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АМЕ РИЧ КЕ ХУ МО РИ СТИЧ КЕ СЕ РИ ЈЕ 2010-ИХ
Пр ва по ло ви на 2010-их у Аме ри ци би ла је обе ле же на те ско бом, ка ко на до ма ћем, 

та ко и ме ђу на род ном пла ну. Свет се и да ље опо ра вљао од еко ном ске кри зе са кра ја 
прет ход не де це ни је. Ши ре ње ра ди кал ног исла ми зма и не пре кид ни гло бал ни рат 
про тив те ро ри зма био је у фо ку су стра не по ли тич ке сце не. Ши ре ње не ста бил но сти 
на Бли ском ис то ку, ко је је по че ло 2010. го ди не и по зна то је као Арап ско про ле ће, до-
ве ло је до про ме не вла сти у ви ше зе ма ља по што су се про те сти и по бу не ши ри ли 
це лим ре ги о ном. Екс пло зи ја и по та па ња нафт не плат фор ме Бри тиш пе тро ле у ма у 
Мек сич ком за ли ву до ве ли су 2010. до нај ве ће еко ло шке ка та стро фе у аме рич кој исто-
ри ји. На ста ви ла је да ја ча по ли тич ка по де ла из ме ђу ре пу бли ка на ца и де мо кра та. Кон-
грес је 2010. до нео но ви за кон о за шти ти па ци је на та, нај бит ни ји за кон о здрав стве ној 
за шти ти још од 1965. Ба рак Оба ма је иза бран за дру ги ман дат 2012. го ди не, осво јив ши 
ве ћи ну гла со ва и гла са ча и елек то ра, али су до сре ди не те де це ни је ја ча ле тен зи је на 
ра сној осно ви, на кон се ри је уби ста ва цр на ца од стра не по ли ци је.

Бур на вре ме на ко ји ма све до чи мо ши ром све та ре флек ту ју и пре вра ти ко је до жи-
вља ва ју ак те ри те ле ви зиј ске умет но сти и ин ду стри је – сце на ри сти, ре жи се ри, про-
гра ме ри, про ду цен ти, огла ши ва чи, гле да о ци, ру ко во ди о ци, ино ва то ри и про на ла за чи 
– на ко је ути чу ове убр за не про ме не у ди ги тал ном све ту. Ме ња се на чин на ко ји се 
про ду ци ра са др жај за те ле ви зи ју и оно што чи ни тај са др жај, ка ко се он кон зу ми ра и 
пла ћа. На чин на ко ји се по ве зу је мо са те ле ви зи јом се та ко ђе про ме нио и он на ста вља 
да се ме ња, иа ко на тај од нос, из ме ђу оста лог, сна жно ути чу уз раст и дру штве но-еко-
ном ски ста тус сва ког гле да о ца. На мно го на чи на, ме ђу тим, ху мо ри стич ке се ри је – ко-
ме ди је си ту а ци је, сит ко ми – пре жи вља ва ју, пре мо шћу ју ћи јаз из ме ђу ста рог и но вог 
си сте ма. И док су те ле ви зиј ске мре же и да ље до ми нант на плат фор ма за сит ко ме у 
ужем сми слу, и цео те ле ви зиј ски про грам, у ши рем, фор мат сит ко ма је до вољ но рас-
те гљив да до зво ља ва ла ко пре ба ци ва ње са јед не плат фор ме за гле да ње на дру гу. 
Те ле ви зи ја се све ви ше гле да на екра ни ма и уре ђа ји ма дру га чи јим од тра ди ци о нал ног 
те ле ви зо ра, а ин тер нет пред ста вља та лас бу дућ но сти.

