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ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА У ЖЕН СКОМ КЉУ ЧУ У ДО БА  
НЕ ИЗ ВЕ СНО СТИ

То ком по след њих два де сет го ди на од ре ђе на вр ста про гра ма углав ном озна че на 
као „ква ли тет на те ле ви зи ја“ и оли че на се ри ја ма као што су Љу ди са Мен хет на (Mad 
Men, 2007–15), До у шни ци (The Wi re, 2002-08), По ро ди ца Со пра но (The So pra nos, 1999–2007), 
Чи ста хе ми ја (Bre a king Bad, 2008–13) и Си но ви анар хи је (Sons of Anarchy, 2008–14) сте кла 
је ви со ку кул тур ну вред ност што се ти че кре а тив ног осо бља оку пље ног око ње и 
раз бо ри те пу бли ке на кло ње не тој фор ми. По хва ле за овај ци клус ква ли тет не те ле ви-
зи је (КТВ) че сто от по чи њу по зи тив ним по ре ђе њем ових се ри ја и њи ма слич них са 
кул тур ним об ли ци ма ви шег ста ту са, на зи ва ју ћи њи хо ву есте ти ку „филм ском“, а њи-
хо ву сло же ност „ро ма неск ном“, ти ме их уда ља ва ју ћи од исто риј ски фе ми ни зо ва них 
(и фе ми ни стич ких) дис кур са те ле ви зиј ских сту ди ја (Do herty, 2013; McCa be и Akass, 2007; 
Mit tell, 2015; Smith, 2013). Ка ко су ове се ри је по че ле да обра зу ју укус сред ње кла се и 
кул тур ну пи сме ност, при пи са не су им од ре ђе не прет по став ке о умет но сти и ро ду, 
укљу чу ју ћи ону ко ја нас пр вен стве но за ни ма – до ско ра ре ла тив но не кон тро верз ну 
прет по став ку да је сре ди шње ме сто му шких ли ко ва је дан од за штит них зна ко ва та-
ко зва не ква ли тет не те ле ви зи је. Та пер спек ти ва, ко ја се за го ва ра у књи га ма по пут Те шки 
му шкар ци Бре та Мар ти на, ко ја раз ма тра пси хо ло ги ју ге ни јал них из вр шних про ду це-
на та, a до во ди се у ве зу с мно гим од го ре на ве де них се ри ја, та ко ђе је би ла за сту пље на 
у ака дем ским при ка зи ма на ма ње очи гле дан на чин (2013).

Тек смо пред дру гу де це ни ју два де сет пр вог ве ка ви де ли рас про стра ње ну по ја ву 
ни за се ри ја ко је су за вре ди ле по хва ле кри ти ке, с на гла ше ним фо ку сом на жен ске ли-
ко ве, а ко је опо вр га ва ју (бе ли) ма ску ли ни тет та ко зва не КТВ ко ји се и да ље узи ма здра во 
за го то во.1 Упе ча тљи ви при ме ри укљу чу ју се ри је као што су До бра же на (The Good Wi fe, 
2009–2016), До мо ви на (Ho me land, 2011–2020), На ран џа ста је но ва цр на (Oran ge is the 
New Black, 2013–2019), Де вој ке (Girls, 2012–2017), Бол ни чар ка Џе ки (Nur se Jac kie, 2009–2015), 
Ча сна же на (The Ho no u ra ble Wo man, 2014), Пот пред сед ни ца (Ve ep, 2012–2019), Скан дал 
(Scan dal, 2012–2018) и дру ге. Ове се ри је се до не кле укла па ју у при хва ће не де фи ни је 
КТВ, али у глав ним уло га ма су же не и има ју ве ли ку жен ску пу бли ку; та ко ђе ужи ва ју 
кул тур ни зна чај и кри тич ку па жњу ко ји се знат но раз ли ку ју од те ле ви зи је у жен ском 
кљу чу из прет ход них раз до бља. 

1 Од нај ра ни јих рас пра ва о де фи ни ци ја ма ква ли тет не те ле ви зи је, род је фак тор ко ји ства ра ком пли-
ка ци је. Као што ис ти че Ешли Са јо, бу ду ћи да су мно ге гле да не еми си је у жен ском кљу чу про те клих 
го ди на би ле ко ме ди је (Шоу Ме ри Тај лер Мур, Мар фи Бра ун, Секс и град), че сто ни су успе ва ле да 
при ву ку ону кри тич ку па жњу ко јом су оба си па не драм ске се ри је с му шким ан ти ју на ци ма у фо ку су. 
Три ви ја ли за ци ја се ри је Секс и град про ши ри ла је ову тен ден ци ју чак и на све ти ка нон HBO-а.
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Кад се тај про цес по сма тра са фе ми ни стич ког ста но ви шта, ја сно је да су се ри је КТВ 
нај пре би ле оки ће не ло во ри ка ма пре сти жа на гр ба ча ма му шких глав них глу ма ца и 
из вр шних про ду це на та, па су се тек он да про ши ри ле и об у хва ти ле еми си је у жен ском 
кљу чу као што су го ре по ме ну те. Без упли та ња у де ба те о при ро ди те ле ви зиј ског ква-
ли те та, наш за да так је да ис пи та мо осо бе но сти ов де по ме ну тих се ри ја и да обра зло жи-
мо ка ко их кул тур ни кон текст по сле 2008. го ди не те мат ски и иде о ло шки ује ди њу је. 
Кри тич на ма са те ле ви зи је у жен ском кљу чу на ро чи то се обра зу је око 2008. го ди не, у 
го ди на ма не по сред но по сле гло бал не фи нан сиј ске кри зе, чи је су по сле ди це до бро 
до ку мен то ва не у ме диј ским сту ди ја ма (Ne gra и Ta sker, 2014; Bra mall, 2013; Leyda, 2016. и 
2014). У по ку ша ју да ја сни је из ра зи мо усло ве под ко јим је овај но ви пра вац мо гућ, из но-
си мо тврд њу да ме ђу соб но за ви сне афек тив не еко ло ги је не ма шти не, не из ве сно сти и 
фи нан си ја ли за ци је из ра зи то мо ду ли ра ју ан гло а ме рич ку те ле ви зи ју у жен ском кљу чу.

