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МО РАЛ НА ОСЕ ЋА ЊА, АН ТИ ЈУ НА ЦИ И  
ГРА НИ ЦЕ НА КЛО НО СТИ

Мно ге са вре ме не се ри је – на ро чи то на ка блов ској те ле ви зи ји – пу не су ли ко ва 
ко је во ли мо, упр кос број ним не де ли ма ко ја су по чи ни ли: То ни Со пра но, Нен си Бо твин, 
Дон Дреј пер, Џе ки Пеј тон и Ал Све рен џен. По раст по пу лар но сти ан ти ју на ка као про-
та го ни ста, што је јед на од глав них тен ден ци ја са вре ме ног злат ног до ба ТВ фик ци је, и 
ак ту ел на те ма те ле ви зиј ских сту ди ја, као што по ка зу ју не дав но об ја вље не књи ге (Lotz; 
Va a ge). Осла ња ју ћи се на те ко ви не ког ни тив не те о ри је ме ди ја, ово по гла вље обра-
зла же те зу да је ТВ фик ци ја, с об зи ром на ње ну се ри ја ли зо ва ну при ро ду, по год ни ја за 
раз вој „струк ту ре са о се ћа ња“ (Smith, 1995) ко ја нам омо гу ћа ва да се иден ти фи ку је мо 
са мо рал но де фект ним ли ко ви ма ко ји, упр кос не ким вид ним вр ли на ма, чи не не де ла, 
зло ста вља ју и ва ра ју дру ге љу де; ли ко ви ма ко ји би нам у ствар ном жи во ту би ли од-
бој ни. Мо гућ ност раз во ја при че то ком мно го са ти до зво ља ва кон струк ци ју емо ци о-
нал не струк ту ре ко ја нас „на го ни“ да са о се ћа мо са про та го ни сти ма ко ји су не са мо 
драм ски ком плек сни већ и мо рал но кон тра дик тор ни. Уз то, по треб на су нам од ре ђе-
на кон тра дик тор на мо рал на осе ћа ња да би смо на шли пра во за до вољ ство у овим ТВ 
се ри ја ма. Дру гим ре чи ма, пред мет на шег ис тра жи ва ња је сте да утвр ди мо ка ко по ме-
ну та мо рал на кон тра дик тор ност ути че на на ра тив ну ма ши ну ве ћи не нај гле да ни јих 
са вре ме них те ле ви зиј ских се ри ја и при то ме от кри је мо ка кве се емо ци о нал не ре ак-
ци је оче ку ју од гле да ла ца и где су гра ни це ове „струк ту ре са о се ћа ња“ ко ју не пре ста но 
тре ба под у пи ра ти. 

По ја ва ан ти ју на ка на са вре ме ној те ле ви зи ји

По сто ји ви ше раз ло га – иде о ло шких, ин ду стриј ских и на ра тив них – ко ји ма се мо же 
об ја сни ти ак ту ел на скло ност ка ан ти ју на ци ма у уло зи про та го ни ста на са вре ме ној 
те ле ви зи ји. (...) Тип ан ти ју на ка ко ји се од не дав но нај че шће сре ће бли жи је бај ро нов-
ском ју на ку или „ју на ку от пад ни ку“. Не ка да про сеч ни ту ња вац, ан ти ју нак да нас пред-
ста вља спој по зи тив ног и не га тив ног ли ка ко јег ка рак те ри ше мо рал на нео д ре ђе ност; 
лик ан ти ју на ка ис по ља ва и ма ки ја ве ли стич ку цр ту у по сти за њу од ре ђе них ци ље ва, 
као и про тив реч ност из ме ђу иде а ла (ако их ју нак уоп ште има) и де ла. У гло ба лу, ан ти-
ју на ци су „пре ступ ни ци, али са про сто ром за ис ку пље ње. Прем да се ја сно упу шта ју у 
не до зво ље не рад ње из (по не кад) ло ших по бу да, ан ти ју на ци у мно гим на ра ти ви ма 
ипак функ ци о ни шу као ’си ле до бра’“ (Sha fer и Ra ney, 2012). Као што ће мо ви де ти, то што 
пред ста вља ју „си ле до бра“ игра кључ ну уло гу у иден ти фи ка ци ји са ли ко ви ма, али лик 
се мо же про ме ни ти у то ку при че и по ста ти „си ла зла“. Да би смо об ја сни ли бу ји цу ан ти-
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ју на ка на да на шњој те ле ви зи ји, пр во мо ра мо раз мо три ти јед но иде о ло шко ста но ви ште: 
пост мо дер ни зам под сти че по ја ву ан ти ју на ка. „Про блем је у то ме што се ко хе рент на, 
уста но вљи ва схва та ња о то ме шта чи ни те шке мо рал не пре кр ша је осла ња ју на по сто-
ја ње оп ште при хва ће них дру штве них нор ми и вред но сти ко је се кр ше“ (McCaw, 2009). 
Бу ду ћи да је фраг мен та ци ја са вре ме них дру штве них за јед ни ца на За па ду по сле 1968. 
го ди не иза зва ла крах оп ште при хва ће них мо рал них и по ли тич ких ста во ва, ја ви ла се 
но ва ин те лек ту ал на под стру ја ру ко во ђе на мо рал ним ре ла ти ви змом ко ји је из не дрио 
иде ју да се до бро и зло – глав не те ме кла сич ног ју на штва – за ме не ци ни змом и про тив-
реч јем. Дру штвом је за вла да ла пе си ми стич ка и де фе ти стич ка ин те лек ту ал на ат мос фе-
ра, а то је ути ца ло на те ле ви зиј ску фик ци ју. Као дру го, ту је при ро да са ме ин ду стри је 
за ба ве: се ти те се да је ка блов ска те ле ви зи ја од у век на сто ја ла да се раз ли ку је од тра-
ди ци о нал них мре жа; тим на сто ја њем је ус по ста вље на по зи тив на ди на ми ка у ко јој 
кон ку рен ци ја под сти че умет нич ку и естет ску ви тал ност. Кад је HBO по вео на пад са 
По ро ди цом Со пра но (The So pra nos, 1999–2007), Show ti me је кре нуо за њи ма, ис тра жу-
ју ћи мо гућ но сти ли ка до па дљи вог ан ти ју на ка у се ри ја ма Тра ва (We eds, 2005–2012) и 
Дек стер (Dex ter, 2006–2013). Кад је FX у се ри ји Пр ља ва знач ка (The Shi eld, 2002–2008) 
по ка зао да ко рум пи ра ни по ли цај ци ко ји кр ше за кон мо гу за слу жи ти апла уз пу бли ке, 
AMC је учи нио исто са Дреј пе ром, Вај том и њи ма слич ни ма. Чак су и ка на ли на тра ди-
ци о нал ним мре жа ма „уз вра ти ли паљ бу“ по ну див ши ис так ну те при ме ре ан ти ју на ка, 
као што је Џек Ба у ер у 24 (Fox, 2001–2010), Бен џа мин Лај нус у Из гу бље ни ма (Lost, ABC, 
2004–2010) или Гре го ри Ха ус у Док то ру Ха у су (Ho u se M.D., Fox, 2004–2012). Ан ти ју нак 
је уз диг нут на ни во па ра диг ме ква ли тет не те ле ви зи је, што је оства ре но ком би на ци јом 
иде о ло шких и пред у зет нич ких еле ме на та с ци љем ге не ри са ња кон стант не те ме ко ју 
је мо гу ће успе шно раз ви ја ти у се риј ском на ра ти ву. Тре ћи раз лог ко ји об ја шња ва ак-
ту ел ни тренд те ле ви зиј ских ан ти ју на ка ве зан је за по јам оп се жног, ду го трај ног на ра-
ти ва ти пич ног за ве ћи ну ка блов ских про гра ма. Та кве се ри је (се ри је ко је су се од лу чи-
ле за ква зи ро ма неск ни при ступ) ре де фи ни са ле су по јам ква ли тет не те ле ви зиј ске 
дра ме. Сло же на мре жа ли ко ва, од но са, по ли тич ких са ве за, род бин ских од но са и ра-
зно ра зних су ко ба ко ји по сто је у се ри ја ма као што су Де двуд (De ad wo od, HBO, 2004–
2006), До у шни ци (The Wi re, HBO, 2002–2008) и Игра пре сто ла (Ga me of Thro nes, HBO, 
2011–2019), пре не ко ли ко де це ни ја не би се мо гли на ћи у се ри ји. Ове се ри је ве ли ких 
умет нич ких ам би ци ја мо гу раз ви ти и пре ко де сет ли ни ја за пле та у јед ној епи зо ди, 
ко ри сте ћи се не ис црп ним на ра тив ним то ком ко ји нас под се ћа на пи сце из 19. ве ка. 
Осим то га, ве ћа ко ли чи на сни мље ног ма те ри ја ла утро ше на за раз вој за пле та – без 
не по треб ног гу бље ња вре ме на на под се ћа ње на за плет и мо ти ве, као што је то био 
слу чај у не ка да шњим се ри ја ма или да на шњим за о кру же ним на ра ти ви ма – омо гу ћа ва 
умно жа ва ње кон фли ка та и ди ле ма, што обо га ћу је мо рал ну, емо ци о нал ну и по ли тич-
ку ра зно вр сност при че. Та „ком плек сна ТВ“ (Mit tell, 2012–13), на ро чи то је до при не ла 
на шем емо ци о нал ном ве зи ва њу за сум њи ве ли ко ве по пут мно гих „ло ших мо ма ка“. 
Са да је нео п ход но по бли же раз мо три ти на ко јим се све ни во и ма гле да о ци ан га жу ју, 
што ће нам омо гу ћи ти да раз у ме мо ме сто и уло гу мо рал них осе ћа ња при гле да њу 
те ле ви зиј ске фик ци је.
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Мо рал на осе ћа ња и ве зи ва ње за те ле ви зиј ске ли ко ве

