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ПРОГРАМИ
Сажетак: По ку ша ва ју ћи да те мељ но са гле да мо фе но мен ри ја ли
ти про гра ма у Ср би ји ука зу је мо на ак ту ел ну спре гу ду ха па лан ке 
и нај пер фид ни јих по ли тич коме диј ских ин ста ла ци ја кри ми нал но
фа ми ли ја ри стич ког бал кан ског нео ли бе ра ли зма. Гло бал на ин ду
стри ја да нас има  циљ да по је дин ца за ба ви до тач ке по ли тич ке и 
сва ке дру ге оба мр ло сти, па је та ко и функ ци ја ра зних се ри ја и ТВ 
про гра ма (ри ја ли ти) пре вас ход но за бав на. Уз све оп шту де гра да
ци ју обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре, до шло је до сла бље ња кри тич ког 
апа ра та и сни жа ва ња ни воа то ле ран ци је, а на тај на чин сва ка вр
ста са др жа ја, ма ко ли ко ба на лан или лош био, на ла зи сво ју пу бли
ку ко ја не ма по тре бу за по бу ном бу ду ћи да је ње на па жња ве о ма 
пер фид но усме ре на на мар ги нал не те ме. Ин си сти ра ње на три ви
јал ним те ма ма на ши рем пла ну ре зул ти ра по ли тич ком апа ти јом 
и оп штом не за ин те ре со ва но шћу за пи та ња од ши рег интере са.

Кључне речи: ри ја ли ти про грам, фе но мен, кул ту ра, по ли ти ка, 
дру штво, обра зо ва ње, нар ци си зам

Увод
Ми смо из гна ли ле по ту, Гр ци су уста ли на оруж је због ње. 

Ал бер Ка ми   

„Кул ту ра ни је са мо оно што чи та мо,  пи ше мо, што сли ка мо, 
зи да мо – већ је кул ту ра и по глед, и осмех, и по на ша ње, и 
ге сти ку ла ци ја и го вор” – ре чи су Иве Ан дри ћа. За пи тај мо се 
шта би ре као наш вр ли књи жев ник да ко јим слу ча јем види 
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на шу ствар ност: но ви не, ТВ про грам, ри ја ли ти је, све ово са 
чим нам де ца од ра ста ју, је зик на ших по ли ти ча ра, уоп ште 
ни во кул ту ре да нас, ово вре ме „бу ке и бе са” – у ко јем тре
ба га ла ми ти ја че од дру гих да би те чу ли, пра ви ти што ве ћу 
гу жву око се бе да би те ви де ли... Где је по ста ло нор мал но 
да се јед но ми сли, дру го го во ри, тре ће ра ди... Ни ки та Ми
ли во је вић сјај но асо ци ра ју ћи, на во ди ре чи кон зу ла Да ви ла 
из Трав нич ке хро ни ке (ми сле ћи на там ни бо сан ски ви ла јет): 
„Тре ба бе жа ти одав де, и то што пре. Јер, ов де се гу би и по
нос и ра зум и уло же на сна га, а не до би ја ни шта...”

Зна че ње ко је је кул ту ра ду го има ла, као по се бан до мен по
све ће них, као по ље у ко ме су сва људ ска дру штва струк ту и
ра ла свет на осно ву ду бљег сми сла, не ста је у пост мо дер ном 
све ту. Пост кул ту ру чи ни ме ђу деј ство но вог ти па кул ту ре у 
вре ме ну ин фор ма тич котех но ло шке ре во лу ци је и гло бал не 
екс пан зи је мул ти на ци о нал ног ка пи та ли зма. Го во ри мо о по
пу лар ној кул ту ри, кул ту ри сва ко днев ног жи во та у са вре ме
ном ме ди ја ли зо ва ном све ту при ла го ђе ном за ко ни ма по тро
шач ке кул ту ре. Го во ри мо о обич ним че сто три ви јал ним и 
ба нал ним ства ри ма, ко је су у нај ду бљој ве зи са еко но ми јом, 
иде о ло ги јом и по ли ти ком. 

„Обра зов ни су став на мјер но је про јек ти ран да би про из во
дио про сјеч не умо ве, оне спо со био уну тар њи жи вот, ус кра
тио уче ни ци ма знат ни је спо соб но сти во ђе ња и јам чио по
слу шне и не цје ло ви те гра ђа не – све да би се на род учи ни ло 
упра вљи вим” – пи ше Џон Га то (John Taylor Gat to)1. Да би се 
упра вља ло ми ли он ским ма са ма по треб но је љу де од ма лих 
но гу ли ши ти ра до зна ло сти, зна ти же ље, флек си бил но сти, 
пу сто лов но сти (по гле дај те де цу ка ква су пре но што кре ну 
у шко лу) и исто вре ме но их за ту пљи ва ти иди от ским про гра
ми ма или их за тр па ва ти бес ко нач ним ко ли чи на ма по да та ка 
и ти ме до би ја мо не си гур не, де мо ра ли са не, изо ло ва не по је
дин це без ве ре у лич ну ини ци ја ти ву и кри тич ко про ми шља
ње све та око се бе. 

Ста тус ме диј ске зве зде, ма кар и крат ко тра јан, пред ста вља 
кључ ни па ра ме тар успе ха у Ср би ји. Глав ни ју на ци гло
бал них ме ди ја 21. ве ка по ста ле су лич но сти ко је су сла ву 
сте кле за хва љу ју ћи де та љи ма из свог при ват ног жи во та. 
Мно ги од тих љу ди чак и не ма ју про фе си о нал ну би о гра фи
ју, али су због спрем но сти да де ле сво ју при ват ност с не
по зна ти ма сте кли сла ву и но вац. Цен трал но пи та ње сту ди је 

1 Gat to, J. (2010) Oruž je za ma sov no po u ča va nje: Pu to va nje na stav ni ka kroz 
mrač ni svi jet oba ve znog ško lo va nja, Za greb: Al go ri tam https://2012tran
sfor ma ci ja svi je sti.com/skol stvoobra zo va njeili tipro gra mi ra nje/oru zjeza
ma sov nopo u ca va nje
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„Звезде супер мар кет кул ту ре” Ма је Ву ка ди но вић2 је сте ути
цај та бло и ди за ци је ме ди ја на ства ра ње дру штве ног си сте ма 
вредности. 

За раз ли ку од прет ход них де це ни ја ка да су ин фор ма ци је о 
по зна ти ма би ле углав ном ве за не за та бло и де, спе ци ја ли зо
ва не ча со пи се, по пу лар не ма га зи не и од ре ђе не те ле ви зиј ске 
про гра ме, у пр вим де це ни ја ма но вог ми ле ни ју ма са др жа ји о 
јав ним лич но сти ма пре пла ви ли су го то во це ло ку пан ме диј
ски про стор. Ме диј ска кул ту ра ви со ко ра зви је ног по тро шач
ког дру штва по чи ва на ко мер ци ја ли за ци ји и та бло и ди за ци
ји. За хва љу ју ћи ри ја ли ти про гра ми ма обич ни љу ди до би ја ју 
мо гућ ност да по ста ну ме диј ске лич но сти. Да би се из бе гле 
по губ не ма ни пу ла ци је ве ли ки за да так пред на ма је ме диј ско 
опи сме ња ва ње гра ђа на, ту ма че ње ме диј ских по ру ка, ко је су 
че сто су бли ми нал не.

Иа ко се о оно ме што се гле да ли шту та квим про гра ми ма пла
си ра че сто де ба ту је, ре гу ла тор на те ла још ни су ус пе ла да 
ствар ност ри ја ли ти ја уве ду у гра ни це до брог уку са и здра
вог ра зу ма. Ми ло мир Ма рић, глав ни уред ник Хе пи те ле ви
зи је, ка же да по здра вља тих 55.000 гра ђа на Ср би је ко ји су 
пот пи са ли пе ти ци ју про тив ри ја ли ти ја, али да пет ми ли о на 
гле да те про гра ме. 

У че му је спе ци фич ност до ма ћих ри ја ли ти про гра ма? Као 
пр во, ри ја ли ти ја има сву да на све ту. Као дру го, ве ро ват но је 
да чак и гра ђа ни Же не ве ви ше во ле да гле да ју не ке швај цар
ске „Па ро ве” од опе ре „На бу ко”. У це лом све ту је кич за ба ва 
по пу лар ни ја од пра ве умет но сти. Ако по гле да мо ли сте про
да је књи га, увек је не ка од вер зи ја Џе ки Ко линс про да ва ни ја 
од Џо на та на Френ зе на. Али раз ли ка из ме ђу Ср би је и све та 
је у то ме што ов де не по сто ји ни шта осим тог тре ша, код нас 
су за раз ли ку од све та та бло и ди и ри ја ли ти го то во је ди ни 
сег мент жи во та.