Овај чла нак се ба ви ни зом те ле ви зиј ских се ри ја у жен ском кљу чу ко је су на ста ле 
у вре ме ма сов ног не за до вољ ства ка пи та ли змом удру же ним са осе ћа јем си стем ске 
не по пу стљи во сти. Исто вре ме на по ја ва ових се ри ја при лич но се пре ци зно по кла па с 
пе ри о дом по сле гло бал не фи нан сиј ске кри зе кад се не из ве сност ушу ња ла у сред ње 
сло је ве дру штва, кад су на чи ни еко ном ске су бјек тив но сти чи ју су про тив те жу не кад 
пред ста вља ле дру ге фор ме соп ства за до би ли су пер и о ран по ло жај, а тр жи шна ло ги ка 
од луч но за ме ни ла дру ге, прет ход но ис так ну те, си сте ме вред но сти и по гле де на свет. 
Сто га ову гру пу тек сто ва ка рак те ри шу ва жне од ли ке као што је свест о но вом еко ном-
ском и кул тур ном ре жи му, тен ден ци ја да се узи ма здра во за го то во чи ње ни ца да 
рад ни жи вот же на под ра зу ме ва бор бу с отво ре но ко рум пи ра ним и струк тур но ра си-
стич ким ка пи та ли стич ким прак са ма, и исто вре ме но пред ста вља ње афир ма ци је по-
ло жа ја же не и при стан ка на струк ту рал ни sta tus quo.

Ми има мо осе ћај да је ско ра шња ре ка ли бра ци ја ме ста фе ми ни зма у по пу лар ној 
кул ту ри про из вод истих си ла ко је де лу ју у опе ра тив ној ло ги ци ових те ле ви зиј ских се-
ри ја. У ма њој ме ри њи хо ве бел ки ње у глав ној уло зи од ра жа ва ју део кла сних и ра сних 
при ви ле ги ја ко је из ра зи то ис по ља ва ју по зна те фе ми нист ки ње. Њи хо ва по стиг ну ћа 
осми шље на су као ин спи ра тив не при че о жен ским ус пе си ма, ма да њи хов успех обич но 
омо гу ћу ју по моћ ни ли ко ви ко ји су, уз не ми ру ју ће че сто, љу ди дру гих ра са. На при мер, 
у пр вој се зо ни се ри је Тра ва (We eds, 2005–2012), пред у зет нич ки успех Нен си Бо твин дели-
мич но је омо гу ћен емо ци о нал ном по др шком и по слов ном струч но шћу ко ју јој пру жа-
ју до ба вљач тра ве и Афро а ме ри ка нац с ко јим на кра ју сту па у ро ман тич ну ве зу, Кон рад 
Ше пард. Упр кос огром ном до при но су ра сту ње ног по сла, сам Кон рад ни кад не уби ре 
ни при бли жну до бит. Слич на ди на ми ка об ли ку је од нос из ме ђу Али ше Фло рик и ис тра-
жи тељ ке Ка лин де Шар ме у ње ној адво кат ској кан це ла ри ји у се ри ји До бра же на, где 
Ка лин да обич но сту па у кон такт с мар ги нал ним и зло гла сним ли ко ви ма, че сто по хо ди 
кри ми нал но под зе мље Чи ка га и оба вља дру ге рад ње ка ко би Али ша оста ла „чи ста“.

Пре о бли ко ва ње и ко ри го ва ње пост фе ми ни зма

Мно ги кри ти ча ри су ока рак те ри са ли пе ри од из ме ђу 1990. и 2008. го ди не као су-
штин ски пост фе ми ни стич ки по ори јен та ци ји. Пост фе ми ни стич ки кул тур ни жи вот 
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обе ле жен је по што ва њем кор по ра тив них и тех но крат ских на чи на про це не и вред но-
ва ња у окви ру ши рег кон тек ста бу ја ња фи нан си ја ли зо ва них су бјек тив но сти.2 Омо гу-
ће на по ја вом на из глед зна чај ног и трај ног про спе ри те та, на ста ју ћи усред ши ро ког 
кул тур ног пре о кре та ка кон зер ва тив ном усва ја њу по ро дич них вред но сти и уло га, 
нео ли бе рал не еко но ми је и рас про стра ње ног кул тур ног пре зи ра пре ма по ли тич ким 
ци ље ви ма фе ми ни зма, овај пост фе ми ни стич ки сен зи би ли тет, ка ко при ме ћу је Ро за-
лин да Џил, био је ка ко раз ли вен та ко и ве о ма ефи ка сан у ре гу ли са њу род них пра ви ла 
(2007). Сто га је у окри љу пост фе ми ни зма фе ми ни зам из у зет но стиг ма ти зо ван (по не кад 
чак и па ра док сал но под крин ком сла вље ња).

Се ри је ко је ов де ана ли зи ра мо ну де до каз да не ки утвр ђе ни про то ко ли пост фе ми-
ни стич ког на чи на пред ста вља ња гу бе на ва жно сти. Са вре ме не те ле ви зиј ске се ри је као 
што су Су ди ја Еј ми (Jud ging Amy, 1999–2005) и Гра дић Про ви денс (Pro vi den ce, 1999–2002) 
фа во ри зо ва ле су на ра тив ну стра те ги ју ко ју је Да ја на Не гра озна чи ла као „стра те ги ја 
по вла че ња“ у ко јој се глав на глу ми ца у уло зи ур ба не по слов не же не вра ћа у род ни 
град, по чи ње да жи ви са сво јом по ро ди цом и сма њу је ам би ци је, те ти ме ре ша ва ди-
ле му „по сао или жи вот“ јед но стра но и крај ње кон зер ва тив но (2008). Но ва те ле ви зи ја 
у жен ском кљу чу је сте за о ку пље на „рав но те жом из ме ђу по сла и жи во та“ као ра ни је 
се ри је, али те жи да ва ри ра ову ди на ми ку на но ве на чи не вред не па жње. По ро дич ни 
жи вот жен ских ли ко ва у но ви јим се ри ја ма не пре ста но за ди ре у њи хо ве по слов не 
жи во те и обр ну то; на при мер, у До број же ни Али ши на де ца Зак и Грејс се не пре кид но 
по зи ва ју у по моћ да ре ше ње не по слов не ди ле ме и Али шин по сао че сто ула зи у по-
ро дич ни дом, по што она пред у зи ма по ли тич ку кам па њу и обра зо ва ње но ве адво кат-
ске кан це ла ри је из сво је днев не со бе. У се ри ја ма као што су Ча сна же на, До мо ви на и 
Скан дал, јед но став но раз два ја ње по слов ног и по ро дич ног жи во та по ста је не мо гу ће; 
лич ни и по ро дич ни жи во ти ових же на су пот пу но ис пре пле та ни.

