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ПО РО ДИЧ НЕ ВРЕД НО СТИ У СЕ РИ ЈИ  
TRAN SPA RENT – РАС КРИН КА ВА ЊЕ МИ ТО ВА  

СИТ КО МА О РО ДУ, СЕК СУ(АЛ НО СТИ) И НОВ ЦУ
Се дам де сет го ди на от ка ко је пре ла ском са ра ди ја по стао је дан од нај у спе шни јих те-

ле ви зиј ских жан ро ва, сит ком је и да ље не по ко ле бљи ви осло нац у про грам ској ше ми, 
а по ро дич ни сит ком ње гов про то тип, чак и ако ево лу ци ја у ње го вој струк ту ри и са др-
жа ју пред ста вља тек од јек свих са вре ме них те ле ви зиј ских жан ро ва у још хи брид ни јој 
фор ми. То што су ори ги нал ној Ама зо но вој се ри ји Tran spa rent (сце на ри ста Џил Со ло веј, 
пре ми је ра 2014) до де ље ни Злат ни гло бу си за нај бо љу се ри ју и нај бо љег глум ца у ка те-
го ри ји „Те ле ви зи ја – ко ме ди ја или мју зикл” по ка зу је на ко ји на чин са вре ме не те ле ви-
зиј ске се ри је мо гу да пре ра сту кон вен ци о нал не ин ду стриј ске озна ке по пут „сит ко ма”, 
или чак и са ме „те ле ви зи је” по што по лу ча сов ни фор мат те жи да об у хва ти и драм ске 
еле мен те и да има се ри ја ли зо ва ну струк ту ру, док он лајн-стри минг до зво ља ва се ри ја ма 
по пут Tran spa ren ta да за о би ђу тра ди ци о нал не те ле ви зиј ске уре ђа је. Иа ко на сле ђе 
сит ко ма и да ље про жи ма до ста те ле ви зиј ских (и стри мо ва них) са др жа ја, ње го ва кон-
вен ци о нал на есте ти ка (тех ни ка осве тље ња с ви со ким кљу чем, ви ше ка ме ра, фик сни 
сту дио, на сни мље ни смех гле да ла ца) као да све ви ше из у ми ре. Овај хи бри ди зо ва ни 
сит ком ма ње има ве зе са оним ка ко Брет Милс опи су је тра ди ци о нал ни сит ком као 
„тран спа рент ни” жа нр, ко ји у пред њи план ста вља вла сти ту ар ти фи ци јел ност уме сто 
да са кри ва на чи не на ко ји је кон стру и сан. Ока рак те ри сав ши га на тај на чин, Милс на ла-
зи да тран спа рент ност сит ко ма де лу је кроз учи та ва ње иде о ло шког са др жа ја ко ји пред-
ста вља исти ни тим, чак и ка да сво јим фор му ла ич ним кон зер ва ти ви змом „ар ха ич ну 
дру штве ну уло гу ко ме ди је за ме њу је ре пре сив но ко мер ци јал ном уло гом” (Mills 64–65). 
И обр ну то, са вре ме ни сит ко ми че сто усва ја ју есте ти ку ствар но сти, што се ви ди кроз 
при мер под жан ра co medy vérité (по Бре ту Мил су, или „mo cu men tary”1) по пу ла ри зо ва ног 
у се ри ја ма Шоу Ла ри ја Сан дер са (The La rry San ders Show, 1992–1998) и У кан це ла ри ји (The 
Of  ce, 2005–2013), ко је по Мил су „ну де ме сто за суп тил ну, али моћ ну кри ти ку те ле ви-
зиј ског ме ди ја” (78).

Нај и зра зи ти ји на чин на ко ји се ри ја Џил Со ло веј пр ко си ду бо ко уса ђе ном кон зер-
ва ти ви зму сит ко ма за си гур но се ви ди у ње го вим по ла зним прет по став ка ма: пен зи о-
ни са ни раз ве де ни про фе сор, ста нов ник от ме ног ло сан ђе ле ског Вест Сај да, од лу чу је 
се на би тан ко рак у про це су вла сти те тран зи ци је та ко што се пред сво је тро је од ра сле 
де це „ау то вао” – об зна нио да је тран срод на осо ба. Као и дру ге се ри је у исто риј ској 
про гре си ји све ве ће ви дљи во сти LGBTQIA за јед ни це, Tran spa rent се по зи ци о ни ра као 

1 Псе у до до ку мен тар на ко ме ди ја, до ку мен тар на па ро ди ја или „мо ку мен та рац”. (Прим. прев.)
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„пр ви” на аме рич кој те ле ви зи ји ко ји тран срод ни лик – од ма клих го ди на, иа ко тек на 
по чет ку про це са тран зи ци је – ста вља у сре ди ште про гра ма, иа ко се мо гу чу ти гла со ви 
не сла га ња ко ји твр де да иа ко је ме ђу сце на ри сти ма, про ду цен ти ма и кон сул тан ти ма 
у се ри ји би ло тран срод них осо ба, глав ну уло гу се дам де се то го ди шње Мо ре Пфе фер ман 
је ипак до био ци срод ни глу мац Џе фри Там бор. Као и Ана Ма кар ти ка да пи ше о ана-
лог ном слу ча ју Елен Де џе не рис и ње ној об ја ви из 1997. да је ле збеј ка (и као лик у свом 
сит ко му Елен и у ствар ном жи во ту), ако би смо дис кур зив но обе ле жи ли та кав ме диј ски 
до га ђај као „пр ви”, за ма гли ли би смо оста ле чи тљи ве тра го ве „квир не са” у исто ри ји 
те ле ви зи је у ко рист ин сти ту ци о на ли зо ва но про кла мо ва ног тре нут ка у мејнстри му 
ко јим се охра бру је „по пу лар но и про фе си о нал но раз у ме ва ње исто ри је сит ко ма – идеја 
да је жа нр ба ро ме тар дру штве них про ме на” (595). 

