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Сажетак: Ри ја ли ти про гра ми пред ста вља ју огле да ло ду хов ног 
пре о бра жа ја ци ви ли за ци је. У тек сту се ре зи ми ра ју исто риј ски 
усло ви, иде је и иде о ло ги је ко ји су ма ње или ви ше по сред но ути
ца ли на об ли ко ва ње са вре ме не, ма сов не кул ту ре и ри ја ли ти про
гра ма као јед ног ње ног сег мен та. Та ко ђе, по ста вље но је пи та ње 
од го вор но сти ин те лек ту а ла ца у овом сле ду ства ри, а по нај ви ше 
њи хо ве од го вор но сти у про це су бри са ња ја сних гра ни ца из ме ђу 
елит не и по пу лар не кул ту ре. Ту ма че ње кул ту ре као це ли не људ ске 
де лат но сти, без вред но сних озна ка и од ре ђе ња, зна чај но је до при
не ло ра ђа њу илу зи је о ње ној де мо кра тич но сти. По себ но се у тек
сту на гла ша ва ка рак тер са вре ме не ци ви ли за ци је као ци ви ли за ци је 
(без) смр ти, те се у овом кљу чу, у кљу чу се ку ла ри за ци је кул ту ре 
ко ја је би ла мо гу ћа упра во за хва љу ју ћи „про го ну” мр твих и смр ти  
ту ма чи сим бо лич ки ни во ри ја ли ти про гра ма.

Кључнеречи: спек такл, ри ја ли ти, се ку ла ри за ци ја, са хра не јав них 
лич но сти, смрт

Пи та ње од го вор но сти

Ни сам струч њак за ме ди је, ни ти сам се те мељ ни је ба ви ла 
њи хо вим про у ча ва њем, па ти ме ни про у ча ва њем ри ја ли ти 
про гра ма. Ме ђу тим, да ле ко од то га да ме ова те ма оста вља 
рав но ду шном. Не мо гу ће је иг но ри са ти кон цепт ко ји  го то
во у пот пу но сти об ли ку је мејн стрим по пу лар не кул ту ре 
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друштва у ко јем жи вим и ко ји, као ка ква на бу ја ла ре ка пре
ти да по то пи ма ло број на пре о ста ла остр ва сло бод ног ми
шље ња и де ла ња. Исто вре ме но, ри ја ли ти про гра ми пред ста
вља ју огле да ло ду хов ног пре о бра жа ја ци ви ли за ци је – што 
је сте ипли цит на нит ко ју пра тим у сво јим ис тра жи ва њи ма 
раз ли чи тих дру штве них  фе но ме на. Због то га, иа ко раз ми
шља ње о њи ма иза зи ва те ско бу, овај крак ти есеј за по чи њем 
пи та њем ма ло бо рој ном, али, ве ру јем – ре ле вант ном –  чи та
лач ком ау ди то ри ју му. За што нас то ли ко чу ди и са бла жња ва 
ово су мор но ста ње по пу лар не кул ту ре? Ни смо ли упра во ми 
– ин те лек ту ал ци –  ан тро по ло зи, кул ту ро ло зи, ко му ни ко ло
зи и дру ги пре га о ци на по љу умет но сти и на у ке, на сто је ћи 
да де кон стру и ше мо тра ди ци је и ре ла ти ви зу је мо гра ни це, 
од ри чу ћи се мо гућ но сти про на ла же ња исти не, зна чај но до
при не ли му та ци ји по пу лар не кул ту ре? Ни смо ли упра во ми 
омо гу ћи ли да она по ста не не са мо кул ту ра ма се не го и кул
ту ра ко ја вла да јав ним про сто ром и због ко је се не пре ста но 
скла ња мо у раз ли чи те еска пи стич ке зо не?