По пут би о скоп ске, те ле ви зиј ска фик ци ја је екс пли цит но и им пли цит но емо ци о-
нал на. Ка зи ва ти при чу зна чи иза зи ва ти осе ћа ња. (...) Ка рол ис ти че емо ци о нал ни де-
тер ми ни зам ко мер ци јал не ау дио-ви зу ел не фик ци је ко ја је осми шље на та ко да иза зо-
ве спе ци фич не емо ци је: „Све до га ђа је у игра ним фил мо ви ма су за нас прет ход но 
емо ци о нал но сва ри ли ре ди те љи (...) Ре ди те љи су ода бра ли по је ди но сти из сце не или 
се квен це ко је сма тра ју емо тив но зна чај ним и та ко ре ћи нам их сер ви ра ли на тац ни“ 
(Car roll, 2003). У скла ду с тим, се ри је ко је ов де раз ма тра мо су „за нас прет ход но емо-
ци о нал но сва ре не“ та ко да са о се ћа мо и иден ти фи ку је мо се са ан ти ју на ци ма ко ји 
спа ја ју осо би не до стој не ди вље ња (као што су про фе си о нал ност, ин те ли ген ци ја, хра-
брост) са ма ње по жељ ним ка рак те ри сти ка ма (као што су на сил ност, по длост, лу кав-
ство, окрут ност).

На овом ме сту по треб но је на пра ви ти зна чењ ску раз ли ку из ме ђу пој мо ва „са о се-
ћа ње“ и „ем па ти ја“. Као што ис ти че Нил: „Kад ре а гу је мо са о се ћа њем, жао нам је дру гих, 
али на ша ре ак ци ја не опо на ша њи хо ва осе ћа ња ни ти за ви си од то га да ли они уоп ште 
не што осе ћа ју.“ С дру ге стра не, „кад ре а гу је мо ем па ти јом пре ма дру гом чо ве ку, де ли-
мо ње го ва осе ћа ња, осе ћа мо исто што и он; ако се он на ла зи у не ком емо ци о нал ном 
ста њу, ем па ти јом и ми до жи вља ва мо исту емо ци ју или емо ци је као он“ (Ne ill, 1996). У 
сва ком слу ча ју, са о се ћа ње или ем па ти ја пре ма ли ку из се ри је су ма ње ри зич ни не го 
у ствар ном жи во ту јер као гле да о ци мо же мо да про јек ту је мо „си гур но сну мре жу“ 
ко ја нам до пу шта да то ле ри ше мо не ке осо би не у фик ци ји ко је не би смо то ле ри са ли 
у ствар ном жи во ту (Va a ge, 2013).

На пр ви по глед се чи ни да иден ти фи ка ци ји са ли ком из се ри је до при но се од ре ђе-
ни еле мен ти, ме ђу ко ји ма су про фе си о нал на ефи ка сност про та го ни сте (Омар Литл, 
Фран сис Ан дер вуд), хра брост у те шким си ту а ци ја ма, (То ни Со пра но), оштро ум ност 
(Вол тер Вајт, Гре го ри Ха ус) или ха ри зма глум ца ко ји ту ма чи лик, као и ха ри зма са мог 
ли ка (Дон Дреј пер/Џон Хам, Том Кејн/Кел си Гра мер): „Шарм и по лет ко јим оди шу и 
ко ји чи не да ужи ва те у њи хо вом дру штву упр кос њи хо вим мо рал ним не до ста ци ма и 
ло шем вла да њу.“ (Mit tell, 2012–13). Да ља ана ли за, ме ђу тим, от кри ва да су ови еле мен-
ти под ре ђе ни оно ме што Ма ри Смит (Smith, 1995) на зи ва „ни во и ма ан га жо ва но сти“. 
Смит пра ви раз ли ку ко ја нам по ма же да раз у ме мо ка ко гле да о ци до но се мо рал не 
су до ве о ли ко ви ма и ка ко за у зи ма ју ста во ве пре ма њи ма. Он ис ти че да се „пре по зна-
ва ње“ те ме љи на два на ра тив на/драм ска про це са, по рав на њу и на кло но сти, од ко јих 
пр ви озна ча ва филм ску тех ни ку, а дру ги се од но си на гле да лач ку ре ак ци ју иза зва ну 
ау дио-ви зу ел ним де лом.

С јед не стра не, по рав на ње (кон цепт сли чан Же не то вој „фо ка ли за ци ји“) „ти че се 
на чи на на ко ји нам филм да је при ступ по ступ ци ма, ми сли ма и осе ћа њи ма ли ко ва“ 
(Smith, 1995). У скла ду с тим, по рав на ва мо се, до ла зи мо у јед на ку ра ван са ли ком пу тем 
„про стор но-тем по рал ног од но са“ (што ће ре ћи, при ча при ка зу је шта лик ра ди у свом 
окру же њу), као и пу тем „при сту па су бјек тив ном све ту“ (при ча от кри ва ка ко се лик 
осе ћа и шта же ли). Са из у зет ком До у шни ка и Де дву да, ко ји има ју ан самблску по де лу 
уло га, у ве ћи ни се ри ја, о ко ји ма и го во ри мо у овом тек сту, ја сно се из два ја про та го-
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ни ста, ко јег пра ти мо и са ко јим се, след стве но то ме, по рав на ва мо, до би ја мо при ступ 
ње го вом или ње ном при ват ном и про фе си о нал ном жи во ту. 

С дру ге стра не, на кло ност „се ти че на чи на на ко ји филм по ку ша ва да упра вља 
на шим сим па ти ја ма пре ма раз ли чи тим ли ко ви ма у све ту фик ци је“ (Smith, 1995). Овим 
про це сом лик иза зи ва по зи тив не ре ак ци је гле да ла ца и ства ра се са у че сни штво ко је 
је, ка ко опи су је План тин га „уко ре ње но у гле да лач кој про це ни мо рал них осо би на ли-
ка. Гле да лач ке сим па ти је за до би ће лик ко ји по њи хо вом ми шље њу по се ду је по жељ не 
мо рал не осо би не, а те сим па ти је ће, за тим, де ли мич но од ре ди ти ка кве ће би ти емо-
ци о нал не ре ак ци је гле да ла ца на на ра тив не си ту а ци је у фил му“ (Plan tin ga, 2010). То не 
зна чи да је на ша на кло ност без у слов на. На ше са о се ћа ње ни је без гра нич но и мо же 
би ти по ме ша но са осу дом не мо рал них или на сил них по сту па ка, а мо же до ћи и до 
дра ма тич ног пре о кре та у на шем ста ву пре ма та квим ли ко ви ма.