Џил Со ло веј је ин спи ра ци ју за сце на рио до би ла по сле „ау то ва ња” сво јих ро ди те ља 
у ка сном сред њем до бу, те иа ко она у ин тер вју и ма твр ди да се при др жа ва иза бра них 
лич них за ме ни ца и тер ми на (ре ци мо, Там бо ров лик је за њу увек „Мо ра”), за са му се ри ју 
се не мо же ре ћи да је у сва кој при ли ци ар ти ку ли са ла про све тље ну пер спек ти ву, ни ти 
да је из бе га ва ла род но не сен зи тив не опи се. По пут тен ден ци је ка про гла ша ва њу се-
ри је као „пр ве” у до ме ну LGBTQIA ре пре зен та ци је, по сто ји и ри зик од ко ри шће ња 
на ра ти ва о квир ау то ва њу; ти ме се под у пи ру ре пре зен та ци о не по ли ти ке ко је из но ва 
по твр ђу ју би нар не фор ма ци је ро да или сек су ал но сти ко ји ма се иден ти тет фик си ра 
као не што ста тич но, ши ро ко оме ђе но, и пре ма то ме по ли тич ки одр жи во. То је ри зик 
с ко јим се Tran spa rent хва та уко штац и ве што га са вла ђу је ар ти ку ли шу ћи Мо рин соп-
стве ни иден ти тет пре ко ин ди ви ду ал них, а не род них тер ми на. Иа ко Мо ра ин си сти ра 
да чла но ви по ро ди це ко ри сте ње но иза бра но име (уме сто до де ље ног) и осло вља ва-
ју је лич ним за ме ни ца ма жен ског ро да, она се на ду бљем ни воу не иден ти фи ку је са 
би нар ним озна ка ма ро да. У епи зо ди „Од ба ци ва ње” („The Let ting Go”), по пр ви пут се 
су о чив ши са ро ди те љем ко ји јој се пред ста вља као осо ба жен ског ро да, ста ри ја ћер ка 
Са ра пи та: „Хо ћеш да ка жеш, од са да ћеш се све вре ме обла чи ти као же на?” Мо ра јој 
од го ва ра ре че ни цом ко ја се нај ви ше ци ти ра у свим ре кла ма за се ри ју: „Не, ја са мо ка жем 
да се чи тав жи вот обла чим као му шка рац. То сам ја.” Мо ри но да ва ње гла са свом иден-
ти те ту ко ји об у хва та и оно што она на зи ва „мо јом жен ском стра ном”, ко ја се ипак не 
мо же од ре ди ти де ин ди ви ду а ли зу ју ћим до де љи ва њем јед не и/или дру ге кон фи гу ра-
ци је ро да, из но ва де фи ни ше транс ис ку ство у по гле ду ње го ве је дин стве но сти, а не 
ими та ци је. Ова кво ин ди ви ду а ли стич ко раз у ме ва ње по но во се чу је у епи зо ди „Мо па” 
(„Mop pa”) ка да се, при пре ма ју ћи се за пр во оку пља ње транс осо ба, Мо ра чу ди: „Ни ко 
ме ра ни је ни је ви део, сем ме не.”

Ме ђу по гре шним пред ста ва ма о тран ссек су ал но сти ко је твр до гла во оп ста ју – по-
пут опи са да су „за ро бље ни у по гре шном те лу” ко је су транс осо бе мо ра ле да ре ци-
ту ју да би им био до зво љен ме ди цин ски трет ман; фик са ци је на ге ни та ли је за ко је се 
прет по ста вља да их по се ду ју транс осо бе, али ци срод ни љу ди мно го че шће ма ни фе-
сту ју – јед на од оних ко је Tran spa rent отво ре но по би ја је сте ста па ње транс иден ти те та 
са сек су ал ним иден ти те том. Пи та ње Мо ри них сек су ал них скло но сти не ма ве зе ни са 
ње ним род ним иден ти те том, ни са тран зи ци јом; шта ви ше, чи ни се да је Мо ра да ле ко 
ма ње од сво је де це за па ње на ка да јој по ста вља ју пи та ња о сек су ал ној при влач но сти. 
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Ка да син Џош ка же: „Да ли то зна чи да је он геј?” а Са ра од го во ри: „Не, он и да ље во ли 
же не”, мла ђа ћер ка Али се уба цу је с опа ском: „У тех нич ком сми слу, то га чи ни ле збеј ком.” 
Њи хо во ау то мат ско ко ри шће ње за ме ни це у му шком ро ду и по ро дич них обе леж ја 
су ге ри ше до ког сте пе на нас је зик спре ча ва да пре о бли ку је мо род и сек су ал ност као 
флу ид не, ме ђу соб но не за ви сне ка те го ри је. У флеш бе ко ви ма ви ди мо пр ве Мо ри не 
по ку ша је у об ли ку сек су ал не игре да при зна та да шњој су пру зи Ше ли о сво јој ра сту ћој 
транс све сти, Мо ру ка ко ини ци ра во ђе ње љу ба ви док на вла чи Ше лин до њи веш. Што 
је Мо ри на са мо свест раз ви је ни ја, све су симп то ма тич ни ја кул ту рал на ста па ња ро да и 
сек су ал но сти и Мо ра по ку ша ва да об ја сни сво ја осе ћа ња да је транс осо ба и да се ухва-
ти с њи ма уко штац та ко што их су бли ми ра кроз еро ти ку. О ва жно сти те ди стинк ци је 
са зна је мо опет кроз флеш бе ко ве у епи зо ди „Нај бо ља но ва де вој ка” („Best New Girl”) 
ка да се Мо ра ис кра де са но вом при ја те љи цом Мер си – још јед ним сре до веч ним по-
ро дич ним „му шкар цем” и транс же ном ко ја то још ни је из ја ви ла – у Камп Ка ме ли ју, 
хе до ни стич ко уто чи ште за са мо про кла мо ва не тран све сти те, ко је ће се Мо ри учи ни ти 
ма ње го сто љу би вим ка да са зна да су прет ход ног кам пе ра оте ра ли због по чи ња ња 
хор мон ске те ра пи је. Док Мер си и оста ли кам пе ри ин си сти ра ју: „Ми смо и да ље му-
шкарци – тран све сти ти и тран ссек су ал ци, ни ка да се та два не ће сре сти”, за Мо ру је 
транс иден ти тет ви ше од тре нут не сек су ал не скло но сти или оно што Ше ли по ку ша ва 
да од ба ци као „ње го ва ма ла лич на на стра ност – сва ко је има”.