Ко је све крив

До бро, не баш са мо ми. При ча је по че ла мно го пре нас, а ми 
смо је инерт но пре у зе ли од сво јих прет ход ни ка, при хва та ју
ћи на сле ђе не по зи ти ви стич ке по гле де на свет као не у пи т не 
ин тер пре та тив не окви ре. У њи ма се, по угле ду на при род не 
на у ке (ко је од кра ја 19. ве ка пре у зи ма ју до ми на ци ју у од
но су на фи ло соф ско ми шље ње), „објек тив ност” ме ри „ег
закт но шћу” до ка за, те ти ме фи ло соф ска, па и етич ка истина/
суд би ва ју у пот пу но сти де пла си ра ни.  Но, по зи ти ви зам је 
већ био по сле ди ца ра ци о на ли стич ких, ан ти кле ри кал них, 
па и ате и стич ких иде ја  ко ји ма је вра та отво ри ла ега ли та
ри стич ка иде о ло ги ја Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је. Иа
ко је, ра ђа ње мо дер не де мо кра ти је ис пр ва би ло ствар но вог 
кон цеп та уре ђе ња др жа ва, а по нај ви ше уки да ња цр кве ног 
мо но по ла на исти ну и прав ду, иде ја вла да ви не на ро да се не
ми нов но пре ли ла и на ду хов не хо ри зон те ко је, ко рак по ко
рак, осва ја ју до ла зе ће ге не ра ци је. За пра во, про ме на ко ју је 
омо гу ћи ла Ре во лу ци ја би ла је при мар но ду хов не при ро де. 
Рас кид са ре ли гиј ским тра ди ци ја ма (чи ји су но си о ци би ле 
хри шћан ске цр кве), те ин си сти ра ње на се ку лар но сти др жа
ва отво ри ле су вра та се ку ла ри за ци о ним про це си ма ко ји се 
ни су за у ста ви ли са мо на за кон ским окви ри ма и фор ми ра њу 
гра ђан ства већ су се од ра зи ли на чи та ву кул ту ру. Осло ба
ђа ње кул ту ре ње них са крал них из во ра, зна чи ло је за пра
во ње но ли ша ва ње основ них (ме та фи зич ких) ко ор дина та 
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иден ти те та хришћанскe цивилизацијe.1 Сла бље ње ве ре у 
вас крсе ње и оно стра но оправ да ње људ ског усу да, би ло је 
оквир ду хов ног пре о бра жа ја, ко ји је, ме ђу тим, био мо гућ 
за хва љу ју ћи јед ном дру гом про це су – про це су про го на смр
ти и мр твих и из сва ко дне ви це дру штва и из, ка ко Бо дри јар 
ка же „сим бо лич ке цир ку ла ци је гру пе”.2 „Ово из оп ште ње“, 
на ста вља он  прет хо ди свим дру гим... и на ла зи се у те ме љи
ма са ме ра ци о нал но сти на ше кул ту ре”.3

На слич ном тра гу је и  Роб Ве де рил, бри тан ски пси хо а на
ли тар, ко ји сма тра да се по ти сну та смрт не ми нов но вра ћа 
(из не све сног – прим АП) и по при ма „ужа сне раз ме ре у ре
ал ном... Исто ри ја овог, бра то у би лач ког ве ка (ми сли се на 
20.век)  упра во то по твр ђу је”.4 Ве де рил иде и ко рак да ље, 
оп ту жу ју ћи на у ку (и на уч ни ке, јер без њих  не ма ни на у
ке) за гло бал ну де ка ден ци ју и де струк ци ју. „По вра так смр ти 
нај ја сни је ће мо ви де ти ако за ви ри мо у мо дер ну на у ку. Због 
ње ног стре мље ња ка ра ци о нал ном и ње не до ми на ци је у чо
ве ко вој ре ал но сти, она је од у век би ла во зи ло ко јим се смрт 
мо ра вра ти ти. По зи ти ви зам је три јум фо вао над свим об ли
ци ма ме та фи зич ке ми сли ко ји се са да сма тра ју ира ци о нал
ним и не на уч ним [...] а Мар ку зе је ја сно на зна чио да је на
у ка не раз двој но по ве за на са ства ра њем сред ста ва ма сов ног 
раза ра ња”.5

Кул ту ра ни је де мо крат ска

Да ли је ово пре те ра но у од но су на те му овог из ла га ња? Ми
слим да ни је! Ако не бу де мо у ста њу да раз у ме мо ко ре не 
са да шњег ду хов ног и мен тал ног ста ња би ће мо у стал ној 
опа сно сти да за ње га окри вљу је мо дру ге – др жа ву, по ли ти
ча ре, ме на џе ре, про ду цен те, сит не и круп не про фи те ре... те 
да не пре ста но вр ши мо або ли ци ју соп стве не од го вор но сти. 
Ве ли ке иде о ло шке про ме не увек су би ле у ру ка ма ин те лек
ту ал них ели та. Ни у јед ном вре ме ну и ни у јед ном дру штву 
кул ту ра ни је би ла де мо крат ска тво ре ви на. Ње не гра ни це 
и са др жа је од ре ђи ва ли су по све ће ни по је дин ци – у тра ди
ци о нал ним дру штви ма то су би ли, ка ко пи ше Јан Асман, 
ша ма ни и вра че ви, док у мо дер ним ову уло гу пре у зи ма ју 
про фе со ри, на уч ни ци, умет ни ци. Мо дер на је сте на ја ви ла, а 
пост мо дер на и оства ри ла из ве сну де мо кра ти за ци ју ку лтуре, 

1 Пе ра, М. (2010) За што се мо ра мо зва ти хри шћа ни, Ли бе ра ли зам,  
Евро па, Ети ка, Бе о град: Слу жбе ни гла сник.

