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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град
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Сажетак: По ла зе ћи од пре ми се да је са др жај ме ди ја пре те жно 
од ре ђен еко ном ском осно вом си сте ма у ко ји ма функ ци о ни шу, у 
ра ду се ис пи ту је фе но мен ри ја ли ти про гра ма као део ши ре тен
ден ци је тран сфор ма ци је ме диј ског про сто ра у по ље са др жа ја за
бав ног ка рак те ра, што да ље олак ша ва ко мо ди фи ка ци ју це ло куп не 
ме диј ске сфе ре. Ко ри сте ћи из во ре у обла сти ме диј ске по ли ти ке 
и ети ке ме ди ја, као до ку мен те ак ту ел них де ша ва ња у ме диј ском 
про сто ру Ср би је, ана ли зи ра се струк ту ра ри ја ли ти про гра ма уз 
ука зи ва ње на ин те ре сант ну, ма да при кри ве ну ве зу овог ме диј ског 
жан ра и нор ми нео ли бе рал ног рад ног окру же ња. Основ ни циљ ра
да је да се ис тра жи у ко јој ме ри и на ко ји на чин се ко мо ди фи ка ци
јом ре ал но сти и при ват но сти љу ди, под из го во ром оства ри ва ња 
ме диј ске сло бо де, на ру ша ва ју основ ни прин ци пи етич ког де ло ва ња 
ме ди ја у дру штву. 

Кључнеречи: ри ја ли ти про грам, ети ка ме ди ја, ме диј ске сло бо де, 
нео ли бе ра ли зам, ме диј ске по ли ти ке

Увод

Због ве ли ког успе ха ко ји оства ру ју у гле да но сти, ри ја ли
ти те ле ви зиј ски про гра ми су пред мет број них ди ску си ја 
у јав но сти у Ср би ји о со ци јал ним, кул тур ним и по ли тич
ким им пли ка ци ја ма на дру штво. По пр ви пут се ужи во на 
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телевизији мо гу ви де ти пси хо ло шке кри зе, на си ље, пор но
гра фи ја, при ме ри бр зо по те зне сла ве и не у спе ха као ис ку ство 
ко је при па да ствар ним, људ ским при ча ма. Иа ко зна ча јан део 
јав но сти кри ти ку је са др жај ко ји се овим пу тем пла си ра у 
ме диј ски про стор, пред мет ових рас пра ва ни је са мо естет
ске при ро де, већ и по ли тич ке, јер се у кру гу до но си о ца од
лу ка раз ли чи то гле да на пи та ње етич ке од го вор но сти. Због 
не до стат ка по ли тич ке во ље и оте жа них мо гућ но сти за кон
тро лу са др жа ја ко ји се овим пу тем пла си ра у јав ност, основ
на ди ле ма је у ко јој ме ри та кви са др жа ји од ра жа ва ју иде ју 
о ме диј ским сло бо да ма, а у ко јој пре ла зе етич ке, естет ске и 
прав норе гу ла тор не гра ни це.

У ра ду се по ла зи од тврд ње да се фе но мен ри ја ли ти про
гра ма у Ср би ји не сме по сма тра ти из ван еко ном ског окви ра 
у ко јем је на стао и у ко јем се раз ви ја. Да кле, твр ди се да је 
жа нр ри ја ли ти про гра ма део ши ре тен ден ци је тран сфор ма
ци је ме диј ског про сто ра у по ље са др жа ја за бав ног ка рак те
ра, што олак ша ва ко мо ди фи ка ци ју це ло куп не ме диј ске сфе
ре. Кроз исто риј скоком па ра тив ну ана ли зу раз во ја ри ја ли ти 
про гра ма у Ср би ји, кри тич ку ана ли зу њи хо вог са др жа ја и 
нор ми ко је уре ђу ју ме диј ски про стор, на сто ја ћу да ука жем 
на про блем ети ке еко ном ског мо де ла у од но су на ко ји је овај 
ме диј ски фор мат устро јен. Да ље, у ра ду се ис пи ту ју спе ци
фич но сти ри ја ли ти про гра ма ко ји су про из ве де ни и еми то ва
ни у ме диј ском про сто ру Ср би је, узи ма ју ћи у об зир основ ни 
етич ки за да так ме ди ја да спо зна ју и пре зен ту ју ре ал ност на 
дру штве ноод го во ран на чин ко ји ува жа ва људ ско до сто јан
ство и људ ска пра ва. Са др жај и фор ма по ме ну тих ри ја ли ти 
се ри ја ла спрег ну ти су са кон крет ним мо де ли ма фи нан си ра
ња, од но си ма јав ног и при ват ног ин те ре са и усло ви ма ра да 
у Ср би ји. Раз у ме ва ње ко ре ла ци је ових еле ме на та у од но су 
на нео ли бе рал ни при ступ у об ли ко ва њу со циоеко ном ског 
окру же ња пред ста вља основ ни циљ ра да. 

Еко ном ски кон текст раз во ја ри ја ли ти  
про гра ма као те ле ви зиј ског жан ра

Ри ја ли ти као жа нр не пред ста вља но ви ну у ме диј ској сфе ри, 
јер се пр ви при ме ри мо гу на ћи у пе де се тим го ди на ма ХХ 
ве ка. Нај по зна ти ји ме ђу њи ма је еми си ја „Кра љи ца на је дан 
дан”1 чи ја је рад ња уте ме ље на на екс пло а та ци ји ин тим них 
жи вот них при ча не за по сле них же на, ко је де ле сво је ис по
ве сти о фи нан сиј ским или емо тив но те шким ис ку стви ма у 
на ди да ће осво ји ти на гра ду. Ин стру мен та ли за ци ја осе тљи
вих те ма у ко мер ци јал не свр хе ука зу је на ду бо ке дру штве не 

1 Ви де ти ви ше пре ко: https://www.you tu be.co m/watch?v=nWYyJ7Fh1c 
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про бле ме – у овом слу ча ју, со ци јал но ра сло је но дру штво и 
де гра ди ра ну уло гу же не у по ро ди ци. Иа ко при па да дру гом 
вре ме ну, овај при мер ука зу је на ма три цу ко ја се мо же пре
по зна ти и у са вре ме ним ри ја ли ти про гра ми ма. Ома со вље ње 
овог ме диј ског жан ра по чи ње тек с кра ја де ве де се тих ка да 
је пр ви пут у мно гим европ ским зе мља ма еми то ван ри ја ли
ти про грам „Ве ли ки брат” (Big Brot her, енг.). У Ср би ји је 
сни ман и еми то ван од 2006. го ди не у про дук ци ји Емо ушн 
(Emotion Pro duc tion), као пр ви ли цен ци ра ни ри ја ли ти про
грам. У до ма ћој те ле ви зиј ској по ну ди, нај ве ћу па жњу јав но
сти иза зва ли су „Мал ди ви”, „Па ро ви”, „Фар ма” и „Задруга”, 
као но ви ји фор ма ти ове вр сте про гра ма то ком ко јих се про
грам про фи ли сао као при ли ка за ис по ља ва ње етич ких, 
естет ских и кул тур но не при хва тљи вих са др жа ја. 

