
КА КО ЈЕ КО МЕ ДИ ЈА ПРЕ О ТЕ ЛА ДРА МИ  
МЕ СТО ГЛАВ НОГ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКОГ ЖАН РА  

НА ШЕГ ДО БА
Се ри ја Ти си мој по рок (You ’re the Worst) ре кла ми ра се као ко ме ди ја, али тач ни је би 

би ло на зва ти је ко ме ди јом у те о ри ји (КУТ). Тра је 30 ми ну та (без ре кла ма) и мо же се 
по хва ли ти екс цен трич ним, енер гич ним ли ко ви ма, али ни је у це ло сти ве дра, не же ли 
да се до пад не ни ти да пру жи уте ху. По не кад је ур не бе сно сме шна. По не кад је увр ну то 
сме шна. Док у не ким при ли ка ма ни је ни ма ло сме шна. Кад ли ко ви до так ну дно жи во та, 
да та ко ка жем, има те по тре бу да скре не те по глед ка ко не би сте за ди ра ли у њи хо ву 
по ни жа ва ју ћу ин ти му и гле да ли му ке кроз ко је про ла зе, ко је тво рац се ри је Сти вен Фолк 
(Step hen Falk) и ње го ви сце на ри сти при ка зу ју на крај ње не у о би ча јен, па чак и од бо јан 
на чин. 

Про шло је до ба „Те шких љу ди“ – да по су дим на слов књи ге Бре та Мар ти на из 2013. 
ко ја го во ри о дра ма ма у ма ни ру По ро ди це Со пра но (So pra nos), Љу ди са Мен хет на (Mad 
Men) и Чи сте хе ми је (Bre a king Bad) – а на сту пи ло је до ба „Те шких се ри ја“. Ти си мој по рок, 
На ран џа ста је но ва цр на (Oran ge Is the New Black), Lady Dyna mi te, Не са ло ми ва Ки ми Шмит 
(Un bre a ka ble Kimmy Schmidt), Ma ster of No ne, Кар мај клов шоу (The Car mic hael Show), Де-
ви ца Џејн (Ja ne the Vir gin), Лу да бив ша де вој ка (Crazy Ex-Gir lfri end), Ба скетс (Ba skets), Пот-
пред сед ни ца (Ve ep), Си ли ци јум ска до ли на (Si li con Val ley), Ар чер (Ar cher), Ка та стро фа 
(Ca ta strop he), Ма ми ца (Mom), Црн ка сти (Black-ish), Не при ла го ђе на по ро ди ца (Fresh Off 
the Bo at) – ове ху мо ри стич ке се ри је, углав ном сме шне прем да не увек, од ли ку ју се не-
у по ре ди во ве ћим бо гат ством то на и умет нич ке вред но сти не го сли чан спи сак драм ских 
се ри ја ко ји би сте мо гли са ста ви ти. Кон тро верз на HBO-ова се ри ја Де вој ке (Girls), о мла-
дим хип стер ка ма ко је не про ми шље но ср ља ју на пу ту са зре ва ња, са др жи плач не сва ђе, 
не у год но екс пли цит не љу бав не сце не, као и из ли ве бе са на гра ни ци фи зич ког на си ља. 
Сме ште на у го сти о ни ци, се ри ја Хо рас и Пит (Ho ra ce and Pe te) у соп стве ној ди стри бу-
ци ји Лу и ја Си Ке ја (Lo u is C. K.) (чи ја фор мал но ино ва тив на се ри ја Луи, /FX/, та ко ђе 
пред ста вља са вр шен при мер ко ме ди је у те о ри ји) ли чи ла је на сит ком из се дам де се тих 
го ди на сни мљен са три фик сне ка ме ре ужи во пред пу бли ком у сту ди ју, али се ис по ста-
ви ло да је то дир љи ва при ча о обич ним љу ди ма, у чи јим се мо но ло зи ма од и гра ва ју 
под за пле ти о ду шев ној бо ле сти, по ро дич ном на си љу и не вер ству. Ти си мој по рок и 
Нет флик сов Бо џек Хорс ман (Bo Jack Hor se man) ба ве се те мом де пре си је на не по сред ни ји 
и да ле ко бру тал ни ји на чин од ве ћи не драм ских се ри ја. Бо џек Хорс ман је при то ме на 
по вр ши ни ани ми ра на са ти ра све та шоу-би зни са сме ште на у свет у ко ме ан тро по морф-
на ство ре ња жи ве ра ме уз ра ме са љу ди ма, али са сва ком на ред ном се зо ном, због 
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фа сци ни ра но сти са мо љу бљем и де лу зи јом, све ви ше из гле да као на ста вак Љу ди са 
Мен хет на из ра жен дру га чи јим сред стви ма. Си ли ци јум ска до ли на и Пот пред сед ни ца 
мно го оштри је кри ти ку ју цен тре мо ћи не го што то чи не њи хо ви драм ски пан да ни 
Бит ка за ЦТРЛ (Halt and Catch Fi re) и Ку ћа од ка ра та (Ho u se of Cards). Ама зо но ва се ри ја 
Тран спа рент (Tran spa rent), ко ја у по лу ча сов ним епи зо да ма при ка зу је ка ко гла ва по-
ро ди це из Ју жне Ка ли фор ни је про ла зи кроз тран зи ци ју из му шкар ца у же ну, на пр ви 
по глед на во ди на за кљу чак да се ра ди о сит ко му ко ји је у филм ском ма ни ру сни ман без 
пу бли ке. Али на кон епи зо де-две  по ста је ја сно да је дан тер мин ни је до во љан да се 
оква ли фи ку је ни се ри ја у це ли ни ни ти њен глав ни лик. У се ри ји се сме њу ју раз ли чи ти 
вре мен ски окви ри, као и де ли ка тан, али вр цав ху мор са бол ним сце на ма у ко ји ма се 
ли ко ви су о ча ва ју са сво јим за блу да ма, пред ра су да ма и за пу ште ним емо ци о нал ним 
ра на ма. 