2 Bo dri jar, Ž. (1991) Sim bo lič ka raz me na i smr ti, Gor nji Mi la no vac, str. 141.
3 Исто, стр. 141.
4 Ve de ril, R. (2005) Ko laps kul tu re, Be o grad: Clio, str. 122.
5 Исто, стр. 123.
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али је ово зна чи ло са мо ре ла ти ви за ци ју гра ни ца из ме ђу по
пу лар не и елит не ку лтуре, те ве ћу до ступ ност раз ли чи тих 
кул тур них те ко ви на. У ово ме је пре суд на уло га при па ла 
експан зи ји ме ди ја, по себ но елек трон ских, ко ји су по ста ли 
нај не по сред ни ји и нај е фи ка сни ји на чин фор ми ра ња по тре
ба, уку са и ста во ва ау ди то ри ју ма. Иде ја да је са да пу бли ка 
она ко ја сло бод но би ра и од ре ђу је са др жај ме диј ског про
гра ма, са мо је део ме диј ске илу зи је, иза ко је се на ла зи чи ње
ни ца да је ме ди ја ли за ци јом це ло куп не ствар но сти за пра во 
омо гу ћен ве ћи и ди рект ни ути цај др жа ве (и ра зних ин те ре
сних гру па) на по је дин ца.6 Да кле, кул ту ру и да ље кре и ра ју 
ели те (раз ли чи тих вр ста), ко је су ме ђу тим рет ко јед но гла
сне, по себ но у но ви је вре ме ко је би смо мо гли да озна чи мо и 
као вре ме ти ра ни је де мо крат ске по ли фо ни је.

Пре ци и по том ци

Но, не по сред ни је од овог исто риј ског то ка ства ри, на ста ње 
са вре ме не кул ту ре ути цај је има ло (и још увек има) на чел
но ан тро по ло шко гле ди ште о кул ту ри као је дин стве ној тво
ре ви ни, гле ди ште ко јим је уки ну то пра во (ан тро по ло га) на 
вред но сни став.7 Де фи ни са ње кул ту ре као це ли не људ ског 
бив ство ва ња, а не као на чи на кон струк тив ног и кре а тив ног 
про ми шља ња ствар но сти, као де лат но сти ко ја про ши ру је и 
пот по ма же људ ску сло бо ду и ау тен тич ност,8 не ми нов но је 
до ве ло до оспо ра ва ња при ма та „елит не” кул ту ре у од но су 
на ма сов ну. У ово ме је нео спор ну уло гу има ло и ома со вље
ње обра зо ва ња ко је је, ка ко пи ше Лаш (Chri stop her Lash), 
„за по че ло као обе ћа ва ју ћи по ку шај де мо кра ти за ци је ви со ке 
кул ту ре по вла шће них кла са, а за вр ши ло се за ту пљи ва њем 
са мих по вла шће них”.9

Прет ход ни ци срп ске мо дер не и глав ни екс по нен ти но вог од
но са пре ма (тра ди ци о нал ној) кул ту ри би ли су До си теј Об
ра до вић и Вук Ка ра џић, обо ји ца ан ти кле ри кал но ори јен ти
са ни. Док је До си теј био кри ти чар Цр кве, на род них оби ча ја 
и оп ште за о ста ло сти ста нов ни штва Ср би је, те се за ла гао 
за све о бу хват ну ра ци о на ли стич копро све ти тељ ску ак ци ју, 

6 Па ви ће вић, А. (2018), нав. де ло.
7 О по тре би да се фор ми ра ми шље ње без вред но сног су да, сјај но пи ше 

Ц.С Лу ис (Cli ve Sta ples Le wis), још 1944. го ди не, у књи зи „Уки да ње чо
ве ка” (The Abo li tion of Man), кри ти ку ју ћи ре фор ме сред њо школ ских уџ
бе ни ка ен гле ског је зи ка у Бри та ни ји; Le wis, C. S.  (1944) The Abo li tion 
of Man. Re flec ti ons on Edu ca tion with Spe cial Re fe ren ce to the Te ac hing of 
En glish in the Up per Forms of Scho ols, Lon don: Ox ford Uni ver sity Press.

