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Сажетак: Рад се ба ви ана ли зом кул ту ро ло шких, пси хо ло шких и ко
му ни ко ло шких обра за ца ко ји ма се мо же об ја сни ти по пу лар ност и 
при јем чи вост пу бли ке ко ја кон зу ми ра ри ја ли ти про гра ме. Ови про
гра ми су у на шој сре ди ни по че ли да се еми ту ју 2006. го ди не кроз 
фор мат Ве ли ког Бра та, и од та да њи хо ва гле да ност не опа да. У 
ра ду смо се ба ви ли  спе ци фич но сти ма овог те ле ви зиј ског фор ма
та, ко му ни ка ци о ним про це си ма ко ји пу тем тен ден ци о зно усме ра
ва них уло га и обра за ца по на ша ња до во де до же ље них „ис хо да” 
као и пси хо ло шким пер спек ти ва ма ко је мо гу по ја сни ти мо ти ва
ци ју пу бли ке да се ин вол ви ра у кон зу ма ци ју ових са др жа ја. Не ка 
од пси хо ло шких об ја шње ња по пу лар но сти ових про гра ма мо гу се 
об ја сни ти ви со ким сте пе ном иден ти фи ка ци је са ак те ри ма ко ји 
екс тер на ли зу ју нај ин тим ни је са др жа је из свог уну тра шњег све та 
као и ана литчким ко цеп том Сен ке ко ја се од но си на ин фе ри ор не и 
не при хва тљи ве уну тра шње са др жа је ко ји су део људ ске при ро де 
и че сто се про јек ту је на мар ги на ли зо ва не гру пе. Ко нач но смо се 
ба ви ли ши рим дру штве ним кон тек стом ко ји по го ду је одр жа ва њу 
и „не го ва њу” ове фор ме јав ног дис кур са. 

Кључнеречи: ри ја ли ти про гра ми, груп на ди на ми ка, пси хо ло шки 
про це си, екс тер на ли за ци ја

Увод

Ри ја ли ти про гра ми по ста ли су са став ни део са др жа ја ко
мер ци јал них те ле ви зи ја у Ср би ји од 2006. го ди не. Сте кли 
су ве ли ку по пу лар ност, са пар го ди на за ка шње ња у од но су 
на ори ги нал не про гра ме у све ту. По пра ви лу, ови те ле ви
зиј ски са др жа ји ре а ли зу ју се пре ма ку пље ним ли цен ца ма, 
ко је про пи су ју све бит не стан дар де про дук ци је, од из бо ра 
так ми ча ра, пре ко опре ме про сто ра у ко јем се про грам од
и гра ва, до дра ма тур ги је, ко јом се кре и ра и кон тро ли ше ко
му ни ка ци ја и ди на ми ка од но са ме ђу уче сни ци ма. Иа ко су 
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у све ту рија ли ти про гра ми до жи ве ли зна чај не тран сфор ма
ци је, да нас у Ср би ји на две ко мер ци јал не те ле ви зи је го то
во не пре кид но се еми ту ју ри ја ли ти еми си је („За дру га” на 
те ле ви зи ји Пинк и „Па ро ви” на те ле ви зи ји Хе пи) и њи хо ва 
гле да ност не опа да.

Циљ на шег ра да је ана ли за кул ту ро ло шких, пси хо ло шких 
и ко му ни ко ло шких обра за ца ко ји ма се мо же об ја сни ти по
пу лар ност и при јем чи вост пу бли ке ко ја кон зу ми ра ова кве 
са др жа је. У ра ду ће мо се ба ви ти спе ци фич но сти ма овог 
те ле ви зиј ског фор ма та, ко му ни ка ци о ним про це си ма ко ји 
пу тем тен ден ци о зно усме ра ва них уло га и обра за ца по на ша
ња до во де до же ље них „ис хо да” ко ји по ве ћа ва ју гле да ност 
(кон фликт, сек су ал ни са др жа ји), као и мо гу ћим пси хо ло
шким пер спек ти ва ма ко је у од ре ђе ној ме ри мо гу по ја сни ти 
мо ти ва ци ју пу бли ке да се ин вол ви ра у кон зу ма ци ју ових са
др жа ја ( гле да ње са др жа ја, ко ме н тари са ње на дру штве ним 
мре жа ма, гла са ња, фа во ри зо ва ња од ре ђе них ак те ра).

Да би смо бо ље раз у ме ли фе но ме но ло ги ју ри ја ли ти про гра
ма, ва жно је да раз мо три мо њи хо ве осо бе но сти ко је се по
себ но ти чу пи та ња фор ма та, уче сни ка ри ја ли ти про гра ма, 
дра ма тур ги је, као и ши рег дру штве ног кон тек ста у ко ме се 
они ре а ли зу ју и на ко ји не ми нов но вр ше ути цај. Са ста но ви
шта ана ли зе ме ди ја, у Ср би ји мо же мо го во ри ти о сле де ћим 
осо бе но сти ма ри ја ли ти про гра ма.

