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ТИМ ОПА СНИМ ЕВРОП СКИМ УЛИ ЦА МА: 
СА ВРЕ МЕ НА ПИ ТА ЊА У ЕВРОП СКИМ  
ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКИМ КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КИМ  
ДРА МА МА

Евро но ар и евро пу динг

Евро но ар, као кон цепт, тре ба де фи ни са ти. По го то во за то што су, на кон што се ра-
ши рио из раз „нор диј ски но ар“, спе ци фич не вр сте но а ра по ста ле по пу лар не од ред-
ни це за ло кал не (та сма ниј ски но ар, бер лин ски но ар или ло сан ђе ле ски но ар), на ци о-
нал не (шкот ски но ар, бел гиј ски но ар или бри тан ски но ар) или ре ги о нал не (евро но ар, 
ју жњач ки но ар или азиј ски но ар) тра ди ци је кри ми на ли стич ког ства ра ла штва. Раз лог 
не ле жи са мо у по пу лар но сти нор диј ског но а ра, већ и у то ме што је по сле Уби ства 
(The Kil ling, 2007–2012) фор му ли са но мно штво раз ли чи тих, ге о граф ски по себ них или 
оп штих вр ста но а ра. Иде ја евро но а ра по ста ла је – баш као и нор диј ски но ар – кри-
тич ки кон цепт ко ји се углав ном од но си на кри ми на ли стич ко ства ра ла штво ко је по ти че 
из не ке европ ске зе мље. (...) Евро но ар се од но си на кри ми на ли стич ко ства ра ла штво 
од ре ђе но пу ком ге о граф ском спе ци фич но шћу (шта год ту Евро па за пра во зна чи). 
Ме ђу тим, ако при ча у не ком на ра ти ву ја сно пре ла зи гра ни це, и ако филм или те ле ви-
зиј ска се ри ја де лу је ви ше је зич но и ме ђу на род но у фи нан сиј ској и ства ра лач кој са рад-
њи, он да евро но ар за и ста мо же би ти на чин да се ис ка жу пре ко гра нич ни иден ти те ти 
и ис тра жи вач ка са рад ња. Евро но ар је, сто га, ви ше од кри ми на ли стич ког де ла ко је 
по ти че из Евро пе; евро но ар пре об у хва та на ра ти ве ко ји пре по зна ју, раз ма тра ју, кри-
ти ку ју, ус по ста вља ју, па чак и де ста би ли зу ју ме ђу кон ти нен тал не ствар но сти, тран сло-
кал не озна чи те ље или тран сна ци о нал ну ге о по ли ти ку. 

