра је лов ни ка до из бо ра вре ме на за „жур ку”, 
све је уна пред од ре ђе но. Уо би ча је ни то ко ви се пре ки да ју и ју на ци 
по чи њу да се ба ве не чим дру гим што ма ло или ни ма ло за ви си од 
њи хо ве во ље. Ни шта пред ви ђе но не при па да ау тен тич но њи хо вом 
жи во ту, али ипак по сто је упо ри шне тач ке у па ра лел ној ствар
но сти. Па ра лел на ствар ност за ме њу је по ли тич ку, ствар ну. На 
тој си му ла ци ји се за сни ва и но ва по е ти ка ри ја ли ти ја. Све је на 
си му ли ра ној „енер ги ји” и „под гре ва њу” емо ци ја за сно ва них, нај
пре, на чи ње ни ци из два ја ња. Оту да је је дан од кључ них мо ме на та 
од нос из ме ђу на мет ну тих за да та ка и тзв. опу шта ња. Жи вот се 
на тај на чин бит но си ро ма ши и од у зи ма му се пра ви сми сао иа
ко се чи ни да је све за ни мљи во, на „по себ ним за да ци ма”, и пу но 
сми сла. Оквир то ме да ју на ме ште ни апла у зи, из ве шта че ни смех 
и ис фор си ра не сва ђе. Уме сто су бјек ти ма, осо бе у ри ја ли ти ју се 
до жи вља ва ју као објек ти по год ни за ма ни пу ла ци ју сва ке вр сте, па 
и ме диј скопо ли тич ку ма ни пу ла ци ју. 
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Кључне речи: ри ја ли ти, афек тив ност, ре то рич ко, жа нр, 
гротеска, агре сив ност, си му ла ци ја

Увод1

При лич но је ја сно да ри ја ли ти про гра ми да нас не на ста ју 
са мо стал но и са ми од се бе као сво је вр сни иза зов „ду ха вре
ме на”. Они ни су ау тен тич на по тре ба пу бли ке ни ти од го ва
ра ју на иза зо ве са вре ме них ци ви ли за циј ских по тре ба. Ни су 
ни по ку шај да се ство ре но ви ства ра лач ки кон тек сти. Не де
лу ју као за вр ше на це ли на. Не пре ста но се об на вља ју и ши
ре тра же ћи ис пу ње ње свр хе ко ју ни ка ко да до сег ну. Њи хо ва 
функ ци ја као да се на ла зи у стал ној прет њи да се осна жи 
сми сао до ко јег се, та ко ђе, не до ла зи. Те шко да ће ика да до
ћи до јед но гла сне по твр де о пра вом зна че њу ри ја ли ти ја и 
ствар ном ис хо ду ме диј скопо ли тич ких ма ни пу ла ци ја. Так
ми че ње по ста је по се бан им пе ра тив, но вац и сла ва има ју 
сво ју уло гу, али су шти на, ипак, оста је те шко не у хва тљи ва. 
Не ма тзв. „кри ста ли за ци је сре ди шта” (Ро ман Ин гар ден), 
не ма кон зи стент них иде ја. Не зна се ка ква је пра ва уло га 
ствар не на пе то сти. За то и не ма гле да о ца ко ји су спо соб ни 
да уо че има нен ци ју ри ја ли ти ја јер је она са кри ве на иза има
ги нар них зи до ва ко ји ма се за ма гљу је по глед  на из вор ни 
ствар но сни и по ли тич ки сми сао. 

У чи је име се од ви ја ри ја ли ти? Ка ко гле да о цу мо же би ти за
ни мљи во не што што под се ћа на дра му, а ни је дра ма; филм 
са раз ли чи тим жан ров ским озна ка ма, а ни је филм; во двиљ, 
гро теск ни сме хо трес, ва шар ску за ба ву, а да се у то ме не 
садржи го то во ни ка ква естет ска вред ност. За што су гле да о
ци ма уоп ште по треб ни та кви пред ви дљи воне пред ви дљи ви 
са др жа ји? Шта се де ша ва у људ ском ис ку ству ако се сва
ко днев но ба ви жи во ти ма дру гих (обич них и мо гу ће је по
зна тих)? Ри ја ли ти ји ма се пре ки да жи вот ни ток по је ди них 
лич но сти са обе ћа њем да мо гу да ре ше сво ја ма те ри јал на 
пи та ња ко ја се че сто до жи вља ва ју као „жи вот на”. Од из бо ра 
је лов ни ка до из бо ра вре ме на за „жур ку”, све је уна пред од
ре ђе но. Уо би ча је ни то ко ви се пре ки да ју и ју на ци по чи њу да 
се ба ве не чим дру гим што ма ло или ни ма ло не за ви си од њи
хо ве во ље. Све пред ви ђе но не при па да ау тен тич но њи хо вом 
жи во ту, али ипак по сто је упо ри шне тач ке у ствар но сти. Све 
је на си му ли ра ној „енер ги ји” и ра ђа њу но вих емо ци ја за сно
ва них на на сил ном из два ја њу из кон тек ста. Ју на ци у ри ја
ли ти уно се де ло ве сво јих бив ших кон тек ста, али и ства ра ју 
но ви, па ра лел ни, си му ли ра ни, ква зи по ли тич ки, надзира ни. 

