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СА ВРЕ МЕ НИ СИТ КОМ („CO MEDY VÉRITÉ”)
То ком ве ћег де ла свог по сто ја ња, „из глед” сит ко ма је остао ре ла тив но исти. Ме то де 

про дук ци је ко је су се при ме њи ва ле у ве ћи ни сит ко ма под ра зу ме ва ле су сни ма ње ужи-
во пред пу бли ком у сту ди ју, што је из и ски ва ло кон цепт по зо ри шног из во ђе ња ко ји се 
при лич но раз ли ко вао од оне уо би ча је не вр сте глу ме у мно гим дру гим те ле ви зиј ским 
жан ро ви ма. По ред то га, ве ћи на сит ко ма се сни ма ла ка ме ра ма ко је су слу жи ле као 
че твр ти зид, та ко да је сва рад ња би ла усме ре на ка гле да о ци ма; ово об ја шња ва за што 
су ли ко ви у сит ко му, за вре ме обро ка, че сто чуд но рас по ре ђе ни са мо са јед не стра не 
сто ла. „Те а трал ност” сит ко ма се та ко ђе огле да у то ме што се ње гов ве ћи део сни ма на 
ви део-тра ке и уз ја ко осве тље ње, па та кве се ри је из гле да ју из ве шта че но у по ре ђе њу 
са „ре а ли стич ни јом” есте ти ком ко ју при ме њу је ве ћи на игра них се ри ја и фил мо ва. 
Уоп ште но го во ре ћи, при лич но је ла ко „уо чи ти” сит ком док ме ња мо ка на ле, бу ду ћи да 
има из глед и есте ти ку ко ји га из два ја ју из дру гих жан ро ва (за де таљ ни ји при каз ви де ти 
Co pe land, 2007).

Ме ђу тим, из глед сит ко ма је по чео да се ме ња. У Бри та ни ји, се ри је као што су Pe o ple 
Li ke Us (Љу ди по пут нас; BBC, 1999, 2002), Ma rion and Ge off, Hu man Re ma ins (BBC, 2001) 
и The Of  ce (У кан це ла ри ји) не из гле да ју она ко ка ко би смо мо жда оче ки ва ли. Уме сто 
то га, сва ка од ових се ри ја пре у зе ла је есте ти ку не ке дру ге те ле ви зиј ске фор ме; до ку-
мен тар ног или фак ту ал ног про гра ма. Иа ко су мо жда сни ма не на ви део-тра ка ма, њи хо-
ве бо је су там ни је, што под ри ва иде ју из ве шта че но сти ко ја се обич но ве зу је за жа нр. 
Та кве се ри је се не сни ма ју пред пу бли ком у сту ди ју, та ко да по ста вља ње ка ме ра уме 
да бу де зах тев ни је, а на ра тив ни про стор ис пу ње ни ји. Глум ци у та квим про гра ми ма 
не мо ра ју да на сту па ју ужи во пред пу бли ком, па су и на сту пи мно го „ма њи”. И мо жда 
нај ва жни је од све га, та кве се ри је не ма ју на сни мљен смех ко ји је де це ни ја ма слу жио 
као нај о чи глед ни ји под сет ник на те жњу сит ко ма да бу де ко ми чан, али и као сиг на ли-
зи ра ње гле да о ци ма ко ји ма су та кви про гра ми на ме ње ни. У та квим се ри ја ма, да кле, 
до ла зи до на пу шта ња кон вен ци ја ко је су тра ди ци о нал но об ли ко ва ле жа нр, уз пре у-
зи ма ње ка рак те ри сти ка дру гих, обич но са свим за себ них, вр ста про гра ма.