У исто вре ме, се ри ја Tran spa rent ис ти че да иа ко се род и сек су ал ност ме ђу соб но не 
од ре ђу ју, при си ље ност да се са кри ва не што су штин ски са мо о дре ђу ју ће као што је 
до жи вљај род ног иден ти те та има не из бе жне по сле ди це по вла сти те сек су ал не/емо-
ци о нал не од но се. По ку ша ва ју ћи да опи ше ус хи ће ње ко је је осе ти ла ка да се по но во 
сре ла са Та ми, де вој ком са ко ле џа, Са ра го во ри Мо ри: „То се ра ди ка да си за љу бље на, 
знаш?” Бол но је слу ша ти се дам де се то го ди шња ки њу док при зна је „Не баш”, те иа ко 
кри ти ча ре се ри је мо же обо дри ти то што у тој се зо ни не ма ни јед не тран ссек су ал не 
сце не у ко ју је укљу че на Мо ра, с об зи ром на то да еј џи зам и тран сфо би ја иду ру ку под 
ру ку, тај про пуст не из не на ђу је. По ред фо ку си ра ња на оне транс по је дин це ко ји ма је 
ус кра ће на ме диј ска па жња јер ни су ни мла ди, ни ле пи, се ри ја Tran spa rent до во ди у 
пи та ње оп ти ми зам ве ли ког де ла кул ту рал ног дис кур са LGBTQIA по пу ла ци је да се 
„ства ри по пра вља ју” и ра ди кал но се су прот ста вља ра сту ћем на ра ти ву те ле о ло ги је 
„срећ ни до кра ја жи во та”. У епи зо ди „Од ба ци ва ње” од је ку је упо зо ре ње Мо ри не но ве 
при ја те љи це Деј ви не (Алек сан дра Би лингс) ко је пре ти да оспо ри би ло ка кву од луч ност 
сит ко ма: „За пет го ди на, по гле да ћеш се у огле да ло и ни ко из по ро ди це не ће би ти по ред 
те бе.”

Та ко ђе је ра ди ка лан – и да је ви ше оп ти ми зма – од мак у се ри ји од че сто ви ђе них 
те ле ви зиј ских ре пре зен та ци ја изо ло ва них транс ли ко ва са на ра ти ви ма у ко ји ма се 
они по зи ци о ни ра ју као квир Дру го. Мо ра, као глав на ју на ки ња се ри је, не са мо што 
ни је на мар ги на ма, не го су и све тро је ње не де це без сум ње квир на ви со ко ин ди ви-
ду а ли зо ва не на чи не ко ји се не мо гу ла ко ка те го ри са ти. Као та кво, квир по ста је нор ма, 
док се обич ност де фа ми ли ја ри зу је, или чак па то ло ги зу је у сво јој крај њој фор ми, хе те-
ро фа лич ном ма ску ли ни зму – као у сце ни ка да Са рин муж Лен, ко ји жи ви одво је но од ње, 
до би је на пад бе са и пре ти на си љем због на вод не фе ми ни за ци је сво га си на од стра не 
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ле збиј ских ро ди те ља и мај чи ног транс оца. Сце на рист ки ња се ри је Со ло веј под се ћа 
нас на ма ње при мет ни, али све при сут ни еле мент сек су ал не флу ид но сти, уз ви ку ју ћи: 
„То ли ко је би сек су ал но сти у овој се ри ји! За бо ра ви те за бо ра вље ног Т. Где је за бо ра вље-
ни Б?“ (на ве де но у: Kirby). Сто га не из не на ђу је, има ју ћи у ви ду оно што опи су јем у књи зи 
На сло во Б – Би сек су ал ност у са вре ме ном фил му и те ле ви зи ји (The B Word: Bi se xu a lity in 
Con tem po rary Film and Te le vi sion) као ње ну кул ту рал ну (не)ви дљи вост, да се тер мин 
„би сек су ал ност” ни јед ном не из го ва ра то ком пр ве се зо не, али ни је за бо ра вљен. Са ри-
но пре љуб нич ко пе тља ње са бив шом де вој ком Та ми не ума њу је емо тив ну и сек су ал ну 
при влач ност ко ју осе ћа пре ма су пру гу Ле ну, што кул ми ни ра у њи хо вом по хот ном ста-
па њу у фи на лу се зо не, уз бол но при зна ње Сид да пре ма нај бо љој дру га ри ци Али га ји 
„ви ше од при ја тељ ских осе ћа ња” од мах по сле от кри ва ња да је у сек су ал ној ве зи са 
Али ним бра том Џо шом. И за Са ру и за Сид, при влач ност ни је мо но сек су ал но огра ни-
че на на иза бра ни ка ис кљу чи во јед ног по ла. Шта ви ше, сло же ност исто ри је ко ја про жи-
ма њи хо ву ли би ди нал ну ло ги ку (Са ри не не про жи вље не емо ци је пре ма Та ми на су прот 
бра ку ко ји је не ис пу ња ва; ма зо хи стич ка при влач ност ко ју Сид осе ћа пре ма Али и 
ква зи ин це сту о зна су бли ма ци ја тог од но са са Џо шом) сиг нал је сек су ал не слу чај но сти. 
Пре по зна ју ћи ко ли ко че сто жуд њом упра вља ју окол но сти и емо тив на по тре ба, се ри ја 
Tran spa rent при ка зу је ве ћу спрем ност да до сит них де та ља ана ли зи ра пра ви ла при влач-
но сти, не го да екс пли цит но из го во ри реч на Б. Шта ви ше, са гле да ва ју ћи сек су ал ну 
флу ид ност као нор му и та ко де фа ми ли ја ри зу ју ћи кул ту рал ни им пе ра тив пре ма оно-
ме што у књи зи На сло во Б на зи вам оба ве зном мо но сек су ал но шћу, се ри ја мо же се би 
да при у шти да не из го во ри реч на Б, а да не ућут ка би сек су ал ност, ни ти да је оста ви на 
мар ги ни. Не-из го ва ра ње та ко ђе има функ ци ју да обе ле жи сек су ал ност као по ја ву у 
не пре ста ном пре ви ра њу, чи ји се про та го ни сти по пут ствар них љу ди не мо гу све сти 
на фик си ра не иден ти те те.

