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КА КО КА ЖЕ ТВ: ПРА ВА ЖЕ НА И КВА ЛИ ТЕ ТАН  
ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКИ СА ДР ЖАЈ

[...] Те ле ви зи ја је за ком пли ко ва ла тра ди ци о нал не род не од но се, де лом за то што је 
обе ћа ва ла да ће уве сти спољ ни свет у ку ћу: јав но у при ват но. Са те ле ви зи јом, „спољ-
ни свет мо же да уђе у ку ћу и та ко оства ри јед ну од ста рих ам би ци ја људ ског ро да“ 
(Tho mas H. Hutchin son, пре ма: Spi gel, 1992: 7). [...] Же ле ла бих да по ну дим не ко ли ко 
при ме ра, фо ку си ра ју ћи се на пе ри од од 1970-их до да нас, у ко ји ма се сре ћу те ле ви-
зи ја и пра ва же на. Не ка од пи та ња ко ја ће се узе ти у об зир су: Kако се по ло жај же на у 
дру штву по сре ду је у аме рич ком те ле ви зиј ском про гра му? Ка ко се те ле ви зи ја ко ри сти 
да про мо ви ше или оспо ра ва пра ва же на? Да ли те ле ви зи ја мо ра да ре флек ту је ствар-
ност да би би ла учин ко ви та, или пи та ње жен ских пра ва мо же да бу де плод ма ште? И, 
нај зад, ко од лу чу је шта је сте, а шта ни је ква ли те тан те ле ви зиј ски про грам?

[...] Же на ма ни је ишла на ру ку чи ње ни ца да су ско ро две тре ћи не ју на ка ко ји су из-
го ва ра ли текст у еми си ја ма у уда р ном тер ми ну то ком 1950-их би ли му шкар ци, а да су 
1960-их у са мо две од де сет нај гле да ни јих еми си ја уче ство ва ле же не (Fa lu di, 1991: 143). 
Ме ђу тим, чак и то ком тих ра них го ди на те ле ви зи је, не ко ли ко еми си ја је успе ва ло да 
ко му ни ци ра са же на ма и њи хо вом на мет ну том изо ла ци јом. Ни јед на се ри ја ни је то 
ра ди ла бо ље од Во лим Лу си (I Lo ve Lucy) у ко јој се по ја вљи ва ла Лу си Ри кар до (игра ла 
ју је Лу сил Бол), енер гич на, али по ву че на до ма ћи ца ко ја очај нич ки по ку ша ва да се 
про би је у сфе ру јав ног жи во та по мо ћу свог су пру га Ри ки ја, вла сни ка ноћ ног клу ба. 
Та кве еми си је су на гла ша ва ле сво ју спо соб ност да сту пе у кон такт са сва ко днев ним 
же ља ма же на. У Шоу Мар те Реј (The Mart ha Raye Show) по ја вљи ва ле су се тзв. обич не 
де вој ке за јед но са во де ћим му шкар ци ма Хо ли ву да. За раз ли ку од Ме ри лин Мо нро и 
њој слич них зве зда, ове те ле ви зиј ске зве зде су де ло ва не ау тен тич ни је и при род ни је 
од не до ступ них стар ле та са ве ли ког екра на. Ако су до ма ћи це ве ро ва ле да Лу си за и ста 
чи сти свој стан, он да су та ко ђе мо гле да за ми сле да ће се осло бо ди ти из окру же ња 
свог до ма и до ћи под сјај Ри ки је вих ре флек то ра.

