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СТУ ДИ ЈЕ ЖАН РА – ИЗ ВАН ТЕК СТА
Те ле ви зиј ски жан ро ви тра ди ци о нал но се схва та ју као про грам ски аспект – да би-

смо раз у ме ли по ли циј ску дра му, мо ра мо ана ли зи ра ти нај ре пре зен та тив ни је по ли циј-
ске се ри је и оне ва жне за ње ну исто ри ју. Као што су ге ри шу дру ги на во ди у овом ра ду, 
жан ров ски кри ти ци зам че сто је ис пи ти вао со ци јал ну функ ци ју по је ди них жа нр о ва 
или као сред ства за пре но ше ње иде о ло шких по ру ка пу бли ци, или као ри ту ал ко ји 
гле да о ци упра жња ва ју ра ди по твр ђи ва ња по је ди них окол но сти у сво јим жи во ти ма 
или по ми ре ња са њи ма. Дру ги кри ти ча ри при шли су жан ро ви ма фор мал ни је, по ку-
ша ва ју ћи да де фи ни шу кључ не осо би не ко је кон сти ту и шу од ре ђе ни жа нр и да опи шу 
за јед нич ку нит ко ја по ве зу је низ раз ли чи тих про гра ма. Ови ви до ви жан ров ског кри-
ти ци зма фо ку си ра ју се на про у ча ва ње зна че ња и фор ми про гра ма као на мо гућ ност 
за раз у ме ва ње жан ра, при ступ ко ји мо же мо сма тра ти тек сту ал ним кри ти ци змом. 

Ме ђу тим, ка ко се про у ча ва ње те ле ви зиј ских жан ро ва раз ви ја ло у окви ру ме диј ских 
сту ди ја, кри ти ча ри су про ши ри ли сво је ме то де из ван тек сту ал ног кри ти ци зма. Не ко-
ли ци на на уч ни ка ис тра жи ва ла је ка ко жан ро ви функ ци о ни шу као део си сте ма про-
дук ци је и кон зу ми ра ња те ле ви зиј ског про гра ма, ис пи ту ју ћи на ко ји на чин су на ви ке 
пу бли ке и ин сти ту ци ја укљу че не у про цес ства ра ња и кон сти ту и са ња жан ра (нпр. 
Al len, 1985; Kac kman, 2005). Јед на па ра диг ма ко ја се по ја ви ла по след њих не ко ли ко 
го ди на су ге ри ше дру га чи ју ори јен ти са ност пре ма кул ту ро ло шкој уло зи жан ра ко ја у 
пр ви план ста вља на ви ке те ле ви зиј ске ин ду стри је и пу бли ке. Уме сто схва та ња жан-
ро ва као свој ста ва те ле ви зиј ских про гра ма ко ја тре ба да се ана ли зи ра ју, де фи ни шу 
или ин тер пре ти ра ју, жа нр о ви се по сма тра ју као кул ту ро ло шке ка те го ри је ко је цир ку-
ли шу око и пу тем те ле ви зиј ских про гра ма. Овај при ступ, под ути ца јем ши ре па ра диг ме 
постструк ту ра ли стич ке те о ри је, су ге ри ше дру га чи ју ори јен та ци ју за раз у ме ва ње кул-
ту ро ло шког зна ча ја и функ ци је жан ро ва, до во де ћи до ди стинк тив ног при сту па ис тра-
жи ва њу исто ри је те ле ви зиј ских жа нр о ва кроз дис кур зив ну ана ли зу (Mit tell, 2004). 
Пре ма овом при сту пу, жан ро ви ни су сме ште ни у тек сто ви ма и про гра ми ма ко ји су 
ка те го ри зо ва ни од ре ђе ним жан ро ви ма; уме сто то га, жан ро ви су об ли ко ва ни кул ту-
ро ло шким про це си ма са ме ка те го ри за ци је. Жа нр о ви су кон цеп ту ал не ка те го ри је 
упо тре бље не за по ве зи ва ње мно штва те ле ви зиј ских про гра ма, али они та ко ђе ар ти-
ку ли шу низ кул ту ро ло шких прет по став ки ко је се по ве зу ју са ка те го ри јом из ван са мог 
про гра ма. Ове ка те го ри је су оства ре не мно штвом кул ту ро ло шких прак си ко је при-
до да ју дис кур си ма те ле ви зиј ских жан ро ва, од кри тич ких ко мен та ра до нет про мо ци ја, 
од фан сај то ва до вла ди них уре да ба. Ми тел (2004) иден ти фи ку је три спе ци фич не дис-
кур зив не прак се уо би ча је не за кон сти ту и са ње те ле ви зиј ских жа нр о ва: де фи ни ци ју 
(на при мер, „ова еми си ја је спорт ски про грам јер са др жи атлет ско так ми че ње“), ин тер-
пре та ци ју („спорт ски про гра ми сла ве на ци о нал ни иден ти тет“) и ева лу а ци ју („спор то ви 
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су ле ги тим ни ји од ри ја ли ти те ле ви зи је“). Кроз ове дис кур зив не прак се ка те го ри ја спорт-
ског про гра ма учи ње на је кул ту ро ло шки ко хе рент ном и аку му ли ра зна че ња и асо ци-
ја ци је ко је је по ве зу ју са од ре ђе ним дру штве ним нор ма ма и вред но сти ма, аспек ти ма 
жан ра ко ји не ће би ти уоч љи ви са мо ана ли зи ра њем са мих про гра ма. 