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).
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Оту да је је дан од кључ них мо ме на та од нос из ме ђу на мет
ну тих за да та ка и тзв. опу шта ња, из ме ђу на ме шта ња и не
пред ви љи во сти, из ве сно сти и не из ве сно сти. Жи вот се у том 
све де ном кон тек сту си ро ма ши и од у зи ма му се пра ви сми
сао иа ко се чи ни да је све за ни мљи во, на „по себ ним за да
ци ма” и пу но сми сла. Оквир то ме да ју на ме ште ни апла у зи, 
из ве шта че ни смех и ис фор си ра не сва ђе. Уме сто су бјек ти ма, 
осо бе у ри ја ли ти ју се до жи вља ва ју као објек ти по год ни за 
ма ни пу ла ци ју сва ке вр сте. Ри ја ли ти, та ко, по ста је по себ на 
„ма ши на за пр ља ње”.2

Скри ве но по ли тич ко и по ли ти ка скри ва ња

Суд би не лич но сти уме ша них у ри ја ли ти нас, ме ђу тим, рет
ко до ди ру ју и уз бу ђу ју као што се де ша ва у ствар ном жи во ту 
или у умет нич ком де лу. Нај пре за то што је реч о, при вид но, 
вла сти том из бо ру за сно ва ном, нај че шће, на „при ма мљи вој 
нов ча ној по ну ди” или по ну ђе ној по пу лар но сти. Не ко уз бу
ђе ње се не пре ста но оче ку је, али се оно упор но пре о бра жа ва 
у тре нут ну па те ти ку или фри вол ну обич ност ко ја има ви ше 
скри ве них по ли тич ких са сто ја ка: 

1. При ла го ђе на, углав ном по ја ча на осе ћај ност, го то во 
увек де лу је као да је тек у на стан ку. На ја вљу ју се не из ве
сни да ни и „бе са не но ћи” пу не афе ка та. По сле њих, ме
ђу тим, не до ла зи до ка тар зе већ пре до очај ног за си ће ња 
ба нал ним ре ше њи ма и ис хо ди ма. 

2. У ри ја ли ти ји ма је уоч љи ва не пре ста на глад за нео бич
но шћу, а ју на ци се ре а ли зу ју као про јек ти ис под обич
но сти. Стал на те жња за ужи ва њем оме та се до гра ни ца 
фру стра ци је. Жеђ за по се до ва њем се, обич но, пре о бра ћа 
у то да нас дру ги по се ду ју већ тре нут ком од лу ке да се уђе 
у ри ја ли ти.

3. Нај зад, што ма ње до ла зи до ис пу ње ња оче ки ва ња то 
је ве ће и тра гич ни је на сто ја ње да се лич но сти из бо ре за 
вред но сти за ко је се де кла ра тив но за ла жу, а у ства ри су 
ве о ма да ле ко од њих.

Окол но сти у ко ји ма се на ла зе иза бра не лич но сти ри ја ли ти ја 
иза зи ва ју стал ну по жу ду пре ма свим екс тра ва ган ци ја ма ко је 
се на ја вљу ју а за ко је ни су спо соб не. Ри ја ли ти је сте, оту
да, ста ње по вр шних, при вид но, бур них осе ћај но сти, на о ко 
пу но ди на мич но сти, али са стал ном че жњом пре ма ис ти ца
њу ко је се рет ко де ша ва и у че му до бром иа ко се мо гућ ност 
до бра стал но на ја вљу је. За то се ис ти ца ње усме ра ва, нај пре, 

2 Ан то нић, С. (2011) Ви ши јев ска Ср би ја, Бе о град, „Чи го ја штам па”,  
стр. 67.
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пре ма про во ка ци ји ра ди по бе де. На тај на чин до ла зи до при
мет ног за сто ја „нор мал но сти” и оче ки ва ног сва ко дне вља 
ко је се сва ко днев но не де ша ва. Ри ја ли ти је, у ства ри, пун до
га ђа ња у ко ји ма се ни шта не де ша ва. Стал но не ко до ла зи и 
од ла зи, али као да ни ко ни је ни до шао ни оти шао. Су прот но 
од ап сур ди зма у Бе ке то вој дра ми Че ка ју ћи Го доа где „ни ко 
не до ла зи и ни ко не од ла зи”, али се стал но не што уз бу дљи во 
оче ку је. Ни је, оту да, слу чај но што су че сти го сти по ли тич ке 
ри ја ли ти фи гу ре (Во ји слав Ше шељ, Не над Ча нак, Мар јан 
Ри сти че вић, Бо шко Ни чић, Алек сан дар По жгај, Ра ка Ра до
вић...). Тек по сле њих се, осим вла сти тог пред ста вља ња, ни
шта не де ша ва. То ра ђа стал ни осе ћај про ма ше но сти ко ји 
не мо же да се не за вр ши у тра ги ко мич ном јер сви из во ђа чи 
ри ја ли ти рад ње као да уна пред зна ју све тај не и рас пле те. 
Упр кос то ме, го то во сва ка лич ност де лу је аут сај дер ски, као 
да ма ло шта зна и као да зна по гре шно о пра вом. Њој као 
да уна пред ве ру ју и дру ге лич но сти и аут сај де ри зо ва на и 
ријали ти зо ва на пу бли ка.