Пи та ње фор ма та

Пр ви фор мат ри ја ли ти про гра ма од но сно, по че так еми то ва
ња у Ср би ји био је „Ве ли ки брат”, ко ји је 2006. го ди не по чео 
да се еми ту је на те ле ви зи ји Б92. Про грам је про из во ди ла 
Emo tion про дук ци ја по ли цен ци En de mol Shi ne Gro up из Хо
лан ди је. У овом слу ча ју до шло је до нео бич ног „иска ка ња” 
из уо би ча је не про грам ске ше ме те ле ви зи је Б92, по зна те пр
вен стве но по ин фор ма тив ном про гра му и еми си ја ма по пут 
„Ин сај де ра” ко је су се ба ви ле ис тра жи вач ким про јек ти ма. 
Ри ја ли ти про грам је та ко ви ђен  као „го ри во” за по ди за ње 
гле да но сти ка на ла. Ова по гре шна пре ми са по ка за ла се као 
фа тал на, ма да су је при ме ти ли уред ни ци бри тан ских те
ле ви зи ја где је та ко ђе еми то ван Ве ли ки Брат. На и ме, ови 
про гра ми по сво јој при ро ди „ме та ста зи ра ју” кроз оста так 
про грам ске ше ме и по ста ју до ми нан тан са др жај1. Сли ко ви
то ре че но, уме сто пса ко ји ју ри свој реп, ри ја ли ти про грам 

1 Ra du lo vić, L. i Er dei, I. (2017) “Big Brot her is watching you”/”You are 
watching Big Brot her”. The phe no me non of (over)watching and the im pe ra
ti ve of ra tings on a re a lity show, Be o grad, Is su es in Et hno logy and An thro po
logy 12 (1), рр. 19–50.
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по ста је реп ко ји ју ри пса. На да ље, јед но крат ним ула га њем 
у сце но гра фи ју до би ја се прил ли ка да се го ди на ма екс
плоатише  про грам и ви ше од 10 са ти днев но. 

Ова вр ста са др жа ја у Ср би ји је на и шла на плод но тло за хва
љу ју ћи не до вољ но ја сно де фи ни са ној за кон ској про це ду ри 
и не пре ци зним за кон ским огра ни че њи ма, ко ја да нас у на шој 
зе мљи прак тич но и не по сто је. Не ма санк ци о ни са ња због 
еми то ва ња екс пли цит них са др жа ја или го во ра мр жње, не ма 
огра ни че ња у вре ме ну еми то ва ња (сву да, па чак и у окру же
њу ри ја ли ти про гра ми се еми ту ју тек на кон 22 ча са).  Не ма 
санк ци о ни са ња ни ти огра ни че ња у ве зи са мар ке тин шким 
са др жа ји ма. Ка зне за пре ко ра че ње огра ни че ња у огла ша ва
њу су сим бо лич не и рет ке. До да нас је у са мо јед ном слу ча ју 
из ре че на ме ра јед но днев не за бра не еми то ва ња про гра ма, у 
слу ча ју Хе пи те ле ви зи је.

Зна чај и ва жност ри ја ли ти про гра ма за ко мер ци јал не те
ле ви зи је у Ср би ји по ка зу је не у спе шан по ку шај над ле жног 
ми ни стра да огра ни чи еми то ва ње и ускла ди га са прак сом 
у ЕУ. По ку шај је про пао, огра ни че ње је опи са но као цен
зу ра, а над ле жно ре гу ла тор но те ло за кон тро лу елек трон
ских ме ди ја РЕМ, по ка за ло се као моћ ни је од над ле жног 
ми нистарства. 

Уче сни ци ри ја ли ти ја

На по чет ку је из бор так ми ча ра вр шен пси хо ло шком три ја
жом, ме ђу тим, то ком го ди на, у стал ној по тра зи за сен за ци
о на ли змом, кан ди да ти по ста ју осо бе са „за ни мљи вом би о
гра фи јом” из тран зи ци о ног со ци јал ног ми љеа.

До да нас су уче сни ци би ли и још увек је су осо бе са од ре ђе
ним пси хо ло шким про бле ми ма, ма ло лет не осо бе, па чак и 
бе бе ко је су до шле на свет то ком ри ја ли ти про гра ма.

У Ср би ји по сто ји круг про фе си о нал них уче сни ка ри ја ли ти 
про гра ма („ри ја ли ти игра ча”) ко ји уче ству ју у не ко ли ко уза
стоп них се зо на и по ста ју естрад не зве зде. Са про дук ци јом 
се пот пи су је уго вор ко јим се ка жња ва ју: фи зич ки кон такт 
(ту ча), вре ђа ње на вер ској или на ци о нал ној осно ви (јер су 
уче сни ци са те ри то ри је бив ше Ју го сла ви је) и раз го вор о 
по ли ти ци. Вр ло је за ни мљи во да се ме ђу ста нов ни ци ма са 
про сто ра бив ше Ју го сла ви је, пот пу но уки да по ли ти ка као 
те ма.  Ово мо же мо ту ма чи ти и као по ли тич ку упо тре бу ова
квих про гра ма, јер се јав ни про стор ис пу ња ва би зар ним са
др жа јем, чак и ка да се у њи ма по ја вљу ју по ли ти ча ри као 
уче сни ци или го сти про гра ма. За то се ри ја ли ти про гра ми 
че сто опи су ју као об лик со ци јал не ане сте зи је.
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То ком исто ри је ри ја ли ти про г рама, на ро чи то „Ве ли ког 
брата” на те ле ви зи ји Б92, би ло је по ку ша ја да се пу тем из
бо ра уче сни ка ме ња ју од ре ђе ни сте ре о ти пи. На по чет ку 
је ве ли ку па жњу иза зва ло по ја вљи ва ње при пад ни ка раз
ли чи тих на ци о нал но сти у истом про гра му, из зе ма ља ко је 
су то ком де ве де се тих го ди на би ле укљу че не у рат не су ко
бе. Сле де ћи ко рак би ло је уче шће при пад ни ка раз ли чи тих 
дис кри ми ни са них дру штве них гру па. Ту су би ле осо бе са 
ин ва ли ди те том, при пад ни ци ЛГБТ за јед ни це, дру гих ра са, 
ром ске ма њи не, ма ли љу ди итд.

Ова кав из бор уче сни ка мо же се по ве за ти са ана ли тич ким 
пој мом Сен ке, ко ји је у пси хо ло ги ју пр ви увео Карл Гу став 
Јунг. 