8 Бо жо вић, нав. де ло, стр. 14.
9 Laš, K. (1986) Nar ci stič ka kul tu ra. Ame rič ki ži vot u do ba sma nje nih oče ki va

nja, Za greb, str. 143, 144.
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Вук је же лео и ус пео да срп ски на род пред ста ви у нај бо
љем све тлу европ ској пу бли ци за хва љу ју ћи бо га том фол
кло ру и на род ној књи жев но сти ко је је та да шња европска 
ин те лектуал на ели та пре по зна ва ла као дра го це не при ме ре 
иде а ли зо ва ног на род ног ду ха. Вук је био у су ко бу са ви шом 
цр кве ном је рар хи јом због пре во ђе ња Но вог за ве та и те жње 
да се цр кве не слу жбе при бли же обич ном на ро ду. Ипак, иа
ко су ње го ве ре фор ме до при не ле при бли жа ва њу кул ту ре 
ши рим сло је ви ма ста нов ни штва и њи хо вом опи сме ња ва њу, 
оне су ути ца ле и на бри са ње раз ли ка из ме ђу елит не и по
пу лар не кул ту ре и, ма да са свим по сред но, омо гу ћи ле оп
шту дру штве ну, кул тур ну и ре ли гиј ску се ку ла ри за ци ју и 
профанизаци ју.10

Ко ли ко год да је ре ла ти ви зо ва ње гра ни ца из ме ђу елит не и 
по пу лар не кул ту ре у јед ном тре нут ку исто ри је би ло при
влач но и чи ни ло се са свим оправ да ним (уо ста лом, зар се 
не се ћа мо са но стал ги јом Вуд сто ка и фил ма „Ко са”, хи пи 
по кре та и свих оних умет нич ких и ме диј ских кре а ци ја ко
ји ма је на ја вљи ва но ко нач но осло ба ђа ње од тра ди ци о нал
них фор ми, уско гру до сти, пу ри та ни зма, двој них стан дар да, 
те три јумф чо ве ка у ери Во до ли је), то ли ко се та флуид ност 
вре ме ном ис по ста ви ла као коб на. Осво је на сло бо да се по ка
за ла као пре те шко бре ме за чо ве ка ко ји је, бу ду ћи „осло бо
ђен“ тра ди ци о нал них ду хов них упо ри шта (цр кве, по ро ди це, 
за јед ни це) остао сам/уса мљен пред олуј ним уда ри ма но вих 
де ху ма ни зу ју ћих иде о ло ги ја. Ка ко је уоп ште би ло мо гу ће и 
на тре ну так по ве ро ва ти да ће сек су ал на ре во лу ци ја, фе ми
ни зам, тран сфор ма ци ја по ро ди це и уки да ње свих вр ста ау
то ри те та за вр ши ти са мо ис пу ње њем њи хо вих не сум њи вих 
ху ма ни стич ких на че ла?! Зар ни је би ло ја сно да ће с овим 
ра ди кал ним иде о ло шким ин тер вен ци ја ма би ти трај но пре
се че на нит пре но ше ња зна ња о кул ту ри, те да ће у но вим 
дру штве ним усло ви ма, у кул ту ри без оба ла,  про ми ску ти тет 
– и ду хов ни и те ле сни – по ста ти но ва, при хва тљи ва и што је 
и нај го ре –  на ме тљи ва – нор ма по на ша ња. 

Смрт – спек такл или ри ја ли ти?

Вра ти мо се на по ље про ми шља ња смр ти, као те мељ ног 
дога ђа ја на ко јем на ста је култ/ура. 

У јед ном тек сту у Кул тур ном до дат ку днев ног ли ста По ли ти
ка,11 уче ству ју ћи у ме диј ској де ба ти о ри ја ли ти про грамима, 

10 Па ви ће вић, А. (2016) Пла ме на те ла. Спа љи ва ње мр твих у Ср би ји. 
Од па ган ског ри ту а ла  до мо дер не кре ма ци је, Бе о град: Ет но граф ски 
институт, Клио, стр. 62, 63.