Све че му се при да је зна чај у сва ко днев ном жи во ту од јед ном 
по ста је бе зна чај но јер се од и гра ва у на мет ну тим, не сло бод
ним окол но сти ма и оме ђе ном ап стра хо ва ном, хер ме ти зо ва
ном, про сто ру. Глу мље на искре ност и пре те ћи „ка ран ти ни” 
чи не уче сни ке раз о ча ра ним и про ма ше ним већ на по чет ку.
Та кво вр лу да ње и не си гур ност осе ћај но сти до во ди че сто до 
ра ди кал них про ме на по чет них ста во ва. Љу ба ви и мр жње 
су ис хи тре не, при ја тељ ства на мет ну та и глу мље на, ве зе 
при вре ме не већ на по чет ку за сни ва ња. По чет ни по е тич ки 
став је об ли ко ван у ду ху фра зе ма „што на ум, то на друм”, 
„немати дла ке на је зи ку”, „има ти ср це”... 

У ри ја ли ти ји ма се жи вот сво ди на пра ег зи стен ци ју ре то рич
ког еле мен та,  без есте ти зо ва ног сло ја. „Ри ја ли ти је за ми
шљен као пси хосо ци јал ни екс пе ри мент”3, твр ди се у не ким 
из у ча ва њи ма. Сво је вр сни ого ље ни прак ти ци зам ра ђа по себ
не су ко бе. Ју на ци без у спе шно по ку ша ва ју да се на мет ну том 
игром вра те у ре ал ност не зна ју ћи да се не мо же игра ти нео
б у зда но у не сло бод ним оме ђе ним про сто ри ма. Та ко до ла зи 
до по ја ве са мо за бо ра вља ња. Лич но сти на тај на чин по ста ју 
не ке дру ге не пре ста но се ла жно пред ста вља ју ћи и пре и спи
ту ју ћи, без у спе шно тра га ју ћи за сво јим из гу бље ним „ја”. 
Че сте су по ја ве агре сив но сти и на ја ве мо гу ћих на си ља, па 
и не при зна ва ња ау тен тич но сти ту ђег при сту па. Бур на ис пи
ти ва ња и тра га ња, као и на гла сми ре ња ути чу на стал но ме
ња ње кул ми на ци ја. До ла зи се до си ту а ци ја и лич но сти ко је 

3 Ra du lo vić, L. i Er dei, I. (2017) Ve li ki brat vas gle da / Vi gle da te Ve li kog bra
ta, fe no men (nad)gle da nja i im pe ra tiv gle da no sti u ri ja li ti pro gra mu, Etno
an tro po loš ki pro ble mi, Be o grad, str. 23.
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се ни су ни оче ки ва ле ни слу ти ле. При су ству је се спо зна ји 
ствар не не свар но сти ко јом се ре ме ти  при род на ре ак ци ја. 
Раз вој „иде ал ног би ћа” не пре ста но се спу та ва и по ти ску је, 
али се спу та ва и раз вој „ствар ног би ћа”. Уда ља ва ње ствар
но сти од си ту а ци ја у ко ји ма се при по ве да о ствар но сти ис
хо ду је оса мо ста љи ва њем си  му ла ци је као дру ге ау тен тич но
сти. У су ко бу нео ства ре но сти, оно га што је иде ал но и оно га 
што је ствар но, у осу је ће њу њи хо вих ис пу ње ња, ра ђа се по
себ на ри ја ли ти ма ска. Ри ја ли ти ма ска је сте спе ци фич ни не
спо ра зум из ме ђу иде ал ног ли ца ко ме се те жи да би су бјект 
се бе при ка зао у бо љем све тлу и ствар ног ли ца ко је ни ка ко 
не мо же да се не при ка же у свом нај го рем из да њу. Оту да 
ри ја ли ти ма ска као по тре ба да се ли це пред ста ви као уло га 
„ри ја ли ти игра ча”. При то ме је ри ја ли ти ма ска нео п ход на да 
би се оправ да ли сви по ступ ци ко ји од у да ра ју од мо рал них 
нор ми, да кле без “дис курс них и мо рал них прин ци па”4 па су, 
оту да, за ни мљи ви ји за пу бли ку жед ну не мо рал но сти и, на
су прот, жељ ну мо ра ли са ња. И јед ну и дру гу при вла че крај
но сти као мо гућ ност ула же ња у ого ва рач ке жан ро ве ствар
но сти ко ји се про вла че ме ди ји ма и ру мор ном ко му ни ка ци
јом при че му се скре ће па жња, ако за тре ба и ка да затреба, од 
те ма шкакљи вих за ру ко ва о це ствар но сти ма.