Та ко ђе, уме сто да ис пи ту је мо све раз ви је ни ја зна че ња по ли циј ских се ри ја ана ли-
зи ра ју ћи про гра ме ко ји пот па да ју под овај жа нр, мо же мо да ис тра жи мо ка кав су 
сми сао те ле ви зиј ска ин ду стри ја, кри ти ча ри и гле да о ци да ва ли ка те го ри ји „по ли циј ске 
дра ме“ кроз раз ли чи те исто риј ске и дру штве не кон тек сте. Мо же мо да раз ма тра мо да 
ли се по ли циј ске дра ме схва та ју као кри ти ча ри или по др жа ва о ци до ми нант них дру-
штве них нор ми, да ли се сма тра ју по ве за ним са ре ал ним жи во том или функ ци о ни шу 
као еска пи стич ке фан та зи је, или да ли се овај жа нр сма тра вред ном кул ту ро ло шком 
фор мом или се од ба цу је као ки че раст и на си лан – сва зна че ња по ли циј ске дра ме која 
су би ла ре ле вант на кроз раз ли чи те исто риј ске мо мен те и кон тек сте. Ис тра жи ва ње 
жан ра као кул ту ро ло шке ка те го ри је зах те ва да кри ти ча ри ана ли зи ра ју ши рок спек тар 
на чи на на ко је ин сти ту ци је и љу ди го во ре о жан ров ским ка те го ри ја ма и ко ри сте их, 
и да ука жу на про ме не у дис кур си ма ко ји окру жу ју од ре ђе ну жан ров ску ка те го ри ју 
кроз раз ли чи те исто риј ске кон тек сте, тех ни ку ко ју Ми тел (2004) од ре ђу је као „ге не-
рич ку ге не а ло ги ју“. Овај при лаз про у ча ва њу те ле ви зиј ских жан ро ва као кул ту ро ло-
шких ка те го ри ја ко ри сти и „од о здо пре ма го ре“ при ступ фор ми ра њу да тог жан ров ског 
кор пу са – уме сто кри тич ког по ку ша ја да ја сно де фи ни ше мо гра ни це или па ра ме тре 
жан ра, мо же мо се окре ну ти кул ту ро ло шком цир ку ли са њу де фи ни ци ја да би смо разу-
ме ли ка ко је да ти текст ка те го ри зо ван или ка ко се мо гу над ме та ти де фи ни ци је жан ра 
ко је су ге ри шу раз ли чи те кул ту ро ло шке прет по став ке и вред но сти. Ка ко Ми тел (2004) 
то ис ка зу је:

Наш циљ у ана ли зи ра њу ге не рич ких дис кур са ни је да до ђе мо до „од го ва ра ју ће“ де фи-
ни ци је, ин тер пре та ци је или ева лу а ци је жан ра, већ да ис тра жи мо ствар не на чи не на 
ко је су жан ро ви кул ту ро ло шки опе ра тив ни. Ако од мак не мо фо кус од тен ден ци ја ко је 
на ме ра ва ју да пру же ко нач ну де фи ни ци ју или нај ви ше из ни јан си ра ну ин тер пре та ци ју 
жан ра, мо же мо се окре ну ти мо ду си ма у ко ји ма су де фи ни ци је, ин тер пре та ци је и ева лу-
а ци је жан ра део ве ћих кул ту ро ло шких де лат но сти жан ра. Уме сто по ста вља ња пи та-
ња као што су „Ка кво је зна че ње по ли циј ских дра ма?“ или „Ка ко де фи ни ше мо кви зо ве?“, 
мо же мо се окре ну ти рас про стра ње ним кул ту ро ло шким прак са ма ин тер пре та ци је и 
де фи ни са ња жан ра по ста вља ју ћи пи та ња као што су „Шта ток шо у о ви зна че од ре ђе ној 
за јед ни ци?“ или „Ка ко је де фи ни ци ја ани ма ци је ар ти ку ли са на у од ре ђе ним дру штве ним 
гру па ма?“