На при мер, се ри ја Ma rion and Ge off го во ри о Ки ту Ба ре ту (Роб Брај дон), так си сти ко ји 
жи ви одво је но од сво је же не (Ма ри он) и де це на кон што га је же на оста ви ла због Џе фа. 
Кит је ве чи ти оп ти ми ста, убе ђен да ће ус пе ти у но вим окол но сти ма ко је му је жи вот 
на мет нуо, иа ко је при лич но ја сно да про жи вља ва па као, а пре ма ње му се ло ше оп хо-
ди и по ро ди ца, ко ле ге и су ста на ри. Ко мич ност про из и ла зи из не скла да из ме ђу Ки то-
вог по и ма ња соп стве ног жи во та и оно га ка ко гле да о ци ви де ње го во ствар но ста ње. 
Иа ко се ри ја пред ста вља „ко ме ди ју бла ма” (Bil ling, 2005, стр. 153), Ба рет се ла ко мо же 
сме сти ти у га ле ри ју исто вет но на са ма ре них му шких ли ко ва из бри тан ских сит ко ма, 
по пут Де ла Бо ја из Only Fo ols and Hor ses (Мућ ке; BBC, 1983–2003), Ри ка из The Young Ones 
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и То ни ја Хен ко ка из Han cock’s Half Ho ur. Ипак, оно што је бит но за ову се ри ју је сте на-
чин на ко ји је сни ма на. Це ла се ри ја је сни мље на као Ки тов ви део-днев ник, са ка ме ром 
по ста вље ном на кон трол ну та блу ње го вог так си ја, док он во зи. Ка ме ра ни ка да не из ла-
зи из так си ја (а ни Кит, нај ве ћим де лом) та ко да ни ка да не ви ди мо дру ге ли ко ве ко ји 
му ства ра ју не при ли ке у жи во ту. Из бе га ва ју ћи да при ка же су коб ко ји се од ви ја на 
екра ну, се ри ја Ma rion and Ge off зна чај но се раз ли ку је од тра ди ци о нал ног сит ко ма који 
се обич но осла њао на ин тер ак ци ју из ме ђу ви ше ли ко ва за рад по сти за ња ко мич но сти. 
Ме ђу тим, оно што је зна чај ни је је сте есте ти ка се ри је ко ја ве о ма успе шно до ча ра ва 
из глед и емо ци је та кве вр сте ви део-днев никâ че сто при сут них у по пу лар ним ри ја ли-
ти и фак ту ал ним про гра ми ма па ни је ис кљу че но да те жње про гра ма да бу де ко ми чан 
про мак ну они ма ко ји мо жда слу чај но на ба са ју на епи зо ду.

Та ква есте ти ка „до ку мен тар не па ро ди је” (Ro scoe и Hight, 2001) при сут на је у свим 
овим се ри ја ма: Pe o ple Li ke Us пред ста вља скуп до ку мен та ра ца о љу ди ма на по слу који, 
то ком се ри је, от кри ва ју не спо соб ност ре жи се ра Ро ја Ма лар да (Крис Лан гам); Hu man 
Re ma ins пред ста вља ан то ло ги ју до ку мен та ра ца о са вре ме ним парт нер ским од но си ма; 
The Of  ce из гле да као до ку мен тар на са пу ни ца ко ја пра ти де ша ва ња у фир ми за на бав ку 
кан це ла риј ског ма те ри ја ла у гра ду Слау.

Ве штач ким ства ра њем есте ти ке фак ту ал ног про гра ма, та кве се ри је пред ста вља ју 
од го вор на но ве по ја ве уну тар до ку мен тар ног фил ма на бри тан ској те ле ви зи ји то ком 
де ве де се тих го ди на. Про цват до ку мен тар не па ро ди је у том пе ри о ду омо гу ћио је фак-
ту ал ном про гра му да по ста не део мејнстри ма и по ка зао да ве ли ки број гле да ла ца 
пра ти та кве про гра ме ако су сни мље ни на од ре ђен на чин. Ипак, пи та ња и кри ти ке 
ко је се ти чу на чи на про дук ци је та квих се ри ја као и кри ти ке на ра чун „ве ро до стој но-
сти” „ствар но сти” ко ја се ну ди ла гле да о ци ма по ка за ле су да се мно ги ма та кве по ја ве 
ни су чи ни ле по зи тив ним. Ка сни ја де ша ва ња, на ро чи то раз вој ри ја ли ти про гра ма, 
под ста кла су ову де ба ту, док бри са ње раз ли ка из ме ђу „фак ту ал ног” и „за бав ног” про-
гра ма пред ста вља про блем уко ли ко се уз по моћ овог пр вог удо во ља ва зах те ви ма 
јав но сти у по гле ду еми то ва ња про гра ма.