Текст „Ово ни је текст о За дру зи 2, ово је текст о по ср ну лој 
др жа ви” Бо ри са Три ва на на сај ту NO IZZа из вор но je об ја
вљен 7. сеп тем бра 2018.: „ ..Ко ле ги ни ца ми је ју че ре кла ка
ко је њен све кар по ме рио ра ни је за ка за ну опе ра ци ју јер ни је 
хтео да про пу сти све ча ни по че так „нај ве ћег и нај ску пљег 
ри ја ли ти ја на све ту ика да.” Иа ко је вр ло ко мот но пљу ва ти 
ри ја ли ти је и окри ви ти их за ста ње у дру штву, од то га што 
нам се де ца дро ги ра ју до то га за што је про ки сло мле ко у 
фри жи де ру, то јед но став но ни је та ко. Мо жда је нај пре ци
зни је ре ћи да су ри ја ли ти ји пре сек ста ња у овом че мер ном 

2 Vu ka di no vić, M. (2013) Zve zde su per mar ket kul tu re: me dij ska sla va u po tro
šač kom druš tvu, Be o grad: Clio
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дру штву ко је смо до ве ли до иви це ту ге и ја да. Ми тро вић 
мо жда ни је учи нио мно го на уз ди за њу ове на ци је и очу ва
њу и ства ра њу кул тур ног на сле ђа, али и да ље ми слим да 
ка да би све ти на хте ла да гле да Бе ли ни је ву Нор му, Пинк би 
пу штао ари ју Ca sta di va 24 са та днев но ако тре ба. Јер то је 
оно што ко мер ци јал ни еми те ри ра де, да ју све ти ни оно што 
же ли, а не оно што јој тре ба, а све ти на јед но став но же ли да 
гле да ка ко Зо ри ца Мар ко вић об у че на у мла зно оде ло ша ма
ра Ле пог Ми ћу ко ји на гон до ли ју ри Ста ни ју на гли се ру по 
Има ги на ри ју му.”3 

Исто ри ја иде је ри ја ли ти про гра ма ста ра је ви ше од ве ка. Још 
је Х. Џ. Велс (Her bert Ge or ge Wells) пи сао о Ве ли ком Бра ту 
ко ји нас све по сма тра и пра ти шта ра ди мо. Пре ма овој иде ји 
је и на стао ри ја ли ти про грам Ве ли ки брат хо ланд ске про ду
цент ске ку ће Ен де мол. Ри ја ли ти ка квог да нас пре по зна је мо 
(ком би на ци ја игре, са пу ни це, до ку мен тар не дра ме – жан
ров ски ве о ма сло жен) на стао је још 70их го ди на 20. ве ка 
у Ве ли кој Бри та ни ји и САД. По сле хо ланд ског ри ја ли ти ја 
ова ква вр ста про гра ма је по ста ла по пу лар на ши ром све та. 

Еми то ва ње ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји је по че ло пре 17 го
ди на ка да је Пинк по чео са при ка зи ва њем Ле те ћег стар та  
а убр зо на кон то га и РТС са еми си јом Јед но став ни жи вот. 
За тим је сти гао Ве ли ки брат на Б92 у ко ме је по бе дио пи ја
ни ста (Иван Љу ба) а уче сни ци би ли све не ки оби чан при
сто јан свет. Ове су еми си је ка ко је вре ме од ми ца ло ме ња ле 
свој об лик и по ста ја ле су све сен за ци о нал ни је и екс пли цит
ни је у са др жа ји ма ко је ну де. Пом пе зне на ја ве но вих се зо на 
ових еми си ја су тра ја ле не де ља ма пре њи хо вог по чет ка и 
осим спе ку ла ци ја о то ме ко ји ће ри ја ли ти игра чи оти ћи у 
ко ји ри ја ли ти шоу, пи са ло се и да се ра ди о про јек ти ма ко
ји до са да ни су ви ђе ни на на шим про сто ри ма и за чи ју је 
ре а ли за ци ју из дво је но ви ше ми ло на евра. Пре ма на ја ва ма 
Жељ ка Ми тро ви ћа, вла сни ка Пин ка, са мо за но ву се зо ну За
дру ге је са гра ђен „бај ко вит има ги на ри јум” ко ји пред ста вља 
ком би на ци ју „Ве не ци је, Фи рен це и Мо на ка у по ку ша ју да 
се спо је три епо хе – по че так 16ог, 20ог и 21ог ве ка.” На
и ме, за по тре бе За дру ге са гра ђе на је кне же ви на са око сто 
обје ка та, мор ским за ли вом, бро до ви ма, гли се ри ма, олд тај
ме ри ма, мла зним оде ли ма и умет ни на ма од не про це њи ве 
вред но сти.4

3 Ви де ти: Tri van, B.  Ovo ni je tekst o Za dru zi 2, ovo je tekst o po sr nu loj dr ža vi 
(7. sep tem bra 2018), sajt NO IZZa https://no izz.rs /kon tra/ovo ni jeteksto
za dru zi2ov oje tekstopo sr nu lojdr za vi/kz 87pc 4

4 Ви де ти: An to nić, K (01. 11. 2018) Ri ja li ti pro gra mi, uzrok ili po sle di ca sta
nja u druš tvu?  https://www.ma si na.rs /?p=7729
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У по след њих не ко ли ко го ди на ри ја ли ти еми си је иза зи ва ју 
по де ље не и све гла сни је ре ак ци је у јав но сти. Ско ро сва ка 
но ва се зо на је за со бом до но си ла рас пра ве о ути ца ју ко ји 
ове еми си је има ју на дру штво, а по нај ви ше на мла ђе ге не
ра ци је. Ипак, ра ри тет је да је са но вом се зо ном по ле ми ку 
по кре нуо ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Вла дан Ву ко са
вље вић, ко ји је из ја вио ка ко сма тра да „ри ја ли ти про гра ми 
тре ба да бу ду пред мет по себ не прет пла те” јер су „сра мо та за 
ме диј ску сце ну” те „ду хов но и мен тал но уни шта ва ју је дан 
на род“. У ду ху ова квих кри ти ка о ри ја ли ти ју као про гра му 
ко ји „уби ја сна гу јед ног на ро да” на ста вља ју и мно ги глум
ци, по пут Бра ни сла ва Ле чи ћа ко ји на во ди да ова ква вр ста 
про гра ма „сро за ва кре ди би ли тет чо ве ка”. Мо ме нат да из ло
жи свој ко мен тар на ак ту ел ну те му је ис ко ри стио и бив ши 
ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Иван Та со вац, ко ји ис ти
че да се про тив ри ја ли ти ја „не тре ба бо ри ти ди рект но већ 
ства ра њем ква ли тет ни јих са др жа ја”. Вла сник Пин ка Жељ ко 
Ми тро вић су ве ре но од го ва ра: „Ови из ка ме ног до ба мо ра ју 
још да про чи та ју до ста ли те ра ту ре из обла сти ли бе рал ног 
ме диј ског тр жи шта. До та да, не ка ми ми ни стар бу де здра
во и до бро”, по ру чу ју ћи Ву ко са вље ви ћу да „ни је ни ка кав 
ми ни стар, већ ’ин кви зи тор’ са вре ме ног до ба.” Прет ход них 
го ди на све до ци смо пот пи си ва ња пе ти ци ја и одр жа ва ња 
про те ста за за бра ну ових сту пи да ри ја. На рав но, све је без
у спе шно.5 

На про те сте и све кри ти ке ко је му се упу ћу ју на ра чун по
тен ци ра ња ри ја ли ти про гра ма Жељ ко Ми тро вић је у сво ју 
од бра ну нај че шће из но сио став ка ко је „ме диј при ват на сво
ји на и да се ни ко не мо же ме ша ти у при ват но вла сни штво и 
ње го ву уре ђи вач ку по ли ти ку” а на стра ну ова квих оправ да
ња је ста ла и пре ми јер ка Ана Бр на бић не дав но из ја вив ши 
ка ко ри ја ли ти ни је спе ци фич ност Ср би је, од но сно да се „не 
мо же мо ба ви ти про гра ми ма при ват не те ле ви зи је.” Њи хо ве 
из ја ве су тач не и за пра во пред ста вља ју про дукт при ва ти за
ци је ме ди ја и под ре ђи ва ње про из вод ње ме диј ског са др жа ја 
тр жи шној ло ги ци. То зна чи да је ве ћи на ме ди ја при ну ђе на 
да про из во ди оне са др жа је ко ји се ис пла те, а то су у овом 
слу ча ју за бав ни и ри ја ли ти про гра ми. На осно ву ово га се 
мо же ре ћи да је јав ни ин те рес из бри сан из ме ди ја он да ка да 
је обе руч ке при хва ће на ло ги ка о све мо ћи тр жи шта.

„Љу ди ма тре ба об ја сни ти ства ри. Иде ја је да се при ват ним 
те ле ви зи ја ма да је кон це си ја и да оне сво јим про гра мом тре
ба да обо га те по ну ду ко ју Јав ни сер вис не мо же да об у хва ти. 
У за ко ну о елек трон ским ме диј има по сто је од ред бе да ти 

5 Исто.
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про гра ми мо ра ју да по ве ћа ва ју кул тур ну и ду хов ну по ну ду. 
Ако се ова кви са др жа ји (ри ја ли ти про гра ми) сма тра ју де
лом кул тур не и ду хов не по ну де, он да смо ми код дру штво 
у про бле му” 6 ка же Ву ко са вље вић. Оста је у ва зду ху пи та
ње за што се он да из два ја ју сред ства по ре ских об ве зни ка 
за функ ци о ни са ње ре гу ла тор них те ла ако она не ма ју ни ка
кву ре ал ну моћ да уче ству ју у об ли ко ва њу при хва тљи вог 
и на од ре ђе ном си сте му мо рал них вред но сти за сно ва ном 
култур ном обра сцу.

Кри ти ке ко је до ла зе на ра чун ри ја ли ти про гра ма се пре ма 
њи ма од но се као пре ма го ру ћем дру штве ном про бле му, та ко 
да се по ста вља пи та ње ка ква би си ту а ци ја у дру штву би ла 
ка да би се ри ја ли ти еми си је уки ну ле. Да ли би он да обра сци 
по на ша ња ко је смо гле да ли у тим еми си ја ма пре ко но ћи би
ли уки ну ти и из на ших окру же ња? Да ли би сви стра стве ни 
гле да о ци тих еми си ја од јед ном по че ли ма сов но да по се ћу ју 
по зо ри шта и кон цер тне са ле? Од го вор је, на рав но, не га ти
ван. По ку ша ва се при кри ти не до ста так по ну де би ло ка кве 
ал тер на ти ве.  На и ме, го то во исти са др жа ји се мо гу ви де ти и 
у фил мо ви ма, раз ли чи тим ин тер нет сај то ви ма, дру штве ним 
мре жа ма а на по слет ку и на ули ци. Дру гим ре чи ма, зна чај
ни је је по ста ви ти пи та ње шта мо же ути ца ти на раз вој кри
тич ког пре и спи ти ва ња пла си ра них са др жа ја? Осим то га, 
ква ли тет са мог обра зо ва ња је ди ску та би лан и окре нут ко мо
ди фи ка ци ји, а не јав ном ин те ре су (за шта је пра ви при мер 
не дав но уве ден ду ал ни си стем шко ло ва ња). Са овим је на 
кра ју по ве зан и по ло жај рад ни ка, чи ји се да ни сво де на це
ло днев не, ло ше пла ће не, ру тин ске по сло ве. У та квој си ту а
ци ји, не чу ди што ве ћи на гра ђа на Ср би је би ра да у сло бод но 
вре ме гле да еми си је чи ји је са др жај јед но ста ван и не зах те ва 
би ло ка кав ми са о ни и ин те лек ту ал ни на пор.