По зна ти ри ја ли ти фор ма ти се кон стант но мо ди фи ку ју апро
при ја ци јом дру гих ме диј ских фор ма та. Упр кос то ме, мо гу 
се од ре ди ти ње го ве основ не ка рак те ри сти ке и то нај пре 
као про из во да ин ду стри је ме ди ја, тј. ма сов не кул ту ре ко ја 
има ве ли ку уло гу у струк ту ри ра њу вре ме на ре ци пи је на та и 
об ли ко ва њу кул тур них по тре ба. По сма тра но на тај на чин, 
основ ни пред мет по ну де је при ступ ис ку ству по зна тих или 
не по зна тих љу ди у ре а ли стич ном окру же њу ко је углав ном 
ни је во ђе но сце на ри јом. Да кле, мо же се ре ћи да ри ја ли ти 
про гра ми пред ста вља ју је дан вид „ко мо ди фи ка ци је ре ал но
сти”2. У Ср би ји (и у све ту) је то тр жи ште ве ли ко, а раз ло зи 
ње го вог ра ста се че сто об ја шња ва ју по тре бом за за до во ље
њем по тра жње. У ци љу по сти за ња што бо љег реј тин га, по
треб но је одр жа ти за бав ни ка рак тер про гра ма, али и „ауру 
ре ал но сти”,3 јер се ис ку ство по сма тра ња ау тен тич но сти 
тре нут ка на те ле ви зи ји по ка за ло као глав на атрак ци ја за пу
бли ку. Ис тра жу ју ћи осо бе но сти ри ја ли ти те ле ви зи је, те о ре
ти чар ка ме ди ја Ка трин Лам би (Cat ha ri ne Lumby) ука зу је на 
су бли ма ци ју еле ме на та раз ли чи тих ТВ фор ма та у ри ја ли ти 
про гра му – укр шта ју се си ро ви сним ци и ин тер пре та тив
ни гла со ви што на ли ку је ин фор ма тив ном про гра му, ана ли
за људ ске при ро де мо же се упо ре ди ти са до ку мен тар ним 
про гра мом, док кре и ра ње си ту а ци је у ко јој пу бли ка по се
ду је ин фор ма ци је о уче сни ци ма, ко је они не ма ју, на гла сак 
на људ ским од но си ма, емо ци ја ма и ка рак те ри ма на ли ку је 
форма ту те ле ви зиј ских са пу ни ца.4

2 De ery, Ј. (2004) Re a lity TV as Adver ta in ment, Po pu lar Com mu ni ca tion: The 
In ter na ti o nal Jo ur nal of Me dia and Cul tu re, р. 5.

3 Исто, стр. 6.
4 Lumby, C. and Probyn, E. eds. (2004) Re mo te Con trol, New Me dia, New  

Et hics, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, р. 14.
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Основ на жан ров ска по став ка овог про гра ма је у скла ду 
са тен ден ци јом ши ре тран сфор ма ци је ме диј ског про сто
ра у по ље са др жа ја за бав ног ка рак те ра ко ји омо гу ћа ва ла
ко сти ца ње про фи та. Ка ко на во ди Лу ис Ал вин Деј, јед на 
од пред но сти ма сов не про из вод ње за бав ног про гра ма је та 
што се „ши ро ки спек тар са др жа ја мо же учи ни ти до ступ ним 
по ма лим тро шко ви ма” и на тај на чин „пру жи ти ужи ва ње 
по тро ша чи ма свих со циоеко ном ских кла са”.5 У том про
це су се не мо же за не ма ри ти ути цај ко ји има ју еко ном ски 
ин те рес и ко мер ци јал ни мо ти ви ме диј ске про дук ци је. По
је ди ни ре фе рент ни ау то ри у обла сти те о ри је ме ди ја (An na 
McCarthy, 2007; Nick Col dry, 2008) ука зу ју на ин те ре сант
ну, ма да при кри ве ну, ве зу ри ја ли ти про гра ма и нор ми по на
ша ња у нео ли бе рал ном рад ном окру же њу. Бри тан ски ау тор 
Ник Колдри (Nick Co ul dry) озна ча ва нео ли бе ра ли зам као 
„си стем су ро во сти, јер на чин на ко ји ор га ни зу је дру штве не 
ре сур се и људ ски рад зах те ва од оних ко ји уче ству ју стал
ну ло јал ност, под вр га ва ње над зо ру и спољ ној ди рек ти ви [...] 
уз то, од истих по је ди на ца зах те ва да при хва те крх кост и 
не по сто ја ност мо гућ но сти ко је им се пру жа ју”.6 Су ров од
нос не јед на ких дру штве них по зи ци ја о ко ји ма го во ри је 
основ ни прин цип ри ја ли ти про дук ци је. Ри ја ли ти је нај јеф
ти ни ји ме диј ски са др жај у по гле ду про из вод ње, а ујед но и 
нај за хвал ни ји за мар ке тин шку екс пло а та ци ју. Ис пла ти вост 
про дук ци је се огле да у екс пло а та ци ји рад них од но са, јер 
уче шће „обич них” љу ди, на ма мље них обе ћа њем бр зо по те
зне сла ве, ни је фи нан сиј ски зах тев но. Пра ви ла омо гу ћа ва ју 
са мо јед ном од њих да осво ји нов ча ну на гра ду, што као тро
шак пред ста вља из у зет но ма ли део при хо да ко је еми то ва
ње оства ру је. Ујед но, не по сто ји по тре ба за ан га жо ва њем 
про фе си о нал них сце на ри ста, глу ма ца или дру гог по моћ ног 
осо бља, а још ма ње по тре бе за пре го во ри ма са син ди ка ти ма 
или слич ним удру же њи ма рад ни ка ко ји шти те рад на пра ва. 
Ри зик у по гле ду успе ха про дук ци је је ми ни ма ли зо ван − по
чет на ула га ња су скром на, уло же но вре ме у про дук ци ју је 
ма ње од уо би ча је ног, а ци клус еми то ва ња при лич но кра так 
− па у слу ча ју да фор мат не успе, гу би так ни је ве ли ки. 