Жр тве ри ја ли ти ја при ста ју на уло гу жр тве, па и по ли тич ке 
жр тве, са свим до бро вољ но, са ма ло или ни ма ло про ти вље
ња, не пре ста но тра же ћи ис пу ње ње сво јих пре ко мер них оче
ки ва ња и то упра во у оно ме скри ве ном што ни ка ко не за слу
жу ју. По ли ти ка скри ва ња иза, че сто еро ти зо ва не, „маске” 
по ста је по себ на скри ве на по ли ти ка ко јом се оства ру ју 
ци ље ви ван ри ја ли ти ја. Јер, ци ље ви ри ја ли ти ја се налазе, 
редов но, ван ри ја ли ти ја.

Под гре ва ње

Ри ја ли ти до жи вљај је сте не пре ста но „под гре ва ње”, ам пли
фи ка ци ја, стра сти, осе ћа ња и је зи ка. Да би ри ја ли ти имао 
сми сла мо ра ју по сто ја ти раз ли чи та, че сто су прот ста вље на 
гле ди шта. Су бјект се увек на ла зи из ме ђу ствар но сти по
лу по ни жа ва ју ћег ста ња у ко је је до ве ден и по себ ног сна о 
мо гу ћој по пу лар но сти и сла ви сте че ној на би ло ко ји на чин. 
Ле стви ца етич ких, естет ских и је зич ких вред но сти се не
пре ста но спу шта. На то пло ти уза јам них под гре ја ва ња не
пре ста но се ши ри до рас пр сну ћа. Сва ко сни жа ва ње мо рал не 
ле стви це је сте оправ да ње за но во па да ње и сле де ће „под гре
ва ње”. Реч је, сва ка ко, и о прин ци пу ујед на ча ва ња у па да њу 

4 Ste pa nov, S. (2016) Aser tiv nost, re le vant nost i ža nr ana li za pred iz bor nih 
poli tič kih go vo ra, No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet.
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да би гру па мо гла да бу де, бар оквир но, хо мо ге на. На клац
ка ли ци је зич ких вред но сти пре о вла да ва ју вул га ри зми ко ји
ма се ве о ма бр зо сти же у „ср це та ме” пре ма ко ме се не ми
нов но те жи. Да би се за бо ра ви ла ствар ност не сло бо де, мо ра 
се по то ну ти у сан о из вор но сти под гре ја ног ри ја ли ти све та.

Ри ја ли ти про грам про це сом „под гре ва ња” је зич ких ата ви
за ма по ста је мај ка ко ја као да успа вљу је сво ју раз у ла ре ну 
и обе сну де цу. Ри ја ли ти  де ца не пре ста но из ра жа ва ју сво
је умно го стру че не раз ма же но сти. По што је сва ка раз ма же
ност по себ на, ра ди се на не пре ста ном „под гре ва њу” хи ро ва. 
При том, се хи ро ви то сти су ко бља ва ју до не слу ће них об ли ка, 
по не кад и до иви це фи зич ког су ко ба ко ји се, ако до ње га до
ђе, за сад, спре ча ва у, при вид но, по след њем тре нут ку. За то 
што сва ка же ља не мо же би ти ис пу ње на, ну жно до ла зи до 
су ко ба ко ји се по не кад ре ша ва ју си сте мом de us in mac hi na. 
Же ље се, нај пре, бр зо „под гре ва ју”, а за тим на гло спу та ва ју 
са обра зло же њем да ће се јед ном об и сти ни ти. Од ла га ње и 
уте ха је су, уства ри, но во „под гре ва ње”. Као што и не ги ра ње 
ри ја ли ти „за ве ре” је сте увек део но ве за ве ре. Та ко стал но 
по ти ски ва ње обес ти ра ђа осло ба ђа ње на глих афек тив но сти 
у је зи ку. На тај на чин ри ја ли ти ју нак се не по вла чи не го по
ку ша ва да на дру ги на чин до ђе до оства ре ња же ље чак и 
на су прот су прот ста вље ним же ља ма дру гих лич но сти. С об
зи ром на уро ђе ну по тре бу о по вре ме ној оса мље но сти и осу
је ће њу те по тре бе, је дин ке ни су спо соб не за то ле ран ци ју и 
уступ ке. И што се ви ше јо гу не и про ти ву ре че дру ги ма, ју на
ци ри ја ли ти ја се до жи вља ва ју као оја ча ни сим бо ли про гра
ма у ко ме се на ла зе. За ми шље но је да све има свој ства ствар
них до га ђа ја. Уме сто то га, до га ђа се да се ре кон струк ци јом 
до га ђа ја ни ка да не осло ба ђа од по ли тич ке кон струк ци је од 
ко је се по ла зи. Оту да ни је слу чај но што је пр ви „уво зник” 
ри ја ли ти ја по ли ти чар Дра ган Ђи лас, а на ста вљач и не у мор
ни мул ти пли ка тор „по ли тич ки чо век свих вре ме на” Жељ ко 
Ми тро вић.