Осе тљи вост на еко ном ску на пе тост на кон фи нан сиј ског кра ха из гле да да је ума-
њи ла кре ди би ли тет рад ње за сно ва не на по вла че њу: за раз ли ку од из у зет но ро ман-
ти зо ва ног ма те рин ства ко је че сто ка рак те ри ше пост фе ми ни стич ку по пу лар ну кул ту ру, 
ове се ри је ис по ља ва ју ма њи сте пен сен ти мен тал не емо ци о нал не ло ги ке. Че сто не ко 
дру ги бри не о де ци же на у глав ним уло га ма док оне ула жу сву сво ју енер ги ју у зах те-
ве по сла и дру гих ства ри кључ них за њи хов оп ста нак. Али ша Фло рик из До бре же не 
осла ња се на све кр ву кад тре ба да јој се при чу ва де те он да кад се она вра ћа на по сао, 
док Ке ри Ма ти сон из До мо ви не оста вља се стри но во ро ђе ну бе бу и при хва та по ло жај 
ше фа пре ко о ке ан ске ста ни це у Ка ра чи ју. У Ча сној же ни, Не са Стајн јав но се од ри че ма-
те рин ства и до пу шта при ја те љи ци за по сле ној у по ро дич ној фир ми Ати ки да од га ја 
ње но де те ка ко би са чу ва ла Не син ау то ри тет као ше фа по ро дич не ком па ни је. У се ри ји 
Пот пред сед ни ца, ла ко ћа с ко јом пот пред сед ни ца Се ли на Ма јер ко ри сти сво ју ћер ку 
као по ли тич ки ка пи тал све до чи о но вом праг ма ти зму у по гле ду рав но те же из ме ђу по-
сла и при ват ног жи во та и о но вој мо рал ној флек си бил но сти ко ја ру ши пост фе ми ни-

2 Од де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, фи нан си ја ли за ци ја је про ди ра ла у при ват ну сфе ру, у 
ви ду све рас пр о стра ње ни јих про фе си ја усред сре ђе них на фи нан си је и ри зич не прак се се кју ри ти-
за ци је при ват них не крет ни на, те сто га и пре ба ци ва ња ри зи ка и стреп њи с тр жи шта у по ро дич ни 
дом (Mar tin, 46).
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стич ки кре до да мај чин ство од но си пре ва гу над свим дру гим об ли ци ма жен ског иден-
ти те та (још је дан при мер је по ли тич ка дра ма Го спо ђа се кре тар ка [Ma dam Sec re tary, 
2014–2019]). Упе ча тљи во је то што на ове из бо ре ни ко не гле да бла го на кло но ни ти их 
оштро кри ти ку је.

Ка ко про цес фи нан си ја ли за ци је на ста вља да еска ли ра на кон фи нан сиј ске кри зе, 
већ из ра же но пре кла па ње фи нан сиј ског је зи ка и тр жи шне ло ги ке с при ват ним жи во том 
по ста је још ин тен зив ни је. Сад се уо ча ва да не из ве сност као услов еко ном ске ег зи стен-
ци је на ро чи то де фи ни ше жи вот же на чи је уло ге ру тин ски об у хва та ју при ла го дљи ве 
од го во ре на зах те ве ре це си је. Овај на гла сак на при ла го дљи во сти и спо соб но сти упр кос 
не из ве сно сти и до ка зу да је нео ли бе ра ли зам за ме нио по сле рат не со ци о де мо крат ске 
фан та зи је о „до бром жи во ту“ је сте оно што Ло рен Бер лан на зи ва „су ро вим оп ти ми-
змом“ (2011). Ка ко су при ме ти ле Џу ли Ен Вил сон и Еми ли Чај верс Јо ким, „при ва ти зо ван 
ри зик ства ра од лич не од го вор но сти но во сред ство со ци јал ног оси гу ра ња; след стве но 
то ме, прак се сва ко днев ног жи во та по и сто ве ћу ју се са упра вља њем ри зи ком“ (2015, 673).