Са др жај ме ди ја и зна че ња ко је но се њи хо ве по ру ке су пре
те жно од ре ђе ни еко ном ском осно вом ор га ни за ци ја у ко ји
ма се про из во де.7 Сход но то ме, ко мер ци јал ни ме ди ји мо ра ју 

5 Al vin Day, L. (2006) Et hics in Me dia Com mu ni ca ti ons Ca ses and Con tro ver
si es, Bel mont: Thom son Wad sworth, р. 16.

6 Co ul dry, N. (2008) Re a lity TV or The Sec ret The a ter of Neo li be ra lism,  
Re vi ew of Edu ca tion, Pe da gogy, and Cul tu ral Stu di es, р. 3.

7 Cur ran, J., Gu re vitch, M. and Wo ol la cott, J. (1982) The Study of the Me dia: 
the o re ti cal ap pro ac hes in: So ci ety and the Me dia, Gu re vitch, M., Ben nett, 
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да за до во ље по тре бе огла ши ва ча и про из ве ду са др жа је ко
ји мак си мал но по ве ћа ва ју гле да ност, што се мо же сма тра ти 
раз ло гом екс пло а та ци је при ка зи ва ња сце на на си ља, сек са, 
си ро ма штва и др. Да кле, по ред са др жа ја чи је при ка зи ва ње 
је пла ће но од стра не огла ши ва ча, оп шти је фор ме ко мо ди
фи ка ци је ко је се мо гу ви де ти у ри ја ли ти про гра ми ма су ко
мо ди фи ка ци ја ре ал но сти и при ват но сти, тј. ко мо ди фи ка ци
је ре ла ци је уче сник − гле да лац. Кроз ана ли зу са др жа ја ко ји 
се пла си ра пу тем ри ја ли ти еми си ја, уо ча ва се ди рект на ве
за из ме ђу основ ног брен да овог жан ра − по себ ног при сту
па „ствар но сти” − и во а је ри зма, над зо ра и пор но гра фи је, 
свих ма ни фе ста ци ја при ми тив них же ља ко је те ле ви зиј ски 
продуцен ти ко ри сте у ци љу за ра де.

Ме ди ји из ме ђу тр жи шног при ти ска и  
јав не од го вор но сти

Ма сов ни ме ди ји има ју из ра зи то ве ли ки ути цај у де мо крат
ском дру штву, јер гра де од но се из ме ђу гра ђа на и њи хо вих 
по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них ин сти ту ци ја, а по
се бан зна чај има ју у пре но су кул тур них вред но сти. Њи ма се 
ус по ста вља ју по жељ ни обра сци вред но сти и при ка зу ју стан
дар ди при хва тљи вог по на ша ња, ко је од го ва ра мо рал ним на
че ли ма са вре ме ног тре нут ка. По ана ло ги ји с оста лим ви до
ви ма при ва ти зо ва ња јав не сво ји не, при ва ти за ци ја ме диј ске 
сфе ре је из ме ђу оста лог до при не ла и ка пи та ли стич ком при
сва ја њу до ме на про то ка ин фор ма ци ја, ко је да нас „по чи ва ју 
на еко ном ским, тј. ли бе рал ним тр жи шним вред но сти ма, а 
не на иде ји сло бо де ин фор ми са ња”.8 На ци о нал не фре квен
ци је, ко је пред ста вља ју јав но до бро, зло у по тре бља ва ју се у 
про па ганд не свр хе за рад обез бе ђи ва ња по ли тич ке по др шке 
у еко ном ском екс пло а ти са њу ме диј ског про сто ра. Зва нич
ни из ве шта ји Слу жбе за над зор РЕМа по ка зу ју да ко мер ци
јал не те ле ви зи је у Ср би ји у кон ти ну и те ту, го ди на ма, кр ше 
про пи са не нор ме за до де лу на ци о нал них фре квен ци ја, а да 
на ко мер ци јал ним те ле ви зи ја ма с на ци о нал ном фре квен
ци јом то ком прет ход не три го ди не ни је еми то ван ни је дан 
ми нут кул тур ноумет нич ког про гра ма, ина че обавезног за 
до бијање до зво ле. 

С дру ге стра не, за ба ва је по сво јој при ро ди ви ше знач на 
и не мо ра има ти пре ци зно обра зло же ње. Етич ки иза зов 
про дук ци је и еми то ва ња про гра ма за бав ног ка рак те ра на 

T., Cur ran, J. and Woollacott, J. Cul tu re, Lon don and New York: Ro u tled ge,  
р. 18.

8 Vuk sa no vić, D. (2011) Fi lo zo fi ja me di ja: on to lo gi ja, este ti ka, kri ti ka II,  
Be o grad: In sti tut FDU i Či go ja štam pa, str. 66.
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телевизији се сто га огле да у не до у ми ци да ли ме ди ји има ју 
оба ве зу да „уна пре ђу ју укус и про мо ви шу вр ли ну” или је 
до вољ но да „да ју пу бли ци оно што же ли”, чак и уз ри зик 
осна жи ва ња дис функ ци о нал них ста но ви шта и по на ша ња.9 
У усло ви ма ли бе рал них мо де ла по ли ти ка по је ди них за пад
них де мо кра ти ја у ко јем су ме ди ји пре пу ште ни тр жи шту и 
где не по сто ји из два ја ње из јав них сред ста ва за про грам ску 
де лат ност ме ди ја, ве ро ват но је те же да ти од го вор на ово пи
та ње. Ме ђу тим, у Ср би ји се рад те ле ви зи ја ко је не по шту
ју етич ке стан дар де бар де ли мич но фи нан си ра из сред ста ва 
др жав ног бу џе та10, а не мо же се пре ви де ти чи ње ни ца да су 
то еми те ри ко ји има ју до зво лу за на ци о нал ну фрек вен ци ју.

Ри ја ли ти уни вер зум: ствар на или  
кон стру и са на сли ка дру штва?

Ка да го во ри мо о ети ци ри ја ли ти про гра ма, го во ри мо о „ети
ци ре пре зен та ци је”.11 Да кле, у пра ће њу овог жан ра цен трал
на пре о ку па ци ја оног ко по сма тра усме ре на је ка пи та њу 
шта је ствар на, а шта је кон стру и са на сли ка. Ва жно етич ко 
пи та ње ко је про ис ти че из ове не до у ми це је пи та ње од но са 
„обич них” љу ди, као пу бли ке или уче сни ка про гра ма, и ме
диј ских про ду це на та ко ји про гра мом упра вља ју. Тре ба има
ти у ви ду да се ри ја ли ти про грам као жа нр у са др жај ном 
сми слу углав ном осла ња на „ме диј ске ама те ре”, а да се кроз 
но ву про дук ци ју кон стан то ис пи ту ју гра ни це прет по став ки 
о вред но сти при ват но сти, ути ца ја пу бли ке и об ли ка по на
ша ња ко ји се сма тра ју при хва тљи вим за јав ну по тро шњу. 
Иа ко пред ста вља ју „од о зго” (topdown, енг.) оквир за ре гу
ла ци ју ме ди ја, етич ки ко дек си мо гу у из ве сном сми слу за
шти ти ти ин те ре се „обич них” љу ди, али ће то увек за ви си ти 
од њи хо ве при ме не. 