План тин га уста но вља ва да: „У по ре ђе њу са на кло но шћу, сим па ти је су флек си бил-
ни је и про ме њи ви је, а њи хо ви узроч ни ци раз гра на ти и ма ње пред ви ди ви. Мо же мо 
ре ћи да је на кло ност – ка да ста не мо на стра ну од ре ђе ног ли ка, сву па жњу усме ри мо 
на ње га и на ви ја мо за ње га – од нос ко ји се ус по ста вља тек по што се у до вољ ној ме ри 
раз ви ју рад ња и ли ко ви“ (Plan tin ga, 2010). Отуд „на кло ност“ под ра зу ме ва ду го роч но 
ула га ње у лик, а се риј ски про гра ми су у иде ал ној по зи ци ји да то омо гу ће. У та квим 
окол но сти ма лак ше нам је да се по ми ри мо са њи хо вим ло шим по ступ ци ма не го да 
ли ко ве од гур не мо од се бе у емо ци о нал ном сми слу.

С тим у ве зи, та ко ђе је ва жно узе ти у об зир да по сто ји раз ли ка из ме ђу то га ка ко се 
ве же мо за те ле ви зиј ске ли ко ве и то га ка ко се ве же мо за филм ске ли ко ве. Као што 
твр де Блан шет и Во ге, ТВ на ра тив „ак ти ви ра исте мен тал не ме ха ни зме као и при ја-
тељ ство у ствар ном жи во ту“ (Blan chet и Va a ge, 2012). Из то га сле ди да се „те ле ви зиј ске 
се ри је на ла зе у бо љој по зи ци ји не го фил мо ви да омо гу ће гле да о ци ма да се спри ја те-
ље са фик тив ним ли ко ви ма. То је за то што те ле ви зиј ске се ри је успе шни је ства ра ју 
ути сак да има мо за јед нич ку про шлост с ли ко ви ма: пр во, за то што се ри је ду же тра ју, 
и дру го, за то што се и наш жи вот од ви ја упо ре до са се ри јом.“ То зна чи да по рав на ње 
(упо зна тост с по ступ ци ма не ког ли ка) до во ди до на кло но сти (при стра сно сти при до-
но ше њу мо рал них су до ва о по ступ ци ма тог ли ка). Очи гле дан при мер за то био би лик 
Дек сте ра Мор га на и ње го ва обил на упо тре ба гла са при по ве да ча у пр вом ли цу, што 
нас на во ди да се апри ор но ве же мо за је дан пре зи ра вре дан лик са мо за то што нам 
до зво ља ва да му се при бли жи мо. Он вер ба ли зу је сво је сум ње, сме је се са мом се би, 
об ја шња ва свој на чин ра да, на во ди ко ја су оправ да ња и ко је су гра ни це ње го вих кр-
ва вих не де ла (Ха ри јев ко декс). Та ко су зло чи ни се риј ског уби це ста вље ни у кон текст 
ко ји је мно го бе ниг ни ји, ра зу мљи ви ји и бли жи гле да о цу. Се риј ски уби ца (Дек стер) и 
пре фи ње ни ка ни бал као што је док тор Лек тор мо гу у на ма иза зва ти „из о па че ну при-
вр же ност“ (M. Smith, 1999). Као што об ја шња ва Ка рол, мо рал ни су до ви ко ји на ста ју 
као ре ак ци ја на ау дио-ви зу ел ну фик ци ју у ве ли кој су ме ри под ути ца јем емо ци о нал них 
ре ак ци ја, те се сто га њи ма мо же ма ни пу ли са ти: „Обич но се сма тра да се мо рал ни су-
до ви до но се по сле ду гог раз ми шља ња. Мо рал ни су до ви су, ме ђу тим, ре зул тат бр зе, 
ау то мат ске, ин ту и тив не про це не; кра ће ре че но, они су емо ци је“ (Car roll, 2010). То ће мо 
илу стро ва ти јед ним при ме ром: то ком чу ве не га стро ном ско-му зич ке се квен це у епи зоди 



108

„Sor bet“, сед мој у пр вој се зо ни се ри је Ха ни бал (Han ni bal, NBC, 2013–2015), опер ски то но-
ви ства ра ју све ча ну ат мос фе ру и на гла ша ва ју страст док то ра Лек то ра пре ма ку ва њу. 
Осим то га, за јед но са дис крет ним окру же њем и сти ли зо ва ним, сте ри ли зо ва ним про-
сто ром, му зи ка ка ни ба ли стич ком Лек то ру „опра шта гре хе“ та ко што на го ни гле да о це 
да се ди ве га стро ном ској сим фо ни ји и ужи ва њу с ко јим еле гант ни пси хи ја тар бес крај-
но не жно при пре ма „са стој ке“. Ме ло ди ја за тим пре ста је, а ди на ми ка зла се пре о кре ће: 
уме сто при јат ног и по ро дич ног уго ђа ја, сце на по при ма чуд не, је зи ве ни јан се и от кри-
ва се пра ва при ро да рит мич ке се квен це: при пре ма људ ских ор га на из ве де на као 
де ли кат ни кућ ни по сао.

Драм ске стра те ги је

На ве де ни при мер из се ри је Ха ни бал де мон стри ра огром ну емо ци о нал ну моћ по-
крет них сли каи спу ње них „емо ци о нал ним мар ке ри ма“ (Va a ge, 2015). Емо ци о нал на 
иден ти фи ка ци ја/мо рал ни суд ко јим се ов де ба ви мо не ства ра се ис кљу чи во под ути ца-
јем за пле та, већ и ми зан сце не ко ју чи не му зич ка по за ди на, про ду же ни круп ни ка дро-
ви, еп ски успо ре ни сним ци, сим бо лич на ра све та, нео бич ни угло ви сни ма ња, ма гич не 
из вед бе и ин тим ни при по ве дач ки глас. Ови фор мал ни, естет ски ре сур си ни су, ме ђу-
тим, до вољ ни да ста не мо на стра ну ам би ва лент ног про та го ни сте и поч не мо да на ви-
ја мо за ње га. Пре не го да ство ри, ми зан сце на мо же да по ја ча та ко сна жну на кло ност. 
Те ле ви зиј ска дра ма, сто га, уко ли ко же ли да ње ни гле да о ци за др же по зи ти ван емо-
тив ни став пре ма про та го ни сти, мо ра да по сег не за не ким драм ским стра те ги ја ма: да 
уба ци из о па че не ан та го ни сте, да при ка же по ро ди цу, да пре до чи при ме ре по ка ја ња, 
као и при ме ре вик ти ми за ци је ли ка. Ово су че ти ри драм ске стра те ги је ко је омо гу ћа-
ва ју на ра ти ву да „кри те риј ски пре у сме ри“ на ше емо ци о нал не ре ак ци је та ко да се 
по ја ча на ша на кло ност пре ма од ре ђе ном ли ку и из бег не не га тив на мо рал на ева лу а-
ци ју ко ја би се по ја ви ла у ствар ном жи во ту. 

1. Мо рал ни ком па ра ти зам и ма ње зло

У тре ћој епи зо ди Пра вог де тек ти ва (True De tec ti ve, HBO, 2014–), ин спек тор за уби-
ства Мар тин Харт пи та свог ћу тљи вог и за го нет ног парт не ра: „За пи таш ли се икад да 
ли си лош чо век?“ Раст Ко ле хлад но од го ва ра: „Не, ни кад, Мар ти. Све ту су по треб ни 
ло ши љу ди. Ми чу ва мо свет од дру гих ло ших љу ди.“

Овај раз го вор са жи ма пр ву драм ску стра те ги ју ко ја се упо тре бља ва да би се ан ти-
ју на ци до па ли гле да о ци ма: увек по сто ји не ко го ри од њих. Па та ко, ста је мо на стра ну 
Дек сте ра Мор га на, Ни ка Бро ди ја или То ма Кеј на у Га зди (Boss, Starz, 2011–12) јер их по не-
кад не све сно по ре ди мо са дру гим ли ко ви ма и за кљу чу је мо да су на ши про та го ни сти, 
без об зи ра на њи хо ве на сил не ме то де, не мо рал на де ла и кри вич не пре сту пе, ипак 
„до бри мом ци“. У то ме се са сто ји ам би ва лент ност ко ја је удах ну ла жи вот са вре ме ној ТВ 
дра ми: на го ни вас да иза бе ре те „ма ње зло“ и у све ве ћој ме ри са о се ћа те са про та го ни стом.