Ипак, по чет ком 1970-их је те ле ви зи ја још увек има ла дуг пут пред со бом. Та да су 
90% на ра ци је сни ма ли му шкар ци, а и глу ми ли су 70% ју на ка (Do u glas, 1994: 200). Ка ко 
су дру штве ни по кре ти већ би ли при сут ни, љу ди су по чи ња ли да се на ви ка ва ју да 
озбиљ не до га ђа је – од са слу ша ња Ма кар ти ја до Ви јет нам ског ра та – ви де и на те ле-
ви зи ји. И же не су та ко ђе по ста ја ле спо соб ни је да до спе ју у ме ди је. Про тест за жен ску 
рав но прав ност 1970. го ди не, ко ји се нај ви ше усме рио на бој кот про из во да чи је су 
ре кла ме по ни жа ва ле же не, при ву као је сто ти не уче сни ка. У то вре ме се 75% ре кла ма 
ба ви ло про из во ди ма ко ји су по ма га ли же на ма да очи сте сво ју ку ћу, сво ју оде ћу и себе 
са ме.
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Сто га су то ком 1970-их еми си је на аме рич ким ка на ли ма по ста ле до дат но за ин те-
ре со ва не за соп ствен зна чај. Док су не ке од нај ве ћих аме рич ких фил мо ва тог пе ри о-
да ис тра жи ва ли му шкост – Ло вац на је ле не (The De er Hun ter), Го ли у се длу (Easy Ri der) и 
Апо ка лип са да нас (Apo calypse  Now) – те ле ви зи ја се усме ри ла на про ме ну у уло зи же не. 
Ни ко ни је уче ство вао у то ме од ви ше Нор ма на Ли ра, сце на ри сте и про ду цен та ко ји је 
по стао по знат 1970-их сво јим кон крет ним, на пред ним об ли ком дру штве ног ре а ли зма. 
Ко ке ти ра ју ћи на гра ни ци кон тро вер зе, Лир је ве ро вао да те ле ви зи ја – ко ја је 1978. го-
ди не до спе ла до 98% љу ди – мо же да ути че на дру штво уко ли ко не по сто ји страх да 
се от кри је ба ха тост, сек си зам и дру ге пред ра су де сва ко днев ног жи во та. Се ри ја Сви у 
по ро ди ци (All in the Fa mily, CBS, 1971) усме ри ла се на Ар чи ја Бан ке ра, ра си сту и сек си сту 
из рад нич ке кла се, и на ње го ву су пру гу Идит ко ја је лу до за љу бље на у ње га и ко ја увек 
за бо ра вља на ње го ве увре де и до сет ке о ње ној ин те ли ген ци ји, али ко ја та ко ђе мо же 
– на свог благ на чин – да му уз вра ти. Овај сит ком, ко ји је гле да ло пе де сет ми ли о на гле-
да ла ца сва ке не де ље, об ра ђи вао је ве ћи број ин три гант них жен ских те ма, укљу чу ју ћи 
рак дој ке, си ло ва ње и ме но па у зу. [...]

До во де ћи спољ ни свет у до мо ве гле да ла ца, се ри ја Сви у по ро ди ци ис пу ни ла је рано 
обе ћа ње те ле ви зи је. 1970-е су би ле пе ри од из у зет ног на прет ка за аме рич ке же не. У 
са мо јед ној де це ни ји, она су до би ле пра во на абор тус, на кре дит у бан ци, на нео спо ран 
раз вод, на по вер љи ве ма ле огла се ко ји ни су род но раз вр ста ни. У нај бо љем слу ча ју, 
те ле ви зиј ске еми си је су до при не ле да ови за ко ни ожи ве. Се ри ја Сви у по ро ди ци је 
1978. ис пи та ла гра ни це за ко на о рав но прав но сти из 1974. го ди не, ка да Идит по ку ша-
ва да ку пи Ар чи ју те ле ви зор у бо ји, али не успе ва да до би је по зај ми цу од бан ке без 
ње го вог пот пи са, што пред ста вља кр ше ње тог за ко на (епи зо да „Идит про тив бан ке“ 
[„Edith Ver sus the Bank”], осма епи зо да де ве те се зо не). По што не ма соп стве ног нов ца, 
Идит на по слет ку над му дри Ар чи ја пи та њем да ли њен по сао по ку ћи про те клих два-
де сет и пет го ди на вре ди ма кар је дан до лар днев но. Ка да он при зна да то је сте та ко, 
она из ра чу на да јој ду гу је де сет хи ља да до ла ра. На кра ју, при хва та пет сто, али не пре 
но што ис так не по ен ту епи зо де: иа ко за кон је сте до нет са до брим на ме ра ма, не при-
др жа ва ју га се увек, а по сао до ма ћи це је та ко ђе по сао као и сва ки дру ги. У дру гој 
епи зо ди, „Мај ку се сме ши до жи вот на ка зна“ („Mi ke Fa ces Li fe”, сед ма епи зо да ше сте 
се зо не), се ри ја је пред ви де ла бу дућ ност ка да је при ка за ла ка ко Иди ти на и Ар чи је ва 
ћер ка Гло ри ја не пра вед но – али за ко ни то – гу би по сао на кон што оста не труд на. Про-
шло је још три го ди не пре но што је Кон грес из гла сао за кон про тив дис кри ми на ци је 
труд ни ца ко ји би спре чио ту си ту а ци ју.