У слич ном те о рет ском сми слу, јед на од ли ка но ве не из ве сно сти је сте рас про стра-
ње на упо тре ба иде је о „ре зи ли јент но сти“, ко ја во ди по ре кло из дру штве них на у ка, а 
озна ча ва спо соб ност за јед ни це да се опо ра ви на кон не ке ка та стро фе, ко ја је пре шла 
пут „при лич но бр зо од раз ми шља ња о ди на ми ци си сте ма до на гла ша ва ња ин ди ви ду-
ал не од го вор но сти, при ла го дљи во сти и при прав но сти” (Jo seph, 2013, 40). У све из ра-
же ни је нео ли бе рал ним при ме на ма, ре зи ли јент ност очи глед но мо же да слу жи као 
пот по ра сли ци слав них фе ми нист ки ња као ин ди ви ду а ли стич ких ју на ки ња ко је су 
пре ва зи шле род но угње та ва ње за хва љу ју ћи вла сти тој сна зи и од луч но сти, те сто га 
мо гу да по ста ну слав ни узо ри. Пре ма ре чи ма Ро бин Џејмс, „дис курс ре зи ли јент но сти 
нор ма ли зу је сек си стич ку, ра си стич ку ште ту ко ју је тра ди ци о нал ни бе ли су пер и ор ни 
па три јар хат на нео бел ки ња ма и же на ма дру гих ра са као крај ње бе за зле ну ште ту за 
чи је су пре ва зи ла же ње са ме од го вор не“ (2015, 7 и по гла вље 3). Но ве афек тив не еко-
но ми је сто га зах те ва ју од ре ђе ну жен ску ре зи ли јент ност ко ја има при ват не и јав не 
ди мен зи је, обич но ис пре пле та не на сло жен на чин. Сто га не из не на ђу је то што су те ме 
ре зи ли јент но сти кључ не за на ра тив но функ ци о ни са ње се ри ја ко је ов де ана ли зи ра мо. 
На при мер, сал ва ко јом от по чи ње До бра же на има за циљ на гло и хи тро де ста би ли-
зо ва ње жи во та мај ке и до ма ћи це Али ше Фло рик кад се сек су ал не афе ре ње ног му жа 
по ли ти ча ра из не су на ви де ло на спек та ку ла ран на чин. У чи ну пре о кре та пост фе ми ни-
стич ког на ра ти ва по вла че ња, Али ша је по том при мо ра на да про да ве ли ку ку ћу у пред-
гра ђу, да се вра ти адво кат ској ка ри је ри и од се ли с два ти неј џе ра у стан у цен тру Чи ка га.

Са свим су прот но овој се ри ји, култ на се ри ја у жен ском кљу чу Секс и град (Sex and 
the City, 1998–2004) спо ји ла је афир ма ци ју по ло жа ја же на (бе ле ра се, сред ње кла се) с 
не по ко ле бљи вом еко ном ског си гур но шћу; у њој фан та зи је о кон зу ме ри зму и не по-
бит ној жен стве но сти не пре ста но убла жа ва ју евен ту ал не на зна ке иде о ло шких тен зи-
ја. Хи пер жен стве не и по тро шач ке зе мље сно ва се ри ја Секс и град и Очај не до ма ћи це 
(De spe ra te Ho u se wi ves, 2004–2012) знат но од сту па ју од еко ном ских при ти са ка и иде о-
ло шких не да ћа при ка за них у ско ри јем ни зу те ле ви зиј ских се ри ја, али мо гу се про на-
ћи и не ки тран зи ци о ни тек сто ви. На при мер, у се ри ји Тра ва пред у зет ни штво за сно-
ва но на уз га ја њу тра ве отва ра про стор за до ма ћи цу и удо ви цу ко ја се тру ди да одр жи 
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по ро дич ни жи вот ни стан дард у дис то пиј ском ка ли фор ниј ском пред гра ђу. Дру ге се-
ри је у из ра зи то жен ском кљу чу на ста ле пре ре це си је, као што је Али јас (Ali as, 2001–
2006), на сто ја ле су да об ра де ге о по ли тич ке тен зи је и, док су ис по ља ва ле не по ве ре ње 
пре ма вла ди ним аген ци ја ма и вла сти САД, на по слет ку су по но во оку пи ле иде је о 
по ро ди ци и вла ди, при ка зав ши их у ве ли кој ме ри струк тур но исто вет ним.

Те ле ви зиј ска жен стве ност и ин сти ту ци о нал на нор ма тив ност

Ти пич на пре ми са у но ви јем ни зу се ри ја на гла ша ва (по гре шно по ста вљен) иде а ли-
зам и свр сис ход ност же не у глав ној уло зи ко ја ра ди у не ком ви ду ин сти ту ци о нал ног 
кон тек ста. Ове еми си је се од ли ку ју фи гу ром у фо ку су ко ја се све ви ше при др жа ва 
ин сти ту ци о нал них нор ми, а спек тар ту ма че ња овог раз во ја иде од мо рал не тра ге ди-
је до праг ма тич не нео п ход но сти. На при мер, кроз до жи вља је на си ља и по ро дич не 
из да је, Не са Стајн из Ча сне же не спо зна је не мо гућ ност бек ства од ди на ми ке ко руп ци је. 
Она нај пре ин си сти ра на ап со лут ној тран спа рент но сти и не при стра сно сти у по ро дич-
ном по сло ва њу на Бли ском ис то ку; иа ко се гну ша то га што њен брат (Ен дру Ба кан) при-
ста је на ко руп ци ју, она пре о кре ће по зи ци ју мо рал ног ау то ри те та ка ко би за шти ти ла 
ње га и дру ге чла но ве по ро ди це, жр тву ју ћи сна жну по све ће ност кор по ра тив ној и 
лич ној ети ци. До че твр те се зо не До мо ви не, Ке ри је на зва на „Кра љи цом дро но ва“ због 
спрем но сти да упо тре би ту тех но ло ги ју у свој ству ше фа ста ни це у Ка ра чи ју. У на ред-
ној се зо ни, кад се уве ри да не ко по ку ша ва да је уби је, Ке ри са ста вља ду га чак спи сак 
љу ди би мо гли да има ју не ки мо тив (де ли мич но због бро ја ци ља них уби ста ва Ци је за 
ко ја је из да ла овла шће ње), што на во ди ње ног деч ка Џо на са да из ја ви: „Не знам ка ко 
жи виш са ма са со бом“, а ова опа ска је сма тра на до вољ но ва жном да је до да та шпи ци 
се ри је (С5Е3 „Су пер мо ћи”). У за твор ској дра ми На ран џа ста је но ва цр на, нео че ки ва но 
ста вља ње у за твор при пад ни це сред ње кла се Пај пер Чап ман због дав на шње уло ге 
до ста вља ча дро ге ра ди кал но пре и спи ту је по глед на свет ко ји је при ја тан и ста би лан 
на по чет ку се ри је. Ова ди на ми ка кул ми ни ра на кра ју пр ве се зо не кад Пај пер по ста је 
све сна ко ли ко мо же да бу де на сил на ка ко би се од бра ни ла у за тво ру, кад бру тал но 
пре би ја за тво ре ни ка Пен са та ки ја, очи глед но на смрт.