Убр за ним ра стом по пу лар но сти ри ја ли ти про гра ма, раз ви ја 
се низ под жан ро ва, ко ји се мо гу кла си фи ко ва ти у не ко ли
ко сло бод них ка те го ри ја: до ку мен тар ни ри ја ли ти про гра ми; 
тран сфор ма ци је лич но сти или обје ка та; љу бав ни про гра ми; 
токшоу про гра ми; про гра ми о нат при род ним по ја ва ма; и 
нај зад, ели ми на ци о ни ри ја ли ти про гра ми, ко ји пред ста вља
ју пред мет овог ра да. Фор мат ри ја ли ти про гра ма је у те мат
ском, а сва ка ко и мо рал ном сми слу не у тра лан фор мат, по пут 
се ри је или до ку мен тар ног фил ма. Ме ђу тим, у до маћим, али 

9 Al vin Day, L. (2006) Et hics in Me dia Com mu ni ca ti ons Ca ses and Con tro ver
si es, Bel mont: Thom son Wad sworth, р. 24.

10 Што по ка зу је до ку мен та ци ја Упра ве за тре зор до ко је је до шао Цен
тар за ис тра жи вач ко но ви нар ство Ср би је (ЦИНС), ви де ти ви ше: https://
www.cins.rs/pinkpo no vodo biokre ditodao fija /. 

11 Lumby, C. and Probyn, нав. де ло, стр. 12.
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и свет ским при ли ка ма, че сто се мо же ви де ти да „за бав ни” 
са др жа ји ко ји ма се по пу ња ва ју ти фор ма ти не од го ва ра ју 
основ ним на че ли ма ети ке ме ди ја. Ако ри ја ли ти про гра ме 
по сма тра мо у од но су на основ на на че ла ме диј ског де ло ва
ња о ко ји ма го во ри Да ни јел Кор ни (Da niel Cor nu) нај о чи ти ји 
пре сту пи се ти чу исти не као цен трал не вред но сти у ме диј
ској сфе ри и по што ва ња људ ске лич но сти и до сто јан ства, 
би ло да су у пи та њу уче сни ци или гле да о ци. Због на ру ша
ва ња гра ни це из ме ђу јав ног и при ват ног, нај о чи глед ни ји 
при мер оглу ша ва ња о етич ки ко декс од но си се на на че ло о 
по што ва њу при ват ног жи во та.12 И прав нич ка док три на и ве
о ма ши ро ко при хва ће но схва та ње за ко но дав ства пра ве раз
ли ку из ме ђу јав не сфе ре у жи во ту по је дин ца − ко ја мо же 
би ти пред мет ле ги тим не па жње ме ди ја, и при ват не или ин
тим не сфе ре у жи во ту по је дин ца, ко ја при па да са мо ње му. У 
ци љу ука зи ва ња на спор не етич ке од ли ке, зна чај но је ис та ћи 
не ко ли ко фе но ме на ко ји су на ста ли као спе ци фич ност до ма
ће про дук ци је ри ја ли ти про гра ма, а ко је се мо гу иш чи та ти 
из са др жа ја ко ји ће би ти по сма тран у од но су на: 1) фор мат 
про гра ма и пра ви ла игре; 2) струк ту ру уче сни ка; 3) си ту а
ци о ну стра те ги ју про дук ци је; и 4) вре мен ски оквир, што су 
ре фе рент не тач ке раз ли ко ва ња или слич но сти про дук ци ја 
ри ја ли ти про гра ма ко ји су еми то ва ни у Ср би ји. 

У окви ру па ра ме тра струк ту ре уче сни ка мо гу ће је уви де ти 
да су уче сни ци нај че шће би ра ни ме ђу не по зна тим љу ди ма 
на осно ву јав ног по зи ва, а да се уста ље но шћу при ка зи ва ња 
овог про гра ма по ред пу бли ке, из гра ђи ва ли и по жељ ни про
фи ли уче сни ка. Ка ко је реч о про гра му за бав ног ка рак те ра, 
чи ји је ка па ци тет ино ва тив но сти по треб но стал но осве жа ва
ти, про стор за спон та ност у из бо ру уче сни ка је био све ма
њи. У ци љу оси гу ра ва ња гле да но сти, број уче сни ка се знат
но уве ћа ва, уво ђе њем но вих игра ча, са уна пред од ре ђе ним 
за да ци ма, ко ји би тре ба ло да по пра ве реј тинг. 

Дру гу прет по ста вље ну ка те го ри ју уче сни ка чи не ри ја ли ти 
зве зде, што је све о бу хват но име за љу де раз ли чи тих ис ку
ста ва ко ји ни су ну жно по зна ти по спе ци фич ним до стиг ну
ћи ма у не ком по љу поп кул ту ре или ин ду стри је за ба ве, већ 
је нај че шће реч о „љу ди ма са мар ги не”, љу ди ма са кри ми
но ге ним до си је и ма, љу ди ма ко ји су јав но сти по зна ти са дру
штве них мре жа или по ба вље њу про сти ту ци јом. На при мер, 
пред по че так ри ја ли ти про гра ма За дру га 2, у ме ди ји ма се 
спе ку ли са ло да се оче ку је пре вре мен из ла зак Кри сти ја на 
Го лу бо ви ћа из за тво ра, ка ко би био је дан од уче сни ка. Та ко
ђе, не ко ли ко пу та је био уче сник Па ро ва, а из за тво ра му је 

12 Kor ni, D. (1999) Eti ka in for mi sa nja, Be o grad: Clio.
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омогу ће но да во ди те ле фон ску ко му ни ка ци ју с уче сни ци ма 
овог ри ја ли ти про гра ма. Раз у ме ва ње син хро ни ци те та и та
ча ка пре пле та ри ја ли ти уни вер зу ма са све том из ван, до пу
шта сум њу у по сто ја ње по ли тич ке мо ти ва ци је и стра те ги је 
ко ја пру жа пот по ру овој про дук ци ји, а за си гур но ука зу је на 
фе ти ши за ци ју мар ги не. Уз њих, иден ти фи ку је се и гру па 
љу ди ко ји су се про сла ви ли уче шћем у ри ја ли ти про гра ми
ма, а ко ји ма је та уло га по ста ла за ни ма ње, па ви ше вре ме на 
про во де у ри ја ли ти про гра ми ма не го у ре ал ном окру же њу. 
По сле дич но про мо ви са њу сте ре о тип них уло га по жељ них 
уче сни ка ко ји има ју при ли ку да се оку ша ју у сти ца њу по
пу лар но сти, кре и ра но је но во за ни ма ње „би ти по знат” на
су прот уо би ча је ној прак си сти ца ња по пу лар но сти кроз по
ка зи ва ње та лен та, вред но сти и да ва ња до при но са раз во ју 
дру штва.