Ове не за ви сне, по ли тич ки на стро је не еми си је су та ко ђе има ле ди дак тич ку уло гу. 
Ка да Ме ри Ри чардс, као сло бод на три де се то го ди шња ки ња, у се ри ји Ме ри Тај лер Мур 
(Mary Tyler Mo o re Show) од ла зи у Ми не а по лис 1970. го ди не и тра жи по сао на ло кал ној 
ста ни ци WЈМ-ТV као се кре та ри ца, круп ни управ ник ста ни це Лу Грант јој од го ва ра да 
је не ко већ до био по сао, и иза зи ва је ре чи ма: „По сто ји још јед но упра жње но ме сто, 
али сам пла ни рао да за по слим му шкар ца.“ (епи зо да „Љу бав је сву да око нас“ [„Lo ve is 
All Aro und”], пр ва епи зо да пр ве се зо не). На рав но, он на кра ју за по сли Ме ри јер је „жу-
стра“, али пр во ус по ста вља не ка основ на пра ви ла. Ме ри је уз бу ђе на због свог но вог 
по слао као „по моћ ни це про ду цен та“, док не от кри је да је не дељ на пла та де сет до ла ра 



186

ни жа од пла те се кре та ри це. Али њу ни је ла ко гур ну ти у стра ну. Ка да се Лу рас пи ту је 
о ње ним вер ским опре де ље њи ма, она го во ри ње му и сви ма у пу бли ци да по сло дав ци-
ма „ни је до зво ље но да то пи та ју на раз го во ру за по сао“. Он на ста вља: „Да ли бих кр шио 
ва ша гра ђан ска пра ва ако бих вас пи тао да ли сте уда ти?“ „Пре збе те ри јан ка сам“, Мери 
се из ла не, и уста је да кре не: „Чи ни ми се да ме пи та те мно го при ват них пи та ња ко ји 
не ма ју ни ка кве ве зе са мо јим спо соб но сти ма да ра дим овај по сао.“ Ка ко при ме ћу је 
Су зан Да глас (1994: 206), ова сце на је за ми ли о не мла дих же на ко ји ма је, као и Ме ри, 
ка ри је ра бит ни ја од бра ка, ин спи ра тив на, али и по уч на. Не де ша ва се че сто да у сит ко-
му са зна те не што о гра ђан ским пра ви ма ко је ни сте ни зна ли да има те.

На ред ни при мер до ла зи из се ри је Мод (Ma u de), нај ек спли цит ни је фе ми ни стич ке 
се ри је 1970-их ко ју је та ко ђе про ду ци рао Нор ман Лир. Ова ви со ко оце ње на се ри ја 
пра ти Мод Фин дли, пр ву раз ве де ну же ну – три пу та раз ве де ну – у те ле ви зиј ским ко ме-
ди ја ма. Она је би ла га лам џиј ка ко ја се по но си ла ти ме, те нај го ра ноћ на мо ра кон зер-
ва ти ва ца јер је про па ги ра ла ли бе рал не ста во ве о све му, од си ло ва ња и раз во да до 
абор ту са, што је и би ло нај пам тљи ви је. У пр вој се зо ни се ри је, Мод од лу чу је да абор-
ти ра на кон што оста не труд на у че тр де сет и сед мој го ди ни (епи зо де „Мо ди на ди ле ма 1“ 
и „Мо ди на ди ле ма 2“ [„Ma u de’s Di lem ma: Part 1“ и „Ma u de’s Di lem ma: Part2”], де ве та и 
де се та епи зо да пр ве се зо не). Сем то га што се жа ли на ар ха ич не кон тра цеп тив не ме то де 
ко је су до ступ не же на ма (оне до ступ не му шкар ци ма се и не по ми њу), свр ха епи зо де 
је умно го ме пе да го шког ка рак те ра. Прем да одо брен у од ре ђе ним са ве зним др жа ва ма, 
абор тус ни је био оза ко њен ши ром САД у тре нут ку ка да су те епи зо де еми то ва не.

[...] По ме ну те се ри је су та ко ђе би ле и кон тро верз не. Ме ри Ри чардс ди же бу ру у 
ме ди ји ма ка да слу чај но от кри ва да пи је кон тра цеп тив не пи лу ле (епи зо да „Имаш при-
ја те ља“ [“You ’ve Got a Fri end”], је да на е ста епи зо да тре ће се зо не). Од ре ђе не по дру жни це 
су од би ле да еми ту ју Мо дин абор тус, а хи ља де про те сних пи са ма због са др жа ја по ме-
ну тих епи зо да је сти гло на адре су мре же CBS. И упр кос то ме, ове се ри је су, ви ше не го 
ра ни је, би ле у ди ја ло гу са дру штвом ко је је при хва та ло пра ва же на, а њи хо ва ви со ка 
гле да ност то ком це ле де це ни је го во ри у при лог то ме. Ро налд Ре ган је на вод но био 
је дан од нај вер ни јих гле да ла ца се ри је Ко зби шоу (The Cosby Show) ко ја је, пре ма јед ном од 
ди рек то ра мре же NBC, на по кон „вра ти ла му шкост у сит ком“ (пре ма Fa lu di, 1991: 154). 
[...] Ка ко ис ти че Су зан Фа лу ди, до сре ди не 1980-их су са те ле ви зи је не ста ле па мет не, 
др ске и не за ви сне же не из прет ход не де це ни је: „То ком се зо не 1987/88, 60% но вих се-
ри ја или ни је има ло ју на ки ње у стал ној по став ци или су има ле са мо се кун дар не жен-
ске ли ко ве. У 20% се ри ја уоп ште ни је би ло же на“ (Fa lu di, 1991: 142). И 1970-их и 1980-их је 
те ле ви зи ја сту па ла у ди ја лог са ак ту ел ном по ли тич ком кли мом, али са јед ном бит ном 
раз ли ком: у се ри ја ма Сви у по ро ди ци, Ме ри Тај лер Мур и Мод при сут не су кон крет не 
про ме не ко је су ути ца ла на жи вот ствар них же на, док су се ри је из 1980-их би ле симп-
то ма тич не за кул тур ни про тест про тив пра ва же на на оп штем пла ну – али ни су би ле 
уко ре ње не у ствар но сти. Же не су би ле од сут не и из сит ко ма, свог уо би ча је ног про сто-
ра, а у две тре ћи не ко ме ди ја ко је су се ба ви ле до ма ћин стви ма са мо хра них ро ди те ља 
би ли су при сут ни оче ви или му шкар ци као ста ра те љи (Fa lu di, 1991: 143). Пре ма Фа лу ди, 
ове че сто бе сми сле не за пле те су ства ра ли сек си стич ки про ду цен ти уда ље ни од ствар-
но сти. Кег ни и Леј си (Cag ney and La cey), се ри ја о две од луч не по ли циј ске ин спек тор ке 
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ко ја је ис тра жи ва ла ши рок ди ја па зон жен ских те ма, укљу чу ју ћи абор тус, на си ље у 
по ро ди ци и сек су ал но зло ста вља ње, 1980-их је би ла до бро до шла уте ха у удар ном 
тер ми ну. Али, упр кос ви со кој гле да но сти, се ри ја је не пре ста но би ла под при ти ском 
му шка ра ца ко ји су упра вља ли мре жом да убла жи свој тон (Fa lu di, 1991: 152). Је дан од њих 
је за ТВ во дич из ја вио да су ју на ки ње се ри је „би ла ви ше по све ће не бор би про тив систе-
ма не го свом по слу. Ми смо на њих гле да ли као да су ле збиј ке“ (пре ма: Fa lu di, 1991: 152).

Опет смо ви де ли же не, као и 1950-их и 1960-их, ка ко су по ти сну те са те ле ви зи је, 
али су се овај пут вра ти ле уз бор бу. Ка да је CBS 1983. пре стао да сни ма се ри ју Кег ни и 
Леј си, упр кос ви со ким реј тин зи ма, гнев ни фа но ви су упу ти ли де се ти не хи ља да пи са ма 
(Fa lu di, 1991: 152). Би ло их је то ли ко да је мре жа на ста ви ла са еми то ва њем се ри је. Нису 
са мо гле да о ци за у зе ли ова кав за штит нич ки став, већ и не ко ли ци на сце на рист ки ња и 
про ду цент ки ња. Се ри ја Ди зај нер ке (De sig ning Wo men), чи је су кре а тор ски и сце на ристич-
ки тим ма хом чи ни ле же не, још је јед на од рет ких се ри ја ко је су то ком 1980-их бра ни ле 
фе ми ни стич ке ста во ве. [...] У се ри ја ма као што су Ди зај нер ке, те све ви ше у се ри ја ма 
Ро у зен (Ro se an ne), Gra ce Un der Fi re и Елен (El len), мо же мо ви де ти же не ко је те ле ви зи ју 
сма тра ју про сто ром от по ра про тив до ми нант но кон зер ва тив не кул тур не кли ме. [...]

Ни јед на те ле ви зиј ска се ри ја тог вре ме на ни је има ла ди рект ни јег ути ца ја на по ли-
ти ку од се ри је Мар фи Бра ун (Murphy Brown). Са Кен дис Бер ген у глав ној уло зи Мар фи, 
сло бод не и моћ не те ле ви зиј ске во ди тељ ке, се ри ја је по кре ну ла ла ви ну кон тро вер зи 
ка да Мар фи до би ја ван брач но де те. Нај по зна ти ја је ре ак ци ја та да шњег аме рич ког 
пот пред сед ни ка, ре пу бли кан ца Де на Квеј ла, ко ји је у го во ру о по врат ку по ро дич ним 
вред но сти ма у ма ју 1992. го ди не из ја вио: „Не иде нам на ру ку то што у удар ном тер-
ми ну на те ле ви зи ји гле да мо Мар фи Бра ун – ју на ки њу ко ја би тре ба ло да пред ста вља 
ин те ли гент ну, до бро пла ће ну и про фе си о нал ну же ну да на шњи це – ка ко се ру га ва жно-
сти оче ва ти ме што са ма од га ја де те и то на про сто на зи ва дру га чи јим жи вот ним сти лом“ 
(пре ма Fi ske, 1996: 69).

Иа ко се ри ја Мар фи Бра ун ни је же ле ла да сту пи у ову бор бу, она ни је ни бе жа ла од 
ње. Да ја на Ин глиш, кре а тор ка и про ду цент ки ња серијe, из ја ви ла је за Њу јорк тајмс 
да би бо ље би ло да се Ден Квејл, ако је већ та ко за ин те ре со ван за са мо хра не мај ке, 
по тру ди да абор тус оста не без бе дан и ле га лан (Fi ske, 1996: 21–23). А два ме се ца пре но 
што је Бил Клин тон по бе дио Џор џа Бу ша ста ри јег на пред сед нич ким из бо ри ма 1992. 
го ди не, се ри ја је при ка за ла пред сед нич ку де ба ту и та ко до дат но из бри са ла гра ни цу 
из ме ђу те ле ви зи је и ствар но сти (дво стру ка епи зо да „Ни је ши ја не го врат“ [“You Say 
Po ta toe, I Say Po ta to”], пр ва и дру га епи зо да пе те се зо не). У епи зо ди се чу ју ко мен та ри 
Де на Квеј ла, а Мар фи од го ва ра на њих у сво јој ин фор ма тив ној еми си ји:

Сум њам да је мој ста тус са мо хра не мај ке имао пре ве ли ког ути ца ја на про паст За пад-
не ци ви ли за ци је... У зе мљи у ко јој ми ли о ни де це од ра ста ју у не тра ди ци о нал ним по ро ди-
ца ма... вре ме је да пот пред сед ник про ши ри сво ју де фи ни ци ју и схва ти да, би ло да се ра ди 
о из бо ру или спле ту окол но сти, по сто је раз ли чи те вр сте по ро ди ца. (пре ма: Fi ske, 1996: 73)

[...] Квеј лов на пад на фик тив ну ју на ки њу от кри ва да мно ге кон зер ва тив це и да ље 
јед на ко уз не ми ра ва спо соб ност те ле ви зи је да ме ња кул ту ру, на ро чи то жен ску кул ту ру, 
као што их је уз не ми ра ва ло и 1950-их. А то је сте би ла исти на. Мо жда за то што ни је 
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има ла дру гу по ли тич ку плат фор му, те ле ви зи ја је че сто ства ра ла ал тер на тив ни про-
стор у ко јем су же не раз го ва ра ле о те ма ма ко је их се нај ви ше ти чу. То је би ло ви ше но 
очи глед но 1970-их, ка да су сит ко ми по ста ли је дан од на чи на за на пред не љу де да 
про мо ви шу сво је ци ље ве. Као што је ис та кла Су зан Да глас, сит ко ми су не рет ко ди рект-
но при хва та ли плат фор му ме диј ских ку ћа, чи ме су се че шће ру га ли жен ском по кре ту 
но што ни су. Мар фи Бра ун је по бе ди ла Де на Квеј ла на ви ше ни воа, по ја вив ши се на 
на слов ној стра ни ци ма га зи на Тајм са бе џом на ко јем је пи са ло „Мар фи Бра ун за пред-
сед ни ка“. Чи ни ло се да су мно ге же не сма тра ле да их те ле ви зиј ска ју на ки ња бо ље 
раз у ме од њи хо вих над ре ђе них или по ли тич ких пред став ни ка.

На рав но, пред те ле ви зи јом је и да нас још увек дуг пут– мо гу да на ве дем са мо при-
мер еми си је Не же ња (The Bac he lor) у ко јој се два де сет и пет сло бод них де во ја ка ме ђу-
соб но бо ре за јед ног ле пог иди о та. Али, као што смо ви де ли, про бле ми же на су се че сто 
нај де ли кат ни је и нај у бе дљи ви је об ра ђи ва ли упра во пу тем те ле ви зи је – на ро чи то 
сит ко ма. С тим у ве зи, мо гли би смо да раз мо три мо на ко ји на чин фра за „ква ли те тан 
те ле ви зиј ски са др жај“ у се би кри је род ни аспе кат. Чак и у мо јим на пред ним, по луин-
 те лек ту ал ним кру го ви ма ни је ла ко убе ди ти љу де да је се ри ја Секс и град (Sex and the 
City) у истом ран гу са се ри ја ма По ро ди ца Со пра но (The So pra nos) и Два ме тра под зе мљом 
(Six Fe et Un der). Чи ње ни ца да је у пи та њу ко ме ди ја о че ти ри же не ко је ужи ва ју у ви ше 
сек са и нов ца не го „пра ве же не“, ка ко су не ки кри ти ча ри ис та кли, че сто спре ча ва људе 
да по ве ру ју да ова се ри ја но си не ке по ли тич ке ко но та ци је. Али, као и мно ге ко ме ди је 
ко је смо ана ли зи ра ли, и се ри ја Секс и град је про го ва ра ла о по ли тич ким те ма ма као 
што су або р тус, ја ча ње ап сти нент ског по кре та и шта ура ди ти ка да ваш на пред ни мо-
мак не мо же да под не се ваш про фе си о нал ни успех. Мо же се по ста ви ти и кри тич ки 
на стро је ни је пи та ње – за што је дру штву, од вре ме на ка да су се еми то ва ле се ри је Мери 
Тај лер Мур и Мод до Сек са и гра да, до зво ље но да гле да же не ко је са зре ва ју са мо док 
мо же да им се сме је?