Ипак, иде ја евро но а ра као тран сна ци о нал них ко про дук цијâ, на ра ти ва и, по сле-
дич но, чак и ре цеп цијâ, има сво је про бле ме. Уро ђе на тран сна ци о нал ност та квог фор-
му ли са ња кри ми на ли стич ког ства ра ла штва мо же има ти слич не ма не као и „не га тив но 
од ре ђе ни ’евро пу динг’“ (Liz, 2015, 73). Иде ја евро пу дин га ушла је у филм ску и те ле ви-
зиј ску кри ти ку то ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, де це ни је ко ја је из ро ди ла 
ши рок спек тар но вих при ли ка за фи нан си ра ње, ка ко ло кал них, та ко на ци о нал них и 
ре ги о нал них. Ма ри ја на Лиз ка же да „реч евро пу динг не кри ти ку је по тре бу да се при-
ву ку сред ства из раз ли чи тих из во ра (као што су те ле ви зиј ски ка на ли) и на ци ја per se; 
на ме ти кри ти ке су пре умет нич ке им пли ка ци је та квих про це са“ (Liz, 2015, 74). Да нас, 
ка да су тро шко ви те ле ви зиј ских дра ма мно го по ра сли, по тра га за тран сна ци о нал ним 
сред стви ма и, мо жда, по сле дич но ве ћом пу бли ком мо же да де лу је као за во дљи во 
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ре ше ње, иа ко од мно го ба би ца ис пад ну ки ла ва де ца: „За раз ли ку од оних ко про дук-
ци ја ко је су нео п ход не да се одр жи европ ска филм ска ин ду стри ја“, на во ди Лиз, „евро-
пу динг из о па чу је си стем и на го ни си не а сте да ме ња ју сво је про јек те“ (Liz, 2015, 74). 
Су прот но иде ал ним на ме ра ма, евро пу динг мо же, ка ко на во ди Бар ба ра Селз ник, чак и 
да „огра ни чи ди стри бу циј ски по тен ци јал не ког про гра ма“, због сво је не за ни мљи во сти 
и ло ше ре пу та ци је (Selz nick, 2008, 24). Бон де бјерг ка же да се тај кон цепт де скрип тив но 
ко ри сти у ре цеп ци ји на ве де не те ле ви зиј ске дра ме Тим (The Te am). Ме ђу тим, су прот но 
иде ји из о па че ног си сте ма, он ука зу је и на то да се зна че ње те иде је мо жда ме ња у но-
вом прав цу: дан ска штам па је за Тим ре кла да је „успе шан евро пу динг“ (Bon de bjerg 
2016, 5). Иде ја евро пу дин га, ме ђу тим, не од но си се ис кљу чи во на кри ми на ли стич ке 
дра ме, већ је ши ри тер мин ко ји озна ча ва на ра тив ко ји се од и гра ва у не ко ли ко европ-
ских зе ма ља и укљу чу је сред ства из ви ше европ ских фон до ва и кре а тив ну са рад њу са 
ви ше европ ских кре а тив них ин ду стри ја. Док се иде ја ле по укла па са се ри ја ма као што 
су Тим, Европ ска по ли ци ја (Eu ro cops), Пе пе Кар ва љо (Pe pe Car val ho), Си ва зо на (Greyzo ne) 
и Гра ни це зло чи на (Cros sing Li nes), она та ко ђе ис ти че и основ не окви ре те ле ви зиј ских 
дра ма као што су фран цу ско-не мач ко-че шко-ита ли јан ска се ри ја Бор џи ја (Bor gia, 2011–
2014) и ита ли јан ско-бри тан ско-фран цу ска се ри ја Ме ди чи: го спо да ри Фи рен це (Me di ci: 
Ma sters of Flo ren ce, 2016–). За Ма ри ја ну Лиз (2008. и 2016), исто риј ске при че су на ро чи то 
при влач не и по год не за ко про дук ци ју. Пре ма Ке рол Ба ра тон, ко про ду цент ки њи се ри-
је Ме ди чи, европ ски про ду цен ти су са да „на у чи ли где се кри ју зам ке ’евро пу дин га’“. 
Она спо ми ње нор диј ске и хо ланд ске про ду цен те ко ји су би ли успе шни у том по ду хва-
ту и пред ви ђа да ’ће мо ви ђа ти све ви ше и ви ше ме ђу на род них ко про дук ци ја’ (у: Ke slassy, 
2016). Ка ко ко про дук ци ја све ви ше по ста је ra i son d’e tre те ле ви зиј ске драм ске про дук-
ци је, ко фи нан си ра ни и ко про ду ци ра ни евро но ар је мо жда већ по чео да се уда љу је од 
су штин ски пе јо ра тив них ко но та ци ја евро пу дин га пре ма по зи тив ни јем кон цеп ту ко ји 
укљу чу је пре ко гра нич ну кул тур ну за сту пље ност. Ме ђу на род но и ме ђу на ци о нал но 
ко про ду ци ра не кри ми на ли стич ке дра ме по ста ле су то ли ко уо би ча је не да су да нас 
мо жда и нај ра ши ре ни ји жа нр у европ ским за јед нич ким про дук ци ја ма. (...)