Сек су ал на флу ид ност се у се ри ји до дат но по твр ђу је де фа ми ли ја ри за ци јом хе те-
ро ма ску ли но сти и ње ним про бле ма ти зо ва њем. Џо шо ва за пре па шће ност ка да схва ти 
да „че ти ри од пет Пфе фер ма на са да ви ше во ли пич ку” по ку шај је да се сло же ни ра спон 
же ља све де на по јед но ста вље не ана том ске де тер ми нан те, сиг на ли зу ју ћи та ко же љу 
цис му шкар ца да ми ни ма ли зу је опа сност ко ја му пре ти од па тер на ли стич ке фи гу ре 
ко ја се отво ре но иден ти фи ку је као же на („Нај те же је са де ча ци ма”, ка же Деј ви на Мо ри, 
са о се ћа ју ћи с њом. „Они не пре ста ју да у те би ви де свог оца”). И као што ви ди мо, Џо-
шо ва оп те ре ће ност ерот ском фик са ци јом на фи гу ру мај ке су ге ри ше ње го ву по тре бу 
за кон стру и са њем илу зи је ко јом би се бе за ва ра вао да је про сто стрејт. Ка да се јед ном 
от кри ју, из во ри ове фик са ци је пот пу но па то ло ги зу ју Џо ша и хе те ро ма ску ли ност ко ју 
он оли ча ва, иа ко на на чин ко ји у на ма пре иза зи ва са о се ћа ње не го осу ду. Ка да Са ра 
от кри је ста ра љу бав на пи сма ко ја је Џо шу пи са ла бе би си тер ка из де тињ ства Ри та, 
са кри ве на у обич ној ку ти ји од це ре а ли ја, она осе ћа га ђе ње, али ни је из не на ђе на. 
Иден тич ну ре ак ци ју има Али на флеш бек из епи зо де „Нај бо ља но ва де вој ка” ко ји при-
ка зу је Ри ту и Џо ша ка ко се не до лич но по на ша ју, што по ка зу је да је то би ла јав на тај на 
ко ју су омо гу ћи ли ро ди те љи пра ве ћи се да то не ви де и де мон стри ра крај њу не јед на кост 
њи хо вог од но са. Упи тав ши у са да шњем вре ме ну Ри ту да ли су ње го ви ро ди те љи зна ли 
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за њи хов од нос, Ри та од го ва ра на на чин ко ји сиг на ли зу је и њи хо во и ње но по ри ца ње: 
„На рав но да су зна ли. Тво ји ро ди те љи су ја ки љу ди. Би ли смо за љу бље ни.” Ри тин и 
Џо шов од нос је и у са да шњо сти очу вао чвр сти ну ве зе мај ка –син, што је по ка за но у 
пи лот-епи зо ди са сек су ал ним од но сом ко ји се од и гра ва ри ту ал но и ре гре сив но, сце-
ном у ко јој Ри та др жи Џо ша на гру ди ма и љу ља га. Али ис по ста вља се да је сце на још 
ого ље ни је тран сак ци о на, јер Џош не уз вра ћа емо ци је, али ипак оче ку је да је Ри та 
сек су ал но до ступ на ис кљу чи во ње му; „Осе ћај се као код ку ће”, ка же му она ка да Џош 
јед не ка сне ве че ри не на ја вље но уђе у њен стан. Ти ме се, шта ви ше, им пли ци ра да је 
она пре љуб ни ца; ка сни је, ка да он од ла зи, под се ћа га да јој је обе ћао да ће по пра ви ти 
кли ма-уре ђај. То што је иза бра но да се бол ни на ста вак њи хо ве муч не ве зе не при ка-
зу је кроз тра у ма тич не сце не се ри ју Tran spa rent чи ни ре а ли стич ни јом, али ни је ни шта 
ма ње де при ми ра ју ће јер се ви де Ри та осу ђе на на пот пу ну за ви сност и Џош на емо-
тив ну оба мр лост. То је јед на од не ко ли ко тај ни по ро ди це Пфе фер ман ко је, остав ши 
не при зна те и не раз ре ше не, тра гич но ко че раз ви так ње них чла но ва. До зво лив ши нам 
да за ви ри мо у те тај не, се ри ја Tran spa rent ефи ка сно рас крин ка ва аме рич ку по ро ди цу 
као ква зи ин це сту о зну и сек су ал но екс пло а та тор ску. Хва ле ћи „бру тал но ре а ли стич ки 
при ступ јед ној сје ба ној по ро ди ци”, Џек Хал бер страм ко мен та ри ше да „је дан од нај ве ћих 
до при но са се ри је ле жи у ње ној спрем но сти да се на све тлост да на из не се тру ло је згро 
аме рич ког по ро дич ног жи во та” и, до да ла бих, та ко ђе и аме рич ког по ро дич ног сит ко ма.