Сва ка ко, на ша емо ци о нал на и мо рал на ве за са тим ли ко ви ма се на ста вља јер је то 
ствар „драм ске рав но те же“; про та го ни сти тре ба ан та го ни ста. Пи лот епи зо да се ри је 
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Пр ља ва знач ка (The Shi eld) ви зу ел но раз от кри ва та кав мо рал ни ма ки ја ве ли зам. Вик 
Ма ки је мо жда пре зи ра вре дан по ли ца јац, али је сја јан агент ко ји је та ко ђе при ка зан 
и у уло зи оца дво је ау ти стич не де це ко ја зах те ва ју по себ ну не гу. Је дан под за плет пи лот 
епи зо де ба ви се слу ча јем пе до фи ли је. Ка ко вре ме про ла зи, са мо Ма ки је ве не ре гу лар не 
ме то де мо гу спа си ти оте ту де вој чи цу. За вр шна сце на пи лот епи зо де ви зу ел но на гла ша-
ва ту етич ку ам би ва лент ност ко ја обе ле жа ва се ри ју: тре ба нам Ма ки да оба вља пр ља ве 
по сло ве да би смо ми ужи ва ли у ми ру свог до ма. Ни је слу чај но да се у сва кој се зо ни 
чла но ви Удар не је ди ни це (Ма ки јев Stri ke Te am) – за рад драм ске рав но те же ко ју су до-
бро ис пла ни ра ли сце на ри сти – упр кос на сил ним и не за ко ни тим ме то да ма, су о ча ва ју 
са да ле ко су ро ви јим и не ми ло срд ни јим не га тив ци ма и увек их на кра ју по бе де. 

Ако обра ти мо па жњу на „мо рал ну струк ту ру“ фик тив ног све та се ри је Пр ља ва знач ка, 
уви де ће мо да је Вик Ма ки, као и То ни Со пра но, „да ле ко од то га да бу де нај го ри лик“ 
(Car roll, 2004). И док то са зна ње не мо же из бри са ти ње го ва не де ла, оно ипак зна чи да 
гле да о ци, ру ко во де ћи се емо ци о нал ном иден ти фи ка ци јом са ли ко ви ма и те шким окол-
но сти ма у ко ји ма су при ка за ни, на по слет ку до но се по зи ти ван мо рал ни суд о њи ма 
на кон што су од гле да ли до га ђа је ко ји су „за нас прет ход но емо ци о нал но сва ре ни“. 

2. По ро ди ца као из вор емо ци о нал не и мо рал не по др шке

При раз ма тра њу од но са из ме ђу драм ске иден ти фи ка ци је и емо ци ја, мо ра се узе ти 
у об зир кључ ни еле ме нат ко ји функ ци о ни ше као моћ на пот по ра: по ро ди ца. Крв не 
ве зе де ста би ли зу ју уну тра шњи и спољ ни мо рал ни оквир ан ти ју на ка. С јед не стра не, 
при каз по ро ди це слу жи као оправ да ње за мно ге ру жне по ступ ке; с дру ге стра не, ме-
ђу тим, по ро дич но окру же ње по бу ђу је оно нај бо ље у тим ли ко ви ма – ро ман тич ну, 
ал тру и стич ку или не се бич ну стра ну лич но сти. Отуд се у се ри ја ма ко је се зна чај но 
раз ли ку ју по жан ру и те ми по ро ди ца ко ри сти као оправ да ње за не по чин ства, док нам 
у исти мах до зво ља ва да ви ди мо ли ко ве и у дру га чи јем све тлу, у окру же њу у ко ме не 
по сто ји сум ња у мо рал ну ис прав ност и озбиљ ност њи хо вих на ме ра. Сто га, иа ко ли-
ко ви скре ну с пра вог пу та да би обез бе ди ли до бро бит сво је по ро ди це, скло ни смо да 
осе ћа мо ем па ти ју пре ма њи ма и да при хва ти мо сва њи хо ва са мо о прав да ња јер, на 
кра ју кра је ва, све што ра де, ра де да би на хра ни ли де цу (Тра ва), са чу ва ли по ро дич не 
те ко ви не (Си но ви анар хи је) или обез бе ди ли оп ста нак сво је ди на сти је (Игра пре сто ла).

За што по ро ди ца има та ко јак ути цај у овом ти пу се ри ја?
Углав ном за то што при ча у на став ци ма, по сво јој при ро ди, под сти че ме ша ње јав ног 

и при ват ног жи во та про та го ни ста, што ће ре ћи, про фе си о нал ног жи во та – ко ји је 
обич но не што амо рал ни ји – и лич ног жи во та, по мо ћу ко јег по но во ус по ста вља мо 
емо ци о нал ну ве зу с ли ко ви ма док гле да мо ка ко се, на при мер, у уло зи ро ди те ља ис-
ку пљу ју за по чи ње не пре сту пе. Упро сти ли би смо њи хо ву драм ску ком плек сност ако 
би смо ре кли да мно гим ан ти ју на ци ма по ро ди це и де ца слу же јед но став но као из го вор 
и оправ да ње за кри ми на ли стич ке на го не. Пре се мо же ре ћи да ва жно ме сто ко је по-
ро ди ца за у зи ма у тим ТВ се ри ја ма слу жи као бо гат из вор мо рал не и емо ци о нал не 
тен зи је, као и спа со но сни из лаз ко ји во ди ка бар де ли мич ном мо рал ном ис ку пље њу. 
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У обе вер зи је по ро ди ца „по зи тив но“ ути че на пред ста ву о ли ку јер при каз по ро дич ног 
окру же ња де лу је као мо рал ни ме лем и мо ћан оки дач сен ти мен тал не при стра сно сти.

Та кав ме ха ни зам је упо тре бљен у се ри ји Цар ство по ро ка (Bo ard walk Em pi re, HBO, 
2010–2014) да се ху ма ни зу је са ди стич ки ме га ло ма ни јач ки лик Ала Ка по неа: Ка по не о-
ва бла гост пре ма глу вом си ну „ре ду ку је“ ма фи ја шев зло чи нач ки ка рак тер у очи ма 
по сма тра ча, чи ме се оне мо гу ћа ва да се лик пре тво ри у ка ри ка ту ру не га тив ца. Та 
стра те ги ја „убла жа ва ња“ по чи ње них зло де ла при ка зом по ро дич не ин ти ме ли ко ва 
ни је свој стве на ис кљу чи во те ле ви зиј ској фик ци ји, али об у хва та не ке еле мен те свој-
стве не ис кљу чи во при чи у на став ци ма – што зна чи, не за о кру же ним при ча ма већ 
оним са сна жном и оп шир ном кон тек сту а ли за ци јом – ко ја фа во ри зу је од ре ђе ну амби-
ва лент ност у жи во ту ли ко ва са ко ји ма се по рав на ва мо.

3. При ме ри по ка ја ња 

Смит је на пи сао текст у ко ме раз ма тра ка ко из лив на си ља у епи зо ди „Mr. And Mrs. 
John Sac ri mo ni Re qu est“ ути че на мо рал ну иден ти фи ка ци ју гле да ла ца са То ни јем Со пра-
ном. У тој епи зо ди, То ни, без ика квог вид ног раз ло га, ис пре би ја јед ног по моћ ни ка. По сле 
се осе ћа ло ше због то га, те од ла зи у ку па ти ло да по вра ти: „Осе ћај кри ви це по ка зу је да 
је Со пра но мо рал но би ће иа ко га исти осе ћај на го ни на још ви ше ру жних по сту па ка“ 
(Smith, 2011). Слич на си ту а ци ја се ја вља у епи зо ди „Mar tial Ea gle“ се ри је Аме ри кан ци 
(The Ame ri cans): по што је био при мо ран да уби је не ви ног ка ми он џи ју, Фи лип Џе нингс, 
му чен кри ви цом, бес циљ но ту ма ра до кра ја епи зо де. У оба слу ча ја, због кри ви це ко ју 
ли ко ви осе ћа ју, до жи вља ва мо их као „мо рал но од го вор на“ би ћа, те их због то га, упр кос 
зло чи ни ма, сма тра мо „јед ним од нас“ (Smith, 2011). Пре у зи ма ју ћи део кри ви це на се бе, 
мно ги ан ти ју на ци до би ја ју опрост гре ха од пу бли ке, по но во за до би ја ју мо рал не сим па-
ти је и вер ност пу бли ке. От кри ва ју ћи да има ју мо рал не скру пу ле, по но во по ста ју мо рал-
но и емо ци о нал но по жељ ни, што им омо гу ћа ва да упо тре бе по след њу стра те ги ју ко ја 
по ве ћа ва на шу на кло ност пре ма њи ма као ан ти ју на ци ма: стра те ги ју вик ти ми за ци је.