Род и жа нр

Шта је сле де ће у европ ским кри ми на ли стич ким дра ма ма, по сле скан да ла Хар ви 
Вајн стин, у до бу по кре та #Me Too („и ја“) и #Ti me sUp („вре ме је ис те кло“), у све тлу осве-
шће ног све та? Пре глед глав них то ко ва бри тан ске кри тич ке ана ли зе у до ба пи са ња 
овог члан ка мо гао би би ти од ко ри сти у том по гле ду. Ка ко у Гар ди ја ну на во ди Вајз, поп 
кул ту ра је до жи ве ла „по нов но осве шћи ва ње“, па је дру штве на са вест са да у сре ди шту 
са вре ме ног ства ра ла штва: овај тер мин, ко ји се не ка да ве зи вао уз на по ре цр на ца у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма да оста ну „осве шће ни“ или све сни не прав ди ко је се сва ко-
днев но чи не – са да се од но си на свест о свим зло де ли ма про тив по тла че них гру па, а 
че сто и на спрем ност да се учи ни не што у ве зи с тим. Из раз је део мејнстрим го во ра 
већ пе де сет го ди на, али у по след њој де це ни ји, ко јом до ми ни ра Тви тер, у ко јој је по-
ли ти ка иден ти те та по ста ла до ми нант на и на ро чи то ак ту ел на – а, у не ким слу ча је ви ма, 
и ви ше под ло жна раз вод ња ва њу – по стао је све при су тан. На по чет ку 2018, мо же се 
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ре ћи да смо на вр хун цу осве шће но сти. Про шло је го ди ну да на от ка ко је Трамп пред-
сед ник САД, и за то вре ме је по стао ноћ на мо ра свих ма њин ских гру па ко ји ма је то на 
по чет ку на ја вио као мо гућ ност – и као ре зул тат то га, кул ту ра му је од го во ри ла. Од 
те ле ви зиј ских дра ма као што је Слу шки њи на при ча (The Hand ma id’s Ta le), пре ко фил ма 
Зе мљи обе ћа ни (Mud bo und), до ал бу ма Damn Кен дри ка Ла ма ра, рет ки су об ли ци умет-
но сти ко ји се не ба ве не ка квом не прав дом. По сле дру штве но по ли тич ког де ба кла 
до де ле Оска ра 2017. и од го во ра на ја сно уо чен ма њак раз ли чи то сти и јед на ко сти у 
ви ду по кре та #Oscar sSoW hi te („Та ко бе ли Оска ри“), мно ги су за кљу чи ли да је до де ла 
Оска ра 2018. би ла нај ви ше дру штве но све сна до де ла у исто ри ји, ко ја је нај ви ше по-
ме ри ла гра ни це. Бри тан ска те ле ви зиј ска лич ност Хо ли Ви ло би (...) да је ко ри стан ре-
зи ме са вре ме не дру штве не клац ка ли це ка да ка же да „жи ви мо у не ка квом фе ми ни-
стич ком лим бу, у про сто ру про ме не, где же на ма ко је кро че на пред ру тин ски под ме ћу 
но ге они ко ји ма су по кре ти Ti me’s Up или Me Too у нај бо љем слу ча ју са мо још је дан звук 
на те ле фо ну“ (Wi se man, 2018). Пре ра но је да се оце ни да ли ови род но усло вље ни 
по ма ци озна ча ва ју ко ре ни то ре кон стру и са ње ли ца Хо ли ву да, па и не чег ве ћег, или су 
све са мо пра зне при че ко је не ће за и ста раз от кри ти су ро ву исти ну. Шта год да се де си, 
из гле да да је кри ми на ли стич ко ства ра ла штво ко је се ба ви слич ним про бле ми ма би ло 
из у зет но ви до ви то. Ка да је реч о ро ма ни ма, два на гра ђе на де ла из 2017. вред на су по-
ме на у том по гле ду. Је зе ро бр. 13 (Re ser vo ir 13, 2017) Џо на Мак гре го ра, ко је је до би ло На гра-
ду „Ко ста“ за ро ман го ди не од ме ре но пре о бли ку је пеј заж кри ми на ли стич ке дра ме о 
„не ста лој де вој ци“, та ко што се усред сре ђу је на ра зо ре ну сва ко дне ви цу ста нов ни ка 
се ла уме сто на сам слу чај. На тај на чин, ро ман пред ста вља нео че ки ва ну про тив те жу 
до сад ном, а по не кад и одур ном на гла ша ва њу уби ства же не у мно гим по ли циј ским 
при ча ма. Го ди не 2017, На гра да „Беј лис“ до де ље на је На о ми Ол дер ман за Сна гу (The 
Po wer, 2017), по пу лар но кон ци пи ран на уч но фан та стич ни три лер ко ји за ми шља да све-
том упра вља спо соб ност же на да из те ла ис пу шта ју елек трич не им пул се кад по же ле:

Не ки му шкар ци по ку ша ва ју да од ву ку сво је же не од ста кла. А не ке же не им ра ме ни ма 
од гу ру ју ру ке. Не ће ни реч да ка жу. Са мо по сма тра ју, по сма тра ју. Дла но ва при пи је них уз 
ста кло. Он зна да ће се то про ши ри ти це лим све том и да ће све би ти дру га чи је и то ли ко 
му је дра го да ви че од ра до сти, кли че са оста ли ма, окру жен пла ме ном. (Al der man, 2017, 59)

Је дан од нај це ње ни јих бри тан ских драм ских пи са ца, Деј вид Хер, вра тио се ма лом 
екра ну и кри ми на ли стич кој дра ми 2018. го ди не, са се ри јом Ко ла те рал на ште та (Colla-
te ral, 2018), у про дук ци ји Би-Би-Си ја: по ли циј ском ис тра жи вач ком дра мом о не при мет-
ним рад ни ци ма у са вре ме ној Бри та ни ји. Се ри ја је иза шла за јед но са из ја вом ау то ра 
ко ја ис пр ва зву чи алар мант но. Хер је у Тај мсу из ја вио да му је „му ка од слу ша ња о то ме 
ка ко нам тре ба ју сна жне же не као про та го ни сти“. Ме ђу тим, из ја ва се бр зо ускла ђу је 
са ду хом вре ме на, и Хер на ста вља:

Мно го је ва жни ји циљ да се по ка жу же не ка ко јед на ко оба вља ју по сло ве, као не што 
нор мал но. Кроз це лу ли сту уло га... Вр ло вас огра ни ча ва ако ка же те да же ли те да ви ди те 
са мо сна жне же не. Ре као сам, по што сам ство рио то ли ко же на, да имам пра во да пред-
ста вим сва ка кве же не. Ако хо ћу да пред ста вим же ну уби цу, же лим да имам пра во на то. 
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А да ме не оп ту жу ју за ми зо ги ни ју. Исто та ко, же лим да имам сло бо ду да при ка жем бу-
да ла сте же не и сла бе же не и па мет не же не; же лим да бу дем сло бо дан да при ка жем све 
же не. Ка да бу де мо мо гли да при ка же мо све же не јед на ко, то ће би ти јед на кост. Ако имам 
са мо же не ко је тут ње кроз филм или су нео те са не пре ма сви ма, и то се он да зо ве „сна жне 
же не“, то ни је мо је ви ђе ње јед на ко сти. Же не не тре ба ни да се при ка зу ју као мо рал на са вест 
му шких по сту па ка. На дам се да сам сто по сто из бе гао да му шкар ци ма њи хо ве де вој ке 
ка жу: „Да ли си си гу ран да је то што ра диш ис прав но, ду шо?“ (Ha re у: Max well, 2018).

Је дан на чин на ко ји би од ре ђе ни при ме ри са вре ме не европ ске кри ми на ли стич ке 
дра ме мо гли да из бег ну клоп ке кр во лоч ног за др жа ва ња на по жуд но по гу бље ним де-
вој ка ма или пак пре о бра зи вог ста вља ња „сна жних же на“ у пр ви план је сте кроз жан-
ров ску хи брид ност.