При др жа ва ње ин сти ту ци о нал них нор ми зах те ва стал ну си ту а ци о ну мо рал ност за 
же не у глав ним уло га ма ових се ри ја; не по сто ји оче ки ва ње да су ор га ни за ци је ко је 
има ју ис так ну ту уло гу у њи хо вим (по слов ним) жи во ти ма по ште не или функ ци о нал не. 
На раз ли чи те на чи не ове се ри је се ба ве оним што Деј вид Греј бер озна ча ва као из у зе-
тан раст би ро кра ти је и пад ње не (ор га ни зо ва не) опо зи ци је. Све то ви њи хо вих при ча 
жи во пи сно од ра жа ва ју фи нан си ја ли зо ва ну тран сфор ма ци ју ко ја има за по сле ди цу, 
пре ма Греј бе ро вим ре чи ма, „убе ђи ва ње ве ћег де ла сред ње кла се да су има ли не ка-
квог уде ла у ка пи та ли зму ко ји по кре ћу фи нан си је“ (2015: 20). Успе шне же не у мно гим 
од ових се ри ја на по слет ку за кљу чу ју да мо ра ју да од ло же етич ка пи та ња са стра не и да 
се по ви ну ју кон вен ци ја ма сво јих про фе си ја, обич но у по тра зи за мо ћи и/или про фи том, 
чак и кад су све сне људ ске це не та квог при стан ка.

У овом кон тек сту вред но је спо ме ну ти да ове се ри је обич но на гла ша ва ју иде а ли зам 
бел ки ња као да је у ве ли кој ме ри про из вод ра сних и кла сних при ви ле ги ја, нај че шће 
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по ја ча них фи зич ким ра дом и емо ци о нал ном по др шком ли ко ва дру гих ра са, што смо 
ви де ли го ре у слу ча ју Кон ра да Ше пар да и Нен си Бо твин у се ри ји Тра ва. У Ча сној же ни 
Не са је упле те на у сло же ну ве зу на ста лу из за јед нич ке тра у ме и не пре кид ног по ре-
ђе ња с Ати ком, па ле стин ском пре во ди тељ ком и ка сни је кућ ном по моћ ни цом ан га-
жо ва ном на по ро дич ном по слу Стај но вих; Ати ки на спо соб ност и ци нич на свест о 
по ли тич кој ствар но сти на те ре ну на Бли ском ис то ку осу је ћу ју Не син не ис ку сни оп ти-
ми зам. Док је пр ва се зо на се ри је На ран џа ста је но ва цр на за у зе ла сре ди шње ме сто у 
рас пра ва ма о ра си и ро ду, по што је у фо ку су цен трал ни лик бе ле ра се и сред ње кла-
се ко ји жи ви усред гру пе же на дру гих ра са, што је иза зва ло срџ бу ин те р сек ци о нал них 
фе ми нист ки ња у ме ди ји ма и ака дем ским кру го ви ма (Mu sta ke em, 2015; Pra mag gi o re, 
2014), мо же се ре ћи да су на ред не се зо не ово за ком пли ко ва ле та ко што су се че шће 
фо ку си ра ле на дру ге чла но ве глу мач ке еки пе, укљу чу ју ћи по пу лар ни лик тран срод не 
Со фи је дру ге ра се.

У свим овим се ри ја ма до сто јан ство и мо рал на уте ме ље ност ин сти ту ци ја по пут 
за ко на и вла де од ба че ни су за рад стал них при ка за мо рал не не из ве сно сти. Про фе си-
о нал не ка зне ко је се из но ва при пи су ју Ке ри у До мо ви ни због ис тра жи тељ ске ефи ка-
сно сти ука зу ју на пот пу но би ро крат ски дис функ ци о нал ну и мо рал но про па лу Ци ју. 
Раз о ча ра ње у по ли тич ке ин сти ту ци је у се ри ји са став ни је део ње ног ми са о ног про це са 
та ко да, кад не ка да шњи рат ни за ро бље ник Ни ко лас Бро ди бу де иза бран у Кон грес, 
се ри ја тре ти ра ње гов из бор и по ли тич ку ка ри је ру као плит ке три ко ве ко ји је ди но 
илу стру ју на ив но би рач ко те ло и по ли тич ки по ре дак у ком се кон стант но ма ни пу ли ше 
сим бо лич ком вред но шћу. У слич ној ка рак те ри за ци ји Али ше Фло рик у До број же ни, 
Еми ли Нус ба ум за па жа да „што Али ша ви ше на пре ду је – оста је на по зи ци ји две го ди не, 
по ста је парт нер, од ла зи ка ко би по кре ну ла но ву фир му – све се ви ше из ла же ри зи ку и 
са све ве ћом ла ко ћом то при хва та“ (2014, 110). У на став ку ка же: „Го ди не 2009. се ри ја је 
мо гла да из гле да са свим као про це ду рал на дра ма за афир ма ци ју по ло жа ја же на, бај ка 
у ма ни ру књи ге Ко рак на пред о ја кој же ни ко ја ће пр о на ћи свој пут. Уме сто то га, по ка-
за ло се да је она при кри ве на осу да го то во сва ке ин сти ту ци је под ка пи та ли змом“ (112). 
На ро чи то је то ком са да шњих се дам се зо на се ри је Али ша по ста ла оли че ње на чи на на 
ко ји се тра ди ци о нал ни атри бу ти же не као жр тве пре и на чу ју у по пу лар ној кул ту ри у 
жен ском кљу чу. Као што при ме ћу је Су зан Ле о нард, у ве ћем оби му „у пост клин то нов ској 
ери про ме ње на је пер цеп ци ја же не ко јој је учи ње на не прав да и она се по сма тра као 
фи гу ра ве о ма дру га чи је вр сте; она има вла сти те ам би ци је и ци ље ве, а ње на им пли цит-
на вик ти ми за ци ја не из ра жа ва сло же ност и про ра чу на тост ње не по зи ци је“. Де да лиј ски, 
по не кад па ра док сал ни, по ло жај же на у глав ним уло га ма у овим се ри ја ма на ста је из 
њи хо вог крај ње хо ти мич ног упра вља ња жен ским афек ти ма, што та ко ђе де лу је као 
до дат ни од раз но вих стреп њи око еко ном ског по ло жа ја и ин сти ту ци о нал не мо ћи.