Сре ди ном 2010-их, сит ко ми су од пе де сет нај гле да ни јих еми си ја на те ле ви зиј ским 
мре жа ма у уда р ном тер ми ну за у зи ма ли 16–20% (из ме ђу 2010. и 2015. го ди не), док су 
од три де сет нај гле да ни јих еми си ја за у зи ма ли 10–20%, са уз ла зном пу та њом. Еми си је 
ко је су увек би ле ме ђу три де сет нај гле да ни јих су драм ске се ри је (по себ но кри ми на-
ли стич ког ка рак те ра), ри ја ли ти про гра ми, сит ко ми, спорт ски про гра ми и ин фор ма-
тив не еми си је – у том ре до сле ду по пу лар но сти. Сит ко ми са те ле ви зиј ских ка на ла 
ко ји су до са да у овој де це ни ји пре шли гра ни цу три де сет нај гле да ни јих су Штре бе ри 
(The Big Bang The ory), Ка ко сам упо знао ва шу мај ку (How I Met Your Mot her), Мајк и Мо ли 
(Mi ke & Molly), Мо дер на по ро ди ца (Mo dern Fa mily), Лу да еки па (The Crazy Ones), Ми ле ро ви 
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(The Mil lers), Два и по му шкар ца (Two and a Half Men) и Две де вој ке без ло ве (2 Bro ke Girls).1 
Све сем јед не (Мо дер на по ро ди ца) је су у естет ском сми слу кон вен ци о нал не се ри је 
ко је при ка зу ју по ро ди цу као стуб ху мо ри стич них си ту а ци ја – ши ру по ро ди цу, по ро-
ди цу ко ју обра зу ју при ја те љи, по ро ди цу на по слу, и ме ша ви ну свих ових ка те го ри ја. 
Оста ли сит ко ми ко ји се при ка зу ју на те ле ви зиј ским мре жа ма, а вред ни су по ме на, су: 
Симп со но ви (The Simp sons), ду го веч на ани ми ра на се ри ја о по ро ди ци ко ја па ро ди ра 
от при ли ке све; Мла ђа (Youn ger), у ко јој че тр де се то го ди шња ки ња по ку ша ва да се пред-
ста ви као да има два де сет и шест го ди на; ани ми ра ни по ро дич ни сит ком Бо бо ви хам-
бур ге ри (Bob’s Bur gers); Бру клин 99 (Bro oklyn 99), от ка че ни по ли циј ски сит ком (à la Бар ни 
Ми лер [Bar ney Mil ler]); Но ва де вој ка (New Girl), у ко јој мла да иде а ли стич на же на жи ви 
са три му шкар ца; те Црн ка сти (Black-ish), се ри ја о цр нач кој по ро ди ци из ви ше сред ње 
кла се ко ја по ку ша ва да одр жи свој афро а ме рич ки иден ти тет у све ту ко ји ве ћи ном на-
се ља ва ју бел ци.

Ме ђу при зна тим сит ко ми ма ко ји не до ла зе са те ле ви зиј ских, већ ка блов ских мре жа, 
у овој де це ни ји су Луи (Lo u ie), екс пе ри мен тал ни сит ком до не кле за сно ван на жи во ту 
стенд-ап ко ми ча ра Лу и са Си Kеја; Ши ро ки град (Broad City), де ли мич но фан та стич на пред-
ста ва две мла де же не у Њу јор ку; Игра (The Ga me), ра сно по ме ша ни спин-оф се ри је 
Де вој ке (Gir lfri ends) о про фе си о нал ним игра чи ма аме рич ког фуд ба ла и њи хо вим су пру-
га ма; Луд ни ца у Kливленду (Hot in Cle ve land), се ри ја о три ста ри је же не из шоу-би зни са 
ко је се се ле у Kливленд и по чи њу да жи ве са де ве де се то го ди шњом ку ће вла сни цом 
Ел ком, ко ју глу ми Бе ти Вајт; Увек је сун ча но у Фи ла дел фи ји (It’s Al ways Sunny in Phi la delp hia), 
о не при јат но се бич ним и гру бим под ви зи ма гру пе љу ди ко ји за јед но др же бар; Kућа 
за игру (Playing Ho u se), о две же не ко је се ме ђу соб но по др жа ва ју на кон што јед ну на пу сти 
су пруг, а дру га до би је де те; Ти си мој по рок (You ’re the Worst), се ри ја ко ја се фо ку си ра 
на ток сич ну ве зу са мо жи вог пи сца и са мо де струк тив не ПР ме на џер ке; Жи вот Са ре 
Сил вер ман (The Sa rah Sil ver man Pro gram), о не зре лој сло бод ној же ни без по сла, и о ње ним 
при ја те љи ма; те Мла ди и глад ни (Young and Hun gry), се ри ја о бо га та шу ко ји ан га жу је 
бло гер ку за хра ну као свог лич ног ку ва ра. Се ри ја Све по за ко ну (Le git) са ка на ла FX, чи ји 
је је дан од кре а то ра и глав них глу ма ца ау стра лиј ски стенд-ап ко ми чар Џим Џе фриз, 
по ста вља но ве стан дар де. Је дан од глав них ли ко ва је му шка рац са ви дљи вим фи зич ким 
де фор ми те ти ма, ко га се ри ја пред ста вља на ком плек сан и из ни јан си ран на чин ко ји 
ни је при ме тан код спо ред них ли ко ва ра ни јих сит ко ма.