Хи брид ност, кри ми нал и нат при род но

У да на шње до ба, европ ске кри ми на ли стич ке дра ме све че шће ис тра жу ју шта се 
де ша ва ка да се утвр ђе ни тро пи тог жан ра укр сте са они ма из хо ро ра и нат при род ног. 
У то ме (опет) пред ња че нор диј ске про дук ци је. Ка ко Ба ри Фор шо на во ди у сво јој књи-
зи Смрт у хлад ној кли ми (De ath in a Cold Cli ma te), „скан ди нав ско кри ми на ли стич ко 
ства ра ла штво спрем ни је је да се по и гра ва иде ја ма им про ви за ци је и де ста би ли за ци је 
жан ров ске фор ме, што ре зул ти ра де ли ма ко ја мо гу гру бо да се укло пе у па ра ме тре кри-
ми на ли стич ког ро ма на, али по ку ша ва и да про ши ри мо гућ но сти тог ме ди ју ма – оне 
мо гућ но сти ко је та ко че сто оста ју не ис тра же не“ (For shaw, 2012, 3). У ско ри је вре ме, то 
је сва ка ко слу чај и на ма лом екра ну и на стра ни ца ма књи га, по го то во у об ли ку нор ве-
шких те ле ви зиј ских дра ма као што су апо ка лип тич на сла га ли ца од кри ми на ли стич ког 
три ле ра Вал ки ра (Valkyrien, 2017), но ар-ве стерн Нор сков, и геј ти неј џер ски ме ло драм-
ски кри мић у сти лу „ко-је-по чи ни лац“ Оче ви дац (Oyevit ne/Eyewit ness, 2014), ко ји је до-
био аме рич ки ри мејк и фран цу ску вер зи ју (Les In no cents, 2018). Ипак, у нор диј ском 
кри ми на ли стич ком ства ра ла штву, од у век је по сто ја ла ко ле бљи вост пре ма при ча ма 
са ду хов ним и нат при род ним по ја ва ма. Је дан мо гућ ни раз лог је сте то што је пре о вла-
ђи вао раз вој оних нор диј ских жан ро ва ко ји су би ли сна жно ве за ни уз ре а ли стич ну 
мо дер ност со ци јал не др жа ве. Од по чет ка но вог ми ле ни ју ма, ме ђу тим, уо чи ли смо 
нео спор но по ве ћа ње па жње ко ја се по све ћу је та квим по ја ва ма у кри ми на ли стич кој 
про зи, али ин те ре со ва ње за нат при род но у нор диј ским те ле ви зиј ским кри ми на ли стич-
ким се ри ја ма тек је не дав но на шло пут до екра на. Швед ска се ри ја Јорд скот (Jord skott, 
2015–) пред ста вља тач ку од ма ка од за го нет них „људ ских“ зло чи на, од ва жив ши се да 
за ђе у све ја чу свест о не ка квој нат при род ној осно ви на ко јој по чи ва по зна ти троп 
не ста ле де вој чи це. Се ри ја се раз ли ку је и од уо би ча је ног обал ског ам би јен та мно го-
број них нор диј ских кри ми на ли стич ких дра ма та ко што ко ри сти по зна ти мит ски троп 
шу ме. Та ква кри ми на ли стич ка се ри ја про ши ру је жан ров ски реч ник те ле ви зиј ске кри-
ми на ли стич ке дра ме ти ме што укљу чу је сло жен од нос из ме ђу стил ских сред ста ва 
нат при род ног хо ро ра и еко-кри тич ког од го во ра на људ ско ме ња ње при ро де. Ка ко 
ис тра жу ју Тер нбул и Ма ка чон (2018), ау стра лиј ска се ри ја Ин ци дент у Ке те рин гу (The 
Ket te ring In ci dent) ба ви се пот пу но истим те ма ма и мо ти ви ма: не стан ком де вој чи це у 
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за ча ра ној шу ми, ко ме ком плек сност да ју нат при род не те ме. У том од но су и тим при-
ме ри ма не мо гу ће је пре це ни ти ори ги нал ни Твин Пикс (Twin Pe aks, 1990–1991) и зна чај 
па жње ко ји се у ње му по све ћу је ду хов ној при ро ди и за ча ра ној шу ми.