11 Па ви ће вић, А. (2018), нав. де ло.
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на пи са ла сам да је је дан од пр вих, ме диј ских ри ја ли ти ја би
ла са хра на ен гле ског кра ља Џор џа VI, ко ју је, 1952. го ди не, 
пре ко ТВ апа ра та пра ти ло око че ти ри ми ли о на гле да ла ца.12 
Са да бих до не кле ре ви ди ра ла тај став, ма кар у ме то до ло
шком сми слу. Пр во, ми слим да  са хра не јав них лич но сти 
ра ди је тре ба ту ма чи ти као спек та кле не го као ри ја ли ти је. 
Иа ко ове две фор ме раз два ја тан ка, и че сто не у бе дљи ва ли
ни ја, раз ли ке су бит не за раз у ме ва ње су шти не јед не од но сно 
дру ге фор ме. И спек такл и ри ја ли ти ну де од ре ђе ну сли ку 
ствар но сти, па та ко и уче сту вју у ње ном кре и ра њу. У том 
сми слу  спек такл је исто вре ме но и ри ја ли ти, док обр ну та 
јед на чи на не ва жи. Спек такл се мо же по сма тра ти и као до
га ђај из дво јен из ре ал но сти, ко ји (при кло ни ћу се ов де Де
бо ро вом ту ма че њу) пред ста вља вид ри ту ал ног по на ша ња и 
ми шље ња. Он има утвр ђе ну ри ту ал ну/би ро крат ску струк
ту ру, функ ци ју, уна пред од ре ђе но вре ме тра ја ња и са др жај.13 
Спек такл са жи ма вре ме и иде је, пре но си од ре ђе ну по ру ку 
и до но си ка тар зу. Ри ја ли ти, са дру ге стра не, пре тен ду је да 
се по и сто ве ти са ствар но шћу уки да ју ћи је у пот пу но сти и 
трај но. Ри ја ли ти је је ди на ствар ност и за гле да о це и за уче
сни ке. Њи хо ви ме ђу соб ни од но си, иа ко до не кле про дук циј
ски „ис пла ни ра ни”, за пра во су ли ше ни дру штве них окви ра, 
вре мен ских огра ни че ња, естет ских и етич ких нор ми. Спек
такл, кроз струк ту ри ра ни са др жај де лу је на свест ко ја за тим 
ољу ђу је чу ла. Не струк тур и са ни ри ја ли ти на ра тив (уко ли ко 
се ов де о на ра ти ву уоп ште мо же го во ри ти) те че у обр ну том 
сме ру. Он де лу је на чу ла ко ја за тим обез љу ђу ју свест. Ри
ја ли ти ево ци ра „при род но” (не кул тур но, ани мал но) ста ње, 
иа ко се у ак ци ји уда љу је и од ње га, не по шту ју ћи чак ни 
пра ви ла вр сте. Спек такл опе ри ше сим бо ли ма и ме та фо ра
ма. Он су бли ми ра кул тур на зна че ња, док је ко му ни ка ци ја у 
ри ја ли ти ју не по сред на и ба нал на.14 Она ни шта не са кри ва, 
али ни шта и не от кри ва. Не сло бо да по сто ји и у спек та клу и 
у ри ја ли ти ју, али са дру га чи јим функ ци ја ма, им пли ка ци ја ма 
и по сле ди ца ма. У спек та клу она се огле да у ну жно сти да 
се по шту ју пра ви ла ри ту ал ног по на ша ња и да се кон зу ми ра 
упра во по ну ђе ни са др жај. Ме ђу тим, уло га тог суб вер зив ног 
или кон тра кул тур ног са др жа ја (јер ри ту ал је при вре ме на 
не га ци ја сва ко дне ви це) је упра во да афир ми ше по сто је ћу 

12 Ше шић Дра ги че вић, М. При ват ни жи вот у вре ме ну те ле ви зи је, у: При
ват ни жи вот код Ср ба у 20. ве ку, ур. Ри сто вић, М. (2007), Бе о град: 
Клио, стр. 733–770.  

13 Лу кић Кр ста но вић, М. (2010) Спек та кли XX ве ка. Му зи ка и моћ, Ет но
граф ски ин сти тут СА НУ: По себ на из да ња, стр. 72.