Ге не рал но са др жа ји Сен ке су са др жа ји чо ве ко ве при ро де 
ко ји се про це њу ју као не мо рал ни, не при хва тљи ви, не до па
дљи ви све сном „Ја”. Сен ка је на лич је Ја (ега). У про це су 
адап та ци је на спо ља шњи свет, Ја ан га жу је Сен ку да де ла пу
тем ак тив но сти ко је су за све сно ја не при хва тљи ве, а да при 
том лич ност не упад не у мо рал ни кон фликт2. Без зна ња Ја, 
ове ин стан це де ла ју из Сен ке. Ови са др жа ји ни су до ступ ни 
ин тро спек ци ји и осо ба те шко мо же да их пре по зна као сво
је све сне од лу ке или из бо ре, че сто се бра ни да их при хва ти 
као чи ње ни це или по ступ ке ко ји има ју од ре ђе ну функ ци ју 
за лич ност. Сен ка се нај че шће ве зу је за са др жа је агре сив не 
и сек су ал не при ро де, за екс трем но ин си сти ра ње на соп стве
ним ин те ре си ма и по тре ба ма и ка да се ти ме угро жа ва дру ги 
у од но су, али те са др жа је Сен ке мо ра мо раз ли ко ва ти од оно
га што на зи ва мо „зло” а у чи јем је сре ди шту на де лу ар хе
тип ска Сен ка ко ја је сте оте ло тво ре на у ар хе ти пу зла3 и као 
та ква по ја вљу је се у ми то ви ма, ле ген да ма и бај ка ма, а та ко
ђе је де лат на и кроз екс трем но де струк тив не по ступ ке од ре
ђе ног бро ја љу ди, код осо ба са из ра же ним ан ти со ци јал ним, 
од но сно пси хо пат ским по на ша њем, али и код „нор мал них” 
осо ба у од ре ђе ним ар хе тип ским кон тек сти ма. Љу ди че сто 
са др жа је соп стве не Сен ке ви де у дру ги ма од но сно про јек ту
ју Сен ку на дру ге осо бе. Због чи ње ни це да са др жа ји Сен ке 
има ју пред знак „не га тив ног иден ти те та”, љу ди обич но има
ју сле пу мр љу ка да је њи хо ва соп стве на Сен ка на де лу. Осо
ба је по ви ше но не тр пе љи ва на од ре ђе не аспек те по на ша ња 
дру гог, че сто те „дру ге” опи су ју као екс трем но не га тив не и 
не до па дљи ве, и има ју по тре бу да се дис тан ци ра ју од тих са
др жа ја. По не кад их та кве осо бе и екс трем но при вла че, али 

2 Jung, C. G. (1966) Two Es says on Analyti cal Psycho logy Col lec ted Works, 
Vo lu me 7, Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press.

3 Fon Franz, M. L. (1995) Sha dow and Evil in Fa iry Ta les, Bo ston & Lon don: 
Shamb ha la.
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и у та квим од но си ма има ју сле пу мр љу на са др жа је соп
стве не Сен ке, а ка да се са овим са др жа ји ма су о че, осе ћа ју 
се из у зет но раз о ча ра но или де пер со на ли зо ва но, збу ње но и 
кон фу зно. Ко лек тив ни „но си о ци” Сен ке су упра во мар ги на
ли зо ва не и обес пра вље не гру пе у ко је се про јек ту је све што 
је ин фе ри ор но, не а де кват но и не при хва тљи во. У том кон
тек сту оне мо гу би ти вр ло про во ка тив не за пу бли ку, ко ја са 
јед не стра не фор ми ра вр ло ве ли ку со ци јал ну дис тан цу, али 
и раз ви ја ду бо ка и ин тен зив на екс трем на осе ћа ња, би ло да 
су она не га тив на или да во де ка не кри тич ној иде а ли за ци ји.

Ри ја ли ти про гра ми су за не ке од пред став ни ка мар ги на ли
зо ва них гру па би ли пр ва при ли ка да се по ја ве у ме ди ји ма, 
у ве о ма гле да ним про гра ми ма. Оста је отво ре но пи та ње кон
тек ста, али је то мо жда је ди ни до при нос ри ја ли ти про гра ма 
де мо кра ти за ци ји ме ди ја и дру штва.

Дра ма тур ги ја

Ри ја ли ти про грам је ста ри тер мин ко ји је за ме нио тач ни ји – 
ре жи ра на ре ал ност. 

Ве ли ки брат, као фран ши зни шоу има књи гу пра ви ла за сце
на ри сте, та ко зва ну „Би бли ју” ко јом се ини ци ра и во ди со ци
јал на ди на ми ка то ком про гра ма.

Да на шњи ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји су мо ди фи ко ва ни, 
јер шоу во ди ано ним ни ау то ри тет. У слу ча ју те ле ви зи је Хе
пи то је „Про дук ци ја”, док је „Ве ли ки Шеф” за ду жен за те
ле ви зи ју Пинк. Ови „ау то ри те ти” обра ћа ју се уче сни ци ма, 
од ре ђу ју за дат ке, на гра де и ка зне, од кла сич них си ту а ци ја 
со ци јал не де при ва ци је, пре ко по де ле на гру пе из ме ђу ко јих 
се ства ра тен зи ја, до спе ци јал них за да та ка за по је ди нач не 
так ми ча ре.

У сва кој зе мљи, по сто је спе ци фич ни на чи ни за „по ди за
ње гле да но сти”, у кон зер ва тив ним сре ди на ма то је нај че
шће не при ме рен са др жај са ма ње или ви ше екс пли цит ном 
сексуалном те ма ти ком4.

Не ке од про дук ци ја има ју та ри фи ра не по ступ ке так ми ча ра 
ко ји се на гра ђу ју бо ну си ма. 