За пра во, пи та ње је до ко је ме ре је те ле ви зи ја у ста њу да нам при ка же „исти ни тост” 
све та ко ја пред ста вља срж та квих ко мич них се ри ја. Као што је већ спо ме ну то, Ки то ве 
за блу де о соп стве ном жи во ту у Ma rion and Ge off пру жа ју ја сну сли ку о раз ли чи тим 
на чи ни ма по и ма ња жи во та и при ка зу ју ка ко су по је дин ци вр ло че сто не спо соб ни да 
раз у ме ју соп стве не жи вот не окол но сти. Не струч ност Ро ја Ма лар да у Pe o ple Li ke Us 
оста вља зна чај не по сле ди це на оне ко је он сни ма, што по ка зу је да не и сти ни тост пред-
ста вља осно ву до ку мен тар ног про јек та; осим то га, чи ње ни ца да Pe o ple Li ke Us са др жи 
и сце не ко је би у „обич ним” до ку мен тар ци ма ве ро ват но би ле из о ста вље не – као што 
су сва ђе из ме ђу Ма лар да и ње го вих ис пи та ни ка – пру жа нам увид у про дук циј ске 
про це се са мог сни ма ња фак ту ал них фил мо ва, раз от кри ва ју ћи на тај на чин сви ма тех-
ни ке сни ма ња. То зна чи да ови про гра ми ни су пу ко по дра жа ва ње есте ти ке до ку мен тар-
них са пу ни ца и фак ту ал ног про гра ма; они се све сно ко ри сте ка ко би се пре и спи та ла 
и кри ти ко ва ла на вод на објек тив ност и увид ко ји до ку мен тар ци пру жа ју и ко ји их 
раз ли ку је од та квих „фак ту ал них” про гра ма као што су сит ко ми. То је оно што се на-
зи ва ло „co medy vérité” (Mills, 2004а).
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Ха рис при ме ћу је ка ко је „упо тре ба на ту ра ли стич ке или до ку мен тар не фор ме по-
ра сла на мно гим те ле ви зи ја ма, а ин си сти ра ње на пред ста вља њу тих жан ро ва као 
за себ них ка те го ри ја ко је се ла ко де фи ни шу упу ћу је је ди но на ‘пред ра су де о чи сто ти’ 
ве ћи не жан ров ских те о ри ја” (стр. 195). Са вре ме ни сит ком пред ста вља ко ри сну сту ди ју 
слу ча ја у ова квим де ба та ма, пре вас ход но јер је сит ком жа нр за чи је ка рак те ри сти ке 
се прет по ста вља да су ре ла тив но не про мен љи ве и ја сне; чи ње ни ца да су, у це ло сти, 
гле да о ци има ли по те шко ћа у раз у ме ва њу те „но ве” вр сте сит ко ма упу ћу је на то да уни-
вер зал на не про мен љи вост мо жда и ни је то ли ко очи глед на ка ко се че сто ми сли.

Дâ се при ме ти ти да Аме ри ка тек тре ба да про ду ци ра мно штво та квих ко мич них 
про гра ма са та квом вр стом есте ти ке. То не зна чи да се есте ти ка аме рич ког сит ко ма 
ни је про ме ни ла, на про тив; се ри је по пут Curb Your Ent hu si asm (Без оду ше вља ва ња), The 
La rry San ders Show, 30 Rock (NBC, 2006–2013) i Scrubs (Ста жи сти, NBC, 2001–2010) од ба-
цу ју из глед тра ди ци о нал ног сит ко ма и из о ста вља ју на сни мље ни смех, што ре зул ти ра 
по ја вом се ри ја са ком плек сни јим на ра тив ним про сто ром и не стан ком „из ве шта че но-
сти” ко ја је де фи ни са ла сит ком у пр вих не ко ли ко де це ни ја ње го вог по сто ја ња. Про-
мен љи во, ха о тич но сни ма ње та квих се ри ја има слич но сти са „co medy vérité” про гра-
ми ма у Ве ли кој Бри та ни ји. Ме ђу тим, оно што је зна чај но у ве зи с овим аме рич ким 
се ри ја ма је сте да ни јед на се ри ја не по при ма из глед до ку мен тар не па ро ди је, јер се ни 
у јед ној од њих ли ко ви не по на ша ју као да зна ју да их сни ма ју. Нај ва жни ја ствар за све 
бри тан ске се ри је је свест ли ко ва о еки пи сни ма те ља ко ја их окру жу је и о то ме ка ко их 
ви де гле да о ци на ма лим екра ни ма, што го во ри да ко мич ност на ста је у ме ђу про сто ру 
из ме ђу „ствар них” ли ко ва и оно га ка ко они на сто је да пред ста ве се бе гле да о ци ма. 
Иа ко Curb Your Ent hu si asm на сли чан на чин под ри ва не склад из ме ђу „ствар ног” и „јав-
ног” ја до крај њих гра ни ца ко мич но сти, не по сто ји за ми шље на пу бли ка ко је је лик 
Ла ри ја Деј ви да све стан. Исто та ко, The La rry San ders Show пра ви раз ли ку из ме ђу Ла ри ја 
пред ка ме ра ма и Ла ри ја ка да се ка ме ре ис кљу че, а де ша ва ња иза сце не до би ја ју на 
зна ча ју са мо за то што ли ко ви „зна ју” да их ни ко не по сма тра.