14 Ša ba no vić, E. Me dij ski ko mer ci ja li zam, spek ta ku lar ne pred sta ve i sa vre me ni 
in di vi du um, Kul tu ra – ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju kul tu re i kul tur nu po li
ti ku, br. 126, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 79.
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кул ту ру и да, на кон ка тар зе, уче сни ка, обо га ће ног ис ку
ством кре а ци је, вра ти у њу. Не сло бо да је у ри ја ли ти ју пот
пу на и ко нач на. Уче сник је трај но за ро бљен, јер је из ван тог 
формата ње го во по сто ја ње крај ње спор но.15 

Је дан од пр вих фу не рал них спек та ка ла у мо дер ној исто ри
ји Ср би је би ла је се кун дар на са хра на Ву ка Ка ра џи ћа 1897. 
го ди не, ко ме су, у ме ђу вре ме ну, из гле да опро ште ни гре си 
не по слу шно сти и не ло јал но сти Цр кви. Или је и Цр ква у 
ме ђу вре ме ну од у ста ла од ес ха то ло шких усме ре ња на сто је
ћи да се при ла го ди исто риј ском тре нут ку. Сва ка ко, Ву ко ви 
по смрт ни оста ци до не ти су из Бе ча и по ло же ни у пор ти Са
бор не цр кве. Ков чег је пу то вао во зом ко ји је у свим ве ћим  
гра до ви ма на пу ту до че као мно го број ни на род, же ле ћи да 
по след њи пут це ли ва овог но во про сла вље ног ве ли ка на. У 
не ким ме сти ма је све ча ност би ла уве ли ча на и хор ским пе ва
њем. 16 Овај до га ђај је ор га ни зо ван у са рад њи Цр кве и др жа
ве, а при су ство вао му је ве ли ки број гра ђа на Ср би је. Истом 
при ли ком об но вљен је и гроб До си те ја Об ра до ви ћа, а не ко
ли ко да на ра ни је и гроб срп ског фи ло ло га Ђу ре Да ни чи ћа, 
на Та шмај дан ском гро бљу. На Ву ко вом по гре бу слу же но је 
пра во слав но опе ло, а над гро бом су бе се ди ли ар хи е пи скоп 
срп ски и ми тро по лит бе о град ски Ми хај ло и ми ни стар про
све те и цр кве них по сло ва Ан дра Ни ко лић. То ком по ла га ња 
ве на ца на гроб, ме шо ви ти хор удру же них пе вач ких дру шта
ва пе вао је, за ову при ли ку спре мље ну, пе сму Јо ва на Јо ва но
ви ћа Зма ја, по ком по зи ци ји Јо си фа Ма рин ко ви ћа. Овај до га
ђај као и мно ги дру ги ко ји су сле ди ли и чи ји је циљ био кре
и ра ње јед не но ве кул ту ре се ћа ња, би ли су усме ре ни ка про
сла вља њу ва жних лич но сти исто ри је срп ске кул ту ре. Ипак, 
чи тав про је кат и чи та ву ту „спо ме нич ку” епо ху од ли ко ва ла 
је и сна жна по ли тич костра те шкоиде о ло шка иде ја и же ља 
да се Ср би ја кре и ра и пред ста ви као на пред на, ци ви ли зо ва
на и мо дер на европ ска др жа ва. Овај њен иден ти тет тре ба
ло је пр вен стве но су ге ри са ти соп стве ном на ро ду, за шта је 
масов но по се ћен по греб ни спек такл био иде ал на при ли ка.

Слич но је би ло и са са хра на ма јав них лич но сти то ком дру ге 
по ло ви не 20. ве ка. Нај пре по греб Јо си па Бро за Ти та 1980. 
го ди не, ко ји је пу тем ТВ пре но са и лич ним при су ством ис
пра ти ло ви ше ми ли о на љу ди, па са хра на Зо ра на Ђин ђи ћа 
2003. и па три јар ха Па вла 2009. го ди не. Чак је и са хра на Сло
бо да на Ми ло ше ви ћа 2006. го ди не би ла сво је вр сни по греб ни 

15 Бо жо вић, нав. де ло, стр. 45; Ве де рил, нав. де ло, стр. 100.
16 Па ви ће вић, А. (2011) Жи ва де ла мр твих те ла. Смрт и ре ли ги ја на ци је 