Све ве ће при су ство сит ко ма на прет плат нич ким ка на ли ма, као што су, на ро чи то 
HBO и Show ti me, пред ста вља ва жан еле мент ле пе зе сит ко ма то ком 2010-их. Сит ко ми 
са Show ti me-а се ба ве: пси хи ја тром ко ји упа да у кри зу сред њих го ди на на кон што па-
ци јент по чи ни са мо у би ство у ње го вој кан це ла ри ји (Хаф [Huff ]); мај ком из пред гра ђа 
ко ја ди лу је ма ри ху а ну (Тра ва [We eds]); про бле ма тич ним пи сцем ко ји је ал ко хо ли чар и 
жен ска рош (Kалифорникација [Ca li for ni ca ti on]); до ма ћи цом из пред гра ђа са по ре ме-
ћа јем лич но сти (Ује ди ње не др жа ве Та ре [U ni ted Sta tes of Ta ra]); же ном, мај ком, сред њо-
школ ском про фе сор ком ко ја се бо ри са тер ми нал ним ста ди ју мом ра ка (Na slo vo, na 

1 За ни мљи во је то се што се ри је Ка ко сам упо знао ва шу мај ку и Два и по му шкар ца за вр ша ва ју по-
чет ком де це ни је, на кон ви ше од де се то го ди шњег при ка зи ва ња. Ми ле ро ви су от ка за ни на кон две 
се зо не, а Лу да еки па на кон јед не.
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slo vo R [The Big C]); те ме ди цин ском се стром са ур гент ног оде ље ња ко ја се дро ги ра ле-
ко ви ма на ре цепт (Се стра Џе ки [Nur se Jac ki e]).

HBO је кре и рао још ви ше сит ко ма не го Show ti me, укљу чу ју ћи се ри је о: по зна тој 
лич но сти ко ја игра са мог се бе као дру штве но не при ла го ђе ног нам ћо ра ко ји иза зи ва 
га ђе ње (Без оду ше вља ва ња, мо лим [Cu rb Your Ent hu si asm]); филм ској зве зди, ње го вим 
при ја те љи ма и аген ту (Сви та [En to u ra ge]); ста ти сти ма на сни ма њу фил мо ва (Ста ти сти 
[Ex tras]); пи сцу са спи са тељ ском бло ка дом ко ји по ста је де тек тив-ама тер (До сад но на смрт 
[Bo red to De ath]); сред њо школ ском тре не ру ко ји по ста је жи го ло (Об да рен [Hung]); про-
па лом про фе си о нал ном игра чу беј збо ла ко ји по ста је тре нер еки пе из ма лог гра да (На 
ис ток и до ле [E ast bo und and Down]); же ни ко ја до жи вља ва нер вни слом и тра жи ал тер-
на тив ни пут кроз жи вот (Про све тље на [En lig hte ned]); гру пи геј при ја те ља (Му ва ње 
[Lo o king]); ста ри јој глу ми ци из сит ко ма ко ја по ку ша ва да се вра ти у шоу-би знис (По но во 
слав на [TheCo me back]); гру пи два де се то го ди шња ки ња ко је жи ве у Њу јор ку (Де вој ке [Girls]); 
са мо жи вој и не ин фор ми са ној пот пред сед ни ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва (Пот-
пред сед ни ца [Ve ep]); за по сле ни ма и па ци јен ти ма уста но ве за ре ха би ли та ци ју (Иде мо 
да ље [Get ting On]); ше сто ри ци мла ди ћа ко ји отва ра ју старт-ап фир му (Си ли ци јум ска 
до ли на [Si li con Val ley]); те о брач ном па ру, же ни ној се стри и му же вље вом нај бо љем 
при ја те љу (За јед ни штво [To get her ness]).