Со ци о ло зи и ана ли ти ча ри ме ди ја се сла жу да три ка рак те
ри сти ке пред ста вља ју су шти ну ри ја ли ти ја: во а је ри зам (од 
стра не пу бли ке), ег зи би ци о ни зам (уче сни ка) и ин тер ак ци
ја (иден ти фи ка ци ја пу бли ке са уче сни ци ма). Сва ка од њих 
по кре ће ве о ма сло же на кул ту ро ло шка, пси хо ло шка и со ци
о ло шка пи та ња око ко јих се струч ња ци не мо гу у пот пу но
сти сло жи ти. Сто га ни у струч ној јав но сти још увек не ма 
са гла сно сти о то ме шта у сво јој су шти ни пред ста вља ју ри
ја ли ти про гра ми: мо дер не гла ди ја тор ске игре, ре ал ну или 
без о па сну за ба ву, шан су за афир ма ци ју та лен та и кре а тив
но сти или мо жда лек за сми ре ње бо ла мо дер ног чо ве ка 
(свакоднев ни стрес). 

6 http://www.nspm.rs/hro ni ka/vla danvu ko sa vlje vicupro ble musmo ako je
ri ja li tide okul tur nepo nu deal isla zemsesaanombr na bicda vla danetre
badaseme saura dpri vat nete le vi zi je.html
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Без об зи ра на вул гар но сти, на си ље, не мо рал и сва ко дру го 
не нор мал но по на ша ње ко је већ де це ни ју про мо ви шу ја сно 
је да за ко но да вац не ће да их санк ци о ни ше јер те ле ви зи је 
ко је еми ту ју ри ја ли ти део про гра ма по све ћу ју ис кљу чи во 
бру тал ној про па ган ди вла да ју ће пар ти је пр вен стве но кроз 
бла ће ње по ли тич ких про тив ни ка и не ис то ми шље ни ка. Оно 
што је сва ка ко за ни мљи во је да осим Да на са и По ли ти ке 
сви пор та ли пре о ста лих шест днев них но ви на пре но се шта 
се де ша ва у ри ја ли ти ма. Од го вор ност је на ме ди ји ма ко ји их 
пре но се а све се де ша ва јер до кра ја ни је де фи ни са но да ли 
је он лајн из да ње штам па ног ме ди ја елек трон ски ме диј или 
штам па ни.

Уку пан ни во дру штве не све сти у Ср би ји сро зан је на ми
ни мум. До ми нант на свест у Ср би ји је вул га ри зо ва на, ба
на ли зо ва на, три ви ја ли зо ва на па он да и та бло и ди зи ра на. И, 
на жа лост, ни на ко ји на чин ни је су зби ја на од по ли тич ке и 
кул тур не ели те.

Сви ри ја ли ти про гра ми у су шти ни пред ста вља ју је дан озби
љан пси хо ло шки екс пе ри мент кон тро ле ума, ко ји слу жи не
ком дру гом. На ив но је ми сли ти да ове еми си је слу же са мо 
да се не шко ло ван на род, оби чан, оча јан, огор чен што не ма 
по сла, нов ца, бу дућ но сти, за ба ви и ора спо ло жи. Ме ђу тим, 
из над све га то га сто ји јед на мно го опа сни ја ствар. Ри ја ли ти 
про гра ми за пра во су по лу ге свет ских цен та ра мо ћи ко ји же
ле да нас кон тро ли шу и да ути чу на на ше ми сли – да се ба ве 
кон тро лом на шег ума. 

До ми на ци ја про фи та као основ не вред но сти у ме диј ској 
сфе ри ни је по сле ди ца са мо ко мер ци јал не усло вље но сти, 
већ она про из ла зи и из пре вла сти од ре ђе ног по ли тич ког 
обра сца ко ји је одав но сра стао са естра дом, а са да по ста је 
и део све о бу хват ног про це са пре тва ра ња на шег по ли тич
ког жи во та у ве ли ки ри ја ли ти про грам. У то смо се мо гли 
уве ри ти то ли ко пу та гле да ју ћи пре но се за се да ња На род не 
скуп шти не, сва ко днев не кон фе рен ци је за штам пу пре ми је ра 
Ср би је или сним ке са дру штве них мре жа, где се по ли ти ча ри 
по ја вљу ју као стар ле те или естрад не зве зде.

Не тре ба пра ви ти по себ не ана ли зе ме ди ја да би се до шло 
до јед но став ног за кључ ка о ствар ној свр си ових про гра
ма. Она је са др жа на у ре чи ма јед не од уче сни ца ри ја ли ти ја 
–  „Имам са мо три прох те ва – да је дем, спа вам и тро шим 
па ре.” У овом ис ка зу се мо же пре по зна ти на лич је дик та та 
све оп ште и су ро ве ко мер ци ја ли за ци је ко ја про жи ма све то
ко ве на шег жи во та. Као да се оства ру је ста ра иде ја о ко ва њу 
но вог чо ве ка, а ја сно је да су ри ја ли ти про гра ми онај ка луп 
за фор ми ра ње бе сло ве сне ма се ко ја за до во ља ва са мо го ле 
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ег зи стенци јал не ин те ре се, уз све отво ре ни ју бру та ли за ци
ју и гло ри фи ка ци ју про ста клу ка и нај при зем ни јих стра сти.

Го во ре ћи о укуп ној кул ту ри без на ђа на овом про сто ру, о 
до ми нант ном мо де лу кул тур ног жи во та у Ср би ји и о пот
пу ном рас ко ра ку из ме ђу обра зов ног и кул тур ног си сте ма 
да нас код нас, да ле ко се жним по сле ди ца ма ме диј ског фа во
ри зо ва ња вред но сти, Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић на ро чи то 
на гла ша ва да жи ви мо у кул ту ри по ни же ња, стра ха и без на
ђа. „Дру штво у ко јем ме ди ји ства ра ју вред но сти је ано мич
но дру штво, дру штво ко је ни је у ста њу да са мо кроз сво је 
кул тур не и обра зов не си сте ме про ду ку је вред но сти ко је ће 
да де ли нај ве ћем бро ју љу ди, дру штво под ло жно ма ни пу ла
ци ја ма, а ка ко прак тич но жи ви мо пред екра ни ма (ТВ, ком
пју тер, смарт фон), то нам је ме диј ска пи сме ност нео п ход на 
да би смо се од бра ни ли од ла жи, ксе но фо би је, је зи ка мр жње, 
пор но граф ског дис кур са.”7

Зо ран Па но вић до да је: „Ано ми ја је јед на од кључ них ре чи 
срп ског ра зо ре ног дру штва. Ано ми јом (по јам је упра во увео 
Емил Дир кем) озна ча ва се рас та ка ње дру штве них нор ми, 
кон фу зи ја мо рал них вред но сти, хи по кри зи ја, де лин квент
ност, иг но ри са ње и зло у по тре ба прав ног по рет ка, ства ра ње 
пи ра ми де не фор мал не мо ћи, оту ђе ње по је дин ца. Баш као 
да нас – дез о ри јен ти са ни чла но ви дру штва тра га ју за со ци
јал но по жељ ним обра сци ма по на ша ња. Или се пре пу шта ју 
ни хи ли зму.”8

Још од сре ди не осам де се тих го ди на про шлог ве ка по пу ли
стич ка ко му ни ка ци ја (при ла го ђа ва ње на ро ду) осва ја ме диј
ски и кул тур ни про стор Ср би је. „Ја сно је да кул тур на по ли
ти ка не сме да бу де ни по пу ли стич ка ни ели ти стич ка. Са да
шње дру штве не ели те кул ту ра и не за ни ма по себ но. Ово је 
вре ме про цва та, злат ног до ба по пу ли зма  уоп ште у за пад ном 
све ту. Зна ча јан аспект по пу ли зма је сте на ти ви зам, ет ни ци
за ци ја, раз ли чи ти об ли ци ло ка ли за ма, мек до нал ди за ци ја и 
умре жа ва ње кул ту ре спек та кла. Ин тер нет је омо гу ћио још 
ве ћу уни фи ка ци ју –гло ба ли за ци ју уку са ве ћи не. Ми ли он ски 
број пре гле да по сто ва по је ди них ју на ка Ју тју ба (нпр. Ба ка 
Пра се) ука зу ју на то до ко је ме ре су по пу ли стич ки са др жа ји 
(по себ но они с вре ђа њем) по пу лар ни и пре о вла ђу ју ћи. Ми
ле на Дра ги ће вић Ше шић сма тра да су пре су дан ути цај за 
ши ре ње по пу ли зма има ли и елек трон ски ме ди ји, а по себ
но та бло и ди. Ге не ра циј ски јаз се про ду био, па ви ше де де 

7 За рић, Г.  (1. мај 2018)  Оста ви све и чи тај, РТС 3,    https://www.you tu be.
co m/watch?v=FxeT2q_G0FE

8 Pa no vić, Z. (22. fe bru ar 2020) Ano mi ja kao sud bi na, Da nas   https://www.
da nas.rs /ko lum na/zo ranpa no vic/ano mi jakao sud bi na/
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и унуци не се де за јед но пред те ле ви зо ром да гле да ју „ка ко 
бо га ти пла чу”, већ је јед на ге не ра ци ја у За дру зи, дру га у Па
ро ви ма, а тре ћа на Ин ста гра му и Ју тју бу – сву где је вред но
сно исти оквир: на си ље и ми зо ги ни ја, на ци о нал на ме га ло
ма ни ја и ксе но фо би ја – све се то осна жу је јер ме ђу соб ни су
ко би по ве ћа ва ју гле да ност, гле да ност до но си но вац, а новац 
је је ди на дру штве норе ле вант на вред ност.”9