у Ср би ји 19. ве ка, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 59/1, стр. 
7–17, 13; Га ври ло вић, А. прир. (1897) Спо ме ни ца о пре но су пра ха Бу ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа из Бе ча у Бе о град, Бе о град, стр. 51, 52.
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спек такл иа ко у ње му ни је уче ство ва ла др жа ва (што је би ло 
ви дљи во у флу ид ној и до кра ја не из ве сној струк ту ри чи та
вог про це са по смрт ног уми ра ња – од  об ја ве смр ти и по ле
ми ке око ме ста на ко јем је тре ба ло да се на ла зи Ми ло ше ви
ћев гроб, па до са хра не у дво ри шту по ро дич не ку ће, ис под 
др ве та ли пе). То ком ових спек та клу ра них до га ђа ја ни је са
мо про мо ви сан на ста вак жи во та по ли тич ких иде ја, ли ка и 
де ла ве ли ких по кој ни ка и њи хо вих за слу га за ко лек тив но –  
на ци о нал но – до бро. Њи хов циљ је био и ко лек тив но про
жи вља ва ње смр ти, ри ту ал но пре ва зи ла же ње опа сно сти од 
де ста би ли за ци је др жа ве и нај зад по вра так у жи вот, у  сва ко
дне ви цу, ко ја је са да би ла осми шље на по ру ка ма до би је ним 
то ком по смрт ног спек та кла.17 

Ко је све мр тав?

У ри ја ли ти ји ма, ба рем оним пр вен стве но „за бав ног” ка рак
те ра, о смр ти не ма мно го го во ра. За пра во не ма га уоп ште. 
Ка да у ин тер нет пре тра жи вач уку ца те пој мо ве ри ја ли ти и 
смрт, по ја ви се све га не ко ли ко ин фор ма ци ја о смр ти чла на 
по ро ди це не ког од уче сни ка ри ја ли ти ја или при ча о по тре
сној ис по ве сти  уче сни ка ко јем је пре ви ше де це ни ја умро 
не ко бли зак. Је ди на смрт, ко ја је и са ма по ста ла ри ја ли ти је
сте уби ство пе ва чи це и не ка да шње уче сни це јед ног од се ри
ја ла, Је ле не Мар ја но вић. Ова смрт је, ме ђу тим би ла са мо по
вод за на ста вак сплет ка ре ња о жи ви ма, док је са ма погиби ја 
по ста ла ефе мер на.

За што је то та ко? За што у про гра му ко ји од сли ка ва/кре и
ра ствар ност не ма спо ме на смр ти иа ко је она са став ни део 
ствар ног жи во та. Је дан од го вор се на ме ће по ау то ма ти зму 
и он се укла па у за бо рав смр ти и про гон мр твих ко ји ка
рак те ри ше са вре ме ну ци ви ли за ци ју и о ко јем смо го во ри ли 
ра ни је у тек сту. Ни је исто при ка за ти смр ти у игра ном фил
му и  до ве сти  је у ри ја ли ти чи ја је уло га да бу де за ба ван и 
да пла си ра од ре ђе ну ро бу, иде је, да фор ми ра по тре бе, те да 
њи ма ма ни пу ли ше.18 У овом кон тек сту иде ја смр ти не де лу
је баш сти му ла тив но. На про тив, мо жда би мо гла да де лу је 
и отре жњу ју ће, а тре зве ност је не по жељ на. Ме ђу тим, осим 
ове ар гу мен та ци је, раз ло ге за не по сто ја ње го во ра о смр ти у 
ри ја ли ти фор ма ту тре ба тра жи ти и на ни воу сим бо лич ког. 

17 Па ви ће вић, А. (2009)  Да ни жа ло сти и вре ме успо ме на. Смрт, са хра на и 
се ћа ње/пам ће ње јав них лич но сти у Ср би ји у вре ме со ци ја ли зма и по сле 
ње га, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 57/1, стр. 223–238.