Ин тер нет плат фор ме као што су Нет фликс, Ама зон и Ху лу су та ко ђе по че ле да про-
ду ци ра ју ори ги на лан и про во ка ти ван са др жај, укљу чу ју ћи сит ко ме ко ји ли че на оне 
са те ле ви зиј ских мре жа, али се на ви ше ни воа и раз ли ку ју од њих. Што се ти че Нет флик-
са, до ступ не су се ри је као што су: Оме те ни у раз во ју (Ar re sted De ve lop ment), о бо га тој 
и дис функ ци о нал ној по ро ди ци, ко ју је ова плат фор ма об но ви ла 2014. на кон што је 
Фокс пре стао да је сни ма 2006. го ди не; Бо џек Хорс мен (Bo Jack Hor se man), ани ми ра на 
се ри ја о ко њу, про па лом глум цу сит ко ма ко ји по ку ша ва да по но во по кре не сво ју ка-
ри је ру; Не са ло ми ва Kими Шмит (Un bre a ka ble Kimmy Schmidt), о емо тив но не раз ви је ној 
де вој ци ко ја упо зна је свет ис по чет ка на кон што је оте та и про ве ла пет на ест го ди на под 
зе мљом; Грејс и Френ ки (Gra ce and Fran kie), у ко јој се по ја вљу ју две ста ри је же не ко је 
от кри ва ју се бе на кон што им њи хо ви му же ви са оп шта ва ју да су пар; Мо кро и вре ло 
аме рич ко ле то: Пр ви дан кам па (Wet Hot Ame ri can Sum mer: First Day of Camp), пред на-
ста вак култ ног фил ма Мо кро и вре ло аме рич ко ле то (Wet Ho tA me ri can Sum mer); те Ma ster 
of No ne, се ри ја Ази за Ан са ри ја о сва ко дне ви ци глум ца у три де се тим го ди на ма ко ји 
по ку ша ва да се про би је у Њу јор ку. Све ове се ри је по ку ша ва ју да по ме ре гра ни це у до-
ме ну еле ме на та при че и је зи ка, те су због то га пре ви ше екс пли цит не за те ле ви зиј ске 
и ка блов ске мре же.

Због свог мар ке тин шког до ме та, Ама зон прајм је уз бур као јав ност ка да је об зна ње-
но да ће ова ком па ни ја по че ти сни ма ње соп стве ног са др жа ја. Њи хов пр ви из лет у свет 
сит ко ма би ле су се ри је Kућа Ал фа (Alp ha Ho u se), о че тво ри ци се на то ра ко ји жи ве за-
јед но у Ва шинг то ну, Мо царт у џун гли (Mo zart in the Jun gle), о ди ри ген ту, му зи ча ри ма и 
управ ном од бо ру Њу јор шке сим фо ни је, те Тран спа рент но (Tran spa rent), о ста ри јој 
тран ссек су ал ки ко ја от кри ва сво ју сек су ал ност ро ђе ној од ра слој де ци, од ко јих не ка 
ма ни фе сту ју флу ид ност сек су ал них иден ти те та ко ји до са да ма хом ни су би ли при сут ни 
на те ле ви зи ји. Ма ри ја Сан Фи ли по пи ше о сек су ал но сти, иден ти те ту, по ро ди ци и не че му 
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што је за и ста та бу на те ле ви зи ји – нов цу – у се ри ји Тран спа рент но. Ама зон прајм је 2015. 
го ди не сни мио Цр ве ни храст (Red Oaks), се ри ју о од ра ста њу 1980-их.