Мо ду ли ра ње жен ског афек та

Ви ли јам Деј вис за па жа да су „од ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка за пад не еко-
но ми је по го ђе не озбиљ ним про бле мом при ком све ви ше за ви се од на шег пси хо ло шког 
и емо ци о нал ног ан га жо ва ња (би ло да је реч о по слу, брен до ви ма, вла сти том здра вљу 
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или до бро ста њу), док им је исто вре ме но све те же да ово одр же“ (2015, 6). Афек тив на 
кон тро ла чи ни је дан људ ски од го вор на но ве прет ње еко ном ској си гур но сти и дру-
штве ном здра вљу; из ме ђу оста лог, она пред ста вља од би ја ње да се пре да ју соп стве ни 
емо ци о нал ни ре сур си у ин сти ту ци о нал ним кон тек сти ма обе ле же ним ко руп ци јом и 
из ра бљи ва њем. Док се кре ћу по рад ним ме сти ма ис пу ње ним ја ком кон ку рен ци јом и 
стре сом, же не при ка за не у се ри ја ма у жен ском кљу чу мо ра ју да по ка жу спо соб ност 
да од глу ме ста ло же ност. Њи хов па жљи во мо ду ли ран афе кат све до чи о њи хо вој по-
све ће но сти одр жа ва њу жен ске емо ци о нал не при стој но сти у јав но сти. Ове се ри је 
по ве ћа ва ју улог чвр сто ус по ста вље не пост фе ми ни стич ке ди на ми ке о ко јој је пи са ла 
Да ја на Не гра, ко ја твр ди да је „афек тив но обе леж је пост фе ми ни зма ста ло же ност“ 
(2008, 139). Обич но се осла ња ју на ин тен зив ну ви зу ел ну еко но мич ност че стих гро-
пла но ва ко је да ју пред ност суп тил ним из ра зи ма ли ца као ре ак ци ја ма же на и скре ћу 
на шу па жњу на ле па, не до ку чи ва ли ца. Фа ци јал не ре ак ци је же на у глав ним уло га ма 
као што су Али ша Фло рик и Сте ла Гиб сон у се ри ји Пад (The Fall, 2013–2016) по ка зу ју 
из о ста нак емо ци ја и сход но то ме нам ста вља ју до зна ња њи хо ву по тре бу да упра вља-
ју и, у не ким слу ча је ви ма, по ти ску ју „тра ди ци о нал ну“ жен ску емо тив ност. У мно гим 
од ових се ри ја, еле гант но скро је на оде ћа функ ци о ни ше као упа дљив сим бо лич ки 
ко ре ла тив кон тро ли са ном афек ту. За раз ли ку од рас ко шне и пре те ра не мо де и афе-
ка та у се ри ја ма Секс и град и Очај не до ма ћи це, са вр ше но скро је на али ре ла тив но све-
де на по слов на гар де ро ба у се ри ја ма До бра же на, Ча сна же на, Пад и дру ги ма озна ча ва 
овај но ви ис так ну ти об лик жен ске глу ме и огра ни че ног афек та. У се ри ји Пад сви ле не 
блу зе крем бо је де тек тив ке Гиб сон и ње на ле де но пла ва ко са у спре зи са ње ним од-
ме ре ним из ра зи ма ли ца ис по ља ва ју се лек тив ну упо тре бу сек су ал но сти у оба зри вој 
рав но те жи са че лич ним про фе си о на ли змом. Ја чи на и кон тро ла жен ских афе ка та 
сто га од го ва ра све сти да су про фе си о нал не по зи ци је ових же на из у зет не и, у не ку 
ру ку, крх ке.

Ове се ри је та ко ђе ума њу ју зна чај или на дру ги на чин мар ги на ли зу ју тра ди ци о нал-
на „жен ска“ емо ци о нал на пи та ња као што су при сни по ро дич ни од но си; пре све га, 
из ра зи то про фе си о нал но спо соб не же не без парт не ра или с про бле ма тич ним парт-
не ри ма на ста њу ју но ве те ле ви зиј ске се ри је у жен ском кљу чу. За и ста, нај ду бља при-
сност у овим се ри ја ма обич но се оства ру је на рад ном ме сту, у ви ду ве о ма сло же них 
и ду бо ких при ја тељ ста ва и не про ми шље ним или зло срећ ним сек су ал ним од но си ма 
с ко ле га ма. Ме ђу тим, ове ве зе не из бе жно пред ста вља ју ни же при о ри те те за же не у 
овим се ри ја ма, бу ду ћи да, пре ма ре чи ма Ме ли се Грег, „ако се на ше спо соб но сти за 
при сност по све ре дов но ко ри сте у не ми ло срд ној по тра зи за про фе си о нал ном до би-
ти, су о ча ва мо се с мо гу ћом не спо соб но шћу да уви ди мо пред но сти при сно сти у не-
про фи та бил не свр хе“ (2011, 18). При мер за ово је су че ти ри при лич но слич на ни за 
за ва ђе них па ро ва чи је су раз вој не пу та ње у жи жи ин те ре со ва ња и за у зи ма ју сре ди-
шње ме сто у емо ци о нал ном сми слу: Не са Стајн из Ча сне же не и њен по сто ја ни те ло-
хра ни тељ На та ни јел Блум, Али ша из До бре же не и њен ста ри ји ко ле га Вил Гард нер, и 
Ке ри и по тен ци јал ни те ро ри ста Ни ко лас Бро ди из се ри је До мо ви на. Упр кос ва жно сти 
ових ве за за за пле те да тих се ри ја, на по слет ку про фе си о нал ни при о ри те ти же не у 
глав ној уло зи од но се пре ва гу над ула га њем у љу бав и жр тво ва њем за рад ње. На при мер, 
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пред крај тре ће се зо не До мо ви не, Ке ри те ра Бро ди ја на ми си ју за ко ју обо је из гле да 
зна ју да ће до ве сти до ње го ве смр ти. У овом слу ча ју, по ли тич ки при о ри те ти ја сно 
од но се пре ва гу над лич ним пи та њи ма бу ду ћи да Ке ри, ко ја но си ње го во де те, при су-
ству је Бро ди је вом дра ма тич ном по гу бље њу јав ним ве ша њем.