Кључ не од ли ке фор ма та и пра ви ла игре ко је од ре ђу ју сва ки 
од њих су изо ла ци ја уче сни ка у од но су на спо ља шњи свет, 
чи ме се по сти же ап со лут на упу ће ност уче сни ка јед них на 
дру ге; као и ком пе ти тив ност, ко јом се у кон ти ну и те ту оси
гу ра ва ин тен зи тет де ша ва ња уну тар гру пе. Циљ је да се 
ин ду ку је рад ња ба зи ра на на ин тер ак ци ји раз ли чи тих пси
хо ло шких про фи ла уче сни ка у огра ни че ном про сто ру. Це
ло ку пан про цес је пра ћен ка ме ра ма и еми то ван ужи во или 
ре тро ак тив но, као пре глед да на. По сма тра но с по зи ци је у 
ко јој се мо гу са гле да ти фор ма ти ко ји ће се ка сни је раз ви
ја ти, „Ве ли ки брат” чи је је еми то ва ње у Ср би ји от по че ло 
2006. го ди не као фран ши за, мо же се сма тра ти при лич но бе
за зле ним про гра мом у по гле ду по што ва ња етич ких нор ми 
струк ту ри ра ња ри ја ли ти фор ма та. Основ на раз ли ка се ти че 
од но са ко ји је кре и ран ме ђу уче сни ци ма − док су у пр вим 
фор ма ти ма уче сни ци са мо кроз удру же ни рад и по ста вља ње 
за јед нич ких крат ко роч них ци ље ва мо гли да оства ре на гра ду 
(по ве ћа ње не дељ ног бу џе та, ви ше хра не, ви ше за ба ве), у ка
сни јим је све сно про мо ви са на не ма шти на и бор ба за оп ста
нак, као окол но сти ко је об ли ку ју од но се уку ћа на. Тај прин
цип је по себ но раз ви јен у ри ја ли ти про гра му „За дру га”, где 
ли дер гру пе рас по ла же за јед нич ким бу џе том и до де љу је га 
на осно ву су бјек тив них кри те ри ју ма оста лим уче сни ци ма у 
од но су на вред но сне ка те го ри је та ко да се мо же де си ти да 
по вла шће ни уче сни ци до би ју ви ше нов ца, ко ји се он да ко
ри сти за хра ну то ком не де ље. Ка ко би оп ста ли, уче сни ци 
су при мо ра ни да кра ду јед ни од дру гих, раз ви ја ју стра те
ги је оп стан ка ко је се ба зи ра ју на уце њи ва њу, прет ња ма и 
сплет ка ре њу, да кле, нај ни жим вред но сним стра те ги ја ма ко
је љу ди по зна ју. Не ма ње ва жно, име овог ри ја ли ти про гра
ма је из ве де но из пој ма за дру жног ор га ни зо ва ња (за дру гар
ства) ко ји озна ча ва рав но прав ност и со ли дар ност у по гле ду 
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распо де ле за јед нич ких до ба ра, чи ме се ус пут но ути че на 
дис кре ди то ва ње овог пој ма у јав ном дис кур су. 

Циљ те ле ви зиј ских про гра ма ко ји су про из ве де ни да би 
при ву кли пу бли ку је ис кљу чи во да за др же па жњу и омо гу
ће ре кла ми ра ње. За рад што бо љег ко мер ци јал ног учин ка, 
раз ви ја не су стра те ги је кре и ра ња дру штве них си ту а ци ја чи
јим би се екс пло а ти са њем ути ца ло на по ве ћа ње гле да но сти. 
Основ на стра те ги ја ти че се од ре ђи ва ња уло га уче сни ци ма у 
од но су на њи хо ве ка рак тер не осо би не, ко је про дук ци ја од
ре ђу је ода би ром оста лих уче сни ка. У при ли ка ма ко је ути
чу на пси хич ку ста бил ност, по пут за то че но сти, из глад њи
ва ња, на мер ног про во ци ра ња, уче сни ци ма сла би кон тро ла 
по на ша ња, што пред ста вља по ље за кре и ра ње су ко ба. Кроз 
садржај ди ја ло га уче сни ка на слу ћу је се да про дук ци ја ко ри
сти и стра те ги је уце не сма ње њем или уки да њем хо но ра ра, 
што је те шко до ка за ти, јер су њи хо ви уго во ри тај ни. Уко
ли ко је то, пак, исти на, то би пред ста вља ло не дво сми сле но 
кр ше ње За ко на о ра ду и мо рал них на че ла, јер њи хо ва рад
на пра ва не ма ко да за сту па. Пот пу ну изо ло ва ност уче сни ка 
у од но су на оста ле сег мен те њи хо вог жи во та, про дук ци ја 
ко ри сти ка ко би ути ца ла на ток раз во ја си ту а ци ја из ме ђу 
уче сни ка. Еми си је ко је су у по чет ку при ка зи ва не с основ
ном функ ци јом пре гле да де ша ва ња уну тар ри ја ли ти ја, да
нас се ко ри сте за при вре ме ни из ла зак уче сни ка из про гра ма. 
По пут про ла за из ме ђу два све та, по ста ле су је дан од глав
них ин стру ме на та за уно ше ње не ми ра ме ђу уче сни ци ма и 
креира ње но вих за пле та. 

Тра ја ње ри ја ли ти про гра ма је по сте пе но ра сло у од но су на 
њи хо ву при сут ност у ме диј ском про сто ру. У по је ди ним про
гра ми ма до ма ће про дук ци је (Па ро ви, Мал ди ви) тра ја ње је 
не де фи ни са но, та ко да се де ша ва да уче сни ци про ве ду пре
ко го ди ну да на у ри ја ли ти про гра му. Сме њи ва њем се зо на и 
про дук ци јом ри ја ли ти зве зди − тј. љу ди ко ји сти чу ин стант 
по пу лар ност уче шћем у ри ја ли ти про гра му и на ста вља ју да 
за основ но за ни ма ње има ју уче шће у ме диј ски по сре до ва ној 
ре ал но сти − ства ра ју ути сак да се зо не има ју нео гра ни че но 
тра ја ње. Та ква пер цеп ци ја ни је слу чај на, она је усло вље ња 
ре ци кли ра њем уче сни ка, мо де ла по на ша ња, по пу лар них 
про грам ских са др жа ја, али не рет ком си ту а ци јом да уче сни
ци по из ла ску из јед ног, на ста вља ју жи вот у дру гом ри ја ли
ти про гра му. На тај на чин се кре и ра јед на вр ста кон ти ну и
те та ко ји мо же мо раз у ме ти као ме тапро грам, јер иа ко си ту
а ци о но устро је ни та ко да се раз ли ку ју, они кре и ра ју је дан 
ри ја ли ти уни вер зум. Сто га цео фе но мен не мо ра мо по сма
тра ти сег мен тар но, већ као јед ну це ли ну ко ја де ли са др жај, 
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ор гани за ци ју и фор му, а ко ји пре ва зи ла зи фор мат се ри ја ла 
ко ји има огра ни че но тра ја ње. 