Јед но став не су обес ти по де ти ње них ју на ка ри ја ли ти ја. Они 
же ле у све му да бу ду пр ви у пра ву и то од мах. Уко ли ко на и
ђу на не пре мо сти ве пре пре ке поч ну да вре ђа ју или да пла чу. 
Та ко се ма шта ни по ло жај хар мо ни зи ра са по зи ци јом оно га 
ко ји вре ђа или увре ђе но пла че. Јер и је дан и дру ги ми сле да 
су у пра ву. Иа ко је у „под гре ја ним” ре то рич ким си ту а ци јама 
те шко из гра ди ти или об но ви ти спо соб ност етич ког од но са, 
не пре ста но се по зи ва упра во на мо рал ну ди мен зи ју стал них 
су ко ба. Ре ла ти ви за ци ја етич ких и ре то рич ких нор ми од ви
ја се у по е тич ком ди ја па зо ну „ко во ли во ли, ко не во ли не 
воли”. 
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У „под гре ја ним” окол но сти ма спо соб ност етич ке и ре то
рич ке ре цеп ци је се бит но ме ња. Су о че ни са на из ме нич ном 
сме ном умно же них и ми ни ја ту ри зо ва них „го вор них жан ро
ва” (Ми ха ил Бах тин), од ша пу та ња на ја сту ку до же сто ких 
сва ђа, ју на ци су у стал ној опа сно сти ма сме не на глих кли
мак са и ан ти кли мак са. На тај на чин ни ка ко да на ђу пра ве 
мо рал не и ре то рич ке вред но сти. „Ма ни пу ла циј ском упо тре
бом је зич ких сред ста ва по ти че се на же ље но по на ша ње и 
ти ме ин стру мен та ли зи ра за успјех вла сти тог дје ло ва ња.“5 
Срод но као и у по ли тич ком дис кур су. Бр зе и нео че ки ва не 
ве зе има ју сво ју са да шњу суд би ну „уну тра” и оче ки ва ну 
„на по љу”. Искре ност се сма тра јед ном од глав них вр ли на, 
али она је че сто глу мље на и, та ко ђе, „под гре ја на”. Ју на ци 
не пре ста но по сти жу су про тан ефе кат упра во у мо мен ту ка
да по ку ша ва ју да бу ду, на вод но, „ис кре ни”. За по че те ве зе и 
гра ђе ње ими џа мо гу би ти пре ки ну те у сва ком тре нут ку. Оту
да и не ма при род не не из ве сно сти. Све ре ак ци је су, на кра ју, 
оче ки ва не и ра ђе не по исто вет ном по ли тич ком сце на ри ју да 
се пу бли ка за ба ви и за бо ра ви на те ку ћу ствар ност.  

Ри ја ли ти ју на ци у стал ном убр за ном „под гре ја ном” ко шма
ру не из ве сно сти осе ћа ња, сме не да на и но ћи, гу бе ори јен
та ци ју и го то во не по и ма ју да око ло има и дру гих же ља 
осим вла сти тих. Етич ки и ре то рич ки ре ла ти ви зам, оту да, 
не ма свој при род ни по че так и крај. У истом мо мен ту де лу
је, исто вре ме но, да све по чи ње и све се за вр ша ва. Та ко се 
уну тар јед но га ри ја ли ти ју на ка од ви ја су коб ста рих и но во
у сво је них вред но сти. Он то не уви ђа и на сто ји да про на ђе 
ре то рич ку стра те ги ју ко јом би се мо гло оправ да ти етич ки 
обрт. Та ко до ла зи до но вих су ко ба и дру га чи јих не до след но
сти. Ма ло где се ви ше рас пра вља о до след но сти од рас пра ва 
ко је во де уче сни ци ри ја ли ти про гра ма бу ду ћи да се ли стом 
за ла жу за сло бо ду, а уна пред при ста ју на број на оме ђе ња 
ко ја их, по не кад, спу та ва ју чак до тле да не мо гу да на пу сте 
ри јали ти про грам иа ко то же ле.