4. Вик ти ми за ци ја ли ка

На кон из ви ње ња и/или ис по ље ног осе ћа ња кри ви це, прет по ста вља мо да су ли-
ко ви учи ни ли не што ло ше: Шејн Вен дрел да би за шти тио сво ју по ро ди цу у Пр ља вој 
знач ки; Фи лип Џе нингс због ода но сти за ста ре лом по ли тич ком си сте му у Аме ри кан ци-
ма; и На ки Томп сон због нео про сти вог мла да лач ког гре ха у Цар ству по ро ка. У њи ма 
ви ди мо жр тве сти ца ја окол но сти, љу де ко ји тр пе по сле ди це ло ших од лу ка до не тих у 
про шло сти. Пре ма ми шље њу План тин ге: „Са ли ко ви ма са о се ћа мо кад ве ру је мо да су 
у опа сно сти и да их тре ба за шти ти ти, ка да па те или су ожа ло шће ни, или кад ве ру је мо 
да се пре ма не ком по сту па не пра вед но“ (Plan tin ga, 2010). Култ не се ри је по пут Чи сте 
хе ми је и По ро ди це Со пра но упра во та ко по зи ци о ни ра ју сво је ли ко ве на по чет ку при че. 
Пи лот епи зо де на сто је да про та го ни сте пред ста ве као жр тве: у Чи стој хе ми ји, Вол тер 
и Џе си су при ка за ни као ро ђе ни гу бит ни ци, док По ро ди ца Со пра но при ка зу је чо ве ка 
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ко ји па ти под те ре том по слов них и по ро дич них оба ве за, са ком плек сом кри ви це који 
му је на мет ну ла ро ђе на мај ка и чи је је мен тал но здра вље до те ме ре угро же но да му 
тре ба струч на по моћ. Као ре зул тат то га, од са мог по чет ка пред ста вље на нам је си ту-
а ци ја ко ја ства ра на кло ност и гра ди „струк ту ру са о се ћа ња“ (Smith, 1995) ко ја нас 
емо ци о нал но, а след стве но то ме, и мо рал но при до би ја на стра ну свих ових ли ко ва. 
Без об зи ра на раз ли ке, исти „мо рал ни рас цеп“ мо же мо при ме ни ти и на Дек сте ра. 
Дек сте ров „на гон за уби ја њем“ на стао као по сле ди ца кр ва вог и тра у ма тич ног до га ђа ја 
из про шло сти кад му је мај ка уби је на пред ње го вим очи ма. За то га не мо же мо кри ви ти 
за ње го ве зло чи не јер они ни су на ста ли као ре зул тат ње го вих све сних од лу ка. 

У свим овим слу ча је ви ма, осе ћај без из ла зно сти игра уло гу у вик ти ми за ци ји про-
та го ни ста; они мо ра ју да вр ше де ла ко ја за слу жу ју мо рал ну осу ду јер у да тој си ту а ци ји 
не ма ју дру гог из бо ра. Мно ге од ових ТВ се ри ја ства ра ју осе ћај да је на си ље не из бе жно 
по след ње при бе жи ште, чи ме се ума њу је од го вор ност про та го ни ста ко ји се ту ма че 
као жр тве окол но сти.

Тај опрост, ме ђу тим, има гра ни це. Фор мат при че у на став ци ма по ма же гле да о ци ма 
да се иден ти фи ку ју са про та го ни стом, чак и ако то по не кад зна чи гу би так и по нов ну 
из град њу по ве ре ња из по чет ка. Про та го ни сти по не кад учи не не што нео про сти во, 
што на ве де гле да о це да озбиљ но пре и спи та ју – или чак из гу бе – са о се ћа ње и на кло ност 
пре ма про та го ни сти.

ГРА НИ ЦЕ НА КЛО НО СТИ

Но ви на аме рич ких ка блов ских ТВ се ри ја, у по ре ђе њу са фил мом, ле жи у то ме што 
пре и спи ту ју на шу на кло ност пре ма про та го ни сти ма и на тај на чин не пре ста но об на-
вља ју ин те ре со ва ње за при чу. Омо гу ћа ва пи сци ма да раз ви ја ју за плет, гра де на пе тост 
и об на вља ју драм ске кон флик те, она ко ка ко на ла же оп шир на на ра тив на струк ту ра. 
Про та го ни сти мо ра ју ци клич но да об на вља ју са о се ћа ње ко је има мо пре ма њи ма, 
упр кос њи хо вим са гре ше њи ма, ка ко би кон флик ти по ста ја ли број ни ји, а драм ски 
окви ри при че се ши ри ли то ком не ко ли ко се зо на без по тре бе да се по на вља ју. Ан ти-
ју нак бо га тог драм ског по тен ци ја ла мо же вр ши ти до бро чин ства, сум њи ва де ла, па 
чак и не по чин ства. Кључ са ве знич ког од но са из ме ђу гле да ла ца и ли ка је сте у то ме што 
суд о про та го ни сти ма-ан ти ју на ци ма до но си мо са до зом до бре во ље. Ства ра мо соп стве-
ни си стем вред но сти с ко јим при сту па мо фик тив ној при чи. Украт ко, скла па мо спе ци-
фи чан „мо рал ни спо ра зум“, адап ти ра ју ћи сво је мо рал не су до ве пре ма ли ко ви ма ко је 
во ли мо. Као што је већ ре че но, са о се ћа ње пре ма ли ку не ја вља се ис кљу чи во због 
при мер ног вла да ња; на про тив, као што твр ди Смит, „у цен тру на кло но сти на ла зи се 
мо рал на про це на“, чи не ћи „сво је вр сно те жи ште из ко јег нас амо рал ни фак то ри мо гу 
ма ло по ме ри ти, али нас не мо гу са свим из ба ци ти“ (Smith, 2011). Као што се ви ди на 
при ме ру мно гих про та го ни ста о ко ји ма је би ло ре чи у овом тек сту, сви су по чи ни ли 
стра шна не де ла, али ми оста је мо њи хо ва вер на пу бли ка, са осе ћа јем емо ци о нал не бли-
ско сти. Но, ко ли ко ду го? По сто је ли гра ни це на кло но сти пре ма сим па тич ним про та го-
ни сти ма. Ако по сто је, да ли је мо гу ће ка сни је по вра ти ти на кло ност? Ако је мо гу ће, ка ко?
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1. Ци клич но об на вља ње на кло но сти

У скло пу на ра тив не и драм ске из град ње ли ка те ле ви зиј ског ан ти ју на ка ње го ва 
мрач на стра на то ком рад ње из би ја у пр ви план. То се ви ди на при ме ру Ри ка Грај мса 
(то ком су ко ба би блиј ских раз ме ра са Шеј ном у се ри ји Окру жен мр тви ма / The Wal king 
Dead, AMC, 2010–/), На ки ја Томп со на (ко ји пу ца у свог не ка да шњег след бе ни ка и по-
син ка) и Фи ли па и Ели за бет Џе нингс у Аме ри кан ци ма (ко ји уби ја ју не ви не љу де то ком 
из вр ше ња тај них ми си ја), да на ве де мо са мо не ке. У раз ма тра њу гра ни ца „струк ту ре 
са о се ћа ња“ ко ја се ства ра око те ле ви зиј ских ан ти ју на ка, Смит ана ли зи ра сце ну у ко јој 
То ни Со пра но пре би ја свог по моћ ни ка. У свом ра ду, Смит уво ди тер мин „де ли мич на 
на кло ност“ да про ши ри пр во бит ну струк ту ру са о се ћа ња: „Сла же мо се са не ким по-
ступ ци ма, али не са свим; шта ви ше, не ки ње го ви по ступ ци иза зи ва ју ан ти па ти ју пре 
не го сим па ти ју“ (Smith, 2011). Ова по де ље на, ам би ва лент на на кло ност упра во је оно 
што пот пи ру је за плет екс клу зив них те ле ви зиј ских се ри ја ко је ов де ана ли зи ра мо. 
Слич но то ме, сло же на и че сто кон тра дик тор на осе ћа ња ко ја по ступ ци Вал те ра Вај та 
иза зи ва ју у гле да о ци ма, Ми тел на зи ва „опе ра тив ном на кло но шћу“. 