„Да нас ка да за ви сно од ин те лек ту ал них и ду шев них пре
фе рен ци мо же мо слу ша ти не ке од нај за ни мљи ви јих и нај
о бра зо ва ни јих љу ди да на шњи це и њи хо ве Ју тјуб на сту пе 
пот пу но је де пла си ра но жа ли ти се на ин фор ма циј ску бу ку 
и па као су ђе ња, лин чо ва ња и нај ек стрем ни јих стра сти ко је 
се сва ко днев но укр шта ју јер као што би ра мо про грам мо
же мо да би ра мо ин тер нет са др жај и на кра ју та ко вр ши мо 
и ода бир сво јих ми сли. Чо век сам би ра гра ни це оно га што 
ула зи у ње го ву ау ру и ње гов ин фор ма циј ски про стор” пи ше 
Иси до ра Бје ли ца и на ста вља: „Ка ко до ћи до све сти да тре ба 
да све де мо ра чу не са ми са со бом да ли же ли мо да бу де мо из
ло же ни и уву че ни у кр во лоч не игре сва ђа и су ђе ња у вир ту
ел ном про сто ру, да по ста не мо ин фор ма циј ска жр тва...? Јер 
као што смо кроз исто ри ју оста ли за пи та ни ко су сви они 
љу ди ко ји су ста ја ли у го ми ли и на ви ја ли док су љу де у аре
ни је ли ла во ви, па ко су сви они ко ји су апла у ди ра ли док су 
љу де јав но спа љи ва ли и ги љо ти ни ра ли на тр го ви ма, ја сно 
је да је по ли гон сен ке и нео све шће но сти огро ман и да сва ки 
ни ски кр во жед ни по рив увек има свој глас у гла ви ко ји му 
оправ да сво је при су ство и емо тив ни на ви јач ки ан га жман.”

Из „Реч ни ка су ви шних ре чи” Гор да не Ђе рић10 ја сно је да је 
ве за из ме ђу је зи ка и дру штве не ствар но сти то ли ко ја ка да 
го вор ни ци по не кад не успе ва ју да раз лу че ре чи од пој мо ва 
ко ји су њи ма име но ва ни, па као глав ну су ви шну реч срп ског 
је зи ка из два ја ју „ри ја ли ти шоу”, на во де ћи ви ше од два де
сет обра зло же ња за свој из бор: „нај јеф ти ни ји ово вре ме ни 
опи јум за на род”, „оку па ци ја ба нал но шћу и про ста клу ком”, 
„ко лек тив на хип но за”, „во а је ри зам као на ци о нал на ди сци
пли на”, „так ми че ње у псо ва њу и вре ђа њу”, „по ка за тељ оп
ште бес по сле но сти, ис пра зног тро ше ња вре ме на, бе жа ња од 
ре ал но сти; чист еска пи зам”…11 пи ше Рај на Дра ги ће вић.

9 Ђор ђе вић, М. (2. но вем бар 2019) Гло ба ли зо ван укус ве ћи не, По ли ти ка, 
Кул тур ни до да так.

10 Ви де ти: Дра ги ће вић, Р.  (12. ја ну ар 2020) Реч ник ко ји од у зи ма ре чи, По
ли ти ка http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/445660/Rec nikko jiod u zi mare ci

11 Исто. Лин гви ста и ан тро по лог Гор да на Ђе рић при ку пи ла је но во ком
по но ва не тво ре ни це и из ра зе ко је је пу тем ан ке те спро ве де не ме ђу сво
јим при ја те љи ма и ко ле га ма, из вор ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка, и 
об ја ви ла као „Реч ник су ви шних ре чи”. Ис пи та ни ци су пре ма соп стве
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Бла же но не зна ње ум ној пат њи не ста са лих

Шта би ре кле на ше ба ке и мај ке кад би ви де ле оно ли ке мла де 
љу де ко ји се де ме се ци ма, го ди на чак у ри ја ли типро сто ри ма 
до ко ни, љу де ко ји не ма ју по тре бу да чи та ју, сли ка ју, сви ра ју, 
да за по сле ру ке и мо зак, да ве зу, ши ју, штри ка ју, по пра вља ју 
или кр пе – да бу ду ко ри сни... Ово ни је жал за до брим, ста
рим тра ди ци о нал ним вре ме ни ма, већ жал за време ни ма кад 
се раз ли ко ва ло зна ње од не зна ња. 

Пи та мо се ода кле кре ну ти, шта чи ни ти да би се на ше дру
штво тр гло, из ву кло се из мо рал не ка љу ге, кре ну ло на пред... 
На рав но, од са мог по чет ка, од обра зо ва ња и вас пи та ња. Вас
пи та ва ње мо ра да бу де про цес и ин ди ви ду а ли за ци је и ин
те гра ци је, да кле по ми ре ње ин ди ви ду ал не је дин стве но сти 
са со ци јал ним је дин ством. Про цес ра шће ња и раз во ја je 
ве о ма сло жен про цес при ла го ђа ва ња су бјек тив них осе ћа ња 
објек тив ном све ту од ко га у ве ли кој ме ри за ви си лич ност 
и ка рак тер, као и на чин ми шље ња љу ди. Вас пи та ње естет
ског сен зи би ли те та је у овом про це су од фун да мен тал ног 
зна ча ја; јер, са мо ако су чу ла на ко ји ма се за сни ва и свест 
и ин те ли ген ци ја и спо соб ност ра су ђи ва ња до ве де на у хар
мо ни чан од нос са спо ља шњим све том, мо же се сма тра ти 
да је из гра ђе на ин те гри са на лич ност. Хер берт Рид (Her bert 
Read) у сво јој те о ри ји естет ског вас пи та ња „Вас пи та ње кроз 
умет ност” пи ше дa нај бли жа па ра ле ла струк ту ри лич но сти 
де те та ни је ми са о на струк ту ра ло ги ча ра, већ умет ни ка. Рид 
гра ди соп стве ну кон цеп ци ју мо рал но сти за сно ва ну на мо
гућ но сти иден тич не осно ве ети ке и есте ти ке, ко ју на ла зи мо 
и код Ши ле ра. Циљ вас пи та ња, као и умет но сти, тре ба да 
бу де да са чу ва ор ган ску це ло ви тост чо ве ка и ње го вих мен
тал них спо соб но сти. Пи та ње мо рал ног деј ства умет но сти 
при сут но је у мно гим пе да го шким те о ри ја ма. На при мер, 
пред став ни ци ан тич ке пе да го шке ми сли тре ти ра ли су умет
ност у не раз двој ној ве зи с мо рал ним вас пи та њем. И ка сни
ји те о ре ти ча ри, па и фи ло зо фи (Кант, Хе гел) при да ва ли су 
овом пи та њу по се бан зна чај. 

За пи тај мо се да ли др жа ва Ср би ја ви ди умет ност и ин те лек
ту ал но ства ра ла штво као би тан део стра те ги је свог раз во ја? 
Док Ру си де цу пред школ ског уз ра ста во де у ре дов не по се те 
Ер ми та жу, уче ћи их ле по ти од ма лих но гу (спек тар умет
нич ких пред ме та у Скан ди на ви ји и Хо лан ди ји), код нас се 
у основ носред ње школ ском си сте му сма њу је број ча со ва из 
ху ма ни стич ких пред ме та. Јав ни и ме диј ски про стор оби лу ју 
са др жа ји ма ко ји под сти чу нај при зем ни је чул не надража је. 

ним кри те ри ју ми ма су ди ли ре чи ма и на свој на чин ту ма чи ли син таг му 
„сувишна реч”.
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Ири на Су бо тић на гла ша ва да је обра зо ва ње пре пу ште но 
слу чај но сти ма и ло шим при ме ри ма, не са мо у Ср би ји не го у 
це лом све ту. Мла ди се исе ља ва ју, а др жа ва ни шта не чи ни да 
их за др жи, уско ро ће мо оста ти без обра зо ва них љу ди. Ду ал
но обра зо ва ње фор ми ра по лу шко ло ва не љу де ко ји на бр зи
ну сти чу зна ње да би по ста ли рад ни ци не ке ино стра не фир
ме. Све је ин стант, по вр шно. Ча со ви умет но сти из ба че ни 
су из на ших шко ла, а са да је тај део обра зо ва ња препуштен 
до број во љи по је ди них на став ни ка.12 

По гле дај мо ка ква нам је си ту а ци ја у по зо ри шти ма. Пра ва 
по зо ри шна пу бли ка ви ше не ста ну је ов де – то су они обра
зо ва ни љу ди ко ји су се ма хом исе ли ли из ове зе мље или не
ра до из ла зе из сво јих ку ћа. Но ве тен ден ци је, са мо љу би ве 
и пре тен ци о зне уда ља ва ју про сто ду шне гле да о це из са ла. 
Бе о град би тре ба ло да има бар 20 ин сти ту ци о нал них по зо
ри шних и де се так не фор мал них. По зо ри ште мо же по ста ти 
ла бо ра то ри ја но вих фор ми, иде ја, но ве осе ћај но сти и но вог 
ви ђе ња све та. 

У 21. ве ку упр кос ра сту оп штег са зна ња и тех но ло ги ја, чо
ве чан ство, ап сурд но, зна чај но на за ду је, љу ди све ма ње зна
ју и раз у ме ју... Ка ко до ла зи до то га...? Жак ле Гоф (Jac qu es 
Le Goff) у сво јој сту ди ји „Сред ње ве ков на ци ви ли за ци ја за
пад не Евро пе” за па њу ју ће пре ци зно ука зу је на ме ха ни зме 
ко ји упра вља ју и на шим вре ме ном и жи во ти ма. Ка ко је мо
гло до ћи до про па сти над моћ не ан тич ке ци ви ли за ци је пред 
по лу ди вљим, кул тур но и тех но ло шки на зад ним вар вар ским 
пле ме ни ма...? 