Ова ре во лу ци ја је под јед на ко ва жна као и она ко ја је пре о бли ко ва ла те ле ви зиј ску 
дра му по сле По ро ди це Со пра но, али је, упр кос то ме, про ма кла па жњи ме ди ја, мо жда 
због то га што је сва па жња би ла усред сре ђе на на то да ли ће се по ја ви ти пра ви на след-
ник аван ту ра До на Дреј пе ра или Вол те ра Вај та. Кру пан раз лог ле жи у то ме што, за раз-
ли ку од дра ма где су му шки ли ко ви по кре та чи рад ње ко ја оби лу је на си љем, нај бо ље 
по лу ча сов не се ри је ма хом има ју глу мач ку еки пу ра зно вр сне ра сне и род не при пад-
но сти. Хо рас и Пит, Нет фик со ва Ma ster of No ne, Црн ка сти, Не при ла го ђе на по ро ди ца, 
Тран спа рент, и Кар мај клов шоу ис пи ту ју про бле ме са вре ме ног дру штва она ко ка ко 
ве ћи на дра ма не мо же. Пре де сет го ди на би ло је не мо гу ће сни ми ти не што по пут епи-
зо де Ma ster of No ne у ко јој се ју нак ко јег ту ма чи Азиз Ан са ри су о ча ва са су ро вом ствар-
но шћу ра сно нео све шће не глу мач ке ау ди ци је, што је се ри је по пут Ан са ри је ве у про-
шло сти осу ђи ва ло на про паст. Исто та ко не из во дљи ве би би ле и „му ње ви те“ ша љи ве 
ре ак ци је на ра чун кан ди да ту ре До нал да Трам па и ту жбе Хал ка Хо га на про тив ме диј-
ске ку ће Го кер, ко је за сво је по сто ја ње мо гу за хва ли ти ис кљу чи во му ко трп ном ра ду 
из љу ба ви, где је сва ка ни ско бу џет на епи зо да на пи са на и сни мље на у то ку са мо јед не 
сед ми це. Show run ner-и су упо тре би ли сва рас по ло жи ва сред ства из кр ца тог кре а тив-
ног ре пер то а ра, што је уро ди ло ду ги ним спек тром ху мо ри стич ких при сту па, при 
че му у цен тар па жње до спе ва ју же не, при пад ни ци обо је них ра са, геј, би сек су ал ни и 
тран срод ни ли ко ви, као и бе ло пу ти му шкар ци ко ји су под те ре том про бле ма анк си-
о зни пре не го гла му ро зни. А сце на ри сти ма и ре ди те љи ма су да ли пот пу ну сло бо ду 
да збу њу ју вер не гле да о це ко ји зна ју да тре ба да оче ку ју нео че ки ва но. 