Ју на ци ри ја ли ти ја стал но има ју сво је из бо ре, гла са ња, ма ле 
и ве ли ке за вр шни це. То их др жи у ста њу не пре ста не буд
но сти и нео бе ћа ва ју ће, из ми чу ће бес ко нач но сти. Из ну тра 
се оме та ју ће окол но сти сла бо уо ча ва ју, па ри ја ли ти су бјект 
не осе ћа осу је ће ње сво јих по гле да и вред но сти, ако их има. 
Они све вре ме об ли ку ју, до ра ђу ју и ме ња ју си стем вред но
сти, а да су то га ма ло све сни. У под гре ја ном „так ми чар ском 
ду ху” оправ да ва ју сво је не до след но сти при ну ђе ни да се на
гло опре де љу ју и та ко до дат но су ко бља ва ју. Пре сек ста ња: 

5 Ha ber mas, J. Tu ma če nje uz po jam ko mu ni ka cij skog dje lo va nja, u: Te o ri ja 
druš tva u Frank furt skoj ško li, ur. Ka tu na rić, V. (1990), Za greb, „Na pri jed”, 
str. 602.



69

ДОБРИВОЈЕ СТАНОЈЕВИЋ и МАРКО ЂОРЂЕВИЋ

по лу по зна те лич но сти се га ђа ју сто ли ца ма и вре ђа ју уз фу
ри о зни тру бач ки сонг. Та ко по ста ју по зна ти је упра во због 
стал ног сни жа ва ња сте пе на то ле ран ци је.

У но вим су ко би ма ју на ци се ча сте да су „оме те не у раз
воју”, да су „де мент не”, ме ђу соб но се стал но упо зо ра ва ју 
да се не „про во ци ра ју”. Ше та ју ћи об на же ни, ју на ци се бо ре 
исто вре ме но и са сво јим јав ним и при ват ним би ћем. По губ
ни ути сак при ре ци пи ра њу ових су ко ба је сте у то ме што се 
стал ним „под гре ва њем” ра ђа ју ла жни су ко би и ком про ми
си ко ји ма се про из во де из ну ђе не сва ђе и сва ђа лач ка ре то
рич ност. Ис хо ди та квих кон струк ци ја на ла зе се у то ме да, 
на кра ју, не мо гу да пре тен ду ју на ста тус ствар ног до га ђа ја. 
Псе у до до га ђај се ни ка ко не мо же пред ста ви ти као ствар ни 
не при стра сном су ди ји ре ци пи јен ту. Он хо ће увек да ви ди и 
дру го, по ли тич ко, ли це ствар но сти ван зи ди на ри ја ли ти ја.

Ома мље ност и сва ђа ње

У чи ну са мо ре цеп ци је вла сти тог при су ства у ри ја ли ти про
гра му лич но сти до би ја ју им пул се од сво јих бив ших мо рал
них пред ста ва ко је же ле да са чу ва ју и но вих на мет ну тих 
вред но сти. Тог су ко ба су бјект ни је увек све стан јер је од јед
ном су о чен са дру гим не а у тен тич но сти ма и раз дра жу ју ћим 
аут сај дер стви ма. Та кве окол но сти мо гу да ли че на сво је вр
сно ста ње ло ше га сна ко ји се ни ка ко не за вр ша ва. Ова кав 
сан се рет ко за вр ша ва пра вим бу ђе њем. За вр ше так се од и
гра ва у но вом ко шма ру ко ји ју нак тре ба да са вла да бо ре ћи 
се свим оме ђе но сти ма сво је не а у тен тич но сти. Ни је, оту да, 
са свим ја сно ка ко се би ра ју ри ја ли ти лич но сти. По сва ђа
лач ким на ви ка ма, по пр га во сти, не кул ти ви са но сти, иде а ли
зо ва ној сли ци ко ја тре ба да се раз би је (при мер уче ство ва ња 
по зна тих лич но сти) или по сли ци ано ним но сти ко ја тре ба 
да се иде а ли зу је? Бу ђе ње из јед ног сна и ула зак у дру ги сан 
ра ђа ста ње стал не ома мље но сти ко је до во ди до сва ђа ња и 
на ту ра ли зо ва них ре то рич ких инер ци ја обич но оме ђе них 
вул га ри зми ма. Ре то рич ка ка ко фо ни ја ри ја ли ти про гра ма по
сто ји као ре ме ти лач ки чи ни лац ко јим се стал но до при но си 
драм ској на пе то сти. „Али, чим по ку ша очу ва ти јед ну исти
ну сви је та, чо век је и не хо ти це пре тва ра у исти ну о сви је ту, 
на и ме сво ју исти ну.”6

Ко ме је по треб на та ква ре то рич ка на пе тост? При ти сак ре
ци пи јент ске ма се ко ја би да та квим про гра мом за ме ни не
до стак дра ме у вла сти том жи во ту или да за ме ни сво ју дра
му за ту ђу слич ну, ја чу или дру га чи ју, мо жда улеп ша ну 