Ко рен тог про це са Ле Гоф не от кри ва у ру ши лач ким на је зда
ма вар ва ра и еко ном ском сло му, не го у но вим ин те лек ту ал
ним на ви ка ма – оби ча ју хри шћан ских ау то ра тог до ба да у 
ну жди по се жу за ан тич ком гра ђом, ин те лек ту ал ним ору ђем 
грч корим ског све та и да га као ка ме ње сру ше них хра мо ва 
угра ђу ју у сво ја де ла. Кључ но је што кле ри ци ра ног сред њег 
ве ка не ко ри сте из вор ни ан тич ки ма те ри јал – они уоп ште 
не чи та ју Ци це ро на или Квин ти ли ја на, не го по пу лар не ком
пи ла ци је, фи ло зоф ске дај џе сте ко ји су на ста ја ли у по зном 
Риму. 

Ово нас ите ка ко под се ћа на не ке са вре ме не по ја ве: јед ном 
ус по ста вљен, про цес ба на ли за ци је се не ће за у ста ви ти, а 
кул ту ра сред њег ве ка по ста је спек тар по јед но ста вље ња, ла
ког шти ва, што упо ре до пра ти оп шти пад кул ту ре, пи сме но
сти и тех но ло шких зна ња. Схва та мо да ци ви ли за ци ју Ри ма 

12 Ђор ђе вић, М. (8. фе бру ар 2020) Умет ност не мо ра да бу де ле па, 
Политика, Кул тур ни до да так. 
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ни су сру ши ли Ван да ли, Остро го ти или Ху ни, ко ји су са мо 
по ха ра ли бла га и ру ши ли ан тич ке гра ђе ви не – ци ви ли за ци ја 
ан ти ке уда ви ла се у соп стве ним „дај џе сти ма”. Да би, на кон 
ње, то чи ни ла и сва ка сле де ћа!13

Пи та мо се за што, упр кос на у ке и тех но ло ги је, све ви ше љу
ди жи ви све го ре. За што то ли ко љу ди да нас не ма по сао, или 
ра ди до из не мо гло сти да би скр стио крај с кра јем. Ре ак ци
ја на жи вот у ко јем обич не ства ри по ста ју лук суз че сто је 
ане сте зи ра ност, бек ство у не зна ње и апа ти ју, што ви ди мо 
по ка фи ћи ма и по ри ја ли ти ји ма – бек ство од жи во та и ње
го вих иза зо ва у „бла же но не зна ње”. Свим тим мла ђа ним 
пи том ци ма на че лу пи ше „што ма ње знам, ма ње се нер ви
рам“. Мла деж же ли да се скло ни од ру жне стра не чо ве чан
ства (зна ње о исто ри ји, ра то ви ма) у – не зна ње. 

Свет да нас жи ви ка ко жи ви из ме ђу оста лог и за то што се 
све ви ше љу ди тру ди да све де ми шље ње на нај ма њу мо гу
ћу ме ру. Да нас се ни ко не сти ди не зна ња, мла ди по нај ма ње. 
По што је бу дућ ност у ве ћем де лу све та све не из ве сни ја, шта 
ће нам по у ке про шло сти? Ам не зи ја је за јед нич ки име ни тељ 
свих на ро да – да ни је та ко, зар би љу ди у то ли ко зе ма ља 
де мо крат ски вра ћа ли на власт оне ко је су их уби ја ли, упро
па шћа ва ли, пљач ка ли, са мо не ко ли ко го ди на по сле ка та кли
змич них кри за? Кад у шко ла ма де ца по ста ну ап со лут но за
шти ће на од ру жних исто риј ских на ра во у че ни ја, кад њи хо во 
мен тал но здра вље бу де ап со лут но за шти ће но од раз ми шља
ња, мо жда ће свет за и ста по ста ти јед но ве ли ко, крот ко ста
до по слу шних по тро ша ча, „ум ној пат њи не ста са ло” (Бра на 
Петро вић), ни чим уз не ми ра ва но, иде а лан на род о ко јем са
ња ју сви ап со лу ти сти, по пу ли сти и дру ги де ма го зи све та.14

Од ра ста ње омла ди не у мен тал но  
не зре лом дру штву

Кључ ни фак тор од ра ста ња мла дих је фор ми ра ње њи хо вог 
иден ти те та, ства ра ње пој ма о са мом се би. На у ка (по го то во 
ло го те ра пи ја) упо зо ра ва да зе мље нео ли бе ра ли зма при пре
ма ју мно штво на чи на да чо ве ка обез ли че ка ко би гу бит ком 
сво га Ја по стао вер ни по слу шник у функ ци о ни са њу си сте
ма. У све ту ша ка моћ ни ка до ми ни ра ве ћи ном обез ли че них 
љу ди. А чо век без свог иден ти те та гу би сми сао жи во та, по
ста је вер ни по да ник си сте ма, да но ноћ но услу жен ри ја ли ти 
за ба ва ма, по вла чи се и уз ком пју тер. Гу би так сми сла жи во та 

13 Ви де ти: Буб ње вић, С. (11. ја ну ар 2020) Сви та ње мрач ног до ба, По ли ти
ка, Кул тур ни до да так. 

14 Ан ђић, Б. ( 16. но вем бар 2019) Ум ној пат њи не ста са ли, По ли ти ка,  
Кул тур ни до да так.
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иза зи ва не у ро зе, агре сив ност, ал ко хо ли зам, дро ги ра ње, па и 
са мо у би ства.15 Од ра ста ње мла дих од ви ја се у сен ци обез ли
ча ва ња и усме ра ва ња на вир ту ел ни жи вот. По ре чи ма Хан са 
Маг ну са Ен цен сбер ге ра (Hans Mag nus En zen sber ger) „ко је 
го спо дар, а ко слу га не ре ша ва се са мо на осно ву то га ко 
рас по ла же ка пи та лом и оруж јем, не го ко рас по ла же све шћу 
дру гих.”

Мен тал но не зре ло дру штво, пре ма, Ери ху Фро му, (а то би 
да нас био нео ли бе ра ли зам) ка рак те ри ше не спо соб ност да 
се во ли и ра ди, ства ра не по ве ре ње ко је пре тва ра чо ве ка у 
ору ђе упо тре бе и екс пло а та ци је, ли ша ва га осе ћа ња сво га 
ја. Уме сто да мла ди љу ди са фор ми ра ним иден ти те том бу ду 
сло бод ни го спо да ри свог жи во та, они се по вла че, изо лу ју. 
Ве о ма је зна ча јан и Фро мов став да ду шев но здра вље чо
ве ка не зна чи ње го во при ла го ђа ва ње дру штву, већ дру штва 
чо веко вим по тре ба ма. 

Кад је у пи та њу ду шев но здра вље, да нас у дру штву до ми
ни ра три ја да пси хо со ци јал не ам не зи је, нар ци со ид них про
по ве ди и кљу ка ња чо ве ко ве ду ше ле ко ви ма, нар ко ти ци
ма... Мо гли би смо ре ћи умрт вља ва њем из ме ђу оста лог и 
ријалити про гра ми ма. 

Гро те ска као на го ве штај ха о са

Све ово што нам се да нас до га ђа на пла ну ду ше и дру штва (и 
ри ја ли ти) je гро теск но, а гро те ска је на го ве штај ха о са ко ји 
се це ри кроз од ре ђе ну не до вр ше ну по ја ву; гро те ска наста је 
из пре о бра жа ја. 

Љу ди се ши ром све та све ви ше уса мљу ју. У Ср би ји је сва
ко ше сто до ма ћин ство јед но чла но. Мла ди бе же у са мо ћу – 
Фром би ре као да бе же од сло бо де. Сло бод ном во љом ула зе 
у за тво ре –ри ја ли ти је. Па ра цел зус је још ре као да „бо лест 
и те го бе до ла зе из при ро де дру штва, а здра вље до ла зи из 
краљев ства ду ше.”

Иа ко се не пре кид но по ве ћа ва чо ве ко ва ства ра лач ка моћ 
над при ро дом, он осва ја све мир и но ве тех но ло ги је, и да ље 
сва ки тре ћи чо век на зе мљи гла ду је, а нај ви ше љу ди стра
да упра во од тех но ло шке пре мо ћи, фи зич ки, или пси хич ки 
кроз оту ђе ње. Са вре ме ни чо век је све ви ше оту ђен од се
бе, сво је око ли не, све ви ше те жи са мо и зо ла ци ји, вир туелна 

15 Ви де ти: Ђор ђе вић, Ж. (7. сеп тем бар 2019) Све су мор ни је од ра ста ње ти
неј џе ра, По ли ти ка, Кул тур ни до да так; Пре ма ис тра жи ва њи ма Со ци о ло
шког ин сти ту та у Бе о гра ду, у уз ра сту од 1530 го ди на сва ка дру га осо ба 
кон зу ми ра ал ко хол, а 14 од сто њих опи ја се ви ше пу та не дељ но; сва ки 
ше сти ти неј џер ко ри сти не ку вр сту дро ге. 
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кому ника ци ја га си ње го ве емо ци је и страст, он по ста је 
неуро ти чан, нар ци со и дан.

Ако наш да љин ски упра вљач за у ста ви мо и за ви ри мо у би
ло ко ји ри ја ли ти – епи зо ду (Па ро ви, За дру га...) мо мен тал но 
смо за пљу сну ти бу ком и бе сом, ви ком, отро вом, увре да ма,  
мр жњом, сва ђа ма, бе сом ко ји пре ти да еска ли ра у ту чу... Бе
сни и при ми тив ни се утр ку ју...Нор мал ност као да је из оп
ште на из на шег јав ног, ме диј ског жи во та. Во ди тељ ка Па ро
ва из ја вљу је, се де ћи по ред стар ле те Ти ја не Ај фон, да је ова 
ри ја ли ти игра чи ца до бро до шла да уђе у про грам кад год то 
за же ли, али, она, ето, за и ста не ма вре ме на за то, ису ви ше је 
за у зе та!