Об ја шња ва ју ћи рад са Ама зо ном тер ми ни ма као што је кул ту рал ни афи ни тет, Џил 
Со ло веј ка же: „Ви ше во лим да су мо ји са рад ни ци од оних ко ји по се ћу ју фе сти вал Бер-
нинг мен2 не го да сва ки дан иду на курс из гол фа. По ме ни је то глав на раз ли ка” (Ko blin 
& Ste e le). Још увек у фа зи на ста ја ња, пре не го што ће кре ну ти у ју риш у обла сти про из-
вод ње ори ги нал ног про гра ма, Ама зон ин стант ви део је ини ци јал ну епи зо ду Trans parentа 
по ста вио за бес пла тан стри минг фе бру а ра 2014, као део пи лот-се зо не, мо ле ћи гле да о-
це за ми шље ње, а да пре то га ни су раз ја сни ли у ко јој ме ри ће се се ри ја раз ви ја ти. Ова 
мар ке тин шка струк ту ра се при пи су је Ама зо но вој стра те ги ји ди фе рен ци ја ци је брен-
до ва, по ко јој се он по ста вља као по пу ли стич ка ал тер на ти ва пре сти жним так ма ци ма, 
као што су Ејч-Би-О и Нет фликс. Ама зон се да ље ди фе рен ци рао при вид ним иг но ри са-
њем реј тин га, од би ја ју ћи да јав но от кри ва ста ти сти ке о гле да но сти, не по ка зу ју ћи их 
чак ни про ду цен ти ма про гра ма. У по тра зи за по ве ћа њем бро ја прет плат ни ка Ама зон 
прај ма и при сту па руд ни ку њи хо вих по да та ка, ју ре ње за ри зич ним, ино ва тив ним са-
др жа јем би ла је стра те ги ја ко ју је при ме нио Ама зон у сти ца њу пред но сти. Адам Стерн-
берг при ме ћу је: „Та квог про гра ма се не би до та кла ни јед на на ци о нал на мре жа, пре-
ми јум ка на ли на ка блов ској мре жи би му при шли с опре зом; без раз ми шља ња би га се 
до че пао је ди но не ки но во на ста ли сер вис с на ме ром да диг не пра ши ну” (Ster nbergh, 88). 
Де сет епи зо да пр ве се зо не ко је је Ама зон пу стио 2014. до че ка но је са из ра зи тим оду-
ше вље њем, та ко да је дру га се зо на пу ште на 2015. Да рел Ха ма мо то твр ди да упр кос 

2 Bur ning Man – фе сти вал ал тер на тив не кул ту ре и ра ди кал ног ак ти ви зма ко ји се кра јем сва ког 
ав гу ста од 1986. одр жа ва у пу сти њи Блек Рок у се ве ро за пад ној Не ва ди, у гра ду спе ци јал но по диг-
ну том за ту при ли ку. (Прим. прев.)



по ку ша ју сит ко ма да од го во ри на дру штве не про ме не, „ко мер ци јал на при ро да ин сти-
ту ци ја ко је ства ра ју про гра ме не из бе жно во ди ка ‘ре пре си ји’” (Ha ma mo to 1). Ама зо но ва 
ре то ри ка пре у зи ма ња ри зи ка те шко би се мо гла пре ве сти у ра ди кал но од ри ца ње од 
ин те ре са ком па ни је, али је Ама зон фор му ли сао уго вор са Џил Со ло веј ма ње ри гид но 
не го што би то ура дио не ки ка блов ски ка нал, у сми слу да се Со ло ве јо вој га ран ту је да 
ако Ама зон не пре у зме се ри ју по сле фи нан си ра ња пи лот-епи зо де, сни мље ни ма те ри јал 
при па да њој и она мо же с њим да чи ни шта год јој је во ља. И упра во за то што Ама зон 
кон тро ли ше ра зно вр сна по слов на по ља, ла ко је до би ти од ре ше не ру ке и сло бод но 
ис тра жи ва ти при ли ком ства ра ња са др жа ја, а с том сло бо дом од ко мер ци јал ног дик-
та та и кре а тив ног над зо ра сти гла је и мо гућ ност да се пре и спи та ју са ме по став ке кор-
по ра тив но кон тро ли са не ме диј ске ре пре зен та ци је, а ти ме и са мог ка пи та ли зма.