Из ван Скан ди на ви је, по ве зи ва ње кри ми на ли стич ких при ча са нат при род ним сва-
ка ко има исто риј ске пре те че. Сна жна раз дво је ност при ча о ло гич ком за кљу чи ва њу и 
нат при род них при ча стра ве пре све га је про из вод мо дер ног фо ку си ра ња на фи ло-
зоф ски ре а ли зам, а у том про це су мно ге крат ке при че Ед га ра Ала на Поа за у зи ма ју ли-
ми нал ни по ло жај. У са вре ме ној по пу лар ној кри ми на ли стич кој про зи, Сти вен Кинг је 
од и грао кључ ну уло гу у ус по ста вља њу ве за из ме ђу ис тра жи вач ких по ли циј ских за пле-
та и нат при род ног сен зи би ли те та, а ње го ва упо тре ба ме ста рад ње, по го то во шу ме, 
ве зи ва на је и уз те ме еко-кри ти ке. Ипак, на да на шњем пре за си ће ном тр жи шту, чи ни 
се ра зум ним да ства ра о ци кри ми на ли стич ких де ла тра га ју за ино ва тив ним на чи ни ма 
да под стак ну на пре дак жан ров ског са др жа ја, а из гле да да је осврт на сло же но по ре кло 
жан ра у гот ском и нат при род ном сен за ци о на ли зму јед на од са вре ме них так ти ка за 
про ши ре ње мо гућ но сти жан ра. Дан ска се ри ја Елит на је ди ни ца (Rej se hol det/Unit One, 
2000–2004) би ла је ве ро ват но пр ва нор диј ска кри ми на ли стич ка се ри ја ко ја је тра га ла 
за том ве зом из ме ђу ис тра жи ва ња и нат при род ног, јер је у њој по сто јао лик по име ну 
Ла Кор, ис тра жи тељ ме ста зло чи на са по себ ним спо соб но сти ма. Ка сни је, се ри ја Ли ти ца 
(Ha ma rinn/Th e Cliff, 2009) не са мо да је озна чи ла ква ли та тив ни пре о крет у исланд ској 
те ле ви зиј ској драм ској про дук ци ји, не го се ба ви ла по себ ним од но сом из ме ђу кри ми-
на ли стич ког ис тра жи ва ња и ви ле њач ке ми то ло ги је. Шта ви ше, то те мат ско про ши ре ње 
жан ра кри ми на ли стич ке се ри је еле мен ти ма нат при род ног/хо ро ра де лу је као са вре-
ме ни ме ђу на род ни тренд, ко ји се мо же уо чи ти у нор диј ским при ме ри ма, али и у бри-
тан ском (или нор до пу дин гу?) Фор ти тју ду (For ti tu de), не мач ком је зо ви том вре ме плов ном 
Мра ку (Dark), ау стра лиј ском Спо ју (Glitch, 2015) и Ин ци ден ту у Ке те рин гу, бел гиј ском 
ноа ру Хо тел ’Бо Се жур’ (Ho tel Be au Se jo ur, 2017) и аме рич кој сен за ци о на ли стич кој Гре-
шној ду ши (The Sin ner, 2017). Фран цу ска дра ма Пут ник (Le Pas sa ger/The  Pas san ger, 2014) 
спа ја мно ге аспек те тог трен да, и на гла ша ва стал ни естет ски дис курс из ме ђу европ ских 
и аме рич ких кри ми на ли стич ких тек сто ва. Твин Пикс је ту ка мен те ме љац, а на ње га, у 
слу ча ју Пут ни ка, мо же мо до да ти Ха ни ба ла (Han ni bal, 2013–2015) и Пра вог де тек ти ва 
(True De tec ti ve). У пр вих не ко ли ко епи зо да, и са фо ку сом на гро теск не зло чи не ко ји 
по дра жа ва ју кла сич ну (ан тич ку) грч ку ми то ло ги ју (на при мер, гла ва би ка при ши ве на 
на леш), ми зан сцен се ри је под се ћа на кр ва ве сце не из Пра вог де тек ти ва, а mo dus 
ope ran di је у скла ду са при сту пом Џо на Доа из фил ма Се дам (Se7en, 1995). Ипак, се ри ја 
се убр зо окре ће пи та њи ма вре ме на и ства ра њу сло је ва иден ти те та ко ји ви ше под се-
ћа ју на ци клус фил мо ва о Џеј со ну Бор ну (2002–). (...)