Ре гу ла ци ја ме диј ске сло бо де као  
иза зов ме диј ских по ли ти ка

У др жа ва ма у ко ји ма по сто ји бри га о обра зо ва њу и мо рал
ном вас пи та њу љу ди, сва ко пи та ње ко је се ти че дру штве не 
ствар но сти се мо ра сма тра ти по ли тич ким пи та њем. Ме диј
ска ин ду стри ја ко ја је „за сно ва на на сен за ци о на ли зму за рад 
ко мер ци јал них ци ље ва, ни је ин ду стри ја ко ја се мо же на да
ти да ће дру штво учи ни ти бо љим”.13 Не ки од мо да ли те та 
од го вор но сти, етич ког по сло ва ња и де ло ва ња ме ди ја, ре гу
ли са ни су про фе си о нал ним етич ким кон тек сти ма меди ја. У 
Ср би ји је Ре гу ла тор но те ло за елек трон ске ме ди је овла шће
но прав но ли це за спро во ђе ње утвр ђе не по ли ти ке у обла
сти пру жа ња ме диј ских услу га, уна пре ђи ва ња ква ли те та и 
ра зно вр сно сти услу га елек трон ских ме ди ја и пру жа ње до
при но са очу ва њу, за шти ти и раз во ју сло бо де ми шље ња и 
из ра жа ва ња у ци љу за шти те ин те ре са јав но сти у обла сти 
елек трон ских ме ди ја и за шти те ко ри сни ка услу га елек трон
ских ме ди ја, у скла ду са од ред ба ма За ко на о елек трон ским 
ме ди ји ма.

Ме диј ска сло бо да и ту ма че ње де мо кра ти је у  
ме диј ском про сто ру Ср би је

Пре ма ре то ри ци јав них на сту па и ис ка за у ме ди ји ма раз ли
чи тих чи ни ла ца у лан цу медијскe индустријe у Ср би ји − од 
до но си о ца од лу ка и еко ном ских екс пе ра та, до оних ко ји се 
про из вод њом ме диј ских са др жа ја ба ве − де мо кра ти ја у ме
диј ском про сто ру, и кул ту ри уоп ште, че сто се по и сто ве ћу је 
с нео ли бе рал ним при сту пом у об ли ко ва њу со циоеко ном
ског окру же ња. Сход но та квом ви ђе њу кул тур не де мо кра
ти је, ме ди ји про из во де и еми ту ју са др жа је за ко је ве ру ју да 
од го ва ра ју прет по ста вље ним по тре ба ма хе те ро ге не пу бли
ке, а из бир љи ва пу бли ка на тр жи шту про су ђу је о ва жно сти 
по сто ја ња та квог са др жа ја. 

У том сми лу зна чај но је спо ме ну ти при мер јав не по ле ми ке 
из ме ђу ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња и вла сни ка ко мер
ци јал не те ле ви зи је у Ср би ји, јер ого љу је два до ми нант на 
ста но ви шта у до ма ћим при ли ка ма ко ја зна чај но ути чу на 
при ступ ре ша ва њу пи та ња ри ја ли ти про гра ма. По ле ми ка 
је во ђе на пу тем јав них пи са ма об ја вљи ва них у ме ди ји ма, а 
про за ич ни тон из ја ва от кри ва да иза све га не ма ја сне на ме ре 

13 Tju rou, Dž. (2009) Me di ji da nas. Uvod u ma sov ne ko mu ni ka ci je II, Be o grad: 
Clio, str. 240.
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да се ути че на по бољ ша ње ста ња. Рас пра ву је по кре ну ла из
ја ва ми ни стра Ву ко са вље ви ћа да ће на ста ви ти да по зи ва све 
те ле ви зи је ко је ко ри сте на ци о нал ну фре квен ци ју да у сво
јим про гра ми ма „сма њу ју ко ли чи не про ста клу ка, вер бал не 
и те ле сне пор но гра фи је и дру гих ска ред них об ли ка по на ша
ња”.14 Из са др жа ја рас пра ве се мо же за кљу чи ти да зва нич на 
по ли ти ка ми ни стар ства за ду же ног за ин фор ми са ње, ко ја је 
усме ре на ка цен тра ли за ци ји упра вља ња ме диј ским про сто
ром у ци љу сти ца ња овла шће ња да „санк ци о ни ше ло ше вла
да ње ме ди ја”, пот пу но за о би ла зи за ко ном оси гу ра не над ле
жно сти не за ви сног ре гу ла тор ног те ла и до во ди у пи та ње 
де мо крат ске прин ци пе ре гу ла ци је ме диј ског тр жи шта.