Ва жно је ис та ћи да се успе шност те ле ви зиј ског про гра ма 
ме ри вр ло кон крет ним ре зул та том – гле да но шћу. То је ујед
но циљ про гра ма, јер до но си за ра ду, али по ста је и ме ри ло 
ква ли те та ко мер ци јал них са др жа ја. По овом кри те ри ју му 

4 Mi lin Per ko vić, S. i Ma to vić, M. (2014) Ri ja li ti pro gra mi u Sr bi ji i “ne pri
me re ni sa dr žaj”, Go diš njak Fa kul te ta po li tič kih na u ka 8, Be o grad: Fa kul tet 
po li tič kih na u ka.
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до бро је оно што је гле да но! Пре ма тим ре зул та ти ма, по ка
за ло се то ком го ди на да је у на шој сре ди ни нај ве ћи и нај ин
три гант ни ји из вор со ци јал не ди на ми ке сва ђа. До бар и ис ку
сан уче сник или уче сни ца по зна ти су по жуч ним сва ђа ма, 
по то ме ка ко ре а гу ју у кон флик тним си ту а ци ја ма. Дру гим 
ре чи ма, на ша пу бли ка је мно го ви ше за ин те ре со ва на за сва
ђу и кон фликт не го за сек су ал не са др жа је. 

Сва ђа у овом об ли ку пот пу но пра ти кон флик те у Скуп шти
ни, или на по ли тич кој сце ни Ср би је. Ри ја ли ти про грам је 
од ли чан при мер не по сто ја ња ди ја ло га у јав ном дис кур су у 
на шој сре ди ни.

Про дук ци ја за то по ку ша ва да из гра ди и пре по зна ар хе тип
ске си ту а ци је у од но си ма ме ђу уче сни ци ма, ко ји ће иза зва ти 
нај сна жни је ре ак ци је уче сни ка. Љу бав не три ја де, скри ве не 
љу бав ни ке, бор бу ал фа муж ја ка или жен ки за до ми на ци ју, 
труд но ћу (же ље ну или не же ље ну), од нос пре ма де ци, ро
ди те љи ма, су пру жни ци ма и спољ ном све ту ис кљу чу ју ћи 
нарав но по ли ти ку.

Основ на си ту а ци ја у на шим ри ја ли ти про гра ми ма си му ли ра 
тра ди ци о нал ни раз го вор за сто лом, око ко јег су, као на не кој 
вр сти по ро дич ног оку пља ња, так ми ча ри и так ми чар ке, „љу
ди за сто лом” ко ји се сва ђа ју. За ви сно од гле да но сти од ре ђе
них тер ми на, про дук ци ја мо же да пра ти ин те рес пу бли ке за 
од ре ђе ни об лик ди на ми ке и за тим усме ра ва про грам и те ме 
у том прав цу.

Ши ри дру штве ни кон текст

Ри ја ли ти про гра ми уз та бло и де и еми си је ко је се ба ве „од
је ци ма и ре а го ва њи ма” ства ра ју по себ ну ре ал ност, са ју на
ци ма, хе ро ји ма и ан ти хе ро ји ма. До га ђа ји из ри ја ли ти про
гра ма до би ја ју ста тус и трет ман ствар них до га ђа ја, па се 
ти ме „оку пи ра” јав ни про стор. Та ко се ства ра про стор ме та
реално сти, у ко јој се жи вот при ка зу је као бор ба ис кљу чи во 
за соп стве ни ин те рес. Ри ја ли ти про грам је ме та фо ра дру
штве не тран зи ци је где су нај а гре сив ни ји, нај бе зо бра зни ји и 
они без скру пу ла по пра ви лу нај у спе шни ји. 

Јед на од нај дра стич ни јих по сле ди ца на гле да о це је на ме та
ње мо де ла ко му ни ка ци је ко ји не до зво ља ва ди ја лог. Кри тич
ко јав но мне ње би ва за ме ње но ма ло гра ђан ском „јав но шћу” 
ко ја до би ја при ли ку да ко мен та ри ше по ступ ке и осо би не 
лич но сти ко је су од по чет ка иза бра не као „за ни мљи ве” и 
„кон тро верз не”.

Ту има мо ду жни ке из коц кар ни ца, стар ле те, про сти тут ке, 
тран зи ци о не би зни сме не, ма крое, и слич не пред став нике 
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мар ги на ли зо ва них гру па. Глав на ре ак ци ја пу бли ке тре ба би
ти „згра жа ва ње” над мо рал но упит ним по ступ ци ма. Овим 
се су жа ва про стор за ба вље ње би ло ко јом зна чај ном дру
штве ном те мом у ме ди ји ма.

У пси хо ло шком сми слу, ри ја ли ти про гра ми при ка зу ју све 
нај ва жни је об ли ке ин ди ви ду ал не и со ци јал не па то ло ги је. 
Основ на осо бе ност је екс тер на ли за ци ја свих на гон ских са
др жа ја, јер се то до жи вља ва као „при род ност”. Так ми ча ри 
без за др шке ис по ља ва ју агре си ју, од вер бал не до фи зич ке, 
што до во ди до по ме ра ња гра ни ца до зво ље не агре сив но сти у 
од но си ма. Мо гло би се ре ћи да агре сив но по на ша ње по ста
је до ми нан тан на чин ко му ни ка ци је, сво је вр сни на ра тив чи ја 
пра ви ла так ми ча ри усва ја ју. Ту је та ко ђе и сек су ал ност ко ја 
се отво ре но при ка зу је. Гле да о ци та ко у ри ја ли ти про гра ми
ма ви де по на ша ње ли ше но кон тро ле, лич ност „без су пер е
га”, у про сто ру где је та кво по на ша ње до зво ље но и по жељ
но. Та ко ри ја ли ти зве зде по ста ју мо де ли за иден ти фи ка ци ју, 
а сет „вред но сти” ко је они из ра жа ва ју по ста је при хва тљи ви
ји по пу ла ци ји ко ја их гле да и ко ја се са њи ма иден ти фи ку је 
. Уче ње по мо де лу је је дан од нај сна жни јих на чи на усва ја ња 
од ре ђе них обра за ца по на ша ња5, а ју на ци ри ја ли ти про гра
ма, сво јом при сут но шћу у вир ту ел ној ре ал но сти кон зу ме на
та (24 ча сов но еми то ва ње), по ста ју све зна чај ни ји мо де ли за 
усва ја ње од ре ђе них уло га.