Че му тре ба да за хва ли мо на овом из ван ред ном про цва ту мо гућ но сти? Је дан од 
раз ло га је ди стри бу ци ја. Кре а тив ни не мир у жан ру те ле ви зиј ске ко ме ди је де ша вао се 
и ра ни је, али ни је оста вио мно го тра га јер све до не дав но се ри је су мо ра ле по сти ћи 
оп шту по пу лар ност кла сич них хи то ва да би сни ма ње би ло на ста вље но. То је зна чи ло 
да је на сва ки пра ви ори ги нал ни сит ком, као што су Сај нфелд (Se in feld) или Симп со но ви 
(The Simp sons), ко ји су се при ка зи ва ли го ди на ма на не ком ка на лу, или Шоу Ла ри ја Сан-
дер са (The La rry San ders Show), ко ји је, не пре ки дан ре кла ма ма, при ка зи ван шест се зо-
на под по кро ви тељ ством HBO-а, до ла зи ло мно го се ри ја ко је су до би ле по зи тив не 
кри ти ке, али чи је је при ка зи ва ње би ло крат ког да ха, као на при мер ABC-јев Ху пер ман 
(Ho o per man; 1987–1989), се ри ја о по ли цај цу ко јег ту ма чи Џон Ри тер, сни ма на без пу бли ке, 
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за ко ју је ско ван тер мин дра ме ди ја, или CBS-ов Код Френ ка (Frank’s Pla ce; 1987–1988), 
сит ком сни ман без пу бли ке и без на сни мље ног сме ха, ко ји је имао пре те жно афро а-
ме рич ку глу мач ку еки пу и ли чио на ви со ко ква ли тет ни хо ли вуд ски игра ни филм, те 
оди сао блу зер ском ат мос фе ром и осе ћа јем за мо ра што ти пич на пу бли ка осам де се тих 
го ди на ни је мо гли да сва ри. (...) Фраг мен та ци ја ТВ пу бли ке у до ба ка блов ске те ле ви зи је 
и стри мо ва ња до шла је као спас у пра ви час за умет ни ке и бун тов ни ке. То зна чи да је 
по треб но ма ње очи ју да би се ри ја по ста ла „хит“. Дру ги раз лог про цва та мо гућ но сти 
је сте то што је у ве ћи ни драм ских се ри ја на гла сак на уз бу дљи вом за пле ту док је у ко-
ме ди ја ма на гла сак на ли ко ви ма. Игра пре сто ла (Ga me of Thro nes), Им пе ри ја (Em pi re), 
Аме ри кан ци (The Ame ri cans), Го спо дин Ро бот (Mr. Ro bot), До мо ви на (Ho me land), Ку ћа од 
ка ра та, све су то се ри је за сно ва не на обр ти ма, док се ли ко ви ма стра те шки до де љу је 
са свим уо би ча је на мо ти ва ци ја по пут жуд ње за мо ћи, нов цем или при зна њем. На су прот 
то ме, ко ме ди је као што су Де вој ке, Тран спа рент и Бо џек Хорс ман фо ку си ра ју се на ра-
све тља ва ње пси хо ло шких по ре ме ћа ја од ко јих па те ли ко ви и при том че сто за ба са ју 
у на ра тив ни ћор со как (по гле дај те епи зо ду Де во ја ка о Шо ша ни у Ја па ну). 

Обе леж ја пре ма ко ји ма су се се ри је не ка да де ли ле на ху мо ри стич ке и драм ске – 
ју нак на су прот ан ти ју на ку, кла сич на струк ту ра на су прот екс пе ри мен тал ном или им про-
ви зо ва ном при по ве да њу, 60 на су прот 30 ми ну та – са да ма ло зна че, а то вре ди ка ко 
за по лу ча сов не та ко и за јед но ча сов не се ри је. Баш као што су Де вој ке и Ти си мој по рок 
ре кла ми ра не као ху мо ри стич ке се ри је, али су че сто игра не као драм ске, Бо ље по зо-
ви те Со ла (Bet ter Call Saul) тра је је дан сат и са др жи по вре ме не из ли ве на си ља, али је 
бар пет ше сти на ко ме ди ја о ста ло же ном, ин тро спек тив ном ли ку. Још је дан при мер 
јед но ча сов не се ри је, CW-је ва Лу да бив ша де вој ка, му зич ка је ко ме ди ја ко ја иде јед ном 
не дељ но и не ла год на је као Бо џек Хорс ман. Са Реј чел Блум (Rac hel Blo om) у глав ној 
уло зи, се ри ја пра ти адво ка ти цу ко ја оста вља до бро пла ћен по сао у Њу јор ку и ју ри за 
бив шим мом ком у Ка ли фор ни ју, што ће је на те ра ти да се су о чи с тим да мо жда и ни је 
та ко не у стра ши ва, не срећ но за љу бље на ју на ки ња из оми ље них јој ро ман тич них коме-
ди ја, већ не га ти вац – „ве шти ца у ћо шку по сте ра“.

Исти ни за во љу, КУТ и ни је леп акро ним; пре зву чи као про ма шај не го се ри ја ко ја 
успе шно оства ру је по ста вље ни циљ. Због овог све ко ли ког ино ва тор ства на стао је 
пра ви па као за Еми је, јер су се ри је по пут На ран џа ста је но ва цр на за пра во про ме ни-
ле ка те го ри ју; Луи Си Кеј се при ја вио са Хо ра сом и Пи том као драм ском се ри јом. Мо-
жда се кре ће мо ка бу дућ но сти у ко јој озна ке по пут „ко ме ди ја“ и „дра ма“ и „сат“ и 
„по ла са та“ ви ше ни шта ко ри сно не го во ре о се ри ји.

Из вор ник: New York Ma ga zi ne, 13. 6. 2016.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)