То не зна чи, ме ђу тим, да бих ја же ле ла да ви дим ка ко се ху мор, прет по ста вље ни 
„ма њак ствар но сти“, од стра њу је из по пу лар не жен ске кул ту ре. Учи ни ти то зна чи ло 
би по ста ви ти по гре шну прет по став ку да че сто ду хо вит или фан та сти чан жи вот на 
те ле ви зи ји ни ка да не мо же да бу де ин спи ра ти ван, на ро чи то ка да се по ре ди са „до-
сад ним“ жи во том код ку ће. [...] Чак и се ри је о ко ји ма смо при ча ли ко ри сте ху мор и 
сли ке иде ал ног жи во та у бун тов нич ке свр хе; ви бра тор под име ном „Зец“, ко ји ко ри сти 
Шар лот Јорк у се ри ји Секс и град, бит ни ји је не го што се то на пр ви по глед чи ни. Ка ко 
је ТВ во дич су ге ри сао још 1953, под сме ва ти се му шкар ци ма – на ро чи то му шкар ци ма 
на по зи ци ја ма мо ћи – ни ка ко ни је сме шно. Али же на ма ко је се сме ју сво јим парт не-
ри ма, дру штве ним оче ки ва њи ма, те сво јим соп стве ним не у спе си ма, као и они ма ко је 
их гле да ју док то ра де, то мо же да бу де осло ба ђа ју ће. Те ле ви зи ја омо гу ћу је ту суб вер-
зи ју. То ра де чак и нај бо ље се ри је, укљу чу ју ћи Секс и град: у ше стој се зо ни, вр хун ска 
адво ка ти ца Ми ран да Хобс про на ла зи но вог љу бав ни ка, уре ђај Ti Vo (епи зо да „Ве ли ка 
сек сче ки ва ња“ [„Gre at Sex pec ta ti ons”], дру га епи зо да ше сте се зо не). За раз ли ку од 
ве ћи не ве за у ко ји ма је би ла, ве за са овим уре ђа јем јој да је ком плет ну кон тро лу, мо-
гућ ност па у зи ра ња, пре мо та ва ња и сни ма ња са др жа ја не де ља ма уна пред. У се ри ји 
ви ди мо Ми ран ду са сво јим „мом ком“ – уре ђа јем Ti Vo – ка ко са ма гле да сво ју оми ље ну 
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се ри ју Џулс и Ми ми (Ju les and Mi mi), што зна мо да је рет ка и бун тов на по ја ва на те ле ви-
зи ји. Она раз у ме да ми ми сли мо да је то сме шно или бле са во са ње не стра не, али па-
мет ни гле да о ци зна ју да је у пи та њу не што ви ше од то га. Се ти те се да су јед не ства ри 
ко је ње на пре те ра но ра до зна ла кућ на по моћ ни ца Маг да ика да по ква ри упра во њен 
Ti Vo и њен дру ги дра ги уре ђај – као да те ле ви зи ја и ви бра то ри на јед нак на чин угро жа-
ва ју дру штве ни по ре дак. На рав но, Ми ран да се ка сни је вра ћа у ства ран свет и про на ђе 
сво ју пра ву љу бав, Сти ва Бреј ди ја. Али ми слим да је ва жно то што она схва ти да је он 
де фи ни тив но пра ви тек на кон што јој по пра ви Ti Vo, као да је по ру ка да, ако за и ста 
во ли те же ну, мо ра те да во ли те и њен те ле ви зор.
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