Ана ли зи ра ју ћи при ме ње не пси хо ло шке за ко не на со цио –
по ли тич ке стра те ги је па си ви за ци је ак тив них по ли тич ких 
би ћа, Но ам Чом ски (No am Chomsky) ис ти че не ко ли ко стра
те ги ја ма ни пу ла ци је пу тем те ле ви зиј ских са др жа ја, и то: 
стра те ги ју дис трак ци је или оме та ња упо тре бом не ва жног, 
ко јом се од вра ћа па жња јав но сти од ва жних пи та ња и про
ме на о ко ји ма од лу чу је по ли тич ка и еко ном ска ели та; за тим, 
охра бри ва ње осред њо сти као по жељ не вред но сти, уз уки да
ње по др шке про мо ци ји кул ту ре и на у ке; и нај зад, ства ра ње 
осе ћа ја кри ви це, кроз убе ђи ва ње по је ди на ца да од го вор ност 
за соп стве ну не сре ћу по сле ди ца њи хо вог оскуд ног зна ња, 
огра ни че них спо соб но сти или не до вољ ног тру да. Циљ је 
да се гра ђа нин као по ли тич ки су бјект од го во ри од по тра ге 
пра вих узро ка ло ших усло ва жи во та и по бу не про тив еко
ном ског си сте ма. У де ло ва њу ко мер ци јал них еми те ра се ове 
стра те ги је не сум њи во мо гу пре по зна ти, а по твр ду то ме да
ју и ре ак ци је вла сни ка те ле ви зи је „Пинк” на из ја ву ми ни
стра кул ту ре и ин фор ми са ња. Он ис ти че да „иа ко жи ви мо у 
ли бе рал ној епо хи де мо кра ти је ко ја ни је са вр ше на, али ко ја 
има сво ја пра ви ла”, ме ђу ко ји ма је нај ва жни је то да „на род 
вр ши из бор све га па и те ле ви зиј ског про гра ма”, те да ми
ни стар ство не мо же да ути че на во љу гра ђа на да пра те свој 
оми ље ни про грам. Бу ду ћи да је у пре пи сци спо ме ну та и од
го вор ност Ре гу ла тор ног телa за елек трон ске ме ди је, Оли ве
ра Зе кић, чла ни ца Са ве та РЕМа, је на те ле ви зи ји из ја ви
ла да то те ло не ће раз ма тра ти, ка ко је на ве ла, „не су ви сле, 
и пре све га не за ко ни те, на зо ви, пред ло ге ми ни стра кул ту ре 
и ин фор ми са ња” по зи ва ју ћи се на пра во сва ког гле да о ца да 
„би ра ме диј ске са др жа је ко је ће пра ти ти”. Раз от кри ва ју ћи 
спре гу ка пи та ла и по ли ти ке, ова си ту а ци ја упра во по ка зу је 
да на род ни је у мо гућ но сти да сло бод но би ра, а да је у кон

14 Ми ни стар Ву ко са вље вић је го во рио у окви ру де ба те „Је ли ствар но 
леп ше с кул ту ром?” одр жа не у Кул тур ном цен тру „Па ро брод“; Ви де ти 
више на:  http://uk sta ri grad.rs /je li stvar nolep sesakul tu rom/. 
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тек сту нео ли бе рал ног со циоеко ном ског по рет ка кон тро ла у 
ру ка ма при ват них ли ца чи ји је основ ни ин те рес усме рен ка 
про фи ту. Си ту а ци ја је до дат но усло жње на, јер овла шће ни 
др жав ни ор га ни из бе га ва ју ћи од го вор ност, ста ју на стра ну 
ко мер ци јал них еми те ра ко ји не по шту ју за кон. Ре фе ри шу ћи 
на ову си ту а ци ју, ау то ри те ти у овој обла сти ука зу ју да је реч 
о „си сте мат ској агре си ји кроз про ста штво, кроз уби ја ње во
ље за од лу чи ва њем, спо соб но сти за кри тич ким ми шље њем 
и сен зи би ли за ци ју за не што до бро, вред но, пра вич но, исти
ни то.”15 Ка да је реч о уло зи ме ди ја у об ли ко ва њу дру штве не 
и по ли тич ке ствар но сти у де мо крат ским дру штви ма, Но ам 
Чом ски ис ти че две раз ли чи те, су прот ста вље не кон цеп ци
је де мо кра ти је ме ди ја. Пре ма јед ној, де мо крат ско дру штво 
је оно у ко јем јав ност има сред ства да на осми шљен на чин 
уче ству је у упра вља њу соп стве ним про це си ма, а сред ства 
за ин фор ми са ње су до ступ на и бес плат на. Док је ал тер на
тив но по и ма ње оно да се јав но сти мо ра за бра ни ти да упра
вља соп стве ним про це си ма, а сред ства ин фор ми са ња мо ра
ју би ти уско и стро го кон тро ли са на, што мо жда зву чи као 
нео бич на кон цеп ци ја де мо кра ти је, али ва жно је раз у ме ти да 
је она пре вла да ва ју ћа.16

За ову те му ва жно је спо ме ну ти ини ци ја ти ве гра ђа на и по
кре та ње пе ти ци ја за уки да ње и о гра ни ча ва ње при ка зи ва ња 
ри ја ли ти про гра ма ко је се из го ди не у го ди ну из но ва по кре
ћу. На род ној скуп шти ни је пре да то пре ко 40 хи ља да пот пи са 
гра ђа на ко ји ма се тра жи из ме на за ко на о елек трон ским ме
ди ји ма та ко да се оне мо гу ћи еми то ва ње ри ја ли ти про гра ма 
ужи во, а уве ћа еми то ва ње кул тур ноумет нич ког про гра ма и 
про гра ма на ме ње ног де ци и мла ди ма. Та ко ђе, у зва нич ном 
са оп ште њу пе ти ци је се ис ти че да ни је реч о уки да њу ри ја
ли ти про гра ма, већ по што ва њу за ко на.17 Ис по ста вља се да је 
у јав ном дис кур су фо кус про бле ма еми то ва ња ри ја ли ти про
гра ма при мар но усме рен ка ње го вој естет ској при ро ди, ко ја 
се сма тра не при клад ном и не по жељ ном у ме диј ском про сто
ру. У та квом при сту пу раз у ме ва њу овог фе но ме на про пу
шта се при ли ка да се са гле да ју ши ри по ли тич ки и еко ном
ски про бле ми ко ји об ли ку ју сва ко днев ни жи вот, угро жа ва ју 
јав ни ин те рес и при ва ти зу ју пра во на од лу чи ва ње, а који 

15 Ци тат је из ве ден из го во ра проф. др Див не Вук са но вић у еми си ји Црве
на ли ни ја – о са да шњо сти и бу дућ но сти ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји, 
https://www.you tu be.co m/watch?v=0EdQEs59Pqs, 54’15’’, при сту пље но у 
ју ну 2019. го ди не.

16 Chomsky, N. (1997) Me dia Con trol: The Spec ta cu lar Ac hi e ve ments of  
Pro pa gan da, Se ven Sto ri es Press, р. 5.

17 Ви де ти: https://pe ti ci je.sr bi ja u po kre tu.or
g/?fbclid=IwAR1DH3F9scAdWQ24D5ia IUY2Bk 93MkVujQ
LlJWVflmCr2JsfdmjBywRPg



100

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ

превази ла зе све об ли ке не до лич ног по на ша ња уче сни ка ри
ја ли ти про гра ма, ко ји у кон тек сту ши рег про бле ма пред ста
вља ју ла ку ме ту. Да кле, ва жно је ука за ти на си стем ко јем 
је до зво љен прав ни и еко ном ски ле ги ти ми тет да про на ла зи 
пла ће не про та го ни сте ко ји ће за но вац при ста ја ти да уче
ству ју у ин ду ко ва њу нај јеф ти ни јих и нај ба нал ни јих са др жа
ја у ци љу оства ри ва ња глед но сти и про фи та ко мер ци јал них 
еми те ра, чи ји је по вла шћен ста тус у Ср би ји омо гу ћен кроз 
ди рект ну спре гу с но си о ци ма вла сти. 