Нар ци си зам и гнев ни мла ди свет

Са вре ме на кул ту ра је по ста ла хи пер нар ци си стич ка; у њој 
се из дво је ни по је дин ци, не спо соб ни да по ка жу за ни ма ње за 
би ло шта осим за се бе, так ми че за моћ и бо гат ство. Па ра
докс са вре ме ног тре нут ка је у то ме што упр кос све оп штој 
умре же но сти и не пре ста ној ко му ни ка ци ји не до ста је истин
ска по ве за ност и емо ци о нал на ис пу ње ност ме ђу људ ских 
од но са. Са вре ме ни свет је дез ин те гри сан и фраг мен ти сан.

Учи мо де цу да је успех ва жни ји од са о се ћај но сти, вред ну је
мо их на осно ву оце на, до зво ља ва ју ћи им че сто да ми сле да 
су бо гом да ни и да ни је ва жно ка ко се по на ша ју. Ома ло ва жа
ва мо ду би ну и ин тим ност у људ ским од но си ма и по сра мљу
је мо здра во из ра жа ва ње емо ци ја и ра њи во сти. На ви ка ва мо 
се на нар ци си зам. „Ком би на ци ја не уч ти во сти, еко ном ске 
не си гур но сти, дру штве них ме ди ја, ри ја ли ти про гра ма, ди
вље ња ми ли јар де ри ма, свет ским ли де ри ма и њи хо вом су ро
вом дис кур су зна чи да по ста је мо не ми и да им до зво ља ва мо 
да се та ко по на ша ју.”16

Де цу ро ђе ну и од ра слу у ди ги тал ном до бу, по сле ми ле ни
ја ла ца, аме рич ка на уч ни ца Џин Твен ги (Jean M. Twen ge) 
на зи ва Ај генерацијoм (енг. iGen) при че му ај озна ча ва ја, 
ин тер нет, ин ди ви ду а ли зам, илу зи ју и ин стант. Пре о ку пи
ра ни су со бом и сли ком о се би ко ју при ка зу ју дру ги ма, ко
нек то ва ни на ин тер нет 24 са та 7 да на у не де љи, оп сед ну ти 
Ин ста гра мом и нај но ви јим апли ка ци ја ма, во ђе ни илу зи ја
ма о ин стант успе ху. Њи хов дру штве ни жи вот од ви ја се он
лајн, без смарт фо на им је жи вот не за ми слив јер су им ту и 
при ја те љи, парт не ри и по слов ни са рад ни ци, све им је ту. 
Њи хо ва кон цен тра ци ја је крат ко трај на та ко да не чу ди што 

16 Дур ва су ла, Р. Оста ти или оти ћи – ка ко пре жи ве ти ве зу са нар ци сом, у: 
Кад ре пер уми сли да је бог, Сте ва но вић, Ј. (18. ја ну ар 2020), По ли ти ка, 
Кул тур ни до да так. 



133

ЈАДРАНКА БОЖИЋ

ове ге не ра ци је раз ви ја ју авер зи ју пре ма штам па ној ре чи, 
пре ма чи та њу и књи зи, услед че га се бе ле жи ка та стро фа
лан пад ни воа оп штег обра зо ва ња. Оту ђе ни, фру стри ра ни и 
уса мље ни, скло ни анк си о зно сти и де пре си ји, они су на ру бу 
нај о збиљ ни је кри зе мен тал ног здра вља.  

Из ра ња ју но ви узо ри као про дукт ме диј ске кул ту ре и ка пи
та ли стич ке ма три це; ови идо ли ова пло ће ње су основ них 
иде ја ових па ра диг ми – нар ко ти за ци је јав но сти до гра ни ца 
пот пу не оту пе ло сти и не пре ста не ре про дук ци је ка пи та ла.  
На тај на чин ин ду стри ја за ба ве и се ли бри ти кул ту ра, као 
огле да ло са вре ме ног ма сов ног дру штва, по ста ју основ на 
упо ри шта вред но сних и мо рал них на че ла. Да нас су ка фи
ћи, тр жни цен три и ри ја ли ти про гра ми пре пу ни мла дих љу
ди ко ји се де ћи за јед но са ми че ка ју да им се не што де си...17 
Чека ју ћи Го доа...

Не ми нов но се на ме ће ар хе тип ве чи тог де ча ка и ве чи те де
вој чи це (Pu er ae ter nus, Pu el la ae ter na), ко је је пр ви кон ста
то вао Јунг, а по том по дроб но опи са ла ње го ва уче ни ца Ма
ри ја Луј за фон Франц (Ma rieLo u i se von Franz). Ма ко ли ко, 
спо ља гле да но, њи хов жи вот из гле да ин тен зи ван и ис пу њен, 
он ипак ни је истин ски про жи вљен, ови мла ди љу ди ни ка да 
се су штин ски не пре да ју ни јед ној си ту а ци ји или од но су, јер 
ни ка да до кра ја ни су у соп стве ном те лу и емо ци ја ма.18

Фон Фран цо ва ана ли зи ра књи гу Бру на Ге ца (Bru no Go etz) 
„Кра љев ство без про сто ра”, штам па ну у Не мач кој 1919. 
го ди не, ко ја ан ти ци пи ра на ци зам. Тврд ња да су за чет ни ци 
ти ран ских и уби лач ких по ли циј ских си сте ма (на ци зам и ко
му ни зам) углав ном Pu e ri по дроб но је раз ра ђе на у сту ди ји 
„Pu er ae ter nus: ар хе тип ве чи тог де ча ка”: „Код љу ди ко ји од
би ја ју да од ра сту, са зру и су о че се с про бле ми ма, де струк
тив но не све сно се све ви ше на го ми ла ва, па та кве осо бе лак
ше би ва ју за хва ће не ди со ци ја ци јом у ма сов ним по кре ти ма.” 
Не за о би ла зно је за па жа ње да је вре ме на стан ка Ге цо вог де ла 
– „вре ме крај њег ко лек тив ног оча ја ња, бес циљ но сти и дез
о ри јен ти са но сти – умно го ме на лик да на шњем тре нут ку.”19

От куд то ли ко гнев них мла дих љу ди на дру штве ним мре жа
ма – хеј те ра..? Ево, нпр. ка ко (не ки) сред ње школ ци пре при
ча ва ју „Или ја ду”, по ре чи ма Љу би це Ар сић: „Ка да глав ном 
тер ми на то ру (хра бри Ахил) у ра ту ко ји тра је ко глад на го
ди на не ки ва жан тип (краљ Ага мем нон) пре от ме ри бу, овај 

17 Ви де ти: Ђур ђе вић, Ч. М. (23. но вем бар 2019) Ге не ра ци ја ја, По ли ти ка, 
Кул тур ни до да так.

18 Жи жо вић, О. (14. де цем бар 2019) Пси хо ло ги ја ане сте зи ра ња жи во та, 
По ли ти ка, Кул тур ни до да так.

19 Исто.
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пр ви та ко гад но по ди ле ји ше да на пу шта све оп шти пи чвајз, а 
ње го ва еки па без ње га од мах кре ће да рик ња ва.”20

От куд то ли ка ко ли чи на агре си је у љи ди ма? До ми ник Мој си 
(Do mi ni que Moïsi) у „Ге о по ли ти ци емо ци ја” за па жа да су у 
за пад ној кул ту ри пре о вла ђу ју ће, су штин ске емо ци је – страх 
и по ни же ње – ди рект ни узроч ни ци на ра ста ју ћег гне ва. По
ни же ње је не моћ, по сле ди ца осе ћа ња да не ма те кон тро лу 
над сво јим жи во том, да сте ли ше ни бу дућ но сти. Ге не ра ци је 
мла дих љу ди (и не са мо они) фру стри ра ни су и угро же ни 
не за по сле но шћу, под ми тљи вим дру штвом, оп штом еро зи
јом мо ра ла. Бес је по сле ди ца слав не про шло сти ко је ви ше 
не ма, глу пе и дво лич не са да шњо сти ко ја тре ба да се из бег не 
и бес циљ не бу дућ но сти, ко ју је бо ље пре спа ва ти.21

Пи сац Џон Озборн (John Ja mes Os bor ne) је сво јим де лом 
„Освр ни се у гне ву” (1956) на ја вио епо ху па сив не ге не ра
ци је ко ја у че ка њу бо љих вре ме на тра ћи вре ме злат не мла
до сти по ка фи ћи ма, ри ја ли ти ји ма... Гнев има но вог про по
вед ни ка и у ли ку Ми ше ла Уел бе ка (Mic hel Ho u el le becq) у 
чи јем де лу се за о штра ва чо ве ко ва от це пље ност и не при па
да ње. Ње го ви умор ни и пре ста ри про та го ни сти на гла ша ва ју 
ан та го ни зам пре ма све ту, од ба цу ју ћи да уче ству ју у ла жном 
хе до ни зму и так ми че њу на крат ке ста зе. Иза ње го вог при
вид ног бла зи ра ног ден ди зма про ви ру је ме лан хо лич на мр зо
во ља, га ђе ње и за вист. Свет је там ни ца из ко јег ва ља по бе ћи 
по сред ством вир ту ел них мре жа или ствар ним пу то ва њем, 
или бар за вишћу пре ма они ма ко ји су мо гли от пу то ва ти. 22 

Осе ћа ње стра ха, ма ски ра но не пре ста ним ту ље њем да жи вот 
не ма сми сла у осно ви је мо дер ног вла да ња. Пла ши нас те ро
ри зам, ре це си ја, кли мат ске про ме не, за га ђе ност хра не, ра то
ви, на си ље, не за по сле ност, бо ле сти, ви ру си... Пла ши нас и 
глу пост, ко ја је агре сив на и не уз ми че, не до пу шта уз не ми
ра ва ње. Ако јој не ко ста не на но гу, бе сно кре ће у на пад да 
спа ли на ло ма чи, ба ци у там ни цу, за тво ри у луд ни цу... Бе сни 
глу па ци су опа сни и тре ба их се кло ни ти... Ме ђу гнев ним 
при ми тив ци ма и нео бра зо ва ним ка ба да хи ја ма те шко је очу
ва ти ви спре ност ду ха, про ниц љи вост, му дрост.23 А та квих је 
мно го ме ђу тзв. ри ја ли ти игра чи ма.