Смит, Ми тел и Во ге се сла жу са ар гу мен ти ма о гра ни ца ма „на кло но сти“ и твр де да 
на кло ност мо же по вре ме но би ти по љу ља на, али да у гло ба лу оста је нео ште ће на. Моја 
на ме ра ов де је да до ве дем у пи та ње њи хо ву тврд њу и да по ка жем ка ко упра во ду жи-
на при че у на став ци ма и пам ће ње гле да ла ца омо гу ћа ва да се из не де ла у не де ло зло 
аку му ли ра до те ме ре да пре ста не мо да са о се ћа мо са ли ком. Из тог раз ло га, по ме ну-
те стра те ги је по ста ју нео п ход не да би се „об но ви ла на кло ност“ гле да ла ца пре ма ли ку. 
То зна чи да се на кло ност мо ра не го ва ти да би де ло ва ла; „струк ту ра са о се ћа ња“ ни је 
не у ни шти ва на кон што се из гра ди на по чет ку при че. За то би Сми то ву „де ли мич ну 
на кло ност“ пре ци зни је би ло на зва ти „ци клич ном на кло но шћу“; то зна чи да при ча 
кон стант но мо ра на сто ја ти да драм ским сред стви ма об но ви на шу на кло ност. Као што 
об ја шња ва Во ге: „По ста је мо при стра сни пре ма ли ку ко јег нај бо ље упо зна мо“, и то до 
те ме ре да смо због по зна ва ња при че ко ја се де ша ва у ра спо ну од не ко ли ко го ди на 
„за сле пље ни“ кад оце њу је мо њи хо ве по ступ ке: „Као гле да о ци фик ци је, ви ше се осла-
ња мо на мо рал не емо ци је не го на мо рал но ре зо но ва ње“ (Va a ge, 2014). Во ге ис ти че 
умет нич ко за до вољ ство ко је на ста је кад се ја ви кон тра дик ци ја у при ча ма за ко је се 
гле да о ци емо ци о нал но ве жу, као и тен зи ја ко ја се ства ра кад гле да о ци хлад не гла ве 
раз ми шља ју о мо рал но сти при ка за них по сту па ка. Во ге ка же: „Кад нас на ра тив екс пли-
цит но под се ти на по сле ди це њи хо вих по сту па ка, мо же се де си ти да тре нут но пре ста-
не мо да осе ћа мо на кло ност, али, чим се при ча на ста ви, скло ни смо да се вра ти мо 
пр во бит ној на кло но сти.“ Мо ја по ен та је да при ча мо ра да се „на ста ви“ екс пли цит ним 
чи ном об на вља ња на кло но сти. 

За то је, без опо вр га ва ња ва лид но сти ар гу мен та ци је Во ге о ве, нео п ход но до да ти 
још је дан обрт: при че не са мо да ре дов но те сти ра ју на ше са о се ћа ње са ан ти ју на ком 
већ по сто ји мо гућ ност да због њи хо вог по на ша ња оно ма ло по ма ло пот пу но не ста не. 
Да се то не би де си ло, на кон сва ког при ме ра на сил ног или не мо рал ног по на ша ња, по-
треб но је уве сти јед ну од прет ход но по ме ну тих стра те ги ја ка ко би се „по но во ус по-
ста ви ло“ са о се ћа ње гле да ла ца пре ма ли ку. То се де ша ва у не жној сце ни Чи сте хе ми је, 
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у епи зо ди „Full Me a su res“ где Вол тер, са ро ди тељ ском не жно шћу, хра ни сво ју ма лу 
Хо ли са бо чи цом мле ка, као и кад То ни Со пра но по вра ћа по што је на нео по вре де свом 
по моћ ни ку. По треб но је то стал но чи ни ти; у су прот ном, мо же се из гу би ти на кло ност 
гле да ла ца, као што се де ша ва у не ким слу ча је ви ма, јер аку му ла ци ја зла и пам ће ње 
гле да ла ца, упр кос емо ци о нал ном ба лан си ра њу ко је смо опи са ли, мо гу по љу ља ти мо-
рал но са о се ћа ње до те ме ре да „осци ли ра ју ћа струк ту ра са о се ћа ња у се ри ји“ (Va a ge, 
2014) до ве де до авер зи је или не на кло но сти пре ма ли ку.

У Чи стој хе ми ји, на при мер, до ла зи до ко ле ба ња у на шем са ве знич ком од но су са 
Вол те ром у пр вој по ло ви ни пе те се зо не кад ви ди мо ка ко те ро ри ше Скај лер, уби ја 
Мај ка и рав но ду шно ре а гу је на по ги би ју де ча ка на би ци клу. Осим то га, по сле ли кви-
да ци је Га са Фрин џа, он по ста је глав ни не га ти вац у при чи; не ма про тив те же. Пи та ње је, 
сто га, да ли ће на ше сим па ти је пре ма Вол те ру, ко је су до тог мо мен та у при чи тра ја ле 
це лу ка лен дар ску го ди ну, оста ти не про ме ње не. На рав но, као гле да о ци, не стр пљи ви 
смо да са зна мо ка ко ће се за вр ши ти пу то ва ње Вол те ра Вај та (углав ном због сце не у 
епи зо ди „Li ve Free or Die“ ко ја при ка зу је бу ду ће до га ђа је и на го ве шта ва Вол те ров тра-
ги чан и на си лан крај), али са ста но ви шта емо ци о нал не иден ти фи ка ци је, кри тич ка 
ди ску си ја о се ри ји де ли мич но је ука за ла и на то да гле да о ци ма ње „на ви ја ју за Вол та“. 
Упра во за то што је на ша на кло ност ве о ма про бле ма тич на на кон епи зо де „Gli ding Over 
All“, глав ни драм ски циљ по след њих осам епи зо да Чи сте хе ми је је сте по нов на ху ма-
ни за ци ја Вол те ро вог ли ка, об на вља ње на ше емо ци о нал не иден ти фи ка ци је са њим и, 
ко нач но, об на вља ње на ше на кло но сти. То се у се ри ји по сти же упо тре бом че ти ри по-
ме ну те стра те ги је: као пр во, по ја вљу је се гру па но вих без ду шних не га ти ва ца (То до ви 
по зна ти нео на ци сти) у по ре ђе њу са ко ји ма чак и Вол тер, упр кос број ним не де ли ма, 
из гле да „мо рал но ис прав ни ји“. Као дру го, ње гов рак се вра ћа и због фи зич ке сла бо сти 
Вол тер опет по ста је жр тва у на шим очи ма, са мо слаб и не мо ћан чо век („Gra ni te Sta te“ 
кључ на је епи зо да у ко јој се тај ефе кат по сти же по след њи пут). Као тре ће, Вол те ров 
не до ста так скру пу ла су ко бља ва се са ја сним мо рал ним опре де ље њем: по ро ди цу нико 
не сме да так не. То опре де ље ње се ви ди не са мо у то ме што искре но жа ли због Хен ко-
ве смр ти већ и у то ме што вра ћа Хо ли ње ној мај ци (и ти ме до бро бит де вој чи це ста вља 
ис пред сво је се бич но сти). Упра во се са Хен ко вом смр ћу, као што је то слу чај са мно гим 
смр ти ма ко је Волт иза зи ва, по ја вљу је по след ња стра те ги ја „об на вља ња на кло но сти“: 
јак осе ћај кри ви це, али као и обич но Вол тер опет за ва ра ва са мог се бе јер же ли да 
ве ру је у соп стве ну не ви ност. Не што слич но се де ша ва на кра ју епи зо де „Ozyman di as“ 
то ком те ле фон ског раз го во ра из ме ђу Вол та и Скај лер, где се су зе ме ша ју са пре ко ром. 
Гле да о ци са о се ћа ју са Вол те ром ко ји па ти јер је све упро па стио. Ипак, Вол те ро во из-
ви ње ње Скај лер у по след њој епи зо ди се зо не пред ста вља пра ви чин по ка ја ња ко јим 
се за тва ра наш круг емо ци о нал не иден ти фи ка ци је (као што ће мо ви де ти у об ја шње њу 
„пост хум не об но ве на кло но сти“).

У ду гач ким се на ра ти ви ма фор си ра емо ци о нал но ис ку пље ње и „об на вља ње на кло-
но сти“ пре ма ли ко ви ма на кон што нам се пре до чи њи хо ва по ро дич на, сен ти мен тал-
на и при ја тељ ска стра на. То се де ша ва и са До ном Дреј пе ром – у школ ском при ме ру 
„ци клич ног об на вља ња на кло но сти“ – на кон ње го вог си ла ска у па као у ше стој се зо ни 
Љу ди са Мен хент на (Mad Men). На кра ју, Дон се ис ку пљу је пу тем Са ли, сво је ћер ке, и 
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у за вр шни ци се са сво је тро је де це на ла зи ис пред ку ће у ко јој је про жи вео те шко де-
тињ ство. Та ко да на кра ју ви ди мо по ро дич ног чо ве ка, бри жног оца на кон чи на по ка ја ња 
(као у емо тив ној сце ни пре зен та ци је чо ко ла де Хер ши), али нас сце на исто вре ме но 
под се ћа да је он не кад био жр тва, јер се при ка зу је ку ћа у ко јој је про вео де тињ ство у 
си ро ма штву и без при ја те ља.