Ху лу је ушао у тр ку са оста лим ин тер нет плат фор ма ма ко је ну де ори ги на лан са др-
жај се ри ја ма као што су Фан та стич ни (The Awe so mes), ани ми ра на се ри ја о су пер хе-
ро ји ма са не по у зда ним мо ћи ма, Бој но по ље (Bat tle gro und), псе у до до ку мен тар на драм-
ска ко ме ди ја о ти му ко ји во ди пред из бор ну кам па њу за Се нат на аме рич ком Сред њем 
за па ду, Мр тво пу ва ло (De ad be at), о чо ве ку ко ји ви ди и по ку ша ва да по мог не мр тви ма 
ко ји не же ле да га оста ве на ми ру, Не ма ве зе (Fug get Abo ut It), ани ми ра на се ри ја о бив-
шем ма фи ја шком бо су ко ји жи ви у Kанади, По те жи (Qu ick Draw), по лу им про ви зо ва на 
ве стерн ко ме ди ја, те Ни кри ви ни ду жни (The Wrong Mans), о два бри тан ска по ли ти ча ра 
ко ји се упли ћу у кри ми нал не рад ње, за ве ре и ко руп ци ју.

И дру ге ин тер нет плат фо р ме су по че ле да при ка зу ју ори ги нал не сит ко ме у овом 
пе ри о ду. МТВ при ка зу је Не у год но (Awk ward), се ри ју ко ју при по ве да де вој ка до жи вев ши 
не сре ћу ко ја из гле да као по ку шај са мо у би ства. Sony Crac kle се при дру жио за ба ви се-
ри јом Пре пад (Held Up), от ка че ној ко ме ди ји о ци нич ном и про па лом бан кар ском слу-
жбе ни ку, док је сајт Funny or Die до дао по ну ди се ри ју Не му ва ње (Not Lo o king), па ро ди ју 
се ри је Му ва ње ко ју еми ту је HBO. Плат фор ма CW Seed ну ди се ри ју Сви рај то по но во, 
Дик (Play It Again, Dick), ме та ко ме ди ју о ства ра о цу се ри је Ве ро ни ка Марс (Ve ro ni ca Mars), 
ко ја је по че ла са еми то ва њем 2004. го ди не, ко ји по ку ша ва да по кре не спин-оф те се-
ри је. Се ри ја На ви си ни за дат ка (High Ma in te nan ce) пра ти ди ле ра ма ри ху а не и жи вот 
ње го вих ку па ца. Се ри ја Са мо на осно ву при ја ве (Sub mis si ons Only) је ин тер нет сит ком 
о глум ци ма и ка стинг ди рек то ри ма са Бро две ја. Нај зад, плат фор ма Yahoo! Screen је 2015. 
удо ми ла За јед ни цу (Com mu nity), се ри ју о гру пи од ра слих сту де на та др жав ног ко ле џа, 
на кон што је ова се ри ја пре ста ла са еми то ва њем прет ход не го ди не на мре жи NBC.

[...] На ла зи мо се усред тех но ло шке екс пло зи је ко ја не пре ста но до да је но ве плат фор-
ме ко је до но се са др жај, укљу чу ју ћи и увек по пу ла р не сит ко ме. Све ве ћи број мо гућ-
но сти дао је ко ме ди ји си ту а ци је но ви жи вот у овој де це ни ји. Овај жа нр је сло је вит и 
уз бу дљив на на чин на ко ји сит ко ми у про шло сти ни ка да ни су мо гли да бу ду. Сце на-
ри сти, про ду цен ти, ре жи се ри и глум ци има ју ви ше сло бо де да ис тра жу ју те ме ко је су 
не ка да би ле стра не све ту сит ко ма. Ко ме ди ја си ту а ци је на ста вља да бу де не са мо 
одр жив жа нр, већ и жа нр ко ји ра сте. Без об зи ра на то где се еми ту је – на те ле ви зиј ским 
мре жа ма, ка блов ским ка на ли ма, прет плат нич ким ка на ли ма или на ин тер не ту – и без 
об зи ра на то где се гле да – на те ле ви зо ру, ком пју те ру, та бле ту или мо бил ном те ле фо ну 
– ко ме ди ја си ту а ци је на ста вља да на пре ду је.

Из вор ник: Mary M. Dal ton, La u ra R. Lin der. “The 2010s”. The Sit com Re a der: Ame ri ca Re-Vi e wed, 
Still Ske wed. Mary M. Dal ton и La u ra R. Lin der, (ур.). Al bany: Sta te Uni ver sity of New York Press, 2016, 
str. 273–277.

(С ен гле ског пре вео Дра ган Ба бић)