Чак и по све ду ге ве зе у овим се ри ја ма не за вр ша ва ју се трај ним ро ман тич ним 
парт нер ским од но си ма и мно ге же не у глав ним уло га ма ис по ља ва ју твр до гла ве скло-
но сти пре ма ве за ма за јед ну ноћ и нео ба ве зном сек су, а не пре ма ро ман тич ној емо-
тив ној при сно сти. За раз ли ку од си гур них љу бав них од лу ка у ра ни јим се ри ја ма као 
што су Секс и град, ко ја се за вр ша ва ду го од ла га ном ода но шћу Звер ке Ке ри и Али јас, у 
ко јој се Сид ни и Вон ра ду ју за јед но са сво јом де цом у иде а ли зо ва ној бу дућ но сти, ове 
се ри је не гле да ју на ро ман ти ку као на ре ше ње свих про бле ма. Упе ча тљив при мер је 
Сте ла Гиб сон из се ри је Пад ко ја ко ри сти про фе си о нал ни стаж на ме сту зло чи на ка ко 
би се сек су ал но на ба ци ва ла мла ђем по ли цај цу и њих дво је ка сни је ужи ва ју у хо тел ској 
со би. У се ри ји Пот пред сед ни ца, пот пред сед ни ца Се ли на Ма јер је ду го раз ве де на жена 
чи ја се сек су ал на ве за с бив шим му жем по вре ме но об на вља; у тре ћој се зо ни се ри је 
ње но осо бље тај но унајм љу је лич ног тре не ра као пред мет ње ног по вре ме ног ро ман-
тич ног ин те ре со ва ња.

Док су ро ман тич не ве зе ма ње из ра же не од ли ке но вих се ри ја у жен ском кљу чу, 
по ро дич не ве зе та ко ђе че сто за до би ја ју не га тив не при зву ке. Оче ви или очин ске фи-
гу ре у овим се ри ја ма не функ ци о ни шу у обич ним отр ца ним ква зи фрој дов ским уло-
га ма, већ су са свим угра ђе ни у по слов не и лич не жи во те ових же на. У Ча сној же ни, 
отац Не си Стајн, ис так ну ти изра ел ски про из во ђач оруж ја, уби јен је пред њом и ње ним 
бра том кад су обо је би ли де ца. Ка сни је она де фи ни ше жи вот ну ми си ју у су прот но сти 
с ка ри је ром свог оца ци о ни сте, за ла жу ћи се за мир на ре ше ња па ле стин ске кри зе, у 
че му се ви ди ње гов трај ни ути цај на њен вред но сни си стем. Под јед на ко илу стру ју ћи 
стал ну пе тљу по врат не спре ге про фе си о нал них и лич них пи та ња, у осмој епи зо ди 
пр ве се зо не До мо ви не Ке ри раз го ва ра о на прет ку свог слу ча ја с мен то ром, ви шим 
опе ра тив цем Ци је Со лом, кад раз го вор до жи ви на гли али ре чи ти обрт:

Сол: Пр ви но вин ски из ве шта ји о [потпредседнику] Во ке ру пу ште ни су у етар пре 
ма ње од пет са ти. Већ смо има ли ско ро две хи ља де до ја ва, од ко јих ве ро ват но ни јед на 
ни је пра ва. Да сам ја Во кер, сад бих се крио у миш јој ру пи. [Кад ње го ва шти ће ни ца не од–
говара] Ке ри? До ју тра ће мо би ти за тр па ни до ја ва ма. Те шко ће мо се ис ко бе ља ти. Мо ра-
ће мо да од ре ди мо при о ри те те.

Ке ри: Да нас сам до жи ве ла не ка кву епи фа ни ју.
Сол: О Во ке ру?
Ке ри: Ка мо сре ће. Не, о се би. Оста ћу са ма це лог жи во та, зар не?

Овај тре ну так, ма да ути ца јан, не оста вља ути сак тра гич не про це не као у отво ре но 
пост фе ми ни стич кој на ра тив ној сре ди ни. Уме сто то га, де лу је као моћ но од ба ци ва ње 
по јед но ста вље не и мо жда за ста ре ле би нар не опо зи ци је „по са о –жи вот“, што ука зу је 
на пот пу ну нео дво ји вост ове две сфе ре за Ке ри и дру ге же не у глав ним уло га ма. Те о-
ре ти шу ћи о за ста ре ло сти та кве би нар не опо зи ци је, кон цепт Ме ли се Грег „цу ре ње 
при су ства“ опи су је „са вре ме ну кан це ла риј ску кул ту ру где чвр сте гра ни це из ме ђу 
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лич ног и про фе си о нал ног иден ти те та ви ше не ва же“ (2011, 2). Оли ви ја, Ке ри и Не са, 
као и дру ге по слов не же не, при ка за не су та ко да во де жи во те обе ле же не цу ре њем 
при су ства као симп то мом не из ве сно сти; чак и на ни воу њи хо вих ми са о них про це са, 
лич ни и про фе си о нал ни план пот пу но су сје ди ње ни.

Ли те ра ту ра:

Akass, Kim, и Ja net McCa be. 2007. Qu a lity TV: Con tem po rary Ame ri can Te le vi sion and Beyond. New York: IB 
Ta u ris.

Ber lant, La u ren. 2011. Cruel Op ti mism. Dur ham, NC: Du ke Uni ver sity Press.
Bra mall, Re bec ca. 2013. The Cul tu ral Po li tics of Au ste rity: Past and Pre sent in Au ste re Ti mes. Ba sing sto ke, UK: 

Pal gra ve Mac mil lan.
Da vi es, Wil li am. 2015. The Hap pi ness In du stry: How the Go vern ment and Big Bu si ness Sold Us Well-Be ing. 