Ри ја ли ти про гра ме не мо же мо по сма тра ти и раз у ме ва ти не
за ви сно од со ци јал ног и дру штве ног кон тек ста у ко ме су 
на ста ли. Мо дер но до ба је до ба „гра нич не ор га ни за ци је лич
но сти”6, гло ба ли за ци ја и про ме на си сте ма вред но сти до ве
ли су и до не ке вр сте ре де фи ни са ња кон цеп та нор мал но сти 
и со ци јал но при хва тљи вог, као и до ре де фи ни ци је адап ти
ви них за да та ка. До ла зи до екс тер на ли за ци је свих пси хо ло
шких са др жа ја, кре и ра се јав ни дис курс у ко ме је све лич но 
и ин тим но исто вре ме но и до ступ но. До ба нал ног се кре и
ра екс тра верт ни дру штве ни кон те кс т7 ко ји до пре ма ње од 
се дам де сет го ди на ни је био за ми слив као кул ту ро ло шки 
образац. 

Сиг мунд Фројд, тво рац пси хо а на ли зе, пр ви је об ја снио ко ји 
то не све сни кон флик ти до во де љу де у ста ње бло ка де и анкси
о зно сти8. Та да шњи ка ко ре ли ги о зни та ко и културолошки и 

5 Ban du ra, A. (1962) So cial Le ar ning thro ugh Imi ta tion, Uni ver sity of Ne bra
ska Press: Lin coln, NE.

6 Di vac Jo va no vić, M. i Švra kić, D. ( 2016) Gra nič na lič nost i nje na raz li či ta 
li ca, Be o grad: Clio.

7 Jung, K. G. (1987) O psi ho lo gi ji ne sve snog, No vi Sad: Ma ti ca srp ska.
8 Freud, S. (1923) The ego and the id. SE, 19, pp. 166.
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со ци јал ни кон текст ко ји је био обе ле жен тра ди ци јом и кон
зер ва ти ви змом, био је вр ло плод но тле за раз вој не у ро за и 
анк си о зно сти, про во ци ра ју ћи код љу ди ко ји би се су о ча ва
ли са од ре ђе ним ин стик ти в ним са др жа ји ма осе ћа ња сти да 
и кри ви це. Основ ни адап тив ни за да так љу ди у том пе ри оду 
био је да ин стик тив ни део сво је при ро де, пре све га сек су
ал ност и агре си ју9 по ти сну, од но сно ис ка жу на со ци јал но 
при хва тљив на чин. 

Уну тра шњи кон фликт и не у ро зе пред ста вља ле су тен ден ци
ју да се не све сни им пул си про би ју и то је све сно Ја до жи
вља ва ло као прет њу.  Функ ци ја Ја би ла је да не ка ко об у зда 
и на со ци јал но при хва тљив на чин ин те гри ше зах те ве и да 
(несве сног) док је Су пер его био ту као мо рал ни сто жер, 
чувар ко лективних и лич них вред но сти. 

У но вом кон тек сту у ко ме се ре а ли зу ју и ри ја ли ти про гра ми,   
не по сто ји би ло ка ква бра на од пре пла вљи ва ња им пу сли ма, 
док су функ ци је Су пер ега то ли ко осла бље не да не по сто
ји чак ни као „опо ме на” за не при хва тљи ве пул зи је. Пи та ње 
је да ли у од ре ђе ном кон тек сту кон зу мен ти на је дан ис кри
вљен на чин пре у зи ма ју уло гу тог мо ди фи ко ва ног Су пер ега 
(са пот пу но из ме ње ним се том вред но сти ко је је по треб но 
са чу ва ти) и да ли сво јим „на гра ђи ва њем и ка жња ва њем ак
те ра” усме ра ва ју и име ну ју шта је у ре ду а шта не. Са дру ге 
стра не из ло же ност екс пли цит ним сце на ма ве за но за сек су
ал ност, пред ста вља мо ди фи ка ци ју пра сце не и „по гле да кроз 
кљу ча о ни цу”, али баш та екс пли цит ност и пре пла вље ност 
ре ду ку је про стор за фан та зи ра но и има ги на тив но.

Ре ли ги о зни ли бе ра ли зам и етич косо ци јал ни плу ра ли зам 
кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка10, до но се нам без број мо гу
ћих из бо ра, не при хва тљи во по ста је при хва тљи во, са мно го 
ма ње пред ра су да и ли ми та раз ви ја се то ле ран ци ја на раз
ли чи то сти, сек су ал ност и агре си ја пре ста ју да бу ду зо не 
кон фли ка та, а ли бе ра ли за ци ја у овој обла сти (хо мо сек су
ал ни бра ко ви, де кри ми на ли за ци ја про сти ту ци је, ек трем ни 
жи вот ни сти ло ви) до во де до мно го ве ћег и раз ли чи ти јег 
бро ја со ци јал но при хва тљи вих об ли ка из ра жа ва ња соп стве
них по тре ба ко је из ла зе из окви ра „кон фликт не зо не”. Са 
свим овим по ја ва ма, фо кус се пре ба цу је са тра ди ци о нал
ног „како” ин те гри са ти не при хва тљи ве са др жа је, на пи та
ње „шта иза бра ти од мно штва мо гућ но сти”. Са јед не стра не 
има мо не бро је не из бо ре, са дру ге стра не код љу ди има мо 

9 Freud, A. (1936) The ego and the mec ha nisms of de fen se, New York: In ter na
ti o nal Uni ver si ti es Press.

10 Di vac Jo va no vić, M. i Švra kić, D. ( 2016) Gra nič na lič nost i nje na raz li či ta 
li ca, Be o grad: Clio.
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све ве ће при су ство ахе до ни је, гу бит ка сми сла и свр хе а уну
тра шња пра зни на је до ми нант на те ма са ко јој се су сре ће мо 
у пси хо те ра пиј ским ор ди на ци ја ма.