А то је, по ме ни, нај зна чај ни је што је по стиг ну то у се ри ји Tran spa rent, зна чај ни је чак 
и од от кро ве ња о род ној и сек су ал ној флу ид но сти као по ти сну тим вред но сти ма аме-
рич ке по ро ди це. По што се хо мо нор ма тив не иде о ло ги је раз ви ја ју да би се одр жа ва ле 
та кве вред но сти у скла ду са ка пи та ли стич ким нео ли бе ра ли змом, по др шка је и да ље 
по треб на још по ти сну ти јој ком по нен ти струк ту ре при мар не по ро ди це: нов цу као 
осно ви од но са ње них чла но ва. От кри ва ју ћи јед ну од све про жи ма ју ћих и нај че шће 
не ги ра них по ро дич них тај ни, се ри ја функ ци о ни ше та ко што раз два ја по ро дич ни сит-
ком од ми то ло ги ја ка пи та ли зма. У ва жном есе ју из 1983. под на сло вом „Ка пи та ли зам 
и геј иден ти тет”, Џон Д’Е ми лио ло ци ра на ста ја ње геј иден ти те та уну тар исто риј ског 
раз во ја си сте ма сло бод ног ра да у ка пи та ли зму, као ре зул тат пре о бра жа ва ња за пад-
них дру шта ва од де вет на е стог ве ка, из по љо при вред них у ин ду стри ја ли зо ва не на ци је, 
што је мла дим љу ди ма омо гу ћи ло да жи ве одво је но од сво јих по ро ди ца и раст LGBTQIA 
за јед ни ца у град ским под руч ји ма. Још је дан кљу чан ути цај ко ји је ин ду стри ја ли за ци ја 
има ла огле да се у ре кон стру и са њу по ро ди це као емо тив не, а не про из вод не је ди ни це, 
ка ква је би ла у по љо при вред ним дру штви ма. Оту ђе ни од но во ство ре них при мар них 
по ро ди ца, квир по је дин ци су ско ва ли ал тер на тив на срод ства, упр кос то ме што су би ли 
жр тве ни јар ци јер су пред ста вља ли прет њу по ро ди ци – пра ва прет ња је, на рав но, 
би ло исто вре ме но оту ђе ње од вла сти тог ра да ко је ка пи та ли стич ки си стем под сти че 
и „сла бље ње ве за ко је су не ка да др жа ле по ро ди це на оку пу, та ко да њи хо ви чла но ви 
са да до жи вља ва ју ра сту ћу не ста бил ност на ме сту на ко јем су не ка да мо гли да оче ку-
ју сре ћу и емо ци о нал ну си гур ност” (D’E mi lio, 473). По ро ди ца ни је ви ше уто чи ште од 
за ла ка пи та ли зма, она је пре ка та ли за тор ко ји омо гу ћа ва да он ефи ка сно и не пре кид но 
функ ци о ни ше, ме сто ода кле се оп скр бљу је но вим ге не ра ци ја ма рад ни ка, обез бе ђу ју ћи 
им од мор од ра да и на гра ду за рад, ода кле и по ти че по тре ба за ње ним не пре ста ним 
ми то ло ги зо ва њем. Сто га је са свим уме сно што пи лот-епи зо да Transparentа по чи ње 
сце ном у ко јој Са ра па ку је школ ску ужи ну и ур ла на сво ју хи спа но а ме рич ку слу жав ку, 
док се њен муж ис кра да на свој ви со ко ква ли фи ко ва ни по сао, а да је пре то га ни је ни 
по здра вио. Ов де се крх ка хе ге мо ни ја аме рич ке при мар не по ро ди це од мах раз от кри ва 
као за ви сна од пот пла ће ног ра да у до ма ћин ству пот чи ње не же не дру ге ра се и оту ђе-
ног, ма ску ли ни зо ва ног кор по ра тив ног ра да.

Мо жда је нај у пе ча тљи ви ји, ако не и нај бе спре кор ни ји на чин на ко ји се ри ја по сти же 
„по вра так по ти сну тог”, за ко па ног уну тар по ро дич них сит ко ма и аме рич ке по ро ди це, 
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кроз упо тре бу че стих флеш бе ко ва, у сце на ма док је Мо ра (бив ши Морт) још увек у 
бра ку са Ше ли, са њи хо вих тро је де це код ку ће. Иа ко чест на фил му и те ле ви зи ји, и 
пре ма то ме до жи вља ван као не што нор мал но, флеш бек је сти ли стич ки ра ди кал но 
сред ство у сво јој ре флек сив но сти и не ли не ар но сти, а ње го ва при ме на увек сиг на ли-
зи ра не ку уз не ми ре ност – би ло да се ра ди о тра у ми из про шло сти ко ја ути че на са да-
шњост или на то ли ко при јат но се ћа ње да ства ра жуд њу за по врат ком у про шлост. Флеш-
бе ко ви, шта ви ше, слу же гле да о ци ма да се иден ти фи ку ју са ли ко ви ма кроз су бјек тив но 
ис ку ство про шло сти ко ја се от кри ва у флеш бе ко ви ма. Флеш бе ко ви ре ви ди ра ју кул-
ту рал не обра сце од у пи ру ћи се не ис то риј ским, не кон тек сту а ли зо ва ним на ра ти ви ма, 
а исто вре ме но сти ли стич ки пре но се ак си ом Ви ли ја ма Фок не ра да „про шлост ни ка да 
ни је мр тва. Ни је чак ни про шлост.”

У на по ру да ћер ки Са ри у епи зо ди „Од ба ци ва ње” об ја сни ве ли ку бри гу ко ју је осе-
ћа ла што мо ра да жи ви у тај но сти, Мо ра ево ци ра не са мо вла сти то, не го и ко лек тив на 
ис ку ства са мо по ри ца ња и оту ђе но сти на ко ју су би ле осу ђе не чи та ве ге не ра ци је квир 
по је ди на ца: „Љу ди су во ди ли тај не жи во те, и љу ди су во ди ли ве о ма уса мље не жи во те.” 
Као тра ги чан опис Мо ри ног пот пу но квир усло ва да са за ка шње њем до ђе за сто, у 
ко јем се бес пре кор но ста па ју про шлост и са да шњост да би озна чи ле њи хо ву ме ђу-
соб ну ве зу, епи зо да се за вр ша ва флеш бе ком у ко јем ви ди мо не ка да шњег Мор та ка ко 
се вра ћа с по сла и умор но се освр ће по по ро дич ној ку ћи. У иден тич но ка дри ра ном 
окви ру, Морт се пре о бра жа ва у да на шњу Мо ру, за гле да ну у фан та стич ну про јек ци ју 
свих пет Пфе фер ма на, оку пље них за ве че ром не где око 1994. Пре ме шта ње Мо ре у 
Мор та, ко је се осе ћа из ње ног ма ску ли ног род ног соп ства и до ма ћег жи во та, дир љи во 
је ви зу а ли зо ва но дис тан ци ра ним из ра зом ње ног ли ца, ко је је исто вре ме но и уву че но 
у ту сце ну и ис кљу че но из ње. 