6 Bi ti, V. (1981) Baj ka i pre da ja, po vi jest i pri po vi je da nje, Za greb, Sve u či liš na 
na kla da Li ber, str. 163.
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наслућујућим „срећ ним за вр шет ком”. Ри ја ли ти про грам 
тра је ме се ци ма и ну ди се као члан по ро ди це ко га тре ба на
гра ди ти или из ве сти из за блу де. Ка ко се афек тив ност ре то
рич но сти по ја ча ва, јер реч је о је зи ку а не о до га ђа ји ма, та ко 
ра сте и при ти сак да се опре де ли мо. Су штин ски, ни шта се не 
де ша ва. „Ни ко не до ла зи, ни ко не од ла зи”, као у Бе ке то вој 
дра ми Че ка ју ћи Го доа, иа ко се чи ни да је све дру га чи је. Баш 
као и у по ли тич кој ствар но сти. Ни шта се не де ша ва (све се 
сво ди на то да Ми је смо, а ви да ни сте), а све се чи ни као да 
се де ша ва ју ве о ма ва жне ства ри. У ри ја ли ти про гра му две 
су ко бље не исти не (пра ве и глу мље не ствар но сти) ди вер ги
ра ју по при ро ди сво је из вор но сти: ствар но и по сре до ва но 
сре ди ште.

Де кла ра тив на на ме ра уе сни ка ри ја ли ти ја по не кад је у то ме 
да се „мла ди по у че” ка ко не ва ља ра ди ти, ка ко да из бе га ва ју 
дру штве не по ро ке а, уства ри, пре се на вик ну на но ве по ро
ке не го што се од ри чу ста рих. За ни мљи во је да се емо тив но 
чи шће ње ових ју на ка, у јед ном од ри ја ли ти про гра ма, од ви ја 
на тзв, фар ми и то у шта ли. Ни је те шко за кљу чи ти шта сто ји 
у по за ди ни зна че ња та квог про сто ра.

За ми шље но „чи шће ње” од ви ја се у са мо хва ли у све из о па
че ни јим об ли ци ма. Оно што ри ја ли ти, евен ту ал но, мо же по
ну ди ти ми сле ћем по сма тра чу је сте свест о „там ној стра ни 
људ ске при ро де”. У ри ја ли ти ји ма рет ко има по вла че ња и то
ле ран ци је, глум ци до кра ја игра ју сво је уло ге. Твр до гла вост 
до во ди до сво је вр сног ре то рич ког из о па ча ва ња иза ко јег 
сле ди ла тент на фи зич ка агре сив ност (по ли ва ње во дом, по
ми ја ма, фе ка ли ја ма...). Ор га ни за то ри, при вид но упо зо ра ва
ју да се све за вр ши на вер бал ном су ко бу. Али те шко је из бег
ну ти су коб ако се он од и гра ва из ме ђу уми ре ног ма чомена 
и под ја ре не ма чоже не. Ре то рич ке ре ак ци је су не у ме ре не 
обре ме ње не вул га ри зми ма (ла жеш, ре тард, де бил чи но...) и 
под се ћа ју на остра шће ну по ли тич ку бор бу. Нај пре су ре то
рич ке ре ак ци је по ли ти ча ра под се ћа ле на ри ја ли ти про гра
ме, по том се од и грао обрт. Реч је о по себ ном при ла го ђа ва њу 
за оно што сле ди. Те жња за укла па њем но си со бом, нај че
шће, при ла го ђа ва ње но во на ста лим окол но сти ма. При ла го
ђа ва ње се од ви ја у ан ти кли мак су: уче сни ци се рав на ју пре
ма нај го рем не би ли се оства рио ре ци про ци тет. Бу ду ћи да 
су за тво ре ни, уче сни ци ри ја ли ти ја по сте пе но има ју ис кри
вље не пред ста ве о од но си ма и ре то рич ким од го вор но сти
ма. На тај на чин све ви ше уче ству ју у на стан ку ра зно ли ких 
на мет ну тих не спо ра зу ма. „Гне здо” ри ја ли ти ја има по себ ну 
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ва ло ри за ци ју. „По зи тив но го во ре ћи, не ма ни чег ап сурд ни јег 
од људ ских вред но ва ња сли ке гне зда.”7

За кљу чак: Љут ња, агре сив ност и  
ко ро ни за ци ја ствар но сти

Мно ги од уку ћа на ри ја ли ти про гра ма до ђу са из ве сним оче
ки ва њи ма, али и љут њом ко ја се по сте пе но по ја ча ва и до
во ди до сте пе на, на пре ре то рич ке а, по том, и фи зич ке агре
сив но сти. Ма ло ко се по вла чи и бе жи јер је у не при род ним 
окол но сти ма, за шти ћен ка ме ра ма и све до ци ма. Та ко се по ја
ча ва ме ђу соб на вер бал на и сва ка дру га агре сив ност, ма да се 
увек зна да у то ме има из ве сне си му ла ци је и глу ме. Љут ња 
је увек пра ће на из ве сним фру стра ци ја ма, за ви шћу, ина том, 
љу бо мо ром, нар ци со ид но шћу, па и мр жњом. Оту да је ме
сти мич ни „го вор мр жње” са мо део укуп не афек тив не ска ле, 
а ри ја ли ти про грам, нај пре, пол тич ки кон структ.