Ово ли ко оби ље мо гућ но сти нас са јед не стар не до во ди у 
пси хо ло шку си ту а ци ју по хле пе за кон зу ми ра њем све га што 
је по ну ђе но11 а са дру ге стра не то ли ко ал тер на ти ва во ди у 
не си гур но сти и ам би ва лен ци ју око то га шта иза бра ти. Не
пре кид но пре пла вљи ва ње но вим са др жа ји ма су жа ва про
стор за ау тен тич но раз у ме ва ње, про ми шља ње и ин те гра ци ју 
соп стве них по тре ба, Основ на ди ле ма мо дер ног до ба је сте 
ег зи стен циј лна ди ле ма ко ја по ста вља пи та ња свр хе, сми сла 
и иден ти те та12.

Ме ђу уче сни ци ма је при лич но ла ко утвр ди ти им пли цит ни, 
или екс пли цит ни си стем вред но сти, ко ји у зна чај ној ме ри 
пре сли ка ва си стем вред но сти ши ре за јед ни це. У том сми
слу ри ја ли ти про грам мо же мо по сма тра ти као „дру штве ну 
ре тор ту „про сеч ног гра ђа ни на.

У свом де лу „Ду бин ска пси хо ло ги ја и но ва ети ка”, Ерих 
Ној ман13, ана ли тич ки пси хо лог и пси хо те ра пе ут, из но си 
сво је ви ђе ње да је про блем зла је дан од нај ве ћих про бле
ма мо дер ног чо ве ка, по ве зу ју ћи те му зла са ана ли тич ким 
кон цеп том Сен ке, на гла ша ва ју ћи њен  ко лек тив ни аспект. 
Мо дер на епо ха нам по ка зу је да је чо век у тех но ло шком и 
на уч ном сми слу пре ва зи шао мно ге за ми сли ве гра ни це до
стиг ну ћа и да пу тем раз во ја све сти по ме ра гра ни це до не
за ми сли вих раз ме ра. Али је то та ко ђе епо ха у ко јој је ве о ма 
су же на мо гућ ност да овај тех но ло шки раз вој ко ре ли ра са 
пси хо ло шким. Ко ли чи на де струк ци је на гло бал ном ни воу, 
свет ски и ло кал ни ра то ви и ко ли чи на су ро во сти ко ја је у то
ме при сут на, су о ча ва ју нас упра во са том не спо соб но шћу, 
и са сна жним про бо јем људ ског зла на по вр ши ну. То је ко
лек тив ни фе но мен, раз ли чи та ра ци о нал на об ја шње ња, об ја
шње ња ко ја да је на ша свест: иде о ло шка, по ли тич ка, со ци о
ло шка, са ста но ви шта ду бин ске пси хо ло ги је ни су до вољ на 
да об ја сне ову де струк ци ју и фе но ме не ко ји уз њу иду. 

За пра во оно са чи ме смо су о че ни је „мо рал но лу ди ло”, ко је 
за нај дра стич ни ју кон се кве нцу мо же има ти гу би так прин ци
па етич ног. Про блем су о ча ва ња мо дер ног чо ве ка са де струк
ци јом има сво ју ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну фор му. 

11 Klein, M. (1983) Za vist i za hval nost, Za greb: Na pri jed.
12 Proc ha ska, J. O. and Nor cross, J. C. (2003) Systems of psychot he rapy. A tran

sthe o re tic hal analysis, Thomp son, Bro oks / Co le Stam ford, CN.
13 Ne u mann, E. (1969) Depth Psycho logy and a New Et hics, New York: G. P. 

Put nam’s Sons. 
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Ка да ко лек тив на ре ал ност из гу би вред но сти, ка да се по ја
ви кри за вред но сти, ка да се вред но сти ин тен зив но ре ла ти
ви зу ју, он да и ин ди ви дуе из гу бе ко лек тив ну ори јен та ци ју, 
осе ћа ју се не моћ ним јер не ма ју ви ше ко лек тив не од го во ре и 
ко лек тив не мо де ле за бив ство ва ње. Та ко је ин ди ви дуа укљу
че на у кон фликт где ви ше не ма ин сти ту ци је ко ја мо же да је 
осло бо ди, већ са ма мо ра да па ти и из на ла зи лич не мо гућ
но сти за сво ју суд би ну. Јед на од нај ва жни јих Ној ма но вих 
по став ки је да мо дер на пси хо ло ги ја има за да та к да по мог не 
про цес ин ди ви ду а ци је на гло бал ном ни воу, а не са мо да се 
ба ви лич ним те ма ма по је ди на ца14. Ово пред ста вља и ве ли
ки иза зов, јер смо су о че ни са „не по зна тим” и мо ра мо тра
га ти за но вим од го во ри ма ка ко би смо на гло бал ном пла ну 
покуша ли да иза дје мо из де струк тив них обра за ца.