За кљу чак

У струч ној јав но сти се ри ја ли ти про гра ми че сто озна ча ва ју 
као бу дућ ност те ле ви зи је. Пост мо дер ни стич ки при ступ по
зајм љи ва ња и ком би но ва ња еле ме на та по зна тих те ле ви зиј
ских фор ма та ко ји је за сту пљен у ри ја ли ти про гра му, до но си 
и спе ци фич ност ко ја овај жа нр из два ја у од но су на оста ле, а 
то је да нај ди рект ни је ус по ста вља ре ла ци ју од но са ме диј ске 
ин ду стри је и „обич них” љу ди. То су окол но сти ко је се мо гу 
сма тра ти по пу но но вим, на ро чи то за уче сни ке ко ји се све 
че шће би ра ју из ре до ва ано ним них. Тра си ра ју ћи пут за раз
ли чи те ин тер вен ци је у ор га ни за ци ји дру штве них ре сур са и 
људ ског ра да, овај хи брид ни фор мат пред ста вља те рен на 
ко јем се мо гу ис по љи ти екс пло а та тор ски ме ха ни зми ме диј
ске ин ду стри је, што пред ста вља но ве етич ке иза зо ве у ме
диј ском про сто ру. У ра ду се по ка зу је да те ле ви зи ја у окру
же њу „ко мо ди фи ко ва не ре ал но сти”, под стак ну те нео ли бе
рал ном тран сфор ма ци јом јав ног у при ват но, мо же да слу жи 
ин стру мен та ли за ци ји еко ном ског и ду хов ног сиромаштва у 
ко мер ци јал не свр хе. 

Услед уру ша ва ња ре гу ла тор них си сте ма и не по сто ја ња по
ли тич ке во ље у Ср би ји за уна пре ђе ње ста ња у ме ди ји ма 
ра сте не по ве ре ње гра ђа на у исти ни тост ин фор ма ци ја, ма
ни пу ла ци ја ме диј ским са др жа јем и зло у по тре ба ме ди ја у 
про па ганд не свр хе је све че шћа, а ме ди ји све ви ше по ста
ју ин стру мен ти за оства ри ва ње еко ном ске до би ти. У та
квим окол но сти ма, ис ти ца ње ри ја ли ти про гра ма као је ди
ног мо де ла за осна жи ва ње дис функ ци о нал них об ли ка по
на ша ња пу тем ме ди ја, мо же се ту ма чи ти као нео д го во ран 
став пре ма јав ном ин те ре су. Уко ли ко је циљ оства ри ва ње 
кон крет ног по ма ка у по гле ду уна пре ђе ња ме диј ске сфе ре, 
дру штво ко је бри не о мо рал ном вас пи та њу и обра зо ва њу 
сво јих гра ђа на мо ра мно го ши ре и од го вор ни је са гле да ти 
дру штве нополитич ку си ту а ци ју да нас, ко ју из ме ђу оста лог 
конституише и ме диј ски про стор. 

Спре га ин те ре са вла сти и при ват ног ка пи та ла на сто ји да 
уки не иде ју о ме диј ској сло бо ди као про сто ру исти не, 
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интегри те та и од го вор но сти у ци љу па си ви за ци је гра ђа на 
као ак тив них по ли тич ких су бје ка та. Сход но то ме, ме диј
ска сло бо да се до во ди до ни воа ап сур да и зло у по тре бе ме
диј ског про сто ра, у ко јем је мо гу ће ис по ља ва ти про за ич на 
пре ко ра че ња дру штве но при хва ће ног ко дек са по на ша ња 
у јав ном про сто ру ме ди ја, чи ја пре на гла ше на кон тро верз
ност за ма гљу је ре ал не од но се екс пло а та ци је не по сред них 
уче сни ка, њи хо вог ра да, ма те ри јал ног ста ту са, пат ње и кр
ше ња основ них људ ских пра ва, уз све прет ход но ис пи та не 
по сле ди це на пу бли ку. Као је ди ни си гу ран пут пре ва зи ла же
ња на ве де них спе ци фич них и оп штих про бле ма ко ји по га
ђа ју сфе ру ме ди ја, на ме ће се по тре ба за ја ча њем кри тич ког 
ми шље ња и раз во ја све сти гра ђа на, ка ко би се осве сти ле и 
раз у ме ле ко ре ла ци је ин стру ме на та вла сти и при ват ног ка пи
та ла ко ји ма се кроз ме диј ски про стор ути че на об ли ко ва ње 
со циоекономског окру же ња и уки да ње јав ног ин те ре са.
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REALITY SHOWS 

ABSURDITY OF THE MEDIA FREEDOM OR  
EXPRESSION OF THE MEDIA MARKET

Due to great success they have achieved, reality TV programmes have 
been subject of public debates in Serbia, regarding their social, cultural 
and political implications for the society. For the first time, psychological 
crises, violence, pornography, examples of fleeting fame and failure can 
be seen on live television, as experiences associated with real, human 
stories. Although a significant part of the public criticizes such content 
for being marketed in the media space, the subject of these discussions 
is not only aesthetical but also political, because the decisionmakers 
have different views on the issue of ethical responsibility. Caused by the 
lack of political will and by the hindered ability to control the content 
that is publicly aired, the basic dilemma refers to the extent to which 
such content reflects the idea of media freedoms, i.e. to which extent 
they cross the ethical, aesthetical and legalregulatory boundaries. The 
paper argues that the phenomenon of reality programmes in Serbia 
should not be viewed outside the economic framework in which 
they were created and in which they are being developed. Thus, it is 
argued that the genre of programming is part of a broader tendency 
to transform the media space into a field of entertainment, which 
facilitates the commodification of the entire sphere of the media. 
Through a historicalcomparative analysis of the development of reality 
programmes in Serbia, a critical analysis is given of their content and 
standards governing the media space, the problem of the ethics of the 
economic model in relation to which this media format is organized. 
Furthermore, the paper examines the specifics of reality programmes 
produced and broadcast in the Serbian media space, considering that 
the basic ethical task of the media is to recognize and present reality 
in a socially responsible manner, respecting human dignity and human 
rights. The content and form of the aforementioned reality series 
are linked to specific financing models, publicprivate relations and 
working conditions in Serbia. Understanding the correlation of these 
elements with the neoliberal approach in shaping the socioeconomic 

environment, is the fundamental objective of this paper.

Keywords: reality programmes, media ethics, media freedoms, neolib
eralism, media policies