Се ри ја Tran spa rent не за у ста вља се са мо на кон тра сту из ме ђу квир и стрејт ис ку-
ста ва по ро дич ног жи во та, већ и она сâм по ро дич ни жи вот чи ни да бу де квир, а са њим 
и по ро дич ни сит ком кроз от кри ва ње из о па че но сти у тај на ма ко је он са кри ва и ла жи-
ма ко је при по ве да. „Смрт па три јар ха” – и ра ђа ње Мо ре – са свим је аде кват но спо је но 
са пре но сом имо ви не ка да Мо ра (ко ја је за де цу још увек Морт) не успе ва да се по ја ви 
то ком пи лот-епи зо де, об ја вљу ју ћи уме сто то га сво ју на ме ру да про да ку ћу. Мо дер ни-
стич ко уто чи ште оних из Лос Ан ђе ле са ко ји су да ле ко од ни ских при ма ња, ра сно из-
ме ша ни Ист Сајд (за ко ји Са ра ка же да га њен сно бов ски муж на зи ва „ге том”), се ди ште 
по ро ди це Пфе фер ман сим бо лич но леб ди над сре ди штем пр ве се зо не се ри је и рас-
крин ка ва по ро дич не ве зе. Ка да Мо ра по ну ди ку ћу нај ста ри јој ћер ки Са ри, мла ђа 
де ца Џош и Али екс пло ди ра ју. „Она већ има јед ног што је из др жа ва! Шта ће јој дру ги?”, 
пи та Али. Ова (но ми нал но) од ра сла де ца на ста ви ће да се под ба да ју због на след ства, 
док се ку ћа пра зни због ре но ви ра ња и на све тло да на ис пли ва ва све ви ше успо ме на. 
Тран сфор ми са на, али и да ље пре по зна тљи ва, ку ћа је као Мо ра – де ца у њој ви де и 
оба ве зу и уто чи ште, али не ски да ју очи с мо гу ћег про фи та и Мо ра се пи та: „Ка ко ли 
сам по ди гла тро је ова ко се бич не де це?” По што је на пу сти ла Ле на, Са ра у ку ћи тра га 
за уто чи штем и уско ро усе ља ва Та ми и по ро ди цу ко ју њих две де ле, до го во рив ши се 
са Мо ром да је ку ћа ње на под усло вом да то не ка же бра ту и се стри. Мо ра исто та ко 
да је па ре Џо шу, ко ји пла ни ра по слов ни по ду хват у му зич кој ин ду стри ји, и Али, ко ја се 
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на крат ко за ин те ре со ва ла за ди плом ски курс из жен ских сту ди ја. У сва три слу ча ја, Мора 
на гла ша ва да тран сак ци ја за ви си од њи хо вог обе ћа ња да је не ће от кри ти дру гој де ци 
– тај но ви тост иде ру ку под ру ку са нов цем и по ро дич ном по др шком. Ке ли Кор дуц ки 
на ла зи да иа ко сва ки Пфе фер ман има при ви ле ги ју да се са мо ак ту а ли зу је, „упра во у тој 
за јед нич кој по др шци и охра бре њу по ро ди це по је ди нач ни чин по ста је ко лек тив ни, па 
чак и по ли тич ки” у сво јој „фун да мен тал ној су прот ста вље но сти до сад ном на ра ти ву по-
зног ка пи та ли зма... у ко јем се на рад гле да као на сред ство уну тра шњег спа се ња и сврху 
по се би”. Сло жи ла бих се у ме ри у ко јој се ри ја Tran spa rent од ба цу је ка пи та ли стич ки рад 
као ис пу ња ва ју ћи (је ди ни лик ко ји про на ла зи сми сла у сво ме ра ду је сте ра бин Ра кел 
Фејн, ма да ми слим да је се ри ја ма ње од луч на у по гле ду пре ве ли ког вред но ва ња нов ца 
и по ро дич них ве за, уме сто опу но мо ћа ва ња по је дин ца, ко ју под сти че фи нан сиј ска за-
ви сност). Раз ва љи ва њем оно га што Сид на зи ва „ка би не том тај ни по ро ди це Пфе фер-
ман”, се ри ја при зна је емо тив но по ро дич но са у че сни штво у ка пи та ли стич ком си сте му 
из ра бљи вач ког ра да ко ји ње го ве чла но ве чи ни емо ци о нал но и – има ју ћи у ви ду не-
скло ност Пфе фер ма но ве де це ка ра ду за пла ту – фи нан сиј ски за ви сним.