Док жан ров ска хи брид ност и, на ро чи то, до за го ти ке мо жда до да ју по лет европ ским 
кри ми на ли стич ким дра ма ма, по ја вљу је се и је дан под жа нр, осве жа ва ју ће ли шен мно-
гих тро па ве за них за „не ста лу де вој ку“, а уме сто то га фа сци ни ран аспек ти ма тем по-
рал но сти. У Ује ди ње ном Кра љев ству, се ри ја Аци бу (Rel lik, 2017) при ча при чу уна зад, 
као у Ме мен ту (Me men to, 2000) Кри сто фе ра Но ла на, ка ко би от кри ла мо ти ве се риј ског 
уби це. Мрак ска че из де це ни је у де це ни ју и оста вља про та го ни сте у ра зним до би ма 
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да би ис при чао дир љи ву при чу о без дом ству. Пут ник ком би ну је еле мен те лич не исто-
ри је са по ли ти ком иден ти те та, у скла ду са мно гим са вре ме ним не у ро за ма ве за ним за 
тех но ло ги ју и ин тим ност, док про та го ни ста тра га за сво јим прет ход ним иден ти те ти ма. 
Мо жда ово по ве зи ва ње тре нут не по тре бе за ис тра жи ва њем еле ме на та вре ме на са 
европ ском (па и гло бал ном) по ли ти ком де лу је по ма ло на тег ну то. Ме ђу тим, на при мер, 
бри тан ска штам па са ужи ва њем на гла ша ва „от ку ца ва ње са та“ у од бро ја ва њу до Брег-
зи та. Са спо соб но шћу да се ба ви дру штве но-исто риј ским пи та њи ма уну тар свог жан ров-
ског обра сца, а да при том нај че шће не де лу је као да „по пу је“ или као да је по ле мич ки 
не зграп на, кри ми на ли стич ка дра ма би се опет мо гла по ка за ти од из у зет ног ди дак тич ког 
зна ча ја у бу дућ но сти Евро пе и Ује ди ње ног Кра љев ства. На рав но, ту је и основ на иро-
ни ја чи ње ни це да се Брег зит од ви ја упра во у тре нут ку ка да те ле ви зиј ска про дук ци ја 
по ста је све ви ше евро пе и зо ва на. Иа ко се тренд усме ре ња пре ма ја чој кул тур ној ин те-
гра ци ји, пре ма по ја ча ној европ ској ко про дук ци ји и тран сна ци о нал ној ди стри бу ци ји 
ја сно раз ви ја од 2000. го ди не, европ ска те ле ви зиј ска кул ту ра је и да ље вр ло фраг мен-
тар на и крх ка као тран сна ци о нал ни по ду хват. Ка ко ау то ри на во де, „кре ну ло се у том 
прав цу, и за те ле ви зиј ске дра ме, са да по сто је мно го увер љи ви је тран сна ци о нал не мо гућ-
но сти. Гле да мо про из во де из ви ше европ ских зе ма ља ви ше не го ика да ра ни је, а то је 
[...] ство ри ло но ве об ли ке по сре до ва них кул тур них су сре та“ (Bon de bjerg и др, 2017, 20).
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(С ен гле ског пре ве ла Бо ја на Ву јин)