Та кав при ступ та ко ђе зах те ва кул ту ро ло шку спе ци фич ност, уви ђа ју ћи да жа нр 
мо же има ти ра зно вр сне ка те го риј ске гра ни це и зна че ња у раз ли чи тим кул ту ра ма. 
До бар при мер та квих раз ли чи то сти пред ста вља ста тус те ле ви зиј ских цр та них фил мо-
ва уну тар кул ту ра. У САД, жа нр те ле ви зиј ског цр та ног фил ма кон сти ту и сан је зах те-
ви ма еми то ва ња ТВ про гра ма су бо том ују тро у ше зде се тим го ди на ма про шлог ве ка 
и брен ди ра њем ТВ ка на ла пу тем ства ра ња Кар тун не твор ка у де ве де се тим го ди на ма. 
Као сет прет по ста вље них зна че ња и вред но сти, жа нр цр та ног фил ма ме њао се од 
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ком по нен те на ме ње не за ши ро ки ау ди то ри јум у окви ру про јек ци ја по зо ри шног фил-
ма у 1940-им, пре ко ни ско ква ли тет ног ви со ко ко мер ци ја ли зо ва ног жан ра ис кљу чи во 
за де цу у 1960-им, до мо дер ног, но стал гич ног аспек та аме ри ка не у 1990-им, чак и 
ка да су ак ту ел ни цр та ни фил мо ви би ли не про ме ње ни, по пут крат ко ме тра жног „Ду шка 
Ду го у шка“ ство ре ног за би о скоп ске про јек ци је у че тр де се тим го ди на ма (Mit tell, 2004). 
Ме ђу тим, у Ја па ну се те ле ви зиј ски ани ми ра ни фил мо ви схва та ју као мејнстрим фор ма 
за све уз ра сте, са ле ги тим ном уло гом про сто ра за дру штве ни ко мен тар и умет нич ке 
ино ва ци је. Ове жан ров ске ка те го ри је тран сфор ми са ле су се да ље по ра стом за сту пље-
но сти ја пан ских ани ми ра них фил мо ва на аме рич кој те ле ви зи ји по след њих не ко ли ко 
го ди на, ства ра ју ћи ани ме ге не рич ком ка те го ри јом у Аме ри ци, са соп стве ним ди стинк-
тив ним кул ту ро ло шким прет по став ка ма и вред но сти ма (Le o nard, 2005). Овај при ступ 
про у ча ва њу жан ро ва као кул ту ро ло шких ка те го ри ја про ши рио се на ве ли ки број 
жан ро ва и кон тек ста, укљу чу ју ћи хо ланд ске по ли циј ске дра ме (Her mes, 2005), тран-
сна ци о нал ну ри ја ли ти те ле ви зи ју (Hill, 2004, 2007) и бри тан ске кви зо ве (Hol mes, 2007). 
Про у ча ва ње жан ро ва као кул ту ро ло шких ка те го ри ја ну ди дру га чи ју пер спек ти ву 
уо би ча је ни јем тек стов ном жан ров ском кри ти ци зму, јер мо же да су ге ри ше на чи не на 
ко је жан ро ви тран сфор ми шу и об ли ку ју кул ту ро ло шке прак се из ван про сто ра те ле-
ви зиј ског про гра ма; ка да се удру же тек сту ал на и дис кур зив на ана ли за, мо же мо бо ље 
раз у ме ти ка ко жан ро ви функ ци о ни шу и из ван и уну тар те ле ви зиј ских про гра ма. Ка ко 
сту ди је те ле ви зиј ског жан ра на пре ду ју, кри ти ча ри се мо гу окре ну ти ши ро ком спек тру 
мо гућ но сти жан ров ске прак се да би раз у ме ли ка ко ка те го ри је те ле ви зиј ског про гра ма 
об ли ку ју сво је кул ту ро ло шке кон тек сте и би ва ју об ли ко ва ни њи ма. 

Ли те ра ту ра:

Ro bert C. Al len (1985). Spe a king of So ap ope ras. Cha pel Hill: Uni ver sity of North Ca ro li na Press. 
Mic hael Kac kman (2005). Ci ti zen Spy: Te le vi sion,Espi o na ge and Cold War Cul tu re, Com mer ce and Mass Cul tu re 

Se ri es. Mi ne a po lis: Uni ver sity of Min ne so ta Press.
Ja son Mit tell (2004). Gen re and Te le vi sion: From Cop Shows to Car to ons in Ame ri can Cul tu re. Lon don and 

New York: Ro u tled ge.
Le o nard, (2005). „Pro gress Aga inst the Law: Ani me and Fan dom“, In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es. 

8/3, (281–305)
Jo ke Her mes (2005). Re-Re a ding Po pu lar Cul tu re. Mal den, MA: Blac kwell. 
An net te Hill (2007). Restyling Fac tual TV: Au di en ces, News, Do cu men tary and Re a lity Gen res. Lon don: Ro u tled ge. 
Su Hol mes (2007) „The Qu e sti on Is, Is It All Worth Kno wing?. The Cul tu ral Cir cu la tion of the Early bri tish 

Qu iz Show“. Me dia Cul tu re So ci ety, 29/1, (53–74)

(С ен гле ског пре вео Здрав ко Пе тро вић) 