У кон тек сту те „ко лек тив не ре ал но сти” вр ло је за ни мљи во 
по сма тра ти ко је уло ге за у зи ма ју уче сни ци ри ја ли ти про
гра ма, сход но сво јим скло но сти ма, по лу, агре сив но сти, 
или зах те ви ма про дук ци је. Са дру ге стра не, те уло ге од го
ва ра ју ко лек тив ном оче ки ва њу кон зу ме на та, ко ји ће баш 
та кву ди на ми ку и кон сте ла ци је од но са на гра ди ти ви со ком 
гледаношћу и фре квент ном ре спон зив но шћу. 

Пу бли ка има мо гућ ност да би ра фа во ри те и из ба цу је оне 
ко ји им ни су за ни мљи ви. Очи глед но, од ре ђе ни так ми ча
ри има ју ве ћи по тен ци јал за иден ти фи ка ци ју, па пу бли ка у 
њи ма пре по зна је осо би не лич но сти ко је су им бли ске. За
ни мљи во је на гла си ти да ис тра жи ва ња гле да но сти, чак на 
днев ном ни воу по ка зу ју да су про сеч ни гле да о ци ри ја ли ти 
про гра ма у Ср би ји ста ри је осо бе, че шће же не из су бур ба них 
сре ди на. Без об зи ра на екс тра ва гант но по на ша ње, ко је има 
за циљ да при ву че па жњу гле да ла ца, нај по пу лар ни ји „ли
ко ви” су они чи је су осо би не и од но си са дру ги ма пу бли
ци пре по зна тљи ви. Нај че шће су то уче сни ци три ја де же на 
– муж – љу бав ни ца, и то су од но си са ко ји ма се кон зу мен ти 
у нај ве ћој ме ри мо гу иден ти фи ко ва ти.

За то су ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји у сво јој су шти ни кон
тра дик тор ни. Не пре кид но се при ка зу ју же сто ке рас пра ве 
око ире ле вант них те ма, сло бод но се ис ка зу је агре си ја или 
сек су ал ност у изо ла ци ји и ре жи ра ним усло ви ма и ко нач но 
у ва ри је те ти ма ме ђу соб не ин тер ак ци је ме ђу уче сни ци ма, 
публи ка не по гре ши во пре по зна је и на гра ђу је оне ко ји игра
ју тра ди ци о нал не ар хе тип ске уло ге. 

14 Ne u mann, E. (1954) The Ori gins and Hi story of Con sci o u sness, Prin ce ton: 
Prin ce ton Uni ver sity Press.
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Ри ја ли ти про гра ми су по кре ну ли још јед но ва жно дру штве
но пи та ње. На и ме, овај те ле ви зиј ски жа нр је из бри сао гра
ни цу из ме ђу при ват ног и јав ног дис кур са, ка ко у ко му ни ка
ци ји, та ко и у ме диј ској пре зен та ци ји. Уче сни ци ових еми
си ја тр гу ју соп стве ном при ват но шћу, од но сно вла сти том 
ин ти мом. „Ри ја ли ти игра чи” су на ро чи то ве шти у тој про да
ји, ко јом сти чу не са мо ма те ри јал ну до бит (у ви ду не дељ ног 
хо но ра ра), већ и по пу лар ност, од но сно сим па ти је пу бли ке. 
Да нас је та ме диј ска при сут ност до вољ на да ак те ру до не се 
до бит – он или она „по ста ју по зна ти”.

Из јед на ча ва ње при ват ног и јав ног, или тач ни је, при ват но ко
је по ста је јав но, сва ка ко ли чи на пор но граф ско от кри ва ње. 
Ак те ри не са мо да се фи зич ки раз го ли ћу ју, ту је и емо ци о
нал на пор но гра фи ја ко ја у од ре ђе ној ме ри мо же из гле да ти 
као не ка вр ста „ка тар зе”, али ко ја до во ди са мо до тре нут ног 
олак ша ња, без мо гућ но сти би ло ка квог уви да или про ме не, 
већ ис кљу чи во ре пе ти ци је дис функ ци о нал ног обра сца по
на ша ња и по нов ног „од и гра ва ња” про бле ма тич них си ту а ци
ја. Уме сто ми ни мал не кон струк тив не про ме не ов де има мо 
стал ну ре пе ти ци ју дис функ ци о нал них ин тер на ли зо ва них/
екс тер на ли зо ва них кон фли ка та.

Ова осо би на ри ја ли ти про гра ма мо же се пре по зна ти као део 
ши ре ме диј ске прак се. Да на шњи ме ди ји, чак и ка да је реч 
о та ко зва ном „озбиљ ном” или ин фор ма тив ном про гра му 
све ви ше гу бе гра ни цу из ме ђу при ват ног и јав ног обра ћа ња 
кон зу мен ти ма. По ли ти ча ри ши ром све та, не са мо у кам па
ња ма пред из бо ре, обра ћа ју нам се као „обич ни” љу ди, а у 
но ви на ма и пор та ли ма ве сти из зе мље и све та сто је по ред 
љу бав них или ерот ских аван ту ра стар ле та. Гу бље ње гра
ни ца су до дат но убр за ле дру штве не мре же, од но сно на чин 
ко му ни ка ци је ко ји је пот пу но ли чан, чак ка да се, ре ци мо, 
ра ди о тви то ви ма До нал да Трам па о нај ва жни јим свет ским 
про бле ми ма. Слу чај но или не, он је ви ше го ди на био зве зда 
ри ја ли ти про гра ма у ко јем је ме ђу кан ди да ти ма би рао свог 
аси стен та. 

Мо жда се по пу лар ност ри ја ли ти про гра ма де ли мич но мо
же об ја сни ти и ко ри шће њем спе ци фич ног на чи на ко му ни
ка ци је ко ји је бли зак и по знат гле да о ци ма, упра во због сво је 
ого ље но сти и гу бит ка гра ни ца лич ног и ин тим ног. Ого ље
на при ват ност је „хра на” ових еми си ја, али је она по ста ла 
до ми нант ни об лик (дис курс) дру штве не ко му ни ка ци је у 
разли чи тим обла сти ма и на раз ли чи тим ни во и ма. 