Ис тра жу јем фе но мен ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји 21. ве ка  
јер је и то на чин да раз у мем вре ме у ко јем жи вим. Ал фред 

20 Ар сић, Љ. (11. ја ну ар 2020) Освр ни се у гне ву, По ли ти ка, Кул тур ни 
дода так. 

21 Исто.
22 Исто.
23 Исто.
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де Ми се у да нас вр ло ак ту ел ној дра ми „Ло рен ца чо”24 ко ја се 
зби ва у 16. ве ку за пра во го во ри о то ме ка ко ти ра ни ја во ди 
у де ка ден ци ју и ду го роч но уни шта ва тки во дру штва. Ти ра
ни ја је по шаст у ко јој сви гу бе, и они ко ји мал тре ти ра ју и 
они ко ји су мал тре ти ра ни. Ко рум пи ра ност ко ја увек пра ти 
ап со лу ти стич ку власт уби ја на ду у про ме ну, бо љи жи вот, 
сло бо ду. Гнев ра сте. Љу ди гле да ју око се бе не прав ду с ко јом 
не зна ју да се но се. За кон шти ти зло чин це и раз врат ни ке, а 
ка жња ва ча сне гра ђа не. Тра жи се спо соб ност, а не вр ли на. 

Ho mo fa ber, чо век тво рац, чо век ко ји не што про из во ди и 
ства ра, јед на је од де фи ни ци ја људ ског би ћа. До нај но ви
јег вре ме на, рад је у ве ћи ни слу ча је ва под ра зу ме вао зној и 
труд. Да нас се зној у раз ви је ном све ту про ли ва по нај ви ше у 
те ре та ни, то ком по ди за ња те ре та ко ји ни че му не слу жи и тр
ча ња по ста зи ко ја ни куд не во ди. У це лом све ту опа да ју сви 
ви до ви људ ског дру же ња и су сре та ња. Ho mo lu dens, чо век 
ко ји се игра, пот пи сао је чо ве катвор ца. Са ку пља ње ис ку
ста ва и за ба ва по ста ли су осо ви на око ко је се вр ти све ви ше 
по је ди нач них жи во та.25 – А то се нај бо ље ви ди у ри јали ти 
про гра ми ма. 

Фи ло зо фи ја и кул ту ра па ла нач ког  
бал кан ског ка пи та ли зма

Кон стан ти но ви ће ва „Фи ло зо фи ја па лан ке” од се дам де
се тих, пре ко де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, те мељ на 
је за раз у ме ва ње и ак ту ел ног са ве за ду ха па лан ке и нај о
крут ни јих по ли тич косо ци јал них и ме диј ских ин ста ла ци ја 
нео ка пи та ли стич ког из ра бљи ва ња, за пре по зна ва ње спе
ци фич не по ли тич ке кул ту ре ау то ри та ри зма, оли гар хиј ског, 
кри ми нал нофа ми ли ја ри стич ког, па ла нач ког бал кан ског 
капитали зма.

Уз све оп шту де гра да ци ју обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре, до
ла зи до сла бље ња кри тич ког апа ра та и сни жа ва ња ни воа то
ле ран ци је, а на тај на чин сва ка вр ста са др жа ја, ма ко ли ко 
ба на лан или лош био, на ла зи сво ју пу бли ку ко ја не ма по тре
бу за по бу ном бу ду ћи да је ње на па жња вр ло лу ка во усме ре
на на мар ги нал не те ме. Гло бал на ин ду стри ја да нас се би за 
циљ за да је да по је дин ца за ба ви до тач ке по ли тич ке и сва ке 

24 Дра му је Бо рис Ли је ше вић по ста вио про шле го ди не на сце ну Ју го
словен ског драм ског по зо ри шта.

25 Мар ко вић, П. (4. мај 2019) Оно си што ра диш? По ли ти ка, Кул тур ни 
дода так. 
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дру ге оба мр ло сти, па је та ко и функ ци ја ра зних се ри ја и ТВ 
програ ма (ри ја ли ти) пре вас ход но за бав на.26

Пи та мо се ко ли ко се ма сов ни ме ди ји и маг на ти ко ји сто је 
иза њих раз ли ку ју од рим ских им пе ра то ра ко ји су ор га ни зу
ју ћи гла ди ја тор ске бор бе скре та ли па жњу јав но сти са дру
штве но зна чај них про бле ма ну де ћи им уме сто то га јеф ти ну 
за ба ву. Ин си сти ра ње на три ви јал ним те ма ма на ши рем пла
ну ре зул ти ра по ли тич ком апа ти јом и оп штом не за ин те ре со
ва но шћу за пи та ња од ши рег ин те ре са. 

Пре 80 го ди на Џорџ Ор вел (Ge or ge Or well) је об ја вио сво је 
де ло „1984” и од та да по јам ор ве ли јан ски озна ча ва те жњу 
али и прак су у ко јој се по ли ти ке кон тро ли шу про па ган дом, 
тај ним над зо ром, дез ин фор ма ци ја ма, по ри ца њем исти не, 
ма ни пу ла ци јом про шло сти. Ова књи га и да нас шо ки ра сво
јим да ле ко се жним оп сер ва ци ја ма. У ен гле ски је зик уве ла 
је не ко ли ко но вих ре чи/пој мо ва, као што је нпр. pro le feed 
за хо мо ге ни зо ва ну, кон стру и са ну, по вр шну ли те ра ту ру, 
филм, му зи ку (и ри ја ли ти) ко ји се ко ри сте за ин док три на
ци ју и кон тро лу – до пот пу не по слу шно сти. И, на рав но, Big 
Brother је вр хов ни дик та тор ко ји ви ди све и сва ко га. 

Нео ли бе рал ни ка пи та ли зам ге не рал но ру ши чо ве ко во до
сто јан ство, али на ша спе ци јал ност је си стем ко ји об је ди њу
је ис точ њач ку, осман ску ко руп ци ју и ен гле ску би ро кра ти ју, 
што га чи ни го то во не са вла ди вим. Ка ко нам из гле да Ср би ја 
да нас – пу сти, ис пра жње ни пре де ли ко ји све до че о про па
сти, ра су лу, за пу ште но сти, ди вља при ро да пре кри ва раз
ваље не огра де и на пу ште не фа бри ке, на пу ште на ог њи шта... 

Жи вот од да нас до су тра –  
ра сту ћа апа ти ја, на си ље и оба мр лост

Ка та стро фа лан је пад кри те ри ју ма у кул ту ри, ра ван на ци о
нал ној ка та стро фи. До га ђа нам се ег зо дус де се ти на хи ља да, 
па и сто ти на већ, нај о бра зо ва ни јих, нај ви тал ни јих, нај бо
љих  мла дих љу ди, од ла зе чи та ве фа ми ли је из Ср би је и свих 
ексјугословенских ре пу бли ка. Да ли смо пот пу но све сни 
те чи ње ни це... И шта са да ... ко ће оста ти...? Олош вла да 
над по ште ним све том. По на вља се ни че ан ско веч но вра ћа ње 
истог на овим про сто ри ма. За у век оста ју мрач не ме та фи зич
ке си ле ко је вла да ју на ма. 

Са вре ме ни пост мо дер ни свет ли шен је ве ли ких на ра ти ва и 
иде а ла, култ них лич но сти и ја ких озна чи те ња по пут на ци је, 
ре ли ги је или по ли ти ке. По тра га за бек ством од су мор не и 

26 Ђур ђе вић, Ч. М. (29. јун 2019) Хле ба и ига ра пре сто ла, По ли ти ка, 
Култур ни до да так. 
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муч не сва ко дне ви це (као што је ри ја ли ти) ни је ни шта но во, 
још од вре ме на ста рог Ри ма пре по зна та је као ва жан аспект 
жи во та због че га се власт тру ди ла да обез бе ди сво јим гра ђа
ни ма до вољ но „хле ба и ига ра”.

Дру штве не мре же (нај ви ше Ин ста грам) да ју нај че шће три
ви јал ним те ма ма глав но ме сто, на во де ћи, пре ма ре чи ма Жи
ла Ли по вец ког (Gil les Li po vetsky), по је дин це да сма њу ју 
емо ци о нал ни на бој ин ве сти ран у јав ни про стор или тран
сцен дент не сфе ре и упо ре до да по ве ћа ва ју при о ри тет при
ват не сфе ре. На тај на чин скре ће се па жња са ва жних пи та
ња и ја вља се све оп шта дру штве на и по ли тич ка оба мр лост, 
бес циљ ност. 

Гло бал ни ка пи та ли зам на ме ће кул ту ру стра ха и ка та стро
фе, про гла ша ва ју ћи пој мо ве вре ме на и веч но сти за ме та
фи зич ке спе ку ла ци је, а ну де ћи са мо „са да” и „ов де”. Све 
ра ши ре ни је ко ри шће ње ра зних пси хо ак тив них суп стан ци, 
на ро чи то у пе ри о ду адо ле сцен ци је у ве зи је са по тре бом за 
пре ва зи ла же њем стра ха. Ни ка ко ни је бе ниг на ни упо тре ба 
ал ко хо ла (кад би у ри ја ли ти ји ма би ла до зво ље но сва ко днев
но ко ри шће ње ал ко хо ла, са свим си гур но би се уче сни ци без 
пре стан ка опи ја ли).

Фројд је го во рио да је на си ље тре ну так не спо ра зу ма из ме ђу 
ис ку ства и је зи ка. Оно што се на ма де ша ва у жи во ту, ни је 
ис ка за но у је зи ку. Де ца ни су на у че на да ме ђу соб но раз го ва
ра ју, да се по ве ра ва ју, да уче да пат ња ни је не што за бра ње
но, и за то се та за том ње на пат ња пре тва ра у агре си ју.27 Си
гур на сам да у ри ја ли ти ула зе не срећ ни, они ко ји су у жи во
ту оста ли глад ни љу ба ви, за не ма ре ни; свој бол из ражавају 
не ар ти ку ли са но, кроз гнев, сва ђе.