Lon don: Ver so.
Do herty, Tho mas. 17. сеп тем бар 2012. “Sto ried TV: Ca ble is the New No vel”, Chro nic le of Hig her Edu ca tion. 

http://www.chro nic le.com/ar tic le/Ca ble-Is -th e-Ne w-No vel/134420/.
Gill, Ro sa lind. 2007. “Post fe mi nist Me dia Cul tu re: Ele ments of a Sen si bi lity”, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral 

Stu di es 10(2): 147–66. 
Gra e ber, Da vid. 2015. The Uto pia of Ru les: On Tec hno logy, Stu pi dity and the Sec ret Joys of Bu re a uc racy. Bro oklyn, 

NY: Mel vil le Ho u se.
Gregg, Me lis sa. 2011. Work’s In ti macy. Cam brid ge, UK: Po lity.
Ja mes, Ro bin. 2015. Re si li en ce & Me lan choly: Pop Mu sic, Fe mi nism, Neo li be ra lism. Lon don: Ze ro Bo oks.
Jo seph, Jo nat han. 2013. “Re si li en ce as Em bed ded Neo li be ra lism: A Go vern men ta lity Ap pro ach”, Re si li en ce: 

In ter na ti o nal Po li ci es, Prac ti ces, and Di sco ur ses 1(1): 38–52. 
Lan gley, Paul. 2007. “Un cer tain Su bjects of An glo-Ame ri can Fi nan ci a li za tion”, Cul tu ral Cri ti que 65: 67–91. 

http://0-www.jstor.org.li bra ri es.co lo ra do.ed u/sta ble/4539797.
Le o nard, Su zan ne. For thco ming. Wi fe Inc.: The Bu si ness of Mar ri a ge in Twenty-First Cen tury Ame ri can Cul tu re. 

New York: New York Uni ver sity Press.
Leyda, Ju lia. 2016. “The Fi nan ci a li za tion of Do me stic Spa ce in Ar re sted De ve lop ment and Bre a king Bad”, 

Class Di vi si ons in Se rial Te le vi sion. ур. Wib ke Schni e der mann и Si e glin de Lem ke. New York: Pal gra ve- 
-Mac mil lan, for thco ming. http://www.ejump cut.org/cur ren tis sue/Leyda Pa ra nor ma lAc ti vity/

Mar tin, Brett. 2013. Dif  cult Men: Be hind the Sce nes of a Cre a ti ve Re vo lu tion: From The So pra nos and The 
Wi re to Mad Men and Bre a king Bad. New York: Pen guin.

Mil ler, Toby, ур. 2014. Ro u tled ge Com pa nion to Glo bal Po pu lar Cul tu re. New York and Lon don: Ro u tled ge.
Mit tell, Ja son. 2015. Com plex TV: The Po e tics of Con tem po rary Te le vi sion Storytel ling. New York: New York 

Uni ver sity Press.
Mu sta ke em, So wan de. 2014. “Suff e ring at the Mar gins: (Re)Cen te ring Black Wo men in Di sco ur ses on Vi o-

len ce and Cri me”, WSQ: Wo men’s Stu di es Qu ar terly 42 (3–4): 323–27. http://0-www.jstor.org.li bra ri es.
co lo ra do.ed u/sta ble/24365019.

Nash, Me re dith, and Ruby Grant. 2015. “Twenty-So met hing Girls v. Thirty-So met hing Sex and the City Wo men: 
Pa ving the Way for ‘Post? Fe mi nism’”, Fe mi nist Me dia Stu di es 15(6): 976–91. 

Ne gra, Di a ne. 2008. What a Girl Wants? Fan ta si zing the Rec la ma tion of Self in Post fe mi nism. New York: Ro u-
tled ge.

__2014. “Cla i ming Fe mi nism: Com men tary, Au to bi o graphy, and Advi ce Li te ra tu re for Wo men in the 
Re ces sion”, Jo ur nal of Gen der Stu di es 23 (3): 275–86.

Ne gra, Di a ne, и Yvon ne Ta sker, ур. 2014. Gen de ring the Re ces sion: Me dia and Cul tu re in an Age of Au ste rity. 
Dur ham, NC: Du ke Uni ver sity Press.

Nus sba um, Emily. 13. ок то бар 2014. “Shed ding Her Skin: The Good Wi fe’s Thril ling Tran sfor ma tion”, The 
New Yor ker. www.newyor ker.co m/ma ga zi ne/2014/10/13/shed ding-skin.



147

Pra mag gi o re, Ma ria. 2014. “Pri va ti za tion is the New Black: Qu a lity Te le vi sion and the Re-Fas hi o ning of the 
US Pri son In du strial Com plex”, у: The Ro u tled ge Com pa nion to Glo bal Po pu lar Cul tu re, ур. Toby Mil ler, 
187–96. New York и Lon don: Ro u tled ge.

Sayeau, As hley. 2007. “As Seen on TV: Wo men’s Rights and Qu a lity Te le vi sion”, у: Akass and McCa be 52–61.
Smith, Ant hony N. 2013. “Put ting the Pre mi um in to Ba sic: Slow-Burn Nar ra ti ves and the Loss-Le a der Fun ction 

of AMC’s Ori gi nal Dra ma Se ri es”, Te le vi sion & New Me dia 14(2): 150–66. 
Wil son, Ju lie Ann, и Emily Chi vers Yoc him. 2015. “Mot he ring Thro ugh Pre ca rity: Be co ming Ma ma pre ne u rial”, 

Cul tu ral Stu di es 29 (5–6): 669–86. 
 
Из вор ник: Gen ders on li ne Ma ga zi ne, Uni ver si tiy of Co lo ra do. Is sue 1.1, 2016. (уре ђе на вер зи ја 

тек ста) https://www.co lo ra do.ed u/gen ders/2016/05/19/fe ma le-cen te red-tv-age -pre ca rity

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Ср дић)