Ве о ма је за ни мљи во да пе ри од ли бе ра ли зма и плу ра ли зма, 
осло ба ђа дру штво од сте га тра ди ци о нал них вред но сти, уно
си све ви ше ли бе ра ли за ци је нор ма тив них при ти са ка ка да су 
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у пи та њу лич ни стил жи во та и лич ни, спе ци фич ни из бо ри, 
али су и нај бла же фор ме ан ти со ци јал ног по на ша ња вр ло 
стро го санк ци о ни са не а ко лек тив ни при ти сак ја чи не го ика
да. Те ме као што су го вор мр жње, по ли тич ка не ко рект ност, 
пол но за сно ва на дис кри ми на ци ја оки ну те су и на ми ни
мал не из во ре ко ји ин кли ни ра ју ка тра ди ци о нал ном мо де лу. 
Ов де се до па ра док са до во де за кон ски окви ри ко ји се нпр. 
од но се на го вор мр жње, док „ко ла те рал ни до би ти ни ци кла
у зу ле про тив го во ра мр жње је су ма њин ске гру пе ко је су под 
кри тич ком лу пом јав ног мње ња, али ко је нај че шће не ма ју 
со ци јал ну моћ да ме ња ју за ко не. Ов де би спа да ле на при мер 
мор бид но го ја зни љу ди, хо мо сек су ал ци и тран срод не осо бе, 
осо бе ко је се ба ве про сти ту ци јом или не ке ра сне и ет нич ке 
ма њи не”15

У том кон тек сту би и ри ја ли ти про гра ми као и њи хо ви уче
сни ци ко ји има ју вр ло че сто не ке од го ре на ве де них ка рак
те ри сти ка, мо гли да се схва те као „ме диј ска ин тер вен ци ја” 
чи ји је циљ „про мо ци ја и при бли жа ва ње” као и бо ље раз
у ме ва ње ових мар ги на ли зо ва них гру па. На жа лост, уме сто 
про сто ра за ин те гра ци ју, ко ја би се мо гла отво ри ти уко ли ко 
би те ме тих про гра ма би ле ре ле вант не и уко ли ко би се од
но си ле на не ке ва жне аспек те њи хо вог функ ци о ни са ња, ми 
има мо са мо ре пе ти ци ју зо на кон фли ка та и по нов ну екс тер
на ли за ци ју по сто је ћих про бле ма са ко ји ма се ове мар ги на
ли зи о ва не гру пе су о ча ва ју. Сва ка ин те гра ци ја под ра зу ме ва 
про стор за ди ја лог, а про грам ска ше ма ри ја ли ти еми си ја 
кре и ра све са мо не мо гућ ност ди ја ло га.

Одр жа ва ње и „не го ва ње” ове фор ме јав ног дис кур са је за
пра во ре ла ци о но и кон тек сту ал но пи та ње, отва ра про стор 
за раз у ме ва ње по тре ба ко је сто је иза ко лек тив ног ура ња ња 
у ого ље ну при ват ност и при мар не про це се гру пе ко ју оп
сер ви ра мо. Мо жда је јед на од ал тер на ти ва тра га ње за кон
струк тив ни јим и сми сле ни јим на чи ни ма ин тер гри са ња ових 
са др жа ја ка ко на лич ном та ко и на ко лек тив ном ни воу. Мо
жда ће со ци јал на пси хо те ра пи ја, ко ја је све по треб ни ја и 
при сут ни ја као од го вор на со ци јал не и дру штве не по тре бе 
за јед ни це ко ја па ти, би ти је дан од на чи на да раз у ме мо сво је 
ин стик тив но би ће, а да не оста не мо за гла вље ни у ди на ми ци 
по ти ски ва ња или од и гра ва ња.

15 Di vac Jo va no vić, M. i Švra kić, D. ( 2016) Gra nič na lič nost i nje na raz li či ta 
li ca, Be o grad: Clio, str. 46.
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Abstract

This paper provides an analysis of cultural, psychological and 
communication patterns that could be used to explain popularity and 
receptivity of the audiences that consume reality programmes. These 
programmes have started broadcasting in 2006, through the format 
of Big Brother. They have gained great popularity since then, and the 
number of viewers has not decreased. In order to better understand 
the phenomenology of reality programmes, closely analysed their 
characteristics, especially concerning their format, both the selection 
and characteristics of reality programme participants, the dramaturgy 
and the wider social context these shows are realized in. The authors  
are dealing with specific characteristics of this television form, 
communication processes that lead to the desired “outcomes” necessary 
for increasing the viewership, by tendentiously directed roles and 
behaviour patterns (conflict, sexual content) as well as with possible 
psychological perspectives that could, to a certain extent, explain 
the motivation of the audience to engage in the consumption of such 
content (watching the content, commenting on social networks, voting, 
favouring certain participants). Some of the psychological explanations 
for the popularity of such programmes could be found in the high level 
of identification with the participants who externalize most intimate 
contents of their inner worlds, and also in the complete equalization 
of the private and public sphere, as well as in the analytical concept 
of a Shadow that is related to the inferior and inacceptable parts of the 
human nature. Our Ego recognizes such content as “someone else’s” 
and connects it more frequently with the behaviour of others than with 
our own behaviour. Very often, the bearers of those projections are 
representatives of the socalled marginal groups, therefore the selected 
participants of reality shows “provide” the space for Shadow projection. 
Finally, we analysed the wider social context suitable to sustain and 
„nourish” this form of public discourse. This is actually a relational and 
contextual question that opens a space for understanding of the needs 
that underlie the collective dipping into naked privacy and primary 

processes of the group that we observe through reality programmes. 

Key words: reality programmes, group dynamic, psychological  
processes, externalization