18 Mi lin Per ko vić, S. i Ma to vić, M. (2014) Ri ja li ti pro gra mi u Sr bi ji i „ne pri me
re ni sa dr žaj“, Go diš njak FPN, br. 11, str. 131146, 133; https://www.ce eol.
co m/se arch/ar tic lede tail?id =46847; При сту пље но 3. мар та 2020.
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Ри ја ли ти на ста ју у до ба оп штег опа да ња кре а тив но сти и 
мо рал не дез о ри јен ти са но сти. Они пред ста вља ју „хи пер
реа ли стич ку, пре ви ше де таљ ну ре про дук ци ју ствар но сти”.19 
Они су знак да је до шло до оп штег уру ша ва ња мо гућ но сти 
сим бо лич ког из ра жа ва ња и са жи ма ња. Уче сни ци ри ја ли ти
ја при ста ју да се из ло же раз ли чи тим вр ста ма по ни же ња јер 
же ле иза ђу из ано ним но сти. За њих је то је ди ни на чин да 
по твр де сво је по сто ја ње. Они се од ри чу тра га ња за исти ном, 
са мо по сма тра ња, од го вор но сти за се бе и за дру ге.  Они се 
од ри чу сло бо де иа ко има ју илу зи ју да су сло бод ни ји од дру
гих. Њи хов из бор (ако се ов де о из бо ру мо же го во ри ти) је
сте да по сто је са мо као по сма тра ни, иа ко вр ло бр зо пре ста ју 
и то га да бу ду све сни.20 Њи хо ва „хи пе рак тив ност, ма ни ја и 
без об зир ност ода ју јед но уми ра ње, ода ју уми ра ње Ја”.21 А 
ка ко би и за што би мр тви – јер љу ди без сло бо де, без из бо
ра, без све сти о се би је су мр тви – го во ри ли о смр ти? „Ми 
зна мо”, пи ше Бо дри јар, „шта зна че та ме ста ко ја се не мо гу 
на ћи: ако фа бри ка ви ше не по сто ји то зна чи да се рад од ви ја 
сву да – ако за твор ви ше не по сто ји то зна чи да се хап ше ње 
и за тва ра ње од и гра ва ју уну тар чи та вог про стор/вре ме  дру
штва... ако  гро бље ви ше не по сто ји, то зна чи да су чи та ви 
са вре ме ни гра до ви пре у зе ли ње го ву функ ци ју: они су мр тви 
гра до ви, гра до ви смр ти. А ако је ве ли ка опе ра тив на ме тро
по ла до вр ше ни об лик чи та ве јед не ку тлу ре, он да је, јед но
став но ре че но, на ша кул ту ра, кул ту ра смр ти“.22 До да ћу још 
и ово: ако се о смр ти не го во ри, то је мо жда за то што смо 
већ мр тви.

И за то је на ше пи та ње на кра ју, као и на по чет ку – да ли ри
ја ли ти на ја вљу ју не ку но ву ствар ност или од сли ка ва ју ону 
ко ја већ по сто ји? Да ли је мо гу ће за шти тити сво ју соп стве
ну, ин ди ви ду ал ну, по је ди нач ну ствар ност од смр ти ко ја се 
вра ћа из ко лек тив ног не све сног и пре ти да нас по то пи? Да 
ли је мо гу ће по вра ти ти моћ ри ту а лу/спек та клу ко ји нас пу
тем сим бо ла по ве зу је са смр ћу, а за тим, осна же не вра ћа у 
жи вот? Или смо осу ђе ни на веч но и не про мен љи во ста ње 
уми ра ња од ко јег нас мо же из ба ви ти са мо фи зич ка смрт? 
Са чу вај нас Бо же та квог из ба вље ња!

Од го вор на ова пи та ња углав ном је сте и би ће ствар ин ди
ви ду ал них из бо ра и мо гућ но сти по је ди на ца и ма њих гру па 
да за шти те сво ја остр ва сми сла и на де. Услов за пра вље ње 
ар хи пе ла га би ло би пре ва зи ла же ње ужа сне ин те лек туал не 

19 Бо жо вић, нав. де ло, стр. 25.
20 Исто, стр. 45.
21 Ве де рил, нав. де ло, стр. 99.
22 Бо дри јар, нав. де ло, стр. 141, 142.
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ароган ци је, су рев њи во сти и по хле пе ко ја, на жа лост ка рак те
ри ше ве ли ки део до ма ће ин те лек ту ал не ели те. Из над свега, 
за за јед нич ки од го вор на по ста вље на пи та ња нео п ход на је 
ве ли ка жр тва, са мо о дри ца ње и свест о нео п ход но сти слу же
ња дру гом и дру ги ма – свест ко ја као да све ви ше по су ста је 
пред све том екс трем ног ин ди ви ду а ли зма и субјекти ви зма. 
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MIRRORS OF DEATH – IS IT POSSIBLE TO DEFEND 
REALITY FROM REALITY

Abstract

Reality shows are mirrors of spiritual metamorphosis of our civilization. 
The text summarizes historical conditions, ideas and ideologies which 
have, more or less indirectly, shaped the contemporary mass culture 
and reality programmes as its specific segment. It also raises the 
question of responsibility of intellectuals in such course of events and 
particularly their responsibility in the process of erasing clear lines that 
separate elite and popular culture. Defining culture as human activity 
in general, without valuing it, has significantly contributed to creating 
an illusion of its democratic nature. This paper particularly emphasizes 
the character of contemporary civilization as a civilization of/without 
death, thus interpreting, along the same lines, the symbolic level of 

reality programmes. 
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