При ро да се ри је омо гу ћа ва гле да о ци ма да за ви ре у нај скри ве ни је де ло ве лич но сти 
про та го ни ста, чи ме се ства ра на ту ра ли стич ка, све о бу хват на при ча ко ја има за циљ 
да при ка же све ра не ко је је жи вот на нео ли ко ви ма. Ко ри сте ћи ше зде сет са ти уме сто 
два са та за раз вој кон фли ка та, са ма при ро да при че до зво ља ва нам да при ла го ђа ва мо 
сте пен љут ње ко ју осе ћа мо пре ма ли ку те ро ри сте Ни ка Бро ди ја у До мо ви ни (Ho me land): 
по мо ћу при ка за то плог до ма от кри ва мо ко ли ку је тра у му (вик ти ми за ци ју) пре жи вео 
и ко ли ко обо жа ва сво ју де цу. Украт ко, из гу бље не сим па ти је пре ма ли ку мо же мо ци-
клич но об на вља ти упра во због спе ци фич ног фор ма та, тра ја ња и драм ских по тре ба 
те ле ви зиј ског на ра ти ва.

2. Про ме на на кло но сти и на кнад но сти ца ње на кло но сти 

Дру га по ло ви на за вр шне се зо не Чи сте хе ми је илу стру је ка ко спе ци фич на при ро да 
се риј ског на ра ти ва, осим што омо гу ћа ва ци клич но об на вља ње на кло но сти по сле сва-
ког не де ла, не из о став но до во ди и до на ра тив ног и драм ског по ку ша ја по нов не из град-
ње „струк ту ре са о се ћа ња“ нео п ход не ра ди мо рал не иден ти фи ка ци је са про та го ни стом 
ко ја нас на го ни да „схва ти мо“ њи хо ву сло је ви тост и да их по сма тра мо бла го на кло но 
или из на ла зи мо оправ да ња за њи хо ва не по чин ства. Но, мо же се де си ти да у то ку ду-
гач ке при че у на став ци ма, на ша на кло ност пре ђе на не ки дру ги лик. Фор мат ду гач ке 
при че исто та ко до зво ља ва за о крет за 180 сте пе ни: да поч не мо осе ћа ти на кло ност 
пре ма ли ку ко јег смо на по чет ку пре зи ра ли. То ће мо илу стро ва ти при ме ром из Игре 
пре сто ла, прем да је те же за до би ти на кло ност у се ри ја ма ко је има ју ан сам бал ску по-
де лу уло га: по сле два де сет и пет епи зо да Џеј ми Ла ни стер, ко ји нам је на по чет ку се ри је 
пред ста вљен пу тем два од врат на по ступ ка, ин це стом и по ку ша јем уби ства де те та, 
би ва ху ма ни зо ван у тре ћој се зо ни кад до жи ви по ни же ње, ам пу та ци ју и кад сво јој за-
ро би тељ ки (Бри је ни од Тар та) от кри је муч ну тај ну.

Кад смо све до ци те шких и ду бо ко лич них мо ме на та у жи во ту ли ка, до ла зи до дра-
стич ног за о кре та у на шим осе ћа њи ма пре ма ње му. Отуд при че у на став ци ма омо гу-
ћа ва ју уну тра шњим и спо ља шњим кон флик ти ма да се умно жа ва ју, при че му се усло-
жња ва лик ан ти ју на ка ко ји су на сил ни ци, али у исто вре ме и по ро дич ни љу ди, жр тве, 
па сто га има ју осе ћај „мо рал не од го вор но сти“. Из то га сле ди да ни смо за сле пље ни 
са мо за то што има мо при ли ку да до бро упо зна мо лик, као што твр ди Во ге о ва; у слу ча ју 
Џеј ми ја Ла ни сте ра по треб не су и све ра ни је по ме ну те стра те ги је да би се ус по ста ви ла 
мо рал на на кло ност пре ма до са да шњем не га тив цу. Су про тан при мер та квој мо рал ној 
оце ни и ре ак ци ји на лик мо же би ти Бен Шер ман из се ри је Са у тленд (So ut hLAnd, NBC/
TNT, 2009–13): од мо рал не зве зде во ди ље – бес пре кор ног ју на ка – то ком пр ве три 
се зо не, ње го ви по ступ ци по ста ју све стра шни ји и гле да лац по сте пе но гу би по чет ну 
на кло ност пре ма ње му. 
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Но, по ред „про ме не на кло но сти“ ко ја се огле да у ли ку Џеј ми ја Ла ни сте ра или Бе-
на Шер ма на, по сто ји још јед на мо гућ ност: ту мо гућ ност мо же мо на зва ти „на кнад ним 
сти ца њем на кло но сти“. То је драм ски нај ри зич ни ја оп ци ја, као и оп ци ја ко ја иза зи ва 
ви ше сум ње у ис прав ност „струк ту ре са о се ћа ња“ ко ја је из гра ђе на то ком при че. То 
је вр ста на кло но сти ко ја, ка ко се при ча бли жи кра ју, пре ла зи са глав ног ли ка, ко ји је 
до та да имао на кло ност, на дру ги, спо ред ни лик. Је дан при мер на ко ме се нај бо ље 
ви ди ова „на кнад но сте че на на кло ност“ је сте Пр ља ва знач ка, ко ја по чи ње јед ним 
не до пу сти вим чи ном (уби ством у пи лот епи зо ди ко је ће про го ни ти ли ко ве то ком 
се дам се зо на) ко ји ле жи у ср цу на ше кон тра дик тор не емо ци о нал не иден ти фи ка ци је 
са Ви ком Ма ки јем. Као и у слу ча ју Чи сте хе ми је, на кра ју пре зи ре мо Ви ка Ма ки ја, чију 
смо не га тив ну и по зи тив ну стра ну лич но сти то ком се ри је на у чи ли да ба лан си ра мо 
у ко рист по зи тив не стра не. Без упро шћа ва ња мо рал не сло же но сти за пле та и про-
бле ма тич ног емо ци о нал ног од но са ко ји ус по ста вља мо са про та го ни стом, те шко је 
за др жа ти на кло ност пре ма Ви ку Ма ки ју у по след њој се зо ни Пр ља ве знач ке, на ро чи-
то то ком ка сни јих епи зо да. Ње го во при зна ње агент ки њи Ма реј у „Pos si ble Kill Screen“ 
и ње но пре не ра же но ли це на кон што схва та ка квом је „чу до ви шту“ из деј ство ва ла 
иму ни тет, пред ста вља ју ме та ре фе рен це за гле да о це ко ји су се то ком се ри је иден ти-
фи ко ва ли са Ма ки јем и ко ји од јед ном по ста ју све сни аку му ли ра ног зла ко је је лик 
на нео дру ги ма. Шејн Вен дрел је екс трем ни при мер ка ко се мо же раз ви ти „на кнад на 
на кло ност“ за хва љу ју ћи мо гућ но сти ма ко је ну ди при ча у на став ци ма. Ше ста и, на-
ро чи то, сед ма се зо на се ри је чи не мно го да на ша на кло ност пре ђе са Ма ки ја на Шеј-
на. И опет, по ме ну те че ти ри драм ске стра те ги је су на де лу: у све тлу Шеј но вог очај-
нич ког по ку ша ја бе га са труд ном су пру гом и дво го ди шњим си ном до жи вља ва мо га 
као жр тву ко ја сно си по сле ди це Ма ки је вих зло де ла, као што и сам Шејн на во ди у 
по след њем пи са ном при зна њу. То по след ње пи смо, не за вр ше но јер пу ца се би у гла-
ву пре но што га за вр ши, са вр шен је при мер по ка ја ња; у ства ри, тај чин от кри ва да је 
Шејн све стан зла ко је је по чи нио и це не ко ју мо ра да пла ти, за раз ли ку од Ма ки ја ко ји 
и да ље на сто ји да на ђе оправ да ње за сво је по ступ ке. Шејн нас, из над све га, при до би-
ја по ку ша јем да за шти ти по ро ди цу, те упр кос стра шним не де ли ма успе ва да стек не 
на ше мо рал но са о се ћа ње до те ме ре да ње го ва смрт иза зи ва сна жан емо ци о нал ни 
по трес.