По што је пре ста ла да пре ћут ку је свој род ни иден ти тет, из Мо ре из ла зи низ под јед-
на ко по ти сну тих сен ти ме на та ко ји вр ху нац до сти жу у фи на лу се зо не – епи зо ди „За што 
по кри ва мо огле да ла?” („Why Do We Co ver the Mir rors?”) – са Али ним от кри ћем да јој је 
би ло до зво ље но да от ка же бат ми цву са мо за то што је Мо ра је два че ка ла да оде у 
Камп Ка ме ли ју. Ова ве за из ме ђу две це ре мо ни је „са зре ва ња у же ну” од зва ња то ком 
за вр шне шпи це се зо не, то ком ко је се пре пли ћу сли ке по ро дич ног фил ма о про сла ви бар 
или бат ми цве сре ди ном два де се тог ве ка са ин сер ти ма из фил ма Кра љи ца (The Qu e en, 
1968), до ку мен тар цу о жен ским ими та то ри ма из чи та ве Аме ри ке ко ји се над ме ћу на 
так ми че њу у ле по ти у Њу јор ку 1967. По што је про пу сти ла је вреј ски ри ту ал са зре ва ња, 
Али још ду бље то не у ре гре сив но ста ње ин фан тил но сти, у ко јем су све тро је де це, и 
пр ко си по ро дич ном ко ду ћу та ња. Об у че на у оде ло са кра ва том, крат ко оши ша на, чиме 
ма ни фе сту је сво ју род ну флу ид ност, раз ја ре на Али се су прот ста вља Мо ри: „Да ћу тим? 
Је ли то на ша по ро дич на ре ли ги ја? Тај на! ‘Ево ти не што па ра за ко леџ, али не мој ни ком 
да ка жеш. Не мој ре ћи Џо шу и Са ри.’ За што ми увек гу раш не ки но вац?” Мо ра јој исто 
та ко бе сно од го ва ра: „За то што, ле па мо ја де вој ко, ти ни шта не умеш да ра диш... Да јем 
ти да имаш за жи вот”, и ти ме за це мен ти ра ње ну ин фан тил ност, за ко ва ну у ста ту су 
из др жа ва ног ли ца. Али, ко ју у пи лот-епи зо ди нај пре ви ди мо ка ко при ма „за јам” од 
Мо ре, очи глед но не пр ви пут, фи нан сиј ски је нај за ви сни ја од све тро је де це, по ро дич-
на „бе ба”, оте ло вље ње по ти сну тих енер ги ја емо тив не уце не ко ја је под ка пи та ли змом 
за ра зи ла по ро дич ну ди на ми ку. За фр ља чив ши нов ча ни це ка Мо ри у на сту пу бе са 
про тив ро ди тељ ског ау то ри те та, Али је при мо ра на да при зна да је при вид но по ро-
дич на љу бав за пра во усло вље на. „По што ни си ви ше на плат ном спи ску, да ли ти се 
са да сви ђам?”, пи та је Мо ра. „Да ти ни сам да ва ла но вац, да ли би уоп ште са мном раз-
го ва ра ла?” Али на ово ни шта не ка же и ње но ћу та ње го во ри ви ше од ре чи; окре ће се 
и од ла зи од ку ће, али са мо да би се уве че вра ти ла, по ра же на, се да за тр пе за риј ски 
сто, по кор но при зна ју ћи да не уме да по бег не од по ро дич них ве за.

Нео бич но је, мо жда чак и обес хра бру ју ће, што се ова кво раз от кри ва ње аме рич-
ке по ро ди це у ка пи та ли стич ком си сте му по ја вљу је под окри љем Ама зо на, ги ган та 
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он лајн-тр го ви не под чи јом ве ли чи ном су, ра ди оства ре ња до ми на ци је на тр жи шту, 
де сет ко ва не пра ве књи жа ре, ма ле по ро дич не про дав ни це и угу ше ни на по ри син ди-
кал ног ор га ни зо ва ња рад ни ка. У за вр шном есе ју, Д’Е ми лио по зи ва да се ор га ни зу ју 
„струк ту ре и про гра ми ко ји ће по мо ћи да не ста ну гра ни це ко је изо лу ју по ро ди цу” 
ка ко би се кон стру и са ло „дру штво уте ме ље но на јед на ко сти и прав ди, уме сто на из-
ра бљи ва њу и пот чи ња ва њу, дру штво у ко јем се ау то ном ност и си гур ност ме ђу соб но 
не ис кљу чу ју, не го ко ег зи сти ра ју” (D’E mi lio, 475). При кра ју се зо не, Мо ра по чи ње да 
ства ра та кве емо тив не за јед ни це, по ве зу је се са но вим при ја те љи ца ма и осо ба ма од 
по ве ре ња, Деј ви ном и Ши, чи је ли ко ве игра ју транс глум ци. Та ко ђе ви ди мо и Мо ри но 
и Ше ли но по ми ре ње и пре о бра жај њи хо вог не ка да ток сич ног бра ка у од нос уза јам не 
по др шке, о че му све до чи Ше ли на упо тре ба жен ског ро да за ме ни це ка да сво јој де ци 
при ча о Мо ри: „Она се бри не о ме ни.” Упр кос овим на из глед оп ти ми стич ним по ру ка-
ма, у по след њим ми ну ти ма пр ве се зо не се ри је она се дис тан ци ра и од Д’Е ми ли о вог 
ма шта ња о фор ми ра њу ал тер на тив ног срод ства и од уто пиј ског раз ре ше ња ка кво 
ну де кон вен ци о нал ни сит ко ми при ка зу ју ћи крај ње на тег ну то по нов но оку пља ње 
по ро дич ног кру га Пфе фер ма но вих. Ко ли ко ду бо ко су тај не би ле са кри ва не и ка кве 
по сле ди це то још но си кул ми ни ра са Џо шо вим от кри ћем да је Ри та да ла на усва ја ње 
њи хо вог си на за ко га ни је ни знао да по сто ји и за ко га Пфе фер ма но ви, ка да се пр ви 
пут по ја ви на по ро дич ном ску пу, гре шком ми сле да је „још јед на Ри ти на ти нејџ играч-
ки ца”. Док се Џош си ