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УВЈЕ ТИ НА СТАН КА СУ ВРЕ МЕ НИХ  
КВА ЛИ ТЕТ НИХ ТВ СЕ РИ ЈА

Раз вој су вре ме них ква ли тет них ТВ се ри ја омо гу ћио је у САД пот крај 1990-их сплет 
ин ду стриј ских, тех но ло шких и естет ских чим бе ни ка, те гле да тељ ских на ви ка ко је су с 
њи ма по ве за не. Иа ко се у по ви је сти аме рич ке те ле ви зи је од у ви јек мо гло на ћи ква ли тет-
них драм ских се ри ја, оне су под при ти ском сло бод ног тр жи шног на тје ца ња на ци о нал них 
те ле ви зи ја1 („ве ли кој трој ци”, ABC-у, CBS-у и NBC-ју, ка сни је се при дру жу ју PBS, CW и FOX) 
би ле спо ра дич не и ни су успје ле по ста ти тра ди ци јом као што су то би ле у Ве ли кој Бри та-
ни ји. На по чет ку пр вог „злат ног до ба” те ле ви зи је (ко је је по че ло 1950-их, а за вр ши ло 
пот крај 1980-их), „те ле ви зиј ске дра ме ужи во”, сни ма не су и еми ти ра не из те ле ви зиј ских 
сту ди ја, а ви со ку кул ту ро ло шку ре пу та ци ју сте кле су због ка за ли шних ко ри је на и те ма 
ко је су об ра ђи ва ле углав ном дру штве не фе но ме не, уви јек дра ге кри ти ча ри ма. Ове су 
те ле ви зиј ске дра ме, нпр. Marty (NBC, 1953) Сид ни ја Ча јев ског или Два на ест гњев них љу ди 
(Twel ve An gry Men, CBS, 1954) Ре џи нал да Ро у за пр ве пре мо сти ле огра ни че ња те ле ви зиј-
ског сту ди ја и учи ни ле ме диј плод ним за про из вод њу ино ва тив них драм ских при ча. Од 
тих се сло же них ура да ка ви со ке гле да но сти и кри тич ких па не ги ри ка те ле ви зиј ска драм-
ска фор ма ра чва ла у два смје ра – ТВ филм и ТВ се ри ју. ТВ фил му се би ло лак ше про би ти 
у по др шку јав не и кри ти чар ске сфе ре јер су иза њих ста ја ла ја ка ау тор ска име на: ту се 
ау тор ство при пи си ва ло пи сци ма а не про ду цен ти ма као у ТВ се ри ја ма или ре да те љи ма, 
као у фил му. Је дан од ТВ фил мо ва ко ји су оправ да ли по зи ти ван утје цај те ле ви зи је као 
нај ма сов ни јег ме ди ја је, при мје ри це, Дан по сли је (The Day Af ter, ABC, 1983) Едвар да Хју ма 
ко ји го во ри о пре жи вља ва њу ста нов ни ка гра ди ћа на кон ну кле ар ног на па да ти је ком 
хлад ног ра та. Су де ћи по из ја ва ма Ро нал да Ре га на, Дан по сли је је утје цао на пот пи си-
ва ње спо ра зу ма о ну кле ар ном раз о ру жа њу из ме ђу САД и Со вјет ског Са ве за.

У под руч ју ТВ се ри ја, дје ла ко ја су има ла не ке ар ти стич ке аспи ра ци је те шко су се, 
ако ика ко, про би ја ле на на ци о нал ним ТВ мре жа ма. По слов ни мо дел мре жа се те ме-
љио на уби ра њу про фи та од ре кла ма при ка зи ва них ти је ком стан ки при еми ти ра њу, 
због че га је њи хов про грам био за гле да те ље бес пла тан. Због то га су огла ши ва чи, 
же ле ћи про дри је ти од јед ном до што ве ћег бро ја љу ди, утје ца ли на са др жај се ри ја ко ји 
се мо рао при ла го ди ти уку су „про сјеч ног гле да те ља”, ус пут од ре ђу ју ћи што јест, а што 

1 На ци о нал не те ле ви зиј ске мре же (bro ad cast te le vi sion net works) пре но се те ле ви зиј ски сиг нал бе жич-
ним ода ши ља њем, док ка бел ске те ле ви зи је то чи не ка бе лом. Бу ду ћи да се ка бел ска те ле ви зи ја 
фи нан ци ра прет пла том ка бел ским опе ра те ри ма, она не еми ти ра огла се, осим оних за вла сти ти 
про грам, па има ве ћу сло бо ду еми ти ра ња са др жа ја. Раз ли ка из ме ђу основ не ка бел ске те ле ви зи је 
(ba sic ca ble) и pre mi um ка бел ске је та што пр ва до дат но на пла ћу је основ ни па кет по ну ђа ча ка бел-
ских услу га (нпр. HBO, Show ti me и Starz), док основ на не (нпр. FX, AMC).
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ни је дру штве но при хва тљи во, и та ко об ли ку ју ћи јав но мни је ње. У окви ру мре жне 
по ли ти ке та ко зва ног „нај ма њег за јед нич ког на зив ни ка”, про ду цен ти су зах ти је ва ли 
да се ри је по ну де атрак тив ност и за ба ву, са др жа је ко ји се „ла ко пра те”. ТВ се ри ја је 
мо ра ла ство ри ти код гле да те ља на ви ку ре до ви тог тјед ног гле да ња – и сво јом струк-
ту ром, не са мо са др жа јем. Раз ви ја ју ћи рад њу та ко да за др жи гле да те ље и на кон стан-
ки за ре кла ме, струк ту ра се риј ске при че се фор ми ра ла у скла ду с бро јем ре клам них 
стан ки, а не дра ма тур шких за ко ни то сти. Број и тра ја ње ре кла ма је од ре ђи вао број 
драм ских чи но ва – од уо би ча је на че ти ри чи на, тај се број до да нас по пео на се дам! 
– па је са др жај епи зо де по стао то ли ко рас цјеп кан да се чи ни ло да по пу ња ва ври је ме 
из ме ђу ре клам них бло ко ва. За то су на кра ју сва ко га чи на, оме ђе ног ре кла мом, као и 
на кра ју епи зо де, се ри је ко ри сти ле cliffhan ge re,2 нај на пе ти је тре нут ке у при чи ко ји ма 
се она на гло пре ки да оста вља ју ћи гле да те ља у не из вје сно сти. Ову су спи са тељ ску 
тех ни ку ау то ри ко ри сти ли и на кра ју се ри је ко ју се од лу чи ло от ка за ти, на да ју ћи се да 
ће ти ме при до би ти про ду цен те да је на ста ве, прем да је та кво дра ма тур шко рје ше ње 
ште ти ло за о кру же но сти се ри јал ног дје ла. Не ки кре а то ри су се, пре за си ће ни при ну дом 
ин ду стри је, исми ја ва ли том из ра у ба ном ала ту, по пут ау то ра Twin Pe aks-a ко ји су на кон 
од лу ке о га ше њу, се ри ју за вр ши ли иро ниј ском ре че ни цом Ла у ре Пал мер: „Ви ди мо се 
за 25 го ди на”, што се по ка за ло успје шном по лу гом одр жа ва ња на де за на став ком се-
ри је, као и ре клам ним аду том при је при ка зи ва ња тре ће се зо не, 25 го ди на по сли је.

С об зи ром на то да је вр ста про та го ни ста у се ри ји нај ве ћи адут при вла че ња пу-
бли ке, у раз до бљу до ми на ци је ве ли ких мре жа глав ни лик је оба ве зно био ју нак ко ји 
на кра ју при че три јум фи ра над свим пре пре ка ма јер је оп ти ми зам за вр шет ка ну жан 
дио по ли ти ке по ко јој се ри је мо ра ју опу сти ти и за ба ви ти гле да те ља. Та да цва ту „еска-
пи стич ки” жан ро ви, знан стве но фан та стич ни (Bat tle star Ga lac ti ca, ABC, 1978–1980), ве-
стер ни (Gun smo ke, CBS, 1955–1975), де тек тив ски и по ли циј ски (Roc kford Fi les, NBC, 
1974–1980), а на ро чи то ко ме ди је. Нај ви ше је оби тељ ских ко ме ди ја ко је у сре ди шти 
има ју pa ter fa mi li as-а (Cosby Show, NBC, 1984–1992; All in the Fa mily, CBS, 1971–1979) или 
о гру пи при ја те ља (Che ers, NBC, 1982–93), чак и у рат ном жан ру – нај гле да ни ја се ри ја 
аме рич ке те ле ви зи је до не дав но је би ла ко ме ди ја M*A*S*H* (CBS, 1972–1983). У том се 
раз до бљу за це мен ти ра ло ми шље ње да ТВ се ри је не ма ју дру ги циљ не го за ба ви ти и 
твр до кор но ће се за др жа ти ду го на кон пр вих де ман ти ја, се ри ја ко је ће се по ја ви ти у 
иду ћем раз до бљу раз во ја аме рич ке те ле ви зи је.

Гле да ли смо:3 вр сте те ле ви зиј ских се ри ја

ТВ дра ма и ТВ филм

У слич ном тра ја њу од 50 до 70 ми ну та, ТВ дра ма (sin gle play) се од ТВ фил ма нај ви-
ше раз ли ку је по знат но ма њем бу џе ту, под сје ћа ју ћи на ими та ци је ка за ли шних дје ла. 

2 Cliffhan ger, „на пе ти крај“ је на ра тив но сред ство по сти за ња на пе то сти, а тер мин по тје че из хо-
ли вуд ских филм ских се ри ја ла с по чет ка 20. сто ље ћа ко ји су нај че шће за вр ша ва ли с ју на ком ко ји 
оста је ви сје ти из над про ва ли је др же ћи се за ли ти цу (cliffhan ging).
3 Re caps је крат ка се квен ца при је по чет ка епи зо де у ко јој кре а то ри су ми ра ју кључ не тре нут ке 
рад ње из прет ход них епи зо да ка ко би освје жи ли ме мо ри ју ре до ви тог гле да те ља, а у од но су на 
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Да на шња раз ли ка из ме ђу ТВ фил ма и ки но-фил ма је збу њу ју ћа у слу ча ју кад по то њи 
има ју ма ли број ли ко ва и ве ћи број ин тер и је ра, јер се њи хо ви бу џе ти ви ше не раз ли-
ку ју као не кад, ка да су ТВ фил мо ви би ли ни ско бу џет ни, на ли ку ју ћи ТВ дра ма ма. Њи-
хо ва је основ на раз ли ка у вр сти при че: по шту ју ћи и да ље ма сов ност сво је пу бли ке, 
ТВ филм се ба ви те ма ма цр пље ни ма из ак ту ал них до га ђа ја, че сто се од но се ћи на 
по ли тич ки или дру штве ни фе но мен из ре цент не ствар но сти, и сто га им не при сту па 
ар ти стич ки, по пут арт фил ма за ки но. Ре а ли сти чан при каз, ау тен тич ност, ак ту ал ност 
ТВ фил ма оби љеж је је са мог ме ди ја: те ле ви зи ја се од сво јих по че та ка те ме љи ла на 
при је но си ма ви је сти, си мул та но ве ли ком бро ју љу ди, с ли ца мје ста и у ре ал ном вре ме-
ну. За то се ТВ филм ба ви „при ча ма с на слов ни ца“, би ло тра ге ди ја ма из сва ко дне ви це 
(Da mi lo la, Our Lo ved Boy, BBC, 2000, го во ри о ро ди те љи ма ко ји тра же прав ду за свог си на 
ко је га су уби ли вр шња ци; Mur de red by My Fat her, BBC3, 2016, го во ри о му сли ман ској за-
јед ни ци у ВБ); или по ли тич ким до га ђа ји ма (Too Big to Fall, HBO, 2011, ко ји го во ри о па ду 
бур зе 2008); или ин три гант ним би о гра фи ја ма (Mar vel lo us, BBC, 2014), па и по ви је сним 
осо ба ма. Еу роп ска тра ди ци ја јав не те ле ви зи је је бо га та при мје ри ма ТВ фил ма, док су 
на аме рич ким ТВ мре жа ма ду го слу жи ли тек као пи лот-епи зо де за ТВ се ри ју. Ожи вје-
ле су га тек ка бел ске те ле ви зи је јер им је по ста ла ва жна кри ти чар ска про мо ци ја за 
утвр ђи ва ње брен да, по пут Ga me Chan ge (2012) ко ји је HBO-у при скр био све зна чај не 
стру ков не на гра де.

Епи зо дич ка се ри ја

Нај че шћа и нај ра ни ја вр ста ТВ се ри ја у по ви је сти ме ди ја у сва кој епи зо ди има стал-
ни сет ли ко ва с рад њом ко ја за по чи ње и за вр ша ва уну тар епи зо де. Нај по пу лар ни ја 
под вр ста епи зо дич ке се ри је су про це ду ра ли (pro ce du ral), на зва ни та ко јер им је глав-
ни на ра тив ни еле мент ис тра жни по сту пак ко ји се ко ри сти при рје ша ва њу „слу ча ја” у 
епи зо ди, а чи ја вр ста од ре ђу је жа нр про це ду ра ла. Та ко, у ме ди цин ском жан ру, ли ко ви 
ис тра жу ју не ку бо лест (Ho u se M. D., Fox, 2004–2012), у прав ном ис тра жу ју мо гућ но сти 
рје ша ва ња прав ног слу ча ја (Law & Or der, NBC, 1990–2010), или фо рен зич ког (CSI: Cri me 
Sce ne In ve sti ga tion, CBS, 2000–2015). До сјеи X (X Fi les, Fox, 1993–2002) су као „слу чај” епи-
зо де ис тра жи ва ли но ву па ра нор мал ну по ја ву, што се у жан ру фан та зи је и хо ро ра уври-
је жи ло у пој му „чу до ви ште тјед на”. Ве ћи на ко ме ди ја при па да „си ту а циј ској ко ме ди ји“ 
(sit com) ко ја у јед ној епи зо ди по ста вља ко мич ку си ту а ци ју, по пут не спо ра зу ма ме ђу 
ли ко ви ма, ко ји раз ри је ша ва до кра ја епи зо де. Про це ду ра ли мо гу при па да ти фор ма ту 
крат ког тра ја ња (до 40 ми ну та), или ду гог тра ја ња, по пут де тек тив ске се ри је Sher lock 
(BBC, 2010–17) чи ја сва ка епи зо да тра је 90 ми ну та. 

Иа ко се по јам фор ма та уври је жио у сва ко днев ном го во ру о ТВ се ри ја ма у ра зним, 
про из вољ ним зна че њи ма, то је за пра во спе ци фич но про дук циј ски тер мин ко ји од ре-
ђу је не ку те ле ви зиј ску еми си ју као тр жи шну ро бу. Фор мат је ње зи на „де кла ра ци ја”: 

при чу ко ја сли је ди, и но вим гле да те љи ма да ли ну жне ин фор ма ци је по треб не за пра ће ње се ри је. 
Да нас се кул ту ра re caps-а то ли ко раз ви ла да су до би ли спе ци јал не ин тер нет ске стра ни це на ко ји ма 
гле да те љи рас пра вља ју о то ме што би се мо гло до го ди ти у бу ду ћим епи зо да ма, а кри ти ча ри их 
ко ри сте као сво је вр сне ана ли тич ке са о бра ћај не зна ко ве.



24

па кет про пи са ко ји се, по пут ку хар ског ре цеп та с не про мје њи вим са стој ци ма, про да-
је куп цу.4 Та ко се се ри ја са стро гим пра ви ли ма о ка рак те ри за ци ји ли ко ва, ми љеу, 
кон цеп ту при че, тра ја њу, про це ду ри рје ша ва ња про бле ма (зло чи на) слич но, мо же 
адап ти ра ти у не кој дру гој сре ди ни, по пут CSI: Mi a mi, CSI: Las Ve gas или На те ра пи ји 
(Be Ti pul, HOT3, 2005–08). То та ко ђер зна чи да се у игра ним се ри ја ма, у вјеч ној по тра зи за 
ори ги нал но сти, гра ни це јед ног фор ма та те шко мо гу пре ко ра чи ти, а да се не из ми сли 
но ви.

ТВ мре же су од у ви јек пре фе ри ра ле про из вод њу епи зо дич ких се ри ја јер се нај лак-
ше про да ју син ди ка ци јом5 или про да јом у ино зем ство. С об зи ром на то да не ма ју 
„ме мо ри ју” ни ти зна ча јан раз вој од но са ме ђу ли ко ви ма, њих се мо же гле да ти нео ви-
сно о ре до сли је ду при ка зи ва ња епи зо да, па се мо гу и ре при зи ра ти у би ло ко јем ре-
до сли је ду и с ду жим пре ки ди ма, што их чи ни знат но по жељ ни јим за куп њу од се ри ја 
ко је се мо ра ју при ка зи ва ти у кон ти ну и те ту. Због сво је ме га по пу лар но сти, ова је вр ста 
из ро ди ла тип spin-off се ри је. Ка ко тај ен гле ски по јам су ге ри ра, ова ква је се ри ја „из вр-
та на” из не ке дру ге се ри је, из ње је пре у зе ла лик(ове), а по не кад са мо жа нр или мо ти-
ве при че. При мје ри це, број не су spin-off се ри је по те кле из ори ги нал них Звје зда них 
ста за (Star Trek, NBC, 1966–1969), од пр ве, Star Trek: Next Ge ne ra tion (CBS, 1987–1994), Star 
Trek: En ter pri se (UPN, 2001–2005) итд., с ко јом су ди је ли ле ми ље све мир ског бро да и 
основ не при че о су сре ту Зе мља на с ван зе маљ ским вр ста ма. Kасније су spin-off-ови 
по ста ли на чин „ци је ђе ња“ про фи та из би ло ко је се риј ске ме га-успје шни це, иа ко то 
са ми ри јет ко кад по ста ну. Та ква је се ри ја На зо ви Со ла (Bet ter Call Saul, AMC, 2015–), 
spin-off из ве ден из ли ка од вјет ни ка у се ри ји ко ја се са свим раз ли ку је од епи зо дич не 
вр сте, се ри ја лу На пу ту пре ма до ље (Bre a king Bad, 2008–13). 

Се ри јал 

Се ри јал оби ље жа ва ку му ла тив на на ра ци ја, рад ња ко ја се кон ти ну и ра но раз ви ја 
из епи зо де у епи зо ду да би до ра зр је ше ња до шла у зад њим на став ци ма се зо не или 
на кра ју се ри је. Ти пич но пра ти пу та ње не ко ли ко при ча ко је се раз ви ја ју ус по ред но, уз 
глав ну ко ја се про те же кроз јед ну или ви ше се зо на. Се ри јал ко ри сти је дин стве ни сет 
глав них ли ко ва ко ји ма се при до да ју но ви, док се већ по сто је ћи из ба цу ју, а с вре ме ном 

4 Фор мат је пи са ни до ку мент ко ји де таљ но опи су је све кључ не ком по нен те еми си је с ци љем да 
се за шти те пра ва на из најм љи ва ње или про да ју кон цеп та. Че шће се од но си на re a lity и ga me show-ове 
не го на игра не се ри је, јер је у по то њи ма те же од ре ди ти „ори ги нал не“ еле мен те. Фор мат тре ба 
раз ли ко ва ти од те ле ви зиј ске фран ши зе. Фор мат се фран ши зи ра ка да се тај па кет про да је ко ри-
сни ку фран ши зе ка ко би је при ла го дио ло кал ном гле да тељ ству, па та да укљу чу је и сет услу га и 
ор га ни за ци ју по сло ва ња.
5 Syndi ca tion је аме рич ки мо дел про да је се ри је те ле ви зи ји на ко јој ни је при ка за на пре ми јер но. 
На и ме, пра ва на про да ју се ри је има про дук циј ска ком па ни ја ко ја ју је про из ве ла за ТВ мре жу која 
је пре ми јер но еми ти ра. На кон не ког вре ме на, про из во ђач се ри је је мо же про да ва ти дру гим ТВ мре-
жа ма или у ино зем ство, и тек у тој фа зи син ди ка ци је уби ре про фит. Звје зда не ста зе у пре ми јер ном 
еми ти ра њу на NBC-у (1966–1969) ни је би ла гле да на ни про фит на, али је то по ста ла на кон што је 
ушла у син ди ка ци ју. Праг ис пла ти во сти за ре при зи ра ње у днев ном рит му је 88 епи зо да, оту да и 
њи хов ве лик број у епи зо дич ким се ри ја ма.
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про ла зе раз не вр сте про мје на. У ша ро ли ком пеј за жу су вре ме них се ри ја те шко је про-
на ћи чи сте об ли ке се ри је и се ри ја ла, па је пра вил ни је го во ри ти о ступ њу се ри ја ли за ци је 
ТВ се ри је, при че му раз ли ку је мо „ви со ко” и „ни ско”. Ни ско се ри ја ли зи ра не се ри је, 
од но сно оне епи зо дич ког ти па, има ју ба рем јед ну кон ти ну и ра ну, за о кру же ну при чу 
ти је ком ви ше епи зо да, док у ви со ко се ри ја ли зи ра ним се ри ја ма, од но сно се ри ја ли ма, 
епи зо де че сто има ју сво је вр сну про блем ску те му ко ју ра зр је ша ва ју на свом кра ју.

Се ри ја са мо сто је ћих епи зо да (Ant ho logy Se ri es)

Се ри је са мо сто је ћих епи зо да на зи ва ју се нај че шће „ан то ло ги је“, ети мо ло шки упу-
ћу ју ћи на ко лек ци је. Са сто је се од нео д ре ђе ног бро ја епи зо да или се зо на ко је чи не 
са мо стал не при че, а на чел но су по ве за не те мом, ми ље ом, сти лом или се том ли ко ва, 
или чак са мо жан ром и ау то ром. Епи зод ни тип ан то ло ги је је ста ри јег да ту ма, а од ква-
ли тет них – до слов но ан то ло гиј ских – из два ја ју се фан та стич ко-фи ло зоф ска Зо на су-
мра ка (The Twi light Zo ne, CBS, 1959–1964) Ро да Сер лин га и бри тан ска Tal king He ads (BBC, 
1987–1998) Ала на Бе не та. Не ке од њих мак си мал но ко ри сте огра ни че ња ме ди ја, осла-
ња ју ћи се са мо на бри љант ност пи са ња и глу ме (у Tal king He ads-им а сва ка епи зо да 
са сто ји се од ста тич них сце на с јед ним ли ком ко ји пре при ча ва до га ђа је у ка ме ру, тек 
се по вре ме но пре мје шта ју ћи из јед ног ди је ла про сто ри је у дру ги) док дру ге успје шно 
ко ри сте есте ти ку фил ма, по пут Black Mir ror-а, Чар ли ја Бру ке ра (Chan nel 4, 2011–) и 
Cloc king Off-а По ла Або та (BBC, 2000–2003). На кон ви ше де се тље ћа за не ма ри ва ња ан-
то ло ги ја, аме рич ка про дук ци ја их је опет ожи вје ла, али као се зон ски тип ан то ло ги је. 
За о кру же не се зон ске при че су у но вом ми ле ни ју по ста ле за ни мљи ве про ду цен ти ма 
и ау то ри ма јер ну де ве ћу сло бо ду кре а ци је при ча и ли ко ва ко ји се мо гу „пре мје шта ти” 
кроз ври је ме и про стор ну де ћи гле да те љи ма и си гур ност по зна тог и свје жи ну но вог. 
Та ко се у Ame ri can Hor ror Story (FX, 2011–) при ча пр ве се зо не зби ва 2011. го ди не у оби-
тељ ској ку ћи, дру га се до га ђа 1964. у ду шев ној бол ни ци, тре ћа 2013/1830-их у Њу Ор ле-
ан су, итд., за ни мљи ва и за то што у сва кој се зо ни ко ри сти исти сет глу ма ца, док ли ко ви 
ко је они ту ма че ни су ме ђу соб но по ве за ни. Те ле ви зиј ској ин ду стри ји је „ан то ло ги ја“ 
иде ал на за при вла че ње ин те ре са по зна тим на сло вом (Far go, FX, 2014, Ное Хо у ли ја по 
пре ми си култ ног фил ма бра ће Ко ен), или по зна тим глу мач ким име ни ма ко ја се чак мо-
гу, по по тре би, за ми је ни ти дру гим зви је зда ма у на ред ним се зо на ма, као у True De tec ti ve 
(HBO, 2014–). Та ко ђер јој је нај ма ње ри зич на вр ста, из раз ло га по ве за них с ми ни се ри јом. 

Ми ни се ри ја

Ова се вр ста мо же од ре ди ти као се ри јал с уна при јед оме ђе ним бро јем епи зо да 
ко ји ва ри ра од три до де сет (из ним но до 15), а чи ја глав на при ча не пред ви ђа, или чак 
не до пу шта, на ста вак на кон кра ја. Кон цепт је на стао 1970-их у САД и убр зо по стао по-
пу ла ран (Ro ots, ABC, 1977; Sho gun, NBC, 1980). За хва љу ју ћи по тен ци ји да де таљ ни је раз-
ра де за о кру же не на ра ти ве, ми ни се ри је че сто опи су ју ве ли ке дру штве не до га ђа је, на 
при мјер, аме рич ку ин ва зи ју на Ирак у Ge ne ra tion Kill (HBO, 2008). За то су че сто по ви је сног 
жан ра, би ло да опи су ју спе ци фи чан по ви је сни до га ђај (Our Fri ends in the North, BBC, 1997), 
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би ло да ко ри сте по ви јест као еп ску по за ди ну (1864, DR, 2014; Das Bo ot, Sky, 2018). Бри-
тан ске те ле ви зи је тра ди циј ски пре фе ри ра ју ми ни се ри ју, ши ре ћи је на све жан ро ве, 
од по ли тич ке дра ме (Sta te of Play, BBC, 2003) до хо ро рич не Uto pi ae (Chan nel 4, 2013). 
Због ду љи не тра ја ња и на ра тив не цје ло ви то сти, ми ни се ри је су из у зет но по год не за адап-
та ци је ро ма на, по пут Mil dred Pi er ce (HBO, 2011) пре ма ро ма ну Џеј мса М. Кеј на и фил му 
Мај кла Кер ти за. Као сво је вр сни „про ду же ни филм”, ми ни се ри ја је вр ло за хвал на за 
ар ти стич ке из ра жа је, па је та вр ста нај ви ше при вла чи ла ре но ми ра не филм ске ау то ре 
по пут Р. В. Фас бин де ра (Ber lin Ale xan der platz, West de utscher Rund funk, 1980) или Лар са 
фон Три ра Kраљевства (Ri get, DR, 1994–1997). Но се ћи пе чат са мо стал ног ау то ра, од 
сво јих по че та ка су има ле нај ви ши кул ту рал ни ста тус ме ђу се ри ја ма, и нај че шће про-
да ва не у ино зем ства, до би ва ју ћи ре пу та ци ју нај по пу лар ни је и нај лу кра тив ни је вр сте.6

Је дан од раз ло га по пу лар но сти ми ни се ри је је сте у то ме што она по не кад мо же 
омо гу ћи ти даљ њи раз вој при че, кроз дру гу вр сту или ва ри ја ци ју исте вр сте, на кон 
од ре ђе ног вре ме на. Та ко је Kућа од ка ра та (Ho u se of Cards, BBC, 1990) до би ла на став ке 
To Play the King (1993) и The Fi nal Cut (1995), тво ре ћи сво је вр сну три ло ги ју. То је би ла 
при влач ност ко ја је на гна ла аме рич ке на ци о нал не мре же – на кон пре ки да про из вод-
ње ми ни се ри ја 1980-их и 1990-их ка да ни су оства ри ва ле же ље ни про фит ре при зи ра-
њем – да се вра те ми ни се ри ји у но вом ми ле ни ју. Ре ми си ја се до го ди ла у об ли ку тзв. 
„огра ни че них се ри ја” (li mi ted se ri es), што је за пра во про дук циј ски тер мин за ми ни се-
ри ју ко ја има шан се за на ста вак про из вод ње – ако се ис по ста ви успје шни цом. Да 
збр ка бу де ве ћа, „огра ни че не се ри је” се не раз ли ку ју од ан то ло гиј ских се зо на, осим 
по од лу ка ма про ду це на та ко ји су их кре и ра ли пла ни ра ју ћи њи хов мо гу ћи на ста вак. 
Са ма по ја ва „огра ни че них се ри ја” до каз је ко ли ко су гра ни це из ме ђу вр ста те ле ви зиј-
ских се ри ја по ро зне и не ста бил не, али још уви јек ко ри сне у опе ра тив не свр хе.

Дру го злат но до ба

На ра тив ни раз вој се ри ја с по чет ка 1980-их и мул ти ка нал ска тран зи ци ја кра јем 
1980-их оби ље жа ва ју но ву фа зу раз во ја ТВ се ри ја. По ве ћа њем бро ја ка бел ских те ле-
ви зи ја, ко је су ве ћин ски у по сје ду истих кор по ра ци ја ко је су вла сни це и ТВ мре жа,7 
ства ра се низ оп ци ја за гле да те ље. ТВ мре же због то га на сто је при до би ти и обра зо-
ва ни ју пу бли ку па по чи њу сни ма ти се ри је чи ји су ли ко ви сло же ни ји, те ме кон тро верз-
ни је, а се ри ја ли за ци ја уну тар про це ду рал них вр ста ве ћа, по пут Hill Stre et Blu e sa (NBC, 
1981–1987) и NYPD Blue (ABC, 1993–2005). На кон се ри је Twin Pe aks (ABC, 1990–1991) уво-
де се но ви на ра тив ни стан дар ди и филм ски ка но ни па ти је ком 1990-их на ста ју се ри је 
с ар ти стич ким по ма ци ма: Жи вот на сје ве ру (Nort hern Ex po su re, CBS, 1990–1995) опи су-
је уто пиј ску за јед ни цу с мно штвом кул ту рал них ре фе рен ци, а sit com Se in feld (1989–1998) 

6 Ја, Кла у ди је (I, Cla u di us, BBC, 1976), Bri des head Re vi si ted (ITV, 1981) и Rich Man, Po or Man (ABC, 1976) 
би ле су пр ве хит ми ни се ри је, на гра ђи ва не Еми јем.
7 Аме рич ким те ле ви зиј ским тр жи штем вла да шест ве ли ких ком па ни ја: War ner Bros, Di sney (ABC), 
NBC Uni ver sal, Sony, Twen ti eth Cen tury Fox (Fox) и CBS Pa ra mo unt (CBS). Ти ме диј ски ги ган ти по сје-
ду ју и глав не ка бел ске те ле ви зи је, нпр. HBO (вла сник је Ti me War ner ко ји са CBS-ом има вла сни штво 
над CW TV мре жом) и Show ti me.



27

го во ри „ни о че му”, по пу ла ри зи ра ју ћи ме та ре фе рен ци јал ност ко ју ће оби ла то ко ри-
сти ти и драм ске се ри је. Иа ко ни су би ле на ми је ње не ши рој пу бли ци, те су се ри је те-
ле ви зиј ској ин ду стри ји до ка за ле да вје што на пра вље на „по мак ну тост” мо же би ти и 
уно сна и трај на.8 Но, ка ко до ка зу је Twin Pe aks, те ле ви зиј ска пу бли ка ни је би ла спрем на 
ра зу мје ти зна чењ ске сло је ве ис под оних за бав них, па га је мре жа уки ну ла.

Се ри јал ну „ре во лу ци ју“ за чи њу тек про мје не на пре ми јум ка бел ским мре жа ма јер 
оне не мо ра ју при ка зи ва ти ре кла ме, осим оне за вла сти ти про грам. У сво јим по че ци-
ма, ка бел ске те ле ви зи је су ре при зи ра ле фил мо ве и про из во ди ле јеф ти не не фик циј ске 
фор ма те – Ho me Box Of  ce (HBO) је еми ти рао спорт, стен дап ко ме ди је пу не про сто та 
и го ли ца ве „до ку мен тар це” (Real Sex, 1990). Kабелскима се отва ра про стор за ис тра жи-
ва ње но вих об ли ка се ри јал но сти и њи хо вих на ра ци ја не са мо за то што ни су мо ра ле 
бри ну ти о огла ши ва чи ма, не го и за то што ни су под ли је га ле пра вил ни ку Фе де рал не 
ко ми си је за ко му ни ка ци је (Fe de ral Com mu ni ca ti ons Com mis sion, FCC) ко ји ре гу ли ра по-
доб ност са др жа ја за јав но еми ти ра ње па су смје ле при ка зи ва ти ви ше го ло ти ње, на си ља 
и про сто та од основ них ка бел ских те ле ви зи ја и на ци о нал них ТВ мре жа. Бу ду ћи да је 
FCC мре жа ма до пу шта ла оби ље на си ља, али је ри го ро зно цен зу ри ра ла про сто те и 
го ло ти њу (нпр. NBC је у ER-у (1994–2009) мо рао из ба ци ти дви је се кун де сним ке го лог 
па ци јен та), псов ке и го ло ти ња су по ста ле спе ци фич на раз ли ков ност се ри ја пре ми јум 
ка бел ских те ле ви зи ја. Ти ме се про ми је нио и њи хов по слов ни мо дел: про фит ни су стје-
ца ле про да јом ре кла ма, не го при вла че њем пу бли ке ко ја же ли по тро ши ти до дат них 
15 до ла ра за мје сеч ну прет пла ту. По че ле су се обра ћа ти не што имућ ни јој пу бли ци ко ја 
је углав ном и обра зо ва ни ја, да кле и не што за хтјев ни ја у по гле ду ква ли те те са др жа ја. 
Иа ко би се гле да ност ка бел ских успје шни ца на мре жа ма сма тра ла сра мот ном, ка бел-
ски ма је би ла до вољ на за хва љу ју ћи по ли ти ци за ра ђи ва ња на про из во ди ма ко ји пра те 
при ка зи ва ње се ри је (mer chan di se). Та ко је до шло до де мо граф ске сег мен та ци је тр жи-
шта на ко јем ра зно вр сни ти по ви ни ша пу бли ке (nic he au di en ce) по ста ју ал тер на ти ва 
ма сов ној пу бли ци, не по врат но ми је ња ју ћи гле да тељ ске на ви ке. На и ме, ка бел ске те ле-
ви зи је омо гу ћа ва ју еми ти ра ње се ри је ви ше пу та тјед но па се уни фи ци ра ју ћи до жи вљај 
гле да ња „об ве зат не те ле ви зи је” (must see TV) с ТВ мре жа за мје њу је „на плат ном те ле ви-
зи јом” (pay TV) ко ја гле да те љи ма омо гу ћа ва да се ри ју гле да ју из ван про гра мом утвр-
ђе ног тер ми на. Та ко кра јем 1990-их, тех но ло ги је ко је су омо гу ћи ле пер со на ли за ци ју 
гле да ња – ди ги тал ни ви део-ре кор де ри (DVR) или „гле да ње на за хтјев” – по ла ко во де 
ка при хва ћа њу ТВ са др жа ја ко ји ви ше ни су са мо за ба ва не го зах ти је ва ју од ре ђе ни 
мен тал ни ан га жман.

Оточ ка тра ди ци ја пре ла зи оце ан

За хва љу ју ћи је зич ној и кул ту рал ној срод но сти Ве ли ке Бри та ни је и САД, ква ли тет не 
се ри је ко је су Бри тан ци де се тље ћи ма про из во ди ли сна жно су утје ца ле на ква ли те ту 
аме рич ких ТВ се ри ја да ле ко при је се ри јал не „ре во лу ци је“ кра јем 1990-их. Бри тан ска 
јав на те ле ви зи ја, Bri tish Bro ad cast Cor po ra tion (BBC), од са мих је по че та ка ин зи сти ра ла 

8 Se in feld је за ра дом у син ди ка ци ји да ле ко над ма шио кон вен ци о нал ни sit com Fri ends (NBC, 1994–2004).
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на им пле мен та ци ји кул ту рал но-дру штве них ври јед но сти ко је ни су ови си ле о за ра ди. 
Уте ме љи тељ на че ла про из вод ње јав них са др жа ја, ле ген дар ни лорд Рит (John C. W. 
Re ith, 1889–1971), че лич ном је ру ком про во дио мак си му по ко јој је циљ еми ти ра ња 
BBC-а ин фор ми ра ност, еду ка ци ја и за ба ва. По ли ти ка „ри ти а ни зма” је укљу чи ва ла кри-
те ри је „јед на ке за сту пље но сти свих гле ди шта на те му, објек тив ност, про фе си о нал ну 
етич ност и не пот ку пљи вост дје лат ни ка“, ко је ври је де и да нас (BBC Char ter Re vi ew, 2017). 
У та квом се озрач ју фор ми рао бри тан ски кри ти чар ски и гле да тељ ски став пре ма 
драм ским се ри ја ма, чи је се ау тор ство, у свје тлу бри тан ске књи жев но-драм ске тра ди-
ци је, при пи си ва ло по је ди нач ном ау то ру, а не ко лек ти ву као на аме рич ким ТВ мре жа-
ма. Као и аме рич ке, ра не бри тан ске ТВ дра ме би ле су сни ма не ста тич но, ужи во пред 
пу бли ком, због че га их је зна ме ни ти про ду цент Сид ни Њу ман на звао „фо те ља шко 
ка за ли ште”. Ње го ва сјај на ко лек ци ја ТВ дра ма, по чет ком 1960-их, ко ја је укљу чи ва ла 
кла си ке по пут A Night Out Ха рол да Пин те ра, по ступ но је из ла зи ла из сту ди ја и смје шта-
ла рад њу у рад нич ку кла су. Ти ме су се и ТВ се ри је укло пи ле у бри тан ски кул ту рал ни 
по крет „ку хињ ског су до пе ра” (kitchen sink) ко ји је ка рак те ри зи рао стил со ци јал ног 
ре а ли зма и ли ко ви рад ни ка ко ји про свје ду ју про тив сво јих ис пра зних жи во та и те шких 
ма те ри јал них увје та. Ње гов је утје цај ви дљив и да нас, ла ко пре по зна тљив у рас пра-
ва ма ли ко ва о дру штве ним про бле ми ма по за ди мље ним па бо ви ма, као, при мје ри це, 
у Бе срам ни ци ма (Sha me less, 2004–2013) По ла Або та. Њу ман је био идеј ни за чет ник 
ле ген дар ног ци клу са се ри ја The Wed nes day Play (BBC, 1964–1970) ко јој при па да ју кул ту-
рал но ан то ло гиј ске ТВ дра ме по пут Up The Jun ction (BBC, 1965) Нел Дан, ко ја про го ва ра 
о иле гал ним по ба ча ји ма. Тим се се ри ја ма за чи ње „бри тан ски стил”, ка сни је пре по зна-
тљив по те ма ти зи ра њу осје тљи вих дру штве них про бле ма, до ку мен та ри стич ког сти ла 
и упо тре би ди ја ле ка та. Нај по зна ти ја од њих, ТВ дра ма Џе ре ми ја Санд фо р да Cathy Co me 
Ho me у ре жи ји Kенета Ло у ча (BBC, 1966) отво ри ла је те ме о ко ји ма су ме ди ји из бје га-
ва ли го во ри ти – бес кућ ни штво, не за по сле ност, пра во мај ке да за др жи сво ју дје цу…, 
а ими та ци ју до ку мен тар ног сти ла до ве ла је до крај но сти на ра то ром ко ји ци ти ра ста-
ти стич ке по дат ке о стам бе ној си ту а ци ји у зе мљи. Ње зи но је пр во при ка зи ва ње пра ти ла 
че твр ти на бри тан ске по пу ла ци је, а та је по пу лар ност утје ца ла на про мје ну за ко на и 
по та кла раз вој до бро твор ног дру штва Shel ter ко је и да нас по ма же бес кућ ни ци ма. У 
овом се раз до бљу раз ви ја сна жан утје цај по је ди нач них про ду це на та на чи јим је од лу-
ка ма по чи вао ри зик ре а ли зи ра ња се ри ја за чуд них са др жа ја, ан ти па тич них ли ко ва и 
тмур них ат мос фе ра ко је се ши рој пу бли ци ни кад ни су сви ђа ли. А и у ко ме ди ји је тре-
ба ло има ти пе тље и про ду ци ра ти екс цен трич ни Monty Python’s Flying Cir cus (1969–74) 
уна точ стра ху BBC-а да ће про јект си гур но про па сти, али и ус тра ја ти уна точ пр вот ној 
сла бој гле да но сти, без че га не би би ло ни ти Мућ ки (Only Fo ols and Hor ses, 1981–2003). 
Иа ко се аме рич ки кор по ра тив ни су став у та квим од лу ка ма во дио дик та том ко мер ци-
јал но сти, кра јем 1970-их у ње му се по ја вљу ју екс це си – уве зе не бри тан ске се ри је ко је 
уво де син таг му „дру га чи је те ле ви зи је“, пу но при је HBO-а.

У то ври је ме, PBS CBS и NBC су при ка зи ва ли бри тан ске драм ске се ри је, углав ном 
по ви је сне по пут Up sta irs, Dow nsta irs (ITV, 1971–75) , али и по ли циј ске по пут Z-Cars (BBC, 
1962–78) ко је су кри ти ча ри сма тра ли мно го ква ли тет ни јим аме рич ки ма јер су по ка зи-
ва ле дру га чи је при по ви је да ње од оног у прајм тајм, епи зо дич ким се ри ја ма. Бри тан ске 
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су се ри је сво је ком плек сне при че пру жа ле кроз не ко ли ко на ра тив них ли ни ја пре ко 
ви ше епи зо да, тра же ћи од гле да те ља да раз ви је „ме мо ри ју“ о рад њи из прет ход них 
епи зо да. Осим то га, њи хов је са др жај био еду ка ти ван, до но сио је те ме ко је су се иш чи-
та ва ле дру штве но и хи сто риј ски ре ле вант ни ма. У том сми слу, бри тан ски се утје цај ни је 
ши рио са мо у дра ма ма не го и у sit com-има , гдје се по себ но из два ја All in the Fa mily (CBS, 
1971–79), ме га по пу лар на адап та ци ја BBC-ије вог sit com-а Till De ath Us Do Part. У вер зи ји 
аме рич ког ау то ра, Нор ма на Ли ра, увје ре ног у сна жан по зи ти ван утје цај те ле ви зи је 
као ма сов ног ме ди ја, озна чио је пре крет ни цу у жан ру. Sit com је при ка зи вао ра си стич-
ког ју на ка и раз не та бу-те ме, по пут ми зо ги ни је, Ви јет нам ског ра та или им по тен ци је, 
као из ра зе за ту ца но сти и пред ра су да. Мно ги кри ти ча ри сма тра ју The Mary Tyler Mo o re 
Show (CBS, 1970–82) ква ли та тив ном рас кр сни цом са сим пли ци стич ким ли ко ви ма и 
за пле ти ма, али је ипак нај зна чај ни ја као пр ва фе ми ни стич ка се ри ја, с глав ним жен ским 
ли ком не у да те, нео ви сне же не усмје ре не на ка ри је ру, и то те ле ви зиј ског про ду цен та.

Украт ко, аме рич ка је драм ска се ри ја већ од 1970-их уво зи ла се ри ја ли зи ра ну фор му, 
дру штве ну ре ле вант ност и ува жа ва ла обра зо ва ну пу бли ку, што је из рав но утје ца ло 
на пре те че су вре ме них ква ли тет них се ри ја по пут Hill Stre et Blu e sa са сво јим над-епи-
зо дич ним и со ци јал но осви је ште ним за пле ти ма ко ји се обра ћа ју обра зо ва ној и ур ба-
ној пу бли ци. Ти је ком 1980-их, се ри је по ла ко пре у зи ма ју еле мен те ти пич не за мо дер-
ни стич ки арт филм, са мо ре флек сив ност и кул ту рал ну ин тер тек сту ал ност, што се ја сно 
ви ди у St. El sew he re (NBC, 1982–1988). Та је ме ди цин ска се ри ја оби ло ва ла ре фе рен ца ма 
на култ ни бри тан ски The Pri so ner (ITV, 1967), се ри ју ко ја је пр ва уве ла по је ди нач ног и 
ком плет ног ау то ра се ри је ко ји сво јом ау тор ском ви зи јом об ли ку је ТВ се ри ју као ау тор ско 
дје ло. Та ко се, под бри тан ским утје ца јем, у аме рич ки мо дел ау тор ства ко ји је под ра-
зу ми је вао да је кре а тор се ри је про ду цент – нај че шће за чет ник иде је при че ко ју за тим 
рас пи су је тим сце на ри ста, а из вед бу над гле да ју ра зни про ду цен ти што чи ни се ри ју 
ко лек тив ним, ау тор ски не у трал ним, дје лом – по ла ко уву као ал тер на тив ни мо дел по 
ко је му кре а тор се ри је мо же су дје ло ва ти у ње зи ном раз во ју и кон тро ли ра ти про дук-
ци ју. Та ко је на стао show run ner, глав ни сце на рист и про ду цент у јед ној осо би, као што 
је био, при мје ри це, Сти вен Боч ко. И он је сво ју се ри ју Cop Rock (ABC, 1990) те ме љио на 
култ ној бри тан ској се ри ји The Sin ging De tec ti ve (BBC, 1986) Де ни са По те ра, на зва ном 
„нај ге ни јал ни јом драм ском се ри јом на пи са ном из рав но за те ле ви зи ју“.9 До та да је то 
вје ро јат но и би ла, као је дан од ре зул та та кре а тив ног на пре за ња BBC-а ти је ком кон ку-
рент ске утак ми це с ITV-ем, ко ју је играо от кад је ITV осно ван, још од 1955. го ди не.

Као ко мер ци јал на те ле ви зи ја, ITV је од сво јих по чет ка при ка зи вао пре те жно се ри-
је за ши ру пу бли ку. Али, чак су се и ко мер ци јал не те ле ви зи је мо ра ле при ла го ди ти 
оче ки ва њи ма пу бли ке и кри ти ке ко је је BBC од га јао чвр стом ру ком, па је ITV по вре-
ме но из ба ци вао за чуд но на пред не се ри је, по пут кри тич ког и опо рог пси хо ло шког три-
ле ра Crac ker (1993–1995) Џи ми ја Мак го вер на или де тек тив ске дра ме са жен ским ју на-
ком, Pri me Su spect (1991–2006) Лин де Ла План те. Тре ћа ве ли ка бри тан ска те ле ви зиј ска 
мре жа, Chan nel 4 (ко ји је у вла сни штву вла де, али се фи нан ци ра про да јом ре кла ма, од 

9 Ци ти ра но из: El ke We is smann, Tran sna ti o nal Te le vi sion Dra ma: Spe cial Re la ti ons and Mu tual In flu en ce 
bet we en US and UK, 2012, Pal gra ve Mac mil lan. Ви ди стр. 64–116.
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че га ку пу је се ри је од не за ви сних про ду цент ских ку ћа), на сту пио је 1982. још ам би ци-
о зни је, ње гу ју ћи ре пу та ци ју иза зов них са др жа ја у свим жан ро ви ма. Про ду ци рао је 
јед ну од пр вих су вре ме них арт ми ни се ри ја, По те ров Cold La za rus (1996), за тим и нај кон-
тро верз ни ју се ри ју у по ви је сти бри тан ске те ле ви зи је, Qu e er as Folk (2000–2005) Ра се ла 
Т. Деј ви са. Она при ка зу је ау то би о граф ску при чу о гру пи при ја те ља из ман че стер ске 
хо мо сек су ал не за јед ни це, па су је, због вјер них опи са сек са, кри ти зи ра ли и про тив ни ци 
и по бор ни ци ис то спол них за јед ни ца. Ипак, на про гра му се та ко ду го одр жа ла не са мо 
због то га што, ка ко ће вам ре ћи сва ки но во пе че ни про ду цент, се ри ју про да је секс, не го 
и за то што је бес ком про ми сно рас пра вља ла о свим про бле ми ма ва жним за ши ру за-
јед ни цу, по пут HIV-а или по сво је ња дје це у ис то спол ним за јед ни ца ма. На ста ла из 
же ље про ду це на та да иза зов ном те мом по диг ну пра ши ну, ова је се ри ја по твр ди ла да 
се кре а тив ни ри зи ци и хра бри ис ко ра ци из дру штве них ко рект но сти на те ле ви зи ји и 
те ка ко ис пла те. Уна точ ис тра зи ко ју је због „не при стој ног” са др жа ја про ве ла Kомисија 
за одр жа ва ње стан дар да еми ти ра ња (Bro ad ca sting Stan dards Com mis sion), се ри ја је 
има ла ми ли ју не гле да те ља и по ста ла култ ном. Chan nel 4 се, уз до ма ћу про из вод њу, 
на ста вио брен ди ра ти уво зом „по мак ну тих“ се ри ја из САД, по пут Ho mi ci de: Li fe on the 
Stre ets (NBC, 1993–1999), ко је су пи о нир ски по ми ца ле гра ни це ме ди ја, до пра га ра ђа ња 
жан ра „аме рич ке ква ли тет не се ри је“ (Ame ri can Qu a lity Dra ma). То је био Twin Pe aks, 
су пер но ва те ле ви зи је ко ја је сво је плод не суп стан це рас пр ши ла на оба кон ти нен та, 
опи са на је у по себ ном по гла вљу.

До ба HBO-а

Оп ће је по зна то да је кра јем 1990-их HBO по стао во де ћа ка бел ска те ле ви зи ја у САД 
и сви је ту та ко што је по ну дио се ри је вла сти те про из вод ње ко ји ма се хтио ис так ну ти 
у од но су на на ци о нал не мре же. Већ се пр вом драм ском се ри јом, Oz (1997–2003), ко ја 
пре ци зно при ка зу је бру тал ни сви јет окор је лих кри ми на ла ца у за тво ру, пре по зна је да 
HBO же ли по ми ца ти гра ни це гле да те ље вих оче ки ва ња. Док су ТВ мре же мо ра ле раз-
вла чи ти сво је се ри је у 22 епи зо де, ко ли ко им је по треб но за за ра ду пу тем син ди ка ци-
је, HBO ис ко ри шта ва по вла сти цу ка бел ских те ле ви зи ја – ви ше стру ко ре при зи ра ње 
сво јих се ри ја – и ну ди за о кру же не при че уну тар се зо не од 8 до 13 епи зо да и ти ме 
гле да те љи ма пру жа ин тен зив ни ји до жи вљај гле да ња. Пр ви хит, ко ме ди ја о жен ском 
при ја тељ ству Sex and the City (1998–2004), пла не тар но про сла вља HBO ком би на ци јом 
ле пр ша ве сек су ал но сти и озбиљ них пре о ку па ци ја су вре ме них же на. Ипак, истин ску 
при је лом ни цу оби ље жа ва Оби тељ Со пра но, чи јим еми ти ра њем 1999. по чи ње „тре ће 
злат но до ба” аме рич ке те ле ви зи је, а ко је оби ље жа ва до ми на ци ју ан ти ју на ка – ма ску-
ли них ло ших мо ма ка ко је во ли мо. Али, То ни Со пра но ни је био пр ви пу но крв ни ан ти-
ју нак те ле ви зи је, он је раз ва лио вра та да отво ри до ба њи хо ве пре вла сти. Пр ви се ри-
јал ни ан ти ју нак је би ла же на, глав ни лик Ni ki te (La Fem me Ni ki ta, USA/CTV, 1997–2001), 
убо ји це по ли ца ја ца, а сли је дио ју је Џим Про фит из се ри је Pro fit (Fox) ко ја је још 1996. 
го ди не уве ла зли ков ца за про та го ни сту, и то у сти лу Ри чар да III. На кон што су те ра не 
ан ти ју на ке про ду цен ти је два одо бри ли и сни ми ли, пу бли ка их је од ба ци ла. Иа ко су на-
ра тив но ан ти ју на ци да ле ко ин три гант ни ји од ју на ка па сто га про из во де и ве ћу на пе тост 
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рад ње и при ли ку за „за ба ву“, гле да те љи ма је би ло пре ра но при хва ти ти чи ње ни цу да 
су ју на ци по ста ли на и ван кон цепт у зе мљи у ко јој уче ни ци пу шком по би ју по ла сво је 
шко ле и ко ја за по чи ње ра то ве због пу ког ис ка зи ва ња вој не сна ге. Кад се пу бли ка за-
љу би ла у То ни ја Со пра на, на ста ви ли су ни ца ти ње го ви ан ти ју нач ки кло но ви по ра зним 
ми ле ниј ским се ри ја ма, од ко јих су не ки вр ху нац на ра ци је у по ви је сти ме ди ја, ка ко су 
опи са ни у овој књи зи. Већ се та да, у сје ни глав них ма чо са, ја вља ју и пр ве пра ве, ка-
рак тер не и сло је ви те, ан ти ју на ки ње по пут Фи о не Га ла гер из бри тан ских Бе срам ни ка, 
Нен си Бо твин у Тра ви (We eds, Show ti me, 2005–12), а тек Пе ти Хјус у Опа сним игра ма 
(De ma ges, FX, 2007–10), али их пу бли ка при хва ћа сти дљи во. Тек кад му шко ан ти ју на штво 
по ста не кли ше, на ро чи то у свје тлу дру штве них про мје на на кон гло бал не ре це си је, 
стру ја „жен ских” се ри ја ће на кон 2010. го ди не за при је ти ти да ски не ма чо се с те ле ви-
зиј ског тро на. Жен ски ан ти ју на ци по ста ју оми ље ни про та го ни сти, од Сер сеи Ла ни стер 
из Игре при је сто ља, Реј чел Голд берг и Квин Кинг из Un Real (Li fe ti me, 2015–17), Ели за бет 
Џе нингс из Аме ри ка на ца (Ame ri cans, FX, 2013–18) до Се лин Ме јер из Пот пред сјед ни це 
(Ve ep, HBO, 2012–19). Осим ју на ка сум њи вог мо ра ла, HBO је – под сна жним утје ца јем 
Кри са Ал брех та, јед ног од нај о два жни јих про ду це на та у по ви је сти те ле ви зи је – пре-
фе ри рао кон тро верз не са др жа је и раз ви јао по ли ти ку „ау то ра у сре ди шту”. Ти ме је 
при ву као та лен те жељ не од ба ци ва ња кон вен ци ја, па та ко и филм ске ау то ре. Су прот-
но од мре жне те ле ви зи је, HBO је ота да по знат по то ме што ау то ру се ри је – осо би ко ја 
је осми сли ла кон цепт и на пи са ла пр ву епи зо ду – да је ври је ме, но вац и сло бо ду да 
про ве де сво ју ви зи ју без цен зу ре, што је омо гу ћи ло до тад не ви ђе ну кон тро лу те ле-
ви зиј ског ау то ра над сво јим дје лом.

Тре ће раз до бље но вих тех но ло ги ја

Од по чет ка 2000-их до да нас, и не ке дру ге ка бел ске те ле ви зи је су на сто ја ле по сти ћи 
ре пу та ци ју про из во ђа ча ква ли тет них ТВ се ри ја, на тје чу ћи се ме ђу соб но у зло коб ној 
сло же но сти глав них ли ко ва и за мр ше но сти за пле та ко ји стал но из но ва уче пу бли ку 
но вим на ра тив ним нор ма ма. Но и при је тих кре а тив них про мје на, ТВ мре же су се све 
те же но си ле с про мје на ма у еко ном ској ло ги ци те ле ви зи је и гле да тељ ским на ви ка ма, 
све док њи хо ва хе ге мо ни ја ни је де фи ни тив но па ла око 2005. го ди не. Нај при је је раз вој 
тр жи шта DVD-ија, ко ји је по чео нео че ки ва ном ви ше ми ли јун ском про да јом пр ве се-
зо не се ри је Из гу бље ни (Lost, ABC, 2004–2010) по љу љао при мат гле да ња се ри ја за ври-
је ме њи хо ва еми ти ра ња. Се ри је се по чи њу ку по ва ти и по пу ла ри зи ра ти пре ко DVD-ија: 
про да ја не ле гал них ко пи ја је учи ни ла Жи цу (The Wi re, HBO, 2002–08) нај по пу лар ни јом 
се ри јом ме ђу Афро а ме ри кан ци ма у САД. DVD-ији су са же ли ври је ме гле да ња се ри ја 
из тјед ног у кон ти ну и ра но гле да ње. Са да, кад се се ри је мо гу при ку пља ти у ко лек ци ју 
по пут ро ма на или фил мо ва, по ве ћао се и њи хов кул ту рал ни ста тус, а пу бли ци су до-
ступ не и већ одав но уга ше не се ри је. Тех но ло шке ино ва ци је постмре жног раз до бља, 
про да ја DVD-ија и по ја ва ин тер не та кор је ни то ми је ња ју раз вој оних се ри јал них вр ста 
ко је су про це ду ра ли гу ши ли: се ри ја ли по ста ју хит. True Blood (HBO, 2008–2014) се на 
DVD-ију знат но ви ше про да вао од CSI-а, чи ја је гле да ност за ври је ме еми ти ра ња би ла 
ви ше стру ко ве ћа. За хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма гле да те љи мо гу би ра ти и ка да и 
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гдје же ле гле да ти се ри је. Ја вља се фе но мен „дру гог екра на” – при је но сног ра чу на ла 
и мо би те ла ко ји до при но си про мје на ма гле да ња се ри ја. Ка бел ска те ле ви зи ја уво ди 
пер со на ли зи ра но еми ти ра ње, са др жа ји се ви ше не еми ти ра ју ши ро кој пу бли ци (bro ad-
ca sting) не го ци ља ној (nar row ca sting), због че га се ми је ња ју и мар ке тин шке стра те ги је. 
Ре кла ме ци ља но по га ђа ју од ре ђе ни сег мент пу бли ке: ка нал при ку пља по дат ке о гле-
да те љи ма и на те ме љу њих про ду цен ти од лу чу ју ко је са др жа је про из во ди ти и ко ме их 
ну ди ти. Сег мен ти ра ње тр жи шта омо гу ћи ло је по слов ни успјех и брен ди ра ње ка бел ске 
те ле ви зи је: Hi story Chan nel се „спе ци ја ли зи рао” за про грам по ви је сне те ма ти ке (Vi kings, 
2013–), док Show ti me ну ди про во ка тив ни је са др жа је (Dex ter, 2006–13; Twin Pe aks, 2017; 
Bil li ons, 2016–). Ис тој стра те ги ји при бје га ва ју и ком па ни је ко је су из ни кле из прет плат-
нич ких ви део-сер ви са, по пут Net flix-а чи ји се по слов ни успон те ме љи на ви ше де се-
та ка ми ли ју на прет плат ни ка ко ји се ри ја ма у њи хо вој ди стри бу ци ји мо гу при сту пи ти 
стри мин гом.10 За раз ли ку од ода бе ри и пла ти те ле ви зи ја ко је еми ти ра ју епи зо де јед-
ном тјед но, Net flix је по ну дио прет плат ни ци ма да ци је лу се зо ну ње го вих се ри ја по-
гле да од јед ном.

Net flix-овом про дук ци јом ори ги нал них игра них се ри ја по чи ње до ба „ин тер нет ске 
те ле ви зи је“, при че му ов дје ми сли мо на стри минг сер ви се ко ји при ка зу ју ТВ се ри је, 
као ево лу циј ски ко рак на при јед у раз во ју про из вод ње се ри ја и на чи на њи хо вог гле-
да ња. Тех но ло шке су но ви не не по врат но про ми је ни ле те ле ви зи ју у ди ги тал ни ме диј: 
од ви со ке ре зо лу ци је сли ке и ди стри бу и ра ња стри минг ви део-плат фор ма ма ко је 
омо гу ћу ју гле да ње он лајн, на за хтјев, на Ју тју бу, на ком пју те ри ма, та бле ти ма, и мо би-
те ли ма до још ве ће ин ди ви ду а ли за ци је гле да ња се ри ја и он лајн рас пра ва о њи ма. 
Пр ва се ри ја ко ју је Net flix про из вео био је по ли тич ки три лер Kућа од ка ра та, пр ва 
веб-се ри ја ко ја је но ми ни ра на за на гра ду Прајм тајм Еми за ори ги нал ну се ри ју, ре зул тат 
је Net flix-овог по сло ва ња ко је је им пле мен ти ра ло иле гал но пре у зи ма ње са др жа ја с 
ин тер не та као не у мит ну чи ње ни цу и по ну дио при ка зи ва ње ци је ле се зо не од јед ном, 
и на то ме за ра дио. На и ме, ди ги тал на тех но ло ги ја је учи ни ла до та да шње не у пит но 
мје ри ло гле да но сти ре ла тив ним: Нил се но во11 ран ги ра ње се све че шће не сла же с 

10 Stre a ming озна ча ва при је нос ау дио и ви део са др жа ја пу тем ин тер не та. Dow nlo ad је пре у зи ма ње 
ау дио, ви део и дру гих са др жа ја с ин тер не та на ло кал ни уре ђај, нпр. ра чу на ло, па мет ни ТВ или USB 
ме мо ри ју и др.
11 Нил сен мје ри укуп ну гле да ност (уку пан број гле да те ља ко ји су гле да ли не ки про грам), ra ting 
(удио ку ћан ста ва ко је је гле да ло не ки про грам у од но су на уку пан број укљу че них ТВ при јем ни ка) 
и sha re (удио при јем ни ка укљу че них у од ре ђе ном тре нут ку). Те ме љи се на прин ци пу по ста вља ња 
Set Me ters-а на те ле ви зо ре у иза бра ним ку ћан стви ма, ма лих на пра ва ко је се при кљу чу ју на те ле-
фон ску ли ни ју или ру тер да би сла ле сиг нал у ба зу ком па ни је. Та ко се очи та ва ју по да ци о вр сти са-
др жа ја ко је по је ди ни гле да тељ гле да и тре нут ку ка да про ми је ни ка нал ка ко би се ус по ре ди ли с 
де мо граф ским по да ци ма гле да те ља. Они су ва жни јер је циљ на пу бли ка ТВ мре жа она у до би из међу 
18 и 49 го ди на ста ро сти, јер је та ску пи на по тро шач ки нај ак тив ни ја и огла ши ва чи ма нај ва жни ја.

Ин тер нет ске те ле ви зи је пра те гле да ност са свим дру га чи јом стра те ги јом: ко ри сте де таљ не 
ин фор ма ци је о кре та њи ма, на ви ка ма и по на ша њи ма ко ри сни ка на ин тер не ту што омо гу ћа ва пра-
ће ње нај ра зли чи ти јих ин фор ма ци ја о њи ма (тзв. me ta da ta). Огром не ко ли чи не ин фор ма ци ја (тзв. 
big da ta), ску пље них на овај на чин, об ра ђу ју се (тзв. da ta mi ning) ко ри сте ћи тех но ло ги ју ал го ри та ма 
ко ји опа жа ју обра сце по на ша ња ко ри сни ка. Су че ља са си сте ми ма пре по ру ка (mo ni to ring si mi lar 



33

оним Бит то рен та. Не ке се ри је су мно го по пу лар ни је он лајн не го што су би ле на еми-
ти ра ју ћој те ле ви зи ји, по пут Ga me of Thro nes (HBO, 2011–19) или већ уга сле фран ши зе 
Bat tle star Ga lac ti ce (Sci-Fi Chan nel, 1978–2012). Бес плат но „ски да ње” са др жа ја с ин тер-
не та је та ко ђер на чин да се по ве ћа куп ња ди ско ва, DVD-ија и Blu-ray-а, јер оно ства ра 
но ве кон зу мен те омо гу ћа ва ју ћи им да се упо зна ју с но вим са др жа јем при је не го што 
га ку пе. Иа ко је Игра при је сто ља 2012. го ди не би ла се ри ја ко ја се нај ви ше иле гал но 
„ски да ла” с ин тер не та, HBO је то по хва лио јер је пи рат ско пре у зи ма ње по так ну ло 
„кул ту рал но бру ја ње” о се ри ји због че га је по ра сла куп ња ди ско ва.

„Ври је ме не при ка зи ва ња“ и но ви гле да тељ

Ин тер нет је та ко ђер омо гу ћио ин тен зив ни је ко ри ште ње вр сте на ра тив ног вре ме-
на ко ја је ти пич на за ТВ се ри је и не по сто ји ни у јед ном дру гом ме ди ју, про из ла зе ћи 
из ду го трај но сти се ри јал ног при ка зи ва ња. На и ме, осим вре ме на фа бу ле (ду љи на 
при че) и дис кур зив ног вре ме на (ре до сли јед и се лек ци ја пре зен ти ра ња до га ђа ја) ко-
је се ри ја ди је ли с дру гим ме ди ји ма, ре ци мо фил мом, те ле ви зиј ска се ри ја укљу чу је и 
ври је ме не при ка зи ва ња. То су вре мен ске пра зни не из ме ђу епи зо да, а за тим и из ме ђу 
се зо на, о ко ји ма ови си на чин и ин тен зи тет ак тив но сти пу бли ке и кре а то ра се ри ја. 
Ти је ком њих јед ни и дру ги за ми шља ју но ве мо гућ но сти при че и о њи ма ре флек ти ра-
ју. За гле да те ље ТВ се ри ја је од у ви јек био кљу чан осје ћај да при па да ју ве ћој пу бли ци 
и да о њој мо гу ко му ни ци ра ти с дру ги ма уз при ја тељ ска оку пља ња у до му или на 
по слу (отуд из раз wa ter co o ler eff ect, ча вр ља ња на по слу уз апа рат за во ду). Да нас се 
гле да тељ ски ан га жман пре се лио у вир ту ал ни сви јет гдје се ми ли ју ни гле да те ља из 
ци је лог сви је та оку пља ју ко мен ти ра ју ћи епи зо ду од мах на кон ње зи на еми ти ра ња, 
рас пра вља ју ћи по дру штве ним мре жа ма или на фо ру ми ма или пи шу ћи ана ли зе на 
бло го ви ма. Упра во то омо гу ћу је да се се ри јал ни тек сто ви ра зу ми је ва ју раз ли чи то, 
ови сно о кон тек сту ко ји гле да те љи до но се у њих – пу не ћи на ра тив не пра зни не, ства-
ра ју ћи ве зе из ме ђу ли ко ва и ула жу ћи раз ли чи те емо ци је у сви јет при че. О том лу дич ком 
за до вољ ству ко је омо гу ћа ва су дје ло ва ње у ак тив но сти ма ту ма че ња, ис тра жи ва ња и 
де ба ти ра ња че сто ови си и са ма гле да ност се ри је. Ври је ме не при ка зи ва ња из ме ђу 
се зо на је про ду цен ти ма и ау то ри ма из у зет но ва жно јер же ле за др жа ти гле да те ље ву 
па жњу до сље де ће се зо не и ус пут му про да ти DVD и ре клам не пред ме те. За то су про-
ду цен ти по че ли ди је ли ти зад њу се зо ну на два ди је ла при ка зи ва ња, из ме ђу ко јих мо же 
про ћи и је да на ест мје се ци, као што је би ло у слу ча ју Mad Men-а (AMC, 2007–2015), а 
ус пут сми шља ју ћи раз не на чи не ка ко би пу бли ку под сје ти ли да се ри ја ни је за вр ши ла. 
Про ду цен ти The Shi eld-а (FX, 2002–2008), иа ко је се ри ја сце на ри стич ки са вр ше но пре пли-
та ла на пе те при че, из ба ци ли су на Гу глу пет на е сто ми нут ну про мо тив ну епи зо ду12 „Wins 
and Los ses”, ко ја се ба ви по сље ди ца ма смр ти оми ље ног ли ка, Ле ман ског, не при ка за них 

con tent) омо гу ћу ју ску пља ње по да та ка о сва ком ко ри сни ку чи ме, по сље дич но, утје чу на ње го ве 
из бо ре и по на ша ња.
12 Pro mo so de су крат ке епи зо де ко је прет хо де при ка зи ва њу се зо на. Њи хо ва при ча, би ло да је са-
став ни дио на ра ци је или са мо стал на цје ли на, тре ти ра се као пред на ста вак (pre qu el) при че се зо не 
или ње зи но про ши ре ње опи сом ли ко ва.



34

у се ри ји, ка ко би по так ну ли емо тив ни ан га жман гле да те ља из ме ђу пе те и ше сте се зо не. 
Раз ло зи ду гих стан ки из ме ђу се зо на су ра зни про дук циј ски про бле ми, од не рас по ло-
жи во сти глум ца или пре пир ке ау то ра и ТВ ку ће око про мје на увје та ра да до ау тор ских 
штрај ко ва, али мо гу би ти и на про сто же ља ау то ра да се од мо ри од ис цр пље но сти 
(Da vid Cha se у: Le i bo vitz и Kas hner, 2012).

С об зи ром на раз ли чи те сер ви се по мо ћу ко јих гле да се ри је, раз ли чи те он лајн 
плат фор ме, на раз ли чи тим вр ста ма екра на, би ло кад за же ли, и ус ко по ја сно ре кла ми-
ра ње се ри ја, гле да тељ се све че шће на зи ва ко ри сни ком ТВ се ри ја, не го гле да те љем. 
То ме је при до нио и но ви тип ре цеп ци је ТВ се ри ја, „ма ра тон ско гле да ње” (bin ge 
watching) – гле да ње епи зо да ци је ле се зо не или се ри је уза стоп це у кра ћем раз до бљу. 
Но ве гле да тељ ске на ви ке по врат но утје чу на про мје ну естет ских пра ви ла, јер су од-
ма ци од се ри је усли јед стан ки при гле да њу све де ни на ми ни мум.13 Осим што је та ко 
се зо на по ста ла на ра тив но за о кру же на цје ли на с пла ни ра ним свр шет ком, тем по при-
по ви је да ња је по стао знат но спо ри ји јер се на пе тост не мо ра „пум па ти” на глим обра-
ти ма или cliffhan ger-има, а екс по зи циј ске сце не ко је об ја шња ва ју прет при чу по ста ју 
су ви шне, јер гле да те љи мо гу бо ље пам ти ти и по ве зи ва ти де та ље ра штр ка не по епи-
зо да ма. Као и у фе но ме ну „опе то ва ног гле да ња” јед не те исте се ри је, гле да тељ кроз 
ма ра тон ско гле да ње ула зи „ду бље“ у сви јет се ри је, што му пру жа ин тен зив ни ји емо-
тив ни ан га жман и ја чу иден ти фи ка ци ју с ли ко ви ма. С дру ге стра не, та кво гле да ње 
мо же би ти ис цр пљу ју ће – ис тра жи ва ња по ка зу ју да „бин џа ње“ узро ку је не са ни цу, 
де пре си ју и анк си о зност – због че га мо же оту пи ти осје ћај за цје ло ви тост епи зо де, а 
на кон та квог „за си ће ња” о се ри ји се ма ње рас пра вља јер се ври је ме не при ка зи ва ња 
сво ди на оно из ме ђу се зо на, а не и епи зо да. Про тив ма ра тон ског гле да ња сто је и неки 
по твр ђе ни ау то ри, по пут Ме тјуа Веј не ра (Mad Men) јер „во ли иш че ки ва ње, кад се ства-
ри ма ри ни ра ју... кад ци је ли тје дан раз ми шљаш о Пи ту јер те то тал но ижив ци рао... о 
не кој си ту а ци ји из се ри је...“ (As hley, 2015). И до и ста, тјед но гле да ње епи зо да и да нас 
се за др жа ло као до ми нан тан на чин гле да ња ТВ се ри ја, одр жа ва ју ћи ти ме спе ци фич ну 
моћ епи зо дич ке струк ту ре ко ја омо гу ћу је си мул та но рас пра вља ње о се ри ји, чи ме се 
олак ша ва ства ра ње за јед ни ца гле да те ља и fan dom-а, кључ них за оп ста нак се ри је.

Гле да ли смо: веб-се ри је

Ин тер нет је омо гу ћио ства ра ње веб-се ри ја, а то су оне на ми је ње не при ка зи ва њу 
на ин тер не ту, свих вр ста, од фик циј ских до до ку мен тар них, и њи хо вих хи бри да, као 
и оних жан ров ских. Игра не веб-се ри је ис пр ва су про из во ди ле ма ле про дук циј ске 
ку ће с ми ни мал ним фи нан циј ским ула га њи ма, осла ња ју ћи се на ино ва тив ност са др-
жа ја и фор ме и ра чу на ју ћи на ма сов ност ин тер нет ске пу бли ке. Но ви ме диј убр зо 
осва ја ју ве ли ке про дук циј ске ком па ни је – Net flix, Hu lu, Ama zon и др., ко је се ри ја ма 
на мје њу ју ве ли ке бу џе те.

13 Bin ge watching, као дио „tor rent кул ту ре”, отва ра и низ со ци о ло шких пи та ња о „умре же ном дру-
штву” по пут фор ма ти ра ња „дру штве но ко рект ног“ ми шље ња; или утје ца ја тех но ло ги је ко ја по-
др жа ва ова кав тип гле да ња на гле да те ље ве по тре бе при ба вља њем по да та ка о гле да но сти пу тем 
ал го ри та ма и big da ta.
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Пр ве су веб-се ри је има ле јед но став не про дук циј ске увје те, по пут Lo nelygirl15 (EQAL, 
2006–2008) ко ја се при ка зи ва ла на Ју тју бу као ими та ци ја ви део-бло га аме рич ке ти-
неј џе ри це. Успјех је био го лем, упра во због увје ре ња гле да те ља да је блог ре а ли сти чан, 
па се ми је ша ње фик ци је и ствар но сти уври је жи ло као нај по пу лар ни ји об лик пр вих 
веб-се ри ја. Ве би зо де (we bi so de) су због скром них бу џе та у про сје ку тра ја ле 2–12 ми-
ну та. Осло бо ђе не огра ни че ња стро гих ин ду стриј ских фор ма та и њи хо вих дра ма тур-
шких фор му ла, веб-се ри је че сто до но се но ве иде је о на чи ну при по ви је да ња и обич но 
су ве за не за пер спек ти ву јед ног ли ка. Та ко рад њу ве би зо да се ри је High Ma in te nan ce 
(Vi meo, 2012–2015) по ве зу је лик ко ји би ци клом ди ла ма ри ху а ну по Њу јор ку, а оп слу-
жу је уви јек но ви сет љу ди, да ју ћи увид у сло же ност су вре ме ног град ског жи во та. 
Ау то ри, су пру жни ци Бен Син клер и Kатја Блич фелд, про ду ци ра ли су се ри ју са све га 
ти су ћу до ла ра по ве би зо ди, а ка сни је их је су фи нан ци рао Vi meo, ин тер нет ски сер вис 
за ди је ље ње ви део-са др жа ја. Усли јед ве ли ке по пу лар но сти на Vi meo-у, HBO је 2015. 
на ру чио шест епи зо да, што је по ка за ло ка ко се ама тер ски са др жај мо же про би ти до 
ве ли ких про дук циј ских ку ћа.

Кре а тив не сло бо де ин тер не та ау то ри се ри ја су ис ко ри сти ли као алат от по ра про-
тив ин ду стриј ске сте ге. За ври је ме аме рич ког сце на ри стич ког штрај ка 2007/2008, 
ау тор зна ме ни те се ри је Buffy, the Vam pi re Slayer (WB/UPN, 1997–2003), Џос Ви дон, кре нуо 
је у пи о нир ски пот хват кре и ра ња, про ду ци ра ња и ди стри бу и ра ња се ри је ми мо ве ли ких 
мре жа. Са сво јом бра ћом је осми слио му зич ку ко ме ди ју Dr. Hor ri ble’s Sing-Along Blog 
(Mu tant Enemy Pro duc ti ons, 2008) у ко ју је уло жио око 200.000 до ла ра. Док је ова веб-се-
ри ја на ста ла да би пр вен стве но за ба ви ла, јед на је но ви ја по ка за ла озбиљ ни је на мје ре 
иа ко јој је ау тор ко ми чар. Ho ra ce and Pe te (Pig New ton, Inc. за Lo u isCK.ne t , 2016) је ге рил-
ски екс пе ри мент Лу и са Си Ке ја, стен дап ко ми ча ра и ау то ра по пу лар ног sit com-а Lo u ie 
(FX, 2010–) јер је уло жио вла сти ти но вац, на пи сао, ре жи рао, про ду ци рао и ин тер не том 
ди стри бу и рао се ри ју, ко ри сте ћи за то вла сти ту ре пу та ци ју. Вра тив ши се ТВ дра ми у 
за тво ре ном про сто ру, до ми нант ној ау тор ској вр сти с по чет ка те ле ви зи је, у њој не ма 
ви зу ал них атрак ци ја, при ча се ба ви рас па дом аме рич ке оби те љи, до слов це и ме та-
фо рич ки, у ње зи ним ври јед но сти ма. Ау тор исту па про тив пред ра су да по пут де кла ма-
тор ног при хва ћа ња тран срод них раз ли ка, или пра ва же на на по ба чај, да би по вре ме но 
са ти рич ки убо у ствар ну по ли тич ку си ту а ци ју ка ко би гле да те ља по звао на ан га жман. 
Та ко, у је ку ствар не пред из бор не кам па ње, је дан гост у ба ру ка же да је по ли тич ки 
успјех До нал да Трам па оче ки ван у зе мљи у ко јој су се љу ди пре да ли кон зу ме ри зму и 
ту по сти: „Ако гла са мо за ње га, то на про сто зна чи да же ли мо про па сти. Он да нас тре-
ба пу сти ти да про пад не мо.” Лу си Си Кеј је очи то се ри ју на ми је нио ни ша пу бли ци с 
про мје њи вим тра ја њем по је ди не епи зо де14 и с на мје ром да ис ку ша нов ди стри бу циј-
ски мо дел. Гле да ње се ри је с ин тер нет ске стра ни це ау то ра се „пла ћа по епи зо ди”, по 
ци је ни од пет до ла ра. Ау то ро ва је за ми сао би ла да се ри јом „те сти ра” сна гу усме не пре-
да је, да је про мо ви ра без уо би ча је них ме ха ни за ма и та ко из бјег не утје цај на гле да те-
ље во ми шље ње. Су кус екс пе ри мен та је био, ри је чи ма ау то ра: „Вла сник сам ком плет не 

14 Пра ви ла за при ја ву за на гра ду Еми де фи ни ра ју ко ме ди ју као по лу сат ну се ри ју, а дра му као јед-
но сат ну. Из ван свих за да то сти, тра ја ње по је ди них епи зо да се ри је Ho ra ce and Pe te ва ри ра од 30 до 
70 ми ну та.
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се ри је. То је го ле ма пред ност, и мо ја је за у ви јек.” (The Bill Sim mons Pod cast. Еп. 92: 
Lo u is C. K.) Не ки ма се то учи ни ло но вим мо де лом про из вод ње ТВ се ри ја, али се за сад 
ис по ста вио са мо па ра лел ном ево лу циј ском гра ном.

Крај те ле ви зи је?

Ин тер нет ским те ле ви зи ја ма ко је са ме про из во де ТВ се ри је број ра сте сва ким да ном, 
осим Net flix-а, ту су и Ama zon, Hu lu, Ap ple, али и они у вла сни штву ка бел ских, по пут 
HBO Go, Show ti me, Di sney и др., јер се ори ги нал ни про грам ис по ста вио ком пе ти тив-
ном пред но сти. Осим што, још од Net flix-ове  Kуће од ка ра та, сво јим ви со ко бу џет ним 
веб-се ри ја ма ру ше мо но пол зе маљ ских те ле ви зи ја, пру жа ју мо гућ ност не ким култ ним 
се ри ја ма ко је су дру ге те ле ви зи је од ба ци ле да на ста ве тра ја ти, по пут sit com-а Ar re sted 
De ve lop ment (Fox, 2003–2006). Те на гле кул ту ро ло шке, тех но ло шке и про дук циј ске 
про мје не до ве ле су до за кљу ча ка ка ко ин тер нет ска те ле ви зи ја ви ше ни је те ле ви зи ја, 
про гла ша ва ју ћи „смрт те ле ви зи је“, ка кву смо до са да по зна ва ли. На гла ша ва ју ћи да 
ин тер нет ске плат фор ме, с мул ти плим екра ни ма на су прот јед ном, nar row ca sting-ом 
на су прот bro ad ca sting-у, bin ge watching-у на су прот тјед ном гле да њу епи зо да, ви ше 
не ма ју ни шта за јед нич ко с кла сич ном те ле ви зи јом, но ти су за кључ ци ис хи тре ни, и, 
ка ко де таљ но до ка зу је Аман да Лоц, не точ ни (Aman da Lotz, 2018). Лоц по ка зу је да се 
те ле ви зи је ко је су вла да ле тр жи штем при је по ја ве ин тер не та – иа ко их на зи ва „ба-
штин ске те ле ви зи је“ (le gacy te le vi sion) – раз ви ја ју и гле да ју па ра лел но с ин тер нет ски ма, 
при ла го ђа ва ју ћи се но вим пра ви ли ма, чи ме утје чу на ци је ло тр жи ште ТВ се ри ја. 

Још ва жни је од то га, нај ва жни ја про мје на, она естет ске ква ли те те ТВ се ри ја, ни је 
се бит но про ми је ни ла у ин тер нет ском до бу. Због ин тер нет ске све до ступ но сти ко ја 
ра чу на на пу бли ку ди љем сви је та, број до ступ них се ри ја го ди на ма екс по нен ци јал но 
ра сте, што, да ка ко, има сво је не га тив не и по зи тив не стра не. Там на стра на је фе но мен 
„pe ak TV-а“, си ту а ци ја у ко јој број ори ги нал них скрип ти ра них ТВ се ри ја до сти же ра зи ну 
нео др жи во сти, до но се ћи низ про бле ма и у про из вод њи (ка ко про на ћи „ори ги нал ност“ 
ко јом ће се се ри ја на мет ну ти у мо ру дру гих ко је се сво јом нео бич но шћу на тје чу да 
бу ду при мје ће не) и у ре цеп ци ји се ри ја (ка ко про на ћи, при мје ри це, ква ли тет ну се ри ју 
у мо ру ква зи о ри ги нал них или ко ли ко епи зо да од гле да ти да би се мо гло про ци је ни ти 
ква ли те ту, с об зи ром на то да мно ге се ри је про цва ту тек на кон не ко ли ко епи зо да или 
чак се зо на?) (Se pin wall, 2017). Не по ре ци во по зи тив на стра на је та што ин тер нет ске 
те ле ви зи је при ка зу ју огро ман број се ри ја с не ен гле ског го вор ног под руч ја, на њи хо-
вим ма тич ним је зи ци ма, и та ко нас упо зна ва ју с но вим дру штви ма и кул ту ра ма, од 
ја пан ских, шпа њол ских, исланд ских, на го то во ин ти ман на чин, као и с но вим есте ти ка ма, 
ка рак те ри стич ни ма за од ре ђе не кул ту ре (при мје ри це, шпа њол ском или тај ланд ском), 
што отва ра пут и „ма лим на ци ја ма“ да сво је се ри је пла си ра ју на свјет ски екран. До год 
су љу ди фи зич ки одво је ни од екра на на ко јем гле да ју се ри је, не мо же мо го во ри ти о 
смр ти те ле ви зи је, мо жда тек он да кад „учи пи ра мо“ се ри ју из рав но у мо зак, кад при-
хва ти мо вир ту ал ну ствар ност као рав но прав ну ма те ри јал ној, а сво ју сви јест учи та мо 
у ава та ре ди ги тал ног сви је та да та мо на ста ве по сто ја ти и на кон на ше смр ти, ка ко то 
при ка зу је се ри ја Учи та ва ње (Upload, Ama zon Pri me, 2020).
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