Кад су у пи та њу осе ћа ња и по на ша ња ко ја се ис по ља ва ју 
у ри ја ли ти про гра му, као и вер бал но ис по ља ва ње осе ћа ња, 
сва ки од ју на ка жи ви у „под гре ја ној” и скри ве но по ли ти зо
ва ној ат мос фе ри. У тој „под гре ја но сти” на ла зи се де ли мич
но оправ да ње за по на ша ње ко је не мо же би ти ши ре при хва
тљи во. Оту да ове осо бе че сто по вла че „знак је да ко сти из
ме ђу осе ћа ња и по на ша ња”. „Уви ђа њем да осе ћа ти и по на
ша ти се ни је јед но исто, осо ба до би ја сло бо ду да би ра ка ко 
ће из ра зи ти сво је осе ћа ње.”8 Љут ња и агре сив ност до би ја ју 
свој ме та фо рич ки за о крет, а ри ја ли ти про грам има по ли тич
ку слу жбу из јед на ча ва ња ра зно ли ког, ка ља ње нео ка ља них, 
сво је вр сну оп шту ко ро ни за ци ју ствар но сти. Пaрадоксално 
је да ће ју на ци ри ја ли ти ја, бу ду ћи већ од пре у „ка ран ти ну”, 
мо жда над жи ве ти ствар ност ко ју су оку жи ли.

Мо же се, сва ка ко, го во ри ти о пер спек ти ви ри ја ли ти ја и ње
го вом гле ди шту пре ма уну тра и пре ма спо ља. И тек ту се 
мо же тра жи ти  од го вор на пи та ње где по чи ње и где мо же 
за вр ши ти ри ја ли ти. Све оста је ствар из бо ра, ко ће уче ство
ва ти, ка ко ће ре а го ва ти, ко ће гле да ти и ка ко вред но ва ти ри
ја ли ти са да шњост и усло ве ко ји су до ве ли до ње. Чак ни јед
на са мо во ља ни је јед на ка дру гој. Ри ја ли ти ко ро ни за ци јом се 
ствар ност ујед на ча ва. Ри ја ли ти про грам се мо же чи та ти и 
као мeтафорички  за о крет ка пра о бли ку ко ро ни за ци је.

Ри ја ли ти на ства ри гле да, још увек, са све де ног гле ди шта 
скри ве не ко ро ни за ци је. Ствар је у то ме да се ва ља но сагледа 

7 Ба шлар, Г. (1969) По е ти ка про сто ра, Бе о град, Кул ту ра, стр. 131.
8 Mi li vo je vić, Z. (2008) Emo ci je; psi ho te ra pi ja i raz u me va nje emo ci ja, No vi 

Sad: Psi ho po lis in sti tut, str. 31.
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оквир но на че ло ри ја ли ти за ци је ко јим се усме ра ва ју раз ли
чи те пер спек ти ве ствар но сти. Гле ди ште „ори ђи на ла” и ста
но ви ште „клов на”.9 А оно се, не ка ко, увек на ла зи у по ли
тич ком по љу и ствар је дис курс не ма ни пу ла ци је по ли тич ког 
го во ра. Нај пре сво јим из гле дом, сво јим на гла ше но те а трал
ним ге сто ви ма и ми ми ком, ка рак тер ним цр та ма без из ра зи
ти је те жње ка ду хов ном. И док у скло пу ри ја ли ти ја лич но
сти на сто је да се пред ста ве као су бјек ти, уну тар ри ја ли ти 
дра ме они су објек ти, јер њи хо вим по ступ ци ма, ре дов но, 
упра вља не ко спо ља. 
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WHERE A REALITY SHOW BEGINS

Abstract

Today, one can speak more about how reality shows are made and 
how they are maintained, about their chameleon perspective and their 
own view inwards and outwards. And it is only there that an answer 
to the question of where reality TV begins and where it can end can 
be sought. Reality TV involves a special creative uncertainty and a 
certain moral decay. Reality shows also involve a matter of choice: who 
will participate, how will they react, who will watch and evaluate the 
reality of the reality show and the conditions that have led to it? In 
reality programmes, things are always viewed from the reduced and 
stripped point of view of the organizer. Have fun and make money. If 
the rhetorical points of view that affect different perspectives of reality 
shows are properly considered, the effect is, in the end, always in the 

political field.
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