Про ме на и на кнад но сти ца ње на кло но сти у Пр ља вој знач ки ис ти че про ме ну у при-
ро ди на кло но сти у на ра ти ви ма те ле ви зиј ских се ри ја. Тај про цес је по ве зан са оним 
што Ми тел на зи ва „се риј ском ар ти ку ла ци јом“ ко ја „за ви си од прак се ре и те ра ци је, где 
по на вља ње и пре фор му ла ци ја по ма жу да се ис кри ста ли ше ко је ве зе тре ба одр жа ти 
а ко је пре ки ну ти то ком се ри је“. Као да се сва ка при ча осла ња на по сто јан ток са о се-
ћа ња ко јим твор ци се ри је на па ја ју драм ске кон флик те, те ако ток пре ма јед ном ли ку 
пре су ши, са о се ћа ње мо ра да по тек не пре ма дру гом ли ку. То зна чи да је мо рал на про-
тив те жа ко ју обез бе ђу ју дру ги ли ко ви бит на и нео п ход на за одр жа ва ње емо ци о нал ног 
и мо рал ног ин те ре со ва ња за при чу, па ако Вик Ма ки и Вол тер Вајт из гу бе на шу на кло-
ност, дру ги ли ко ви пре у зи ма ју шта фе ту и гле да о ци по чи њу да на ви ја ју за њих (на 
при мер, Кло дет или Шејн; Хенк или Џе си).
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3. Пост хум но об на вља ње на кло но сти

Пре но што за кљу чим ово по гла вље о гра ни ца ма на кло но сти, тре ба ис пи та ти још 
јед ну мо гућ ност: ка ко се на ша на кло ност у пот пу но сти по но во ус по ста вља по што смо до 
кра ја ис пра ти ли за плет те ле ви зиј ске се ри је. Да па ра фра зи рам Кер мо до ву кла сич ну 
сту ди ју (Пред о се ћај кра ја / The Sen se of an En ding): на ра тив тек на кра ју до би ја пу ни сми сао 
јер, као гле да о ци, при чу у ње ној укуп но сти „ту ма чи мо“ по што од гле да мо њен крај. (...) 

У скла ду с тим, прем да ве о ма спе ци фич на фраг мен ти ра ност те ле ви зиј ског на ра-
ти ва ства ра ви ше при ли ка да се за у ста ви мо, да до би је мо од го во ре на не ка пи та ња и 
по ста ви мо но ва, као и да на ша вер ност ус пут бу де на гра ђе на (на кра ју сва ке епи зо де 
и се зо не, као и из ме ђу њих), не мо же мо у пот пу но сти раз у ме ти при чу све док се по чет-
ни кон фликт ко ји по кре ће при чу и струк ту ри ше на ра тив де фи ни тив но не раз ре ши. На 
те ле ви зиј ској сце ни где при ча по ста је све со фи сти ци ра ни ја, ве ли ки на пре дак „ком плек-
сне те ле ви зи је“ ти че се „уме ћа уми ра ња“ (Har ring ton, 2013): све из ра же ни је је на сто ја-
ње да се на за вр шет ку се ри је по стиг не за о кру же ност, емо ци о нал ни вр ху нац, ра зум но 
из не на ђе ње и уну тра шња на ра тив на ко хе рент ност. То зна чи да у се ри ја ма у ко ји ма је 
ан ти ју нак пао у не ми лост пу бли ке, за вр шни ца се ри је игра кључ ну уло гу у по нов ном 
за до би ја њу на кло но сти гле да о ца апо сте ри ор но, а у не ким слу ча је ви ма чак и пост-
хум но. Та мо гућ ност пост хум ног об на вља ња гле да лач ке на кло но сти у те ле ви зиј ској 
фик ци ји има до дат ни зна чај: под ра зу ме ва да текст ко ји је го ди на ма до зво ља вао про-
ме ну осе ћа ња и ин тер пре та ци ја од лу чи да ја сно по ста ви гра ни цу, то јест, по ку ша да 
ста би ли зу је „струк ту ру са о се ћа ња“ ко ја је до та да осци ли ра ла. Пре но што из дах не, 
док са осме хом за ми шља ла бо ра то ри ју где је ства рао сво је „умет нич ко де ло“ – пла ви 
ме там фе та мин – бе гу нац Вол тер Вајт опра шта се од Скај лер и њи хо ве де це: „Ра дио сам 
то због се бе. Ужи вао сам у то ме. До бро ми је ишло и осе ћао сам се та ко... та ко жи вим“, 
при зна је с ме ша ви ном по но са и ту ге. Ње го во из ви ње ње у епи зо ди „Fe li na“ нео п хо дан 
је пр ви ко рак ка пот пу ном по вра ћа ју на ше на кло но сти. За јед но са том сце ном, и без 
оспо ра ва ња мо рал не сло же но сти по след њег раз го во ра са Скај лер и са сце ном у ко јој 
ма зи усну лу ћер ки цу Хо ли, Вол тер при зна је да је био се би чан и да су ње го ви гре си до-
шли на на пла ту док тра жи опро штај од оних ко ји ма је на нео нај ви ше ште те; ко нач ни 
рас плет у ко ме је Џе си пу штен на сло бо ду, а на ци сти ли кви ди ра ни, на чу дан на чин пред-
ста вља сре ћан крај, ускла ђен са мо рал ним са о се ћа њем гле да ла ца. Вол тер пла ћа за 
сво ја не де ла не са мо за то што је из гу био по ро ди цу ко ју је на ме ра вао да спа си већ и за то 
што је из гу био и соп стве ни жи вот. Ипак, би ло је и оних ко ји су кри ти ко ва ли ко нач ни 
ис ход јер Вол тер ни је до вољ но ка жњен, што по твр ђу је ко ли ко је крх ка гле да лач ка на-
кло ност пре ма Вол те ру Вај ту. Дру гим ре чи ма, би ло је мно го гле да ла ца ко ји су же ле ли не 
са мо да Вол тер умре на сил ном смр ћу, као што се и де ша ва, већ и да не ре а ли зу је сво-
ју же љу за осве том и ус по ста вља њем ре да на кон ха о са иза зва ног сво јим по ступ ци ма.

За вр шни ца се ри је Пр ља ва знач ка, ко ја се ис ти че као јед на од нај бо љих по след њих 
епи зо да у исто ри ји те ле ви зи је, по чи ва на слич ној не до у ми ци. Док Вик Ма ки с јед не 
стра не до би ја бит ку, с дру ге гу би све што оправ да ва ње го ве по ступ ке: по ро ди цу и 
по ли циј ску знач ку. Ње гов по раз на гла ша ва ју мук и низ бе жи вот них ка дро ва у за тво-
ре ном про сто ру, ко ји сто је у оштром кон тра сту са енер гич ним ка дро ви ма обич но 
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ко ри ште ним то ком се ри је. У хлад ном, ме ха нич ком и мо но то ном пре грат ку, за кан це-
ла риј ским сто лом и у јеф ти ном оде лу у ко ме из гле да као ма ри о не та, све мо гу ћи и 
же сто ки Вик Ма ки као да је осу ђен на жи вот у смр ти, на кон све пат ње ко ју је на нео 
они ма ко је нај ви ше во ли.

У обе се ри је, ме ђу тим, ту жна суд би на про та го ни ста – чи ста по ет ска прав да – омо-
гу ћа ва апо сте ри ор ни по вра ћај из гу бље не на кло но сти пре ма њи ма; ви ди мо ка ко 
пла ћа ју за сво ја не де ла, за сву не сре ћу ко ју су иза зва ли, што из но ва ус по ста вља све-
оп шти мо рал ни оквир ко ји смо са њи ма ус по ста ви ли то ком се ри је, а, у исти мах, и 
огро ман део на ше мо рал не на кло но сти пре ма њи ма. Ви ди мо их у дру га чи јем све тлу 
кад при ла го ди мо по ру ку кла сич ног фил ма но ар да се „зло чин не ис пла ти“ и схва ти мо 
да у си вом, мрач ном про сто ру у ко ме се од и гра ва ју ови на ра ти ви ам би ва лент но до бро 
по бе ђу је до не кле ра зу мљи во зло и рас тр за ни гре шни ци пла ћа ју за сво је по не кад 
оправ да не гре хе.
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