Ка ко ис тра ја ти у бор би за истин ске вред но сти кад на сва
ком ко ра ку по бе ђу ју агре сив ност, не ком пе тент ност, гру бост, 
при ми ти ви зам, вул гар ност? Нор мал ног чо ве ка – при стој ног, 
вас пи та ног, осе тљи вог, са о се ћај ног, до брог, ча сног, вред ног, 
обра зо ва ног – иза сва ког ћо шка вре ба и че ка би ло по ру га, 
ома ло ва жа ва ње, би ло пре ва ра или пљач ка – од стра не оних 
не нор мал них, оних ко ји су за вла да ли ... 

Со фи сти ци ра но зло

Кон цепт суб вер зив ног не све сног пред ста вља огро ман Фрој
дов до при нос пси хо ло ги ји и ан тро по ло ги ји. У чо ве ко вом 
уму је кључ но и пре суд но не све сно – а све сно је тек пе на 
на по вр ши ни уз бур ка ног оке а на не све сног. Овим ду бо ким 

27 Ђор ђе вић, М. (8. фе бру ар 2020) Умет ност не мо ра да бу де ле па, 
Политика, Кул тур ни до да так. 
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исти на ма о чо ве ку стра те зи Big Brot herа мај стор ски ма
ни пу ли шу, игра ју ћи се с њим, по ни жа ва ју ћи га до ср жи за 
ма ло до ла ра/ди на ра... Очи глед на чо ве ко ва скло ност злу, 
окрут но сти и де струк тив но сти на сле ђе на је пре ди спо зи ци ја 
ко ја са мо спрем но че ка по вољ ну при ли ку. У са мој ср жи чо
ве ка уко ре њен је агре сив ни на гон, уро ђен и не у ни штив, чи
јем се за до во ље њу су прот ста вља кул ту ра сво јим мо ралним 
за бра на ма. 

Два по след ња ве ка учи ни ла су зло та ко обич ном, сва ко днев
ном по ја вом, то ли ко да се го то во из гу би ла раз ли ка из ме ђу 
до бра и зла. Лаш Фр. Х. Свен сен у сво јој сту ди ји „Фи ло зо
фи ја зла” кон ста ту је да да нас не ма ни Хи тле ра ни Ста љи на 
ни њи хо вих ло го ра, али да зла има још ви ше; са мо се на 
пр ви по глед чи ни да је оно прог на но из на ше ци ви ли за ци је, 
јер су ме ди ји пре у зе ли не ка да шњу уло гу зло чи на ца, при у
штив ши гле да о цу да ужи во гле да сам чин зла. Гле да лац чак 
че сто жи ви у илу зи ји да  је то са мо вир ту ел ни свет ко ји се 
ње га не ти че. Ра ди кал но зло из на ци зма и ста љи ни зма за ме
ни ло је со фи сти ци ра но зло ко је ни је та ко ужа са ва ју ће, али 
је све при сут но. То је за пра во нај по губ ни је, то на ви ка ва ње 
на зло ко је ви ше и не при ме ћу је мо. У то ме је про блем це ле 
на ше ци ви ли за ци је – зло је пр вен стве но мо рал на ка те го ри ја 
и ти че се људ ског де ла ња. 

Да ли смо све сни тре нут ка, оно га што нам се до га ђа, што 
са ми се би чи ни мо, по нај ви ше сво јим не чи ње њем...? Да ли 
ће мо на, кра ју, да се по бу ни мо про тив по сто је ћег ста ња, или 
ће мо као Каф кин Јо зеф К. мир но спу сти ти гла ву под се чи во 
не по зна тих уби ца...? За што љу ди же ле да па те и да се му че 
у ри ја ли ти ји ма...?  Ра ди се о сво је вр сном ма зо хи зму: ри ја ли
типро сто ри су аре не у ко је уба цу ју љу де (до бро вољ но?) да 
би их рас ко ма да ли. Свет је ис ко чио из згло ба и да на шњем 
Хан су Ка стор пу мо жда је нај бо ље на ни кад не оздра ви. У 
то ме је сва иро ни ја на шег вре ме на.

При та јен, амор фан, не чу јан али ра за ра ју ћи страх, све оп
шти, по тмуо – увла чи се у сва ку чо ве ку по ру. Не у ро за, страх 
и де пре си ја по при ма ју огром не раз ме ре у це лом све ту. Све
срд но се ра ди на уни шта ва њу по тре бе да се са зна свет, да 
се уду би мо у оно што нам се до га ђа, бом бар до ва њем са вре
ме ним ме ди ји ма, по крет ним сли ка ма. Ствар ност је за и ста 
ор ве ли јан ска, и по не ки од нас од би ја ју да је ви де, не мо гу 
то да под не су.... 

Ср би ја на ко ле ни ма: фа у стов ска по год ба

На ше  кул тур не при ли ке огле да ло су на ше ак ту ел не др жа
ве. У ри ја ли ти ји ма нам по ру чу ју да смо сви ми олош, све 
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би смо учи ни ли за но вац, а то је фа у стов ска по год ба, озве
ри ња ва ње. (Брач ни пар ула зи у ри ја ли ти да би за но вац и 
по пу лар ност ва ра ли је дан дру гог...и љу ди са свим озбиљ но 
ко мен та ри шу и на ви ја ју за њих.)

Жи ви мо у та квој др жа ви у ко јој  Пред сед ник  за ве ли ки 
др жав ни пра зник Сре те ње (15. фе бру ар 2020) да је ве ли ки 
ин тер вју јед ном та бло и ду (Ин фор мер) и го сту је на Пин ку и 
Хе пи ју у тер ми ни ма из ме ђу две ри ја ли тисе си је јер зна да 
су то ње го ви гла са чи. До шли смо до тле да Игор Ју рић28 на 
дру штве ним мре жа ма опо ми ње: „Чу вај те де цу из око ли не 
Ужи ца и По же ге” јер је по сле 14 го ди на пу штен из за тво ра 
си ло ва тељпе до фил! Мо ли пра во суд не ор га не да ре а гу ју! О 
че му он да бри не и че му слу жи по ли ци ја, др жа ва...?

Де ца ни су при о ри тет овог дру штва. То је лаж. По гле дај те 
са мо сло ган На пред не стран ке за ово го ди шње из бо ре: „За 
на шу де цу!” Ка ква фар са – за њи хо ву де цу, да! Ин ве сти то ри 
су, на жа лост, иде ал овог дру штва. И бо га ти љу ди – њи ма је 
све до зво ље но и све им се при ла го ђа ва.29 Од ра ста ње де те та 
и ње го во фор ми ра ње у чо ве ка сва ка ко ни је при о ри тет овог 
дру штва. Де ца су мар ги на ли зо ва на, оте ра на у игра о ни це. На 
ме сту њи хо вих игра ли шта гра де се бе тон ске згра де и убе
ђу ју нас да се на тај на чин град раз ви ја – та ко што ће се 
бо га ти ма омо гу ћи ти да ку пе ста но ве на пре сти жним ло ка
ци ја ма! Окру же ње је ток сич но, пре пу но на си ља и агре си је, 
еко ло шки за га ђе но. Вред ност ди пло ма се до во ди у пи та ње. 
Мла ди су пре пу ште ни од врат ном те ле ви зиј ском про гра му и 
ка на ли ма (ри ја ли ти) од ко јих се нор ма лан чо век је жи.30 

Ми са да при ча мо о мра ку на шег дру штва, али ка да по гле
да мо, чи тав свет је у мра ку. Свет про ла зи кроз пе ри од ко ји 
по ма ло ли чи на пре да по ка лип тич но ста ње. Све ово под се ћа 
на пе ри од у ко јем је свет био пред Дру ги свет ски рат: по пу
ли зам, на ци о на ли зам, ра то ви, мр жња, бо ле сти. Ве ро ват но је 
то га би ло и ра ни је, али да нас су нам ин фор ма ци је до ступ не, 
са њи ма се ин ду ку је мо. 

„Ср би ја је оп ко ље на и око ва на ри ја ли ти ји ма, а љу ди у цркву 
иду са мо кад ки ша па да. Ду хов ни жи вот се раз ви ја на ми
ни му му, а ин фор ма тив ноква зи е мо ци о нал ни жи вот из бри
сао је гра ни цу из ме ђу оно га што је ре ал но и оно га што ни
је. Нај ни жи ни во ба нал но сти се жи ви кроз ор ве ли јан ски 

28 ТВ Но ва С, еми си ја Ме ђу на ма, 5. фе бру ар 2020, https://www.you tu be.
co m/watch?v=4vAkNZhkvOI

29 Ре чи Бо ри са Ли је ше ви ћа у: Тре бје ша нин, Г. Б. (18. мај 2019) Иде ал овог 
дру штва ни су де ца не го ин ве сти то ри, По ли ти ка, Кул тур ни до да так.

30 Исто.
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стадијум, а то су те за дру ге и ри ја ли ти про гра ми,” ре чи су 
Еми ра Ку сту ри це.31
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REALITY PROGRAMMES

Abstract

In an attempt to thoroughly observe the phenomenon of reality 
programmes in Serbia, we point to the current fusion of the small 
town spirit and the most pervasive politicalmedia installations of the 
criminalfamiliaristic Balkan neoliberalism. Today, global industry 
aims to entertain the individual to the point of political and other 
lethargy, and thus the function of various series and TV programmes 
(reality shows) is primarily entertaining. With the overall degradation 
of education, science and culture, we have witnessed a weakening of 
the critical apparatus and lowering of tolerance. Thus, every kind of 
content, however banal or bad, finds its audience needing no rebellion, 
since its attention is very cunningly focused on marginal topics. 
Insisting on trivial issues on a broader scale results in political apathy 

and general disinterest in issues of broader interest.
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