За пра во, је ди ни по зна ти сит ком ко ји ко ри сти фор мат до ку мен тар не па ро ди је је сте 
аме рич ка вер зи ја се ри је The Of  ce, The Of  ce: An Ame ri can Wor kpla ce (NBC, 2005–2013). 
Узи ма ју ћи у об зир успех ко ји су мно ге бри тан ске се ри је има ле код кри ти ке, пи та мо 
се за што аме рич ки сит ком ни је при ме нио исти обра зац. То се мо жда мо же об ја сни ти 
раз ми мо и ла же њем ан гло а ме рич ке те ле ви зи је у окви ру ко је је тра ди ци ја јав ног еми-
то ва ња бри тан ских про гра ма оста ла до след на у пру жа њу фак ту ал них, до ку мен тар них 
еми си ја као са став ног де ла сво је про дук ци је (Big nell, 2005, стр. 8–32). Про цват до ку-
мен тар них са пу ни ца то ком де ве де се тих го ди на про из и шао је са свим ра зу мљи во из 
та кве тра ди ци је, а „co medy vérité” пред ста вља не ми нов ну ре ак ци ју про ду це на та ко ме-
ди ја на вр сту про гра ма ко ји је до ми ни рао бри тан ском про грам ском ше мом. Иа ко су 
ри ја ли ти про гра ми би ли вр ло по пу лар ни у Аме ри ци, ни су оства ри ли исти успех као 
до ку мен тар не са пу ни це у Бри та ни ји, што је зна чи ло да би па ро ди ја и ма ни пу ла ци ја 
та кве есте ти ке у сит ко му би ла бе сми сле на. То по ка зу је ка ко жан ро ви ути чу је дан на 
дру ги, јер но ве по ја ве у бри тан ском сит ко му во де по ре кло из мо ди фи ка ци ја уну тар 
дру гих, при лич но за себ них вр ста про гра ма; не до ста так слич них са др жа ја у Аме ри ци 
не да је под сти цај про ду цен ти ма сит ко ма да се ан га жу ју. 



132

Оста је пи та ње ка ко ће се сит ком да ље раз ви ја ти. Чи ни се да су про гра ми ко ји не 
ко ри сте тра ди ци о нал ну есте ти ку по ста ли део мејнстри ма као што то по ка зу је успех 
еми си ја Pe ep Show (C4, 2003–2015), Ideal (BBC, 2005–2011), Nighty Night (BBC, 2004–2005) 
и Ga vin & Sta cey (BBC, 2007–2010). Ипак, би ло би ису ви ше јед но став но ре ћи да се сит ком 
за у век про ме нио. My Fa mily (BBC, 2000–2011) је нај у спе шни ји, вр ло гле дан и ду го при-
ка зи ван сит ком у Бри та ни ји, ко ји је по свом по ро дич ном окру же њу, на чи ну из во ђе ња, 
про дук циј ској прак си и на сни мље ном сме ху иден ти чан оним вр ста ма про гра ма ко је 
су се сни ма ле де це ни ја ма. Исто та ко, у Аме ри ци, се ри је по пут Two and a Half Men (Два 
и по му шкар ца; CBS, 2003–2015) пот пу но су „тра ди ци о нал не”. Ко ег зи стен ци ја раз ли чи тих 
вр ста сит ко ма при ка зу је спо соб ност жан ро ва да се при ла го де и пре жи ве, уз ра зно-
вр сну по ну ду са др жа ја, удру же ни у сво јој те жњи ка ко мич но сти упр кос раз ли чи тим 
есте ти ка ма. От пи са ти тра ди ци о нал ни сит ком као „мр тав” би ло би на ив но и пре у ра ње но.
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