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САЈ НФЕЛД: ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ  
СВА КО ДНЕ ВИ ЦЕ

Сај нфелд, ко ме ди ју си ту а ци је ко ја је пр ви пут еми то ва на 1989, а при ка зи ва ла се до 
1998, по је ди ни на зи ва ју нај бо љим те ле ви зиј ским сит ко мом. То су сва ка ко ве ли ке речи 
хва ле за ко ме ди ју си ту а ци је по зна ту по то ме што се у њој „ни о че му“ не ра ди. Но, како 
смо на у чи ли од не ких од нај ве ћих драм ских пи са ца два де се тог ве ка, упра во то што 
се „ни о че му“ не ра ди за пра во мо же да бу де са ма су шти на. Ко ма ди Са мју е ла Бе ке та 
и Ха рол да Пин те ра,1 при ме ра ра ди, то бо же ни су ни о че му, а при зи ва ју ег зи стен ци-
јал ну зеб њу и дру ге озбиљ не те ме свој стве не мо дер ном жи во ту. Сто га, упр кос сво јој 
тврд њи у при лог су прот ном, Сај нфелд је о мно го че му. Ко нач но, да се за и ста не ра ди 
ни о че му, се ри ја не би оп чи ни ла чи та ву јед ну на ци ју то ком де вет се зо на. До из ве сне 
ме ре, Ла ри Деј вид и Џе ри Сај нфелд, ко про ду цен ти и сце на ри сти се ри је, по ку ша ли су 
да раз гра ни че сво ју се ри ју од ве ли ких хи то ва из се дам де се тих, осам де се тих и ра них 
де ве де се тих, по пут сит ко ма Нор ма на Ли ра (Сви у по ро ди ци, Мод, Џе фер со но ви) и се-
ри ја Шоу Ме ри Тај лер Мур, Меш, и Ка фић „Уз дра вље“, ко ји су се не рет ко ба ви ли го ру ћим 
са вре ме ним дру штве ним, по ли тич ким и кул тур ним пи та њи ма. Њи хо ва се ри ја ће бити 
са вре ме на ко ме ди ја на ра ви, ко ја на ко ми чан на чин раз ма тра сва ко днев не, обич не, 
ба нал не ства ри, усред сре ђу ју ћи се с по губ ном пре ци зно шћу на мно ге не у ро зе са вре-
ме ног ур ба ног жи во та.

Њи хов при ступ се ви ше стру ко ис пла тио и по ну дио нам је мо дер не, ур ба не, над-
ре ал не при по ве сти у ко ји ма се че сто ја вља екс цен трич на игра жмур ке са ствар но шћу. 
У епи зо ди „Пор тир“, Креј мер из ми сли груд њак за му шкар це или, ка ко отац Џор џа 
Ко стан це, Френк Ко стан ца, во ли да га на зи ва, „пр сњак“, ка да угле да Френ ко ве „му шке 
дој ке“. Слич но то ме, Френ ка умо ри ко мер ци ја ли зо ва ње Бо жи ћа и Ха ну ке, па осми сли 
свој пра зник, „Фе сти вус“ („Штрајк“). Да је на гла сак за и ста ни на че му, не би мо гли да 
на ста ну га ле ри ја екс цен трич них ли ко ва – не са мо че ти ри глав на ли ка, не го и они по-
пут Њу ма на, Га стро на ци сте и Де ча ка У Ба ло ну – ни би зар не си ту а ци је, као ка да јед на 
же на во ли да но си груд њак пре ко оде ће у јав но сти („Ке ди“), ка да Џорџ спа ва под сто-
лом на по слу („Дрем ка“) или ка да умре Џор џо ва ве ре ни ца, Су зан Рос, по што ли зне 
отров ни ле пак са јеф ти них ко вер ти на ко ји ма је Џорџ ин си сти рао за по зив ни це за 
свад бу („По зив ни ца“). Све то оста вља не из бри сив кул тур ни траг. Упр кос на сту пи ма 
ап сурд но сти у се ри ји, јед на од ње них нај и стак ну ти јих од ли ка је су от кро ве ња о жи-
во ти ма ур ба них аме рич ких са ма ца. Пре тва ра ју ћи се да по ста вља пи та ња – о ко ји ма 

1 Про ду цен ти и сце на ри сти су ода ли по част Пин те ру у по след њој се зо ни епи зо дом на сло вље ном 
Из да ја ко ја ко ри сти фор мат исто и ме ног Пин те ро вог ко ма да. Епи зо да по чи ње по след њом сце ном, 
а у они ма ко је сле де вра ћа се на по че так.
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тре ба за пра во да раз ми сли мо – схва та мо ка ко нам се не при јат но ну де на ше са вре ме-
не на ви ке. При ме ра ра ди, по што сте има ли сек су ал ни од нос са не ком же ном, ка ко је 
нај бо ље окон ча ти ту ве зу: те ле фо ном? ужи во? Ну ди нам се ле ти ми чан увид у раз вод-
ње не жи во те за по сле них ста нов ни ка гра да ко ји су мо гу да иза бе ру да се ни кад не 
ве жу. То се пи та ње стал но из но ва раз ма тра. Да ли је мо гу ће да му шки и жен ски при-
ја те љи има ју сек су ал не од но се, а да се не упли ћу у љу бав ну ве зу (да бу ду оно што се 
са да на зи ва „по вла шће ни при ја те љи“)? Гле да ли смо кроз чи та ву се ри ју ка ко Џе ри и 
Илејн при лич но не спрет но и не у спе шно ис про ба ва ју раз не ва ри јан те при ја те ља/љу-
бав ни ка/жи вот ног са пут ни ка и увек од у ста ју од не чег ду бљег („По год ба“).

Ни је дан од ре це па та из Сај нфел да ни је во дич за сва ко га, али они су истин ски по ка-
за те љи све сти се ри је о са вре ме ним дру штве ним, емо тив ним и љу бав ним ди ле ма ма. 
За ни мљи во је што, чак и у нај ду бљем ме те жу би ва ња ни о че му, Сај нфелд че сто до зво-
ља ва са вре ме ним де ша ва њи ма и пи та њи ма да се про мо ле. У епи зо ди „Ве че ра“, че твор-
ка зва на Џе ри, Илејн, Џорџ и Креј мер по зва на је на ве че ру. По што су пот пу но од ба ци ли 
Џор џо ву иде ју о по кло ну за до ма ћи не (он же ли да им ку пи фла шу пеп си ја и ман чме лоу), 
Џе ри и Илејн хо ће да ку пе до ма ћи ни ма ску пу тор ту. У по сла сти чар ни ци, Џе ри од лу чи 
да ку пи је дан од сво јих оми ље них слат ки ша, цр но-бе ли ко ла чић. Џе ри пом пе зно об ја-
вљу је пред Илејн ка ко би Аме ри кан ци тре ба ло мно го то га да на у че од цр но-бе лих 
ко ла чи ћа, јер су то ли ко уку сни за јед но. Он чак осми сли сло ган за ко ји ми сли да ће 
по го до ва ти ме ђу ра сним од но си ма: „Угле дај се на ко ла чић.“ Иро ни ја је у то ме што Џери 
од ко ла чи ћа по ква ри сто мак то ли ко да то окон ча ре корд од че тр на ест го ди на без по-
вра ћа ња. Епи зо да је, са свим си гур но, ко мен тар на Џе ри је ву нар ци со ид ност и сит ни-
ча вост ко ја без ма ло под се ћа на Ха у ар да Хју за, али је исто вре ме но и не та ко суп ти лан 
под сет ник на, чи ни се, не у кро ти ве ме ђу ра сне од но се у Аме ри ци. Че сто се за не ма ру је 
и то да ова се ри ја ко ја се пра ви да је ни о че му не рет ко ну ди бри љант не са ти ре о жи-
во ту и ра ду у кор по ра тив ној Аме ри ци. По што ни Џе ри ни Креј мер не ма ју ста лан по сао, 
њи хов удео у то ме ни је дра ма ти чан. Али Џорџ и Илејн има ју по слов них му ка. Џорџ је 
оли че ње успе шно сти у по слу без на ро чи тог тру да. Ис пр ва га от пу шта ју са сва ког по сла, 
из ме ђу оста лог, за то што има сек су ал ни од нос са чи ста чи цом по сле по сла („Цр ве на 
тач ка“). По што од лу чи да про ме ни свој жи вот (та ко што ће се по на ша ти упра во су-
прот но од оног што му ин стинк ти го во ре у епи зо ди „Су прот но“), до би је по сао за Њу-
јорк Јен ки је. По чи ње да се ус пи ње кор по ра тив ном ле стви цом осво јив ши на кло ност 
Џор џа Стајн бре не ра, ког у се ри ји при ка зу ју као не ка квог нер во зног го спо ди на Ма гуа 
(кроз но ту лу ка ве са ти ре усме ре не ка вла сни ку Њу јорк Јен ки ја по зна том по ау то кра-
ти зму, ког не баш од ми ља на зи ва ју „Бос“). Кад Јен ки ји от пу сте Џор џа, он осво ји на-
кло ност и по ве ре ње ру ко во ди о ца фир ме „Кру гер ин ду стриз“, али на жа лост по ње га, 
но ви шеф ни сам не во ли да ра ди. Без раз ми шља ња сав свој по сао пре ба ци на Џор џа 
(„Опе ко ти не“).

Слич но то ме, Илејн, ко ја је од Џор џа па мет ни ја („Тест ин те ли ген ци је“) и да ле ко осе-
тљи ви ја у од но си ма с љу ди ма, али јед на ко спо соб на да се про фе си о нал но обру ка, и 
са ма има по слов не му ке и екс цен трич не ше фо ве, ме ђу ко ји ма је ве о ма бо га ти го спо дин 
Пит, ко ји чо ко ла ди це је де но жем и ви љу шком. По што пре жи ви ра зно вр сне успо не и 
па до ве на по слов ном пла ну, Илејн ко нач но на ла зи по сао у фир ми „Џ. Пи тер ман ка та лог“ 
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где на пре ду је до по ло жа ја за ме ни ка ди рек то ра то ком ње го вих че стих од су ста ва. При-
ну ђе на је и да се но си са ње го вим лу дач ким аван ту ра ма и иро нич ним при ча ма, као 
ка да пи ше ње го ву ау то би о гра фи ју из сен ке („Мом ци Ван Бју рен“), ка да он по ку ша на 
аук ци ји да ку пи штапове за голф ко је је не ка да по се до вао Џ. Ф. Ке не ди („Де по зит за 
фла ше“), или ка да не смо тре но по је де пар че тор те вред но 29.000 до ла ра са вен ча ња 
вој во де и вој вот ки ње од Винд зо ра („Frog ger“).

У се ри ји има мно го еле мен тар них те ма ко је до ка зу ју да се у њој ипак о не че му ради. 
Ме ђу они ма ко је нај ви ше от кри ва ју је сте по не кад оп се сив на за о ку пље ност му шком 
сек су ал но шћу, му шким са зре ва њем, и из ра зи то ша љи ва пре о ку па ци ја му шким иден-
ти те том. У тре ћој се зо ни се ри је, Џорџ се за бри не кад се „она ствар“ по ме ри док га 
ма си ра му шка рац („Уве ре ње“). У ис тој се зо ни, Џе ри ухва ти се бе ка ко се по на ша „као 
же на“ (че ка по зив и слич но) ка да се спри ја те љи са вр хун ском пр вом ба зом Њу јорк 
Мет са, Ки том Хер нан де зом, па по ста не љу бо мо ран кад Хер нан дес поч не да из ла зи с 
Илејн („Мо мак, 1. и 2. део“). У че твр тој се зо ни од Џе ри ја и Џор џа по ми сле да су геј пар 
(„Ни је да то ме не што фа ли“ у епи зо ди „Раз от кри ва ње“). Код Џор џа за бри ну тост за соп-
стве ну сек су ал ност тра је и по сле ве рид бе са Су зан, а на кон ње не смр ти он се стра шно 
уз не ми ри кад му ка жу да же на с ко јом тре нут но из ла зи из гле да исто као Џе ри („Ка ри-
ка ту ра“). Џе ри ја и Џор џа јед на ко уз не ми ра ва страх да ни су пра ви му шкар ци. За то се 
у сед мој се зо ни њих дво ји ца за ри чу да ће про ме ни ти сво је жи во те, што Џор џа под стак-
не да по жу ри и за про си Су зан Рос. Џе ри исто та ко хи тро пре кр ши њи хов до го вор, али 
ка сни је упо зна је же ну по име ну Џи ни, свог жен ског пан да на. Кад се ве ре, он схва та да 
не мо же да се оже ни њо ме, от крив ши та ко прет по ста вље ну мр жњу пре ма са мом се би.

По ста вља ње пи та ња хо мо сек су ал но сти и за бри ну то сти ко ју су по је ди ни хе те ро сек-
су ал ци мо жда осе ћа ли у ве зи с тим сва ка ко се укла па ло у де це ни ју у ко јој се то пи та ње 
че сто по ста вља ло на те ле ви зи ји и све ви ше глу ма ца се из ја шња ва ло као геј. Го ди не 
1997. до го дио се пре лом ни тре ну так ка да се Елен Де џе не рес из ја сни ла као ле збиј ка 
пр во у еми си ји Опре Вин фри, а по том у свом сит ко му. За ни мљи во је да је се ри ја Вил 
и Грејс, ко ја се по не кад на зи ва „геј вер зи јом Сај нфел да“, пр ви пут при ка за на то ком 
по след ње се зо не Сај нфел да. А због че стих алу зи ја на ту те му, мо гло би се ре ћи да је 
се ри ја Сај нфелд утр ла пут се ри ји Вил и Грејс, за ко ју је пот пред сед ник Џо Бај ден ре као 
у ма ју 2012. у еми си ји Me et the Press да је „без ма ло учи ни ла ви ше у по гле ду обра зо ва ња 
аме рич ке јав но сти не го што је ико ика да учи нио“. Ни пи та ње му шке зре ло сти и ма-
ску ли ни те та ни је би ло бе зна чај но. Оно је у ве ли кој ме ри оку пи ра ло ми сли он да шњих 
со ци о ло га и исто ри ча ра. Са сла бље њем сли ке о чо ве ку ко ји је са мог се бе ство рио и 
по сте пе ним не ста ја њем „дру гих ди ри го ва них“ му шких мо де ла лич но сти из пе де се тих 
го ди на 20. ве ка, а по себ но због Ви јет нам ског ра та и про цва та фе ми ни зма ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на, тра ди ци о нал ни пу то ка зи му шке зре ло сти и ма ску ли ни те та 
као да су не ста ли или из гу би ли углед. По сле дич но то ме, му шкар ци су лу та ли и ви ше 
уоп ште ни су би ли си гур ни шта чи ни пра вог му шкар ца и му шку зре лост (Ки мел). Џе ри 
се за бри не због по јав но сти ма ску ли ни те та кад же на с ко јом из ла зи у ре сто ра ну на ру чи 
од ре зак пор тер ха ус, а он на ру чи са ла ту („Миг“). Слич но то ме, ка да Џе ри по зо ве Илејн 
да му пра ви дру штво док ку пу је спорт ски са ко, а про да вац је по зо ве у из ла зак, Џе ри 
се осе ћа као да му је на ру ше на му шкост јер про да вац прет по ста вља да он и Илејн 
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ни су пар („Мај стор пе ри ка“). Чак се и брак као по ка за тељ му шке зре ло сти у се ри ји 
до во ди у пи та ње. Чим се Џорџ и Џе ри за рек ну да ће по ста ти пра ви му шкар ци, Џорџ 
по жу ри да се ве ри са Су зан. Истог тре нут ка се упла ши. Кад Џе ри оба ве сти Креј ме ра 
о до го во ру, Креј мер се ус про ти ви то ме као чи ну на ру ша ва ња сло бо де му шкар ца; по 
ње му је брак за му шкар ца за твор. Та кво на ру ша ва ње сло бо де на кра ју ко шта Џор џа, 
те он не же ли да ка же Су зан PIN сво је бан ков не кар ти це јер га до жи вља ва као по след ње 
упо ри ште сво је ин ди ви ду ал но сти („Тај ни код“).

Ко ли ко год да је зна чај на те ма му шке сек су ал но сти и зре ло сти, се ри јом про ве ја ва 
јед на ве ли ка ениг ма (ко ја та ко ђе пред ста вља до каз да се у се ри ји не ра ди ни о че му): 
ње но је вреј ство. То пи та ње је ве ро ват но по кре нуо по кој ни Бран дон Тар ти коф, та да шњи 
уред ник про гра ма на NBC-ју, ка да је на по чет ку при ка зи ва ња се ри ју ока рак те ри сао 
као „пре ви ше њу јор шку, пре ви ше је вреј ску“. Иа ко су ње ни њу јор шки ква ли те ти би ли 
нео спор ни, ње но је вреј ство се ни је на ро чи то ис ти ца ло у пр вим го ди на ма при ка зи ва ња. 
На рав но, се ри ја ни је мо гла да по бег не од чи ње ни це да је пре зи ме Џе ри ја Сај нфел да 
очи то је вреј ско; али оста ла је из ве сна до за та јан стве но сти у ли ку Џор џа Ко стан це, 
чи ји се отац по но сио ита ли јан ским по ре клом, али је мај ка очи то би ла Је вреј ка, на шта 
су ука за ли ње на од бој ност пре ма не мач ким ко ли ма („Но вац“) и уз не ми ре ност ко ју је 
осе ћа ла кад јој је Џорџ ре као да на ме ра ва да по ста не ле тон ски пра во сла вац по што 
се за љу би у же ну те ве ро и спо ве сти („Пре о бра ћа ње“). Иа ко не ма ми сте ри је у ли ку Илејн, 
она очи то ни је Је вреј ка, што се ис ти че ка да се ри ја ис тра жу је њен „шик са пил”2 у епи-
зо ди у ко јој она мо ра да се бра ни кад јој се на ба цу ју је дан де чак ко ји сла ви бар ми цву, 
ње гов отац и ра бин („Са да мир“). Али Креј мер је остао не до ку чив. У пр вом пред ло гу 
се ри је, ње го во име је би ло Ке слер, али су га за ме ни ли са Креј мер. Чак и Креј ме ро во име 
„Ко змо“ (го то во не сум њи во не је вреј ско) оста је тај на док не од мак не до бар део ше сте 
се зо не („Про ме на“).

Ис пр ва се пи та њу је вреј ства у се ри ји Сај нфелд при сту па до ста ин ди рект но. Та ко 
у епи зо ди „Опа ска о по ни ју“, у пр вој се зо ни се ри је, ро ди те љи при мо ра ју Џе ри ја да 
при су ству је ве че ри са ро ђа ком по име ну Ма ња, ко ја сла ви пе де се то го ди шњи цу бра-
ка. На ве че ри Џе ри из ве де штос о то ме ка ко мр зи љу де ко ји има ју по ни је. Ма ња огор-
че но од го во ри да је она као мла да има ла по ни ја, а Џе ри је ве опа ске је ве о ма уз не ми ре. 
Ста ње по чи ње убр за но да јој се по гор ша ва и по том уми ре, а Џе ри ја про го ни осе ћај 
кри ви це. Осе ћа кле тву Ма њи ног ду ха ка да на пра ви низ гре ша ка на утак ми ци шам пи-
о на та у софт бо лу. Ту, на рав но, не ма до ка за о ве ли ком уде лу је вреј ских те ма, али има 
до вољ но ин ди рект них на го ве шта ја да на ве ду на по ми сао да је Ма ња Је вреј ка ко ја је 
пре жи ве ла Хо ло ка уст. Не ко ли ко де та ља упу ћу је на њен иден ти тет: име, ко је је че сто 
код пољ ских Је вре ја; од ра сла је у Кра ко ву, јед ном од нај ве ћих гра до ва у Пољ ској у 
бли зи ни ло го ра Ау швиц-Бир ке нау; а она и њен муж вен ча ли су се 1941. за вре ме Дру-
гог свет ског ра та. На рав но, ни шта од то га ни је не по би тан до каз, али све јед но ука зу је 
на мо гућ ност да је Је вреј ка.

Ка ко твор ци се ри је ни су же ле ли да то пи та ње оста не не ја сно, да ље су по пу ња ва ли 
пра зни не. Ме ђу стра те ги ја ма ко ји ма су се у се ри ји по слу жи ли ис ти че се по зи ва ње на 

2 На ји ди шу реч „шик са“ озна ча ва мла ду же ну ко ја ни је Је вреј ка.



те му Хо ло ка у ста. Ни је ну жно на по ме ну ти да су за аме рич ке Је вре је по што ва ње пре ма 
Хо ло ка у сту и се ћа ње на ње га је дан од глав них сту бо ва са вре ме ног је вреј ског иден-
ти те та. У се ри ји се Хо ло ка у сту при сту па са до зом са ти ре. При ме ра ра ди, ка да Џе ри 
из ла зи са же ном по име ну Реј чел Голд стин (је ди ном на ду гач ком спи ску ње го вих де-
во ја ка ко ја је не сум њи во Је вреј ка), не ма ју где да оду да се љу ба ка ју јер су Џе ри је ви 
ро ди те љи код ње га у ста ну, а Реј чел жи ви с оцем, ко ји је ра бин. За тим, кад Џе ри је ви 
ро ди те љи ин си сти ра ју да оде да по гле да Шин дле ро ву ли сту (1993), Џе ри јев за кле ти 
не при ја тељ, Њу ман, ухва ти ње га и Реј чел да се љу ба ка ју и ка же за па ње ним Сај нфел до-
ви ма. Зна ча јан је и Џе ри јев бес пре ма зу ба ру, Ти му Веј тли ју, због то га што је пре шао у 
је вреј ску ве ру, али не из прин ци па не го да би мо гао да при ча ви це ве на ра чун Је вре ја. 
Џе ри јев бес под стак не Креј ме ра да Џе ри ја на зо ве „ан ти ден тист“ („Бла, бла“). Али врху-
нац, и по ја шње ње је вреј ског иден ти те та се ри је, пред ста вља епи зо да „Брит ми ла“. У тој 
епи зо ди Џе ри ја и Илејн при ја те љи по зи ва ју да ку му ју на це ре мо ни ји брит ми ла (је вреј-
ском об ре ду об ре зи ва ња) њи хо вог си на. Ме ђу мно гим пе хо ви ма то ком це ре мо ни је, 
ис по ста вља се да је мо хел (осо ба ко ја вр ши об ре зи ва ње) нер во зан јад ник ко ји по се че 
Џе ри ја по пр сту, Џорџ се оне све сти на при зор кр ви, а Креј мер по ку ша да укра де бе бу 
јер об ре зи ва ње сма тра „вар вар ским“ оби ча јем. У по след њим тре ну ци ма епи зо де, пар, 
чи је је де те не ка ко ус пе ло да про ђе кроз све то нео зле ђе но, до ла зи код Џе ри ја у стан, 
од у зи ма му ста тус ку ма и ве ли ко ду шно про гла ша ва Креј ме ра за ку ма. Та кве епи зо де 
омо гу ћа ва ју по ве зи ва ње Сај нфел да са је вреј ским иден ти те том. Оне та ко ђе да ју сми сао 
на шем до жи вља ју Џе ри ја као све тов ног и кул тур ног Је вре ји на чи је је зна ње о је вреј-
ским тра ди ци ја ма и об ре ди ма ус пут но. Но, у се ри ји се рет ко упу ћу је на је дан дру ги 
ва жан стуб аме рич ког је вреј ског иден ти те та: Изра ел. За и ста, све алу зи је на Изра ел су 
тек уз гред не. Та ко у епи зо ди „Др ве ни Ин ди ја нац“ Џорџ се сти ди да пи та по шта ра азиј-
ског по ре кла где је нај бли жи ки не ски ре сто ран, а Џе ри под сме шљи во ка же да ње га 
ни кад ни је сра мо та кад га не ко пи та где је Изра ел. Али су штин ски еле мент по и сто ве-
ћи ва ња са је вреј ством у Сај нфел ду мо жда ни су ни ин тер тек сту ал не алу зи је, ни са ти-
ри чан став пре ма Хо ло ка у сту, ни ти пак по зна ва ње је вреј ских об ре да и оби ча ја. Тај 
еле мент на ла зи мо у за не ма ри ва њу еле мен тар не уч ти во сти и на мер но, ан ти пу ри тан-
ско из но ше ње те ма по пут ма стур ба ци је („Так ми че ње“), чач ка ња но са („Чач ка ње“) и 
анк си о зно сти у ве зи са хо мо сек су ал но шћу („Раз от кри ва ње“), што глав ним ли ко ви ма 
обез бе ђу је ста тус аут сај де ра ко ји је од у век био јед но од обе леж ја је вреј ства. 

За јед ну се ри ју ко ја је тре ба ло да бу де ни о че му, че сто се ко ке ти ра са по ли тич ким 
те ма ма. При ме ра ра ди, у дру гој се зо ни, Џе ри и Џорџ се вра ћа ју ку ћи с ае ро дро ма у 
ли му зи ни ко ју су при сво ји ли пра ве ћи се да су осо бе ко је во зач тре ба да по ку пи. Пре-
не ра же ни су, и го то во лин чо ва ни од ру ље оку пље не ис пред Ме ди сон сквер гар де на, 
кад са зна ју да је ли му зи на ко ју су при сво ји ли тре ба ло да во зи јед ног нео на ци стич ког 
во ђу („Ли му зи на“). Глав на по ли тич ка те ма ко јом се Сај нфелд нај че шће с ра до шћу ба ви 
је сте по ли тич ка ко рект ност. Илејн се до бро по тру ди да са зна да ли је чо век с ко јим 
из ла зи, а има по не што од афро а ме рич ких цр та ли ца, за пра во Афро а ме ри ка нац и стра-
шно се уз не ми ри ка да са зна да ни је („Елек трон ски ор га ни за тор“). Ка да Креј мер при-
ста не да уче ству је у пе шач ком ма ра то ну у знак по др шке жр тва ма си де, али од би је да 
но си ре клам ну врп цу, пре би ју га два геј на сил ни ка („Сун ђер“). А у јед ној епи зо ди за 
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ко јом је усле ди ло из ви ње ње ТВ мре же, Креј мер зга зи пор то ри кан ску за ста ву ко ја се 
за па ли то ком па ра де за Дан Пор то ри ка („Па ра да за Дан Пор то ри ка“). 

Иро ни ја иде је да се у Сај нфел ду не ра ди ни о че му ле жи у ши ри ни ко ја је се ри ји 
омо гу ћи ла да се по за ба ви сви ме што ју је за ни ма ло. Та ко, на при мер, се ри ја те мељ но 
раз ма тра ма ни ре и на ви ке мо дер них ур ба них са ма ца. Из са ти рич ног угла по сма тра 
са вре ме ни жи вот. Још је ва жни је што за ла зи у те ме му шке сек су ал но сти и зре ло сти, 
зна чај не у жи во ти ма аме рич ких му шка ра ца. Та ко ђе, прем да по ма ло нео д луч но, раз ма-
тра ути цај ет ни ци те та и ве ро и спо ве сти на жи во те глав них ли ко ва. По ста вља и по ли-
тич ка пи та ња. За пра во, то што је ни о че му за ову се ри ју пред ста вља пред ност, сто га 
што не под сти че по ли тич ка и дру штве на оче ки ва ња, те је се ри ја сло бод на да се кре ће 
у би ло ком прав цу ко ји је ма шта ње них тво ра ца за њу од ре ди ла. 

Али ко од нас мо же да по ри че да не што ни је ни о че му? Ко од нас мо же да ка же да 
се ни је из нер ви рао кад ни је мо гао да на ђе пар кинг ме сто или ка да је пар ис пред нас 
не пре ста но при чао то ком фил ма? Сва ко дне ви ца је упра во то и на сва ко днев ном ни воу 
ве ро ват но осло ба ђа ви ше лич них емо ци ја не го нај ве ће ак ту ел не по ли тич ке те ме. У 
том сми слу, сви смо ми ли ко ви у Сај нфел ду, и док оста је отво ре но пи та ње да ли је реч 
о нај бо љем сит ко му свих вре ме на, из вор сна ге ове се ри је је сте у то ме што пре по зна-
је мо то ли ко мно го од на шег сва ко днев ног жи во та, про бле ма, па и нас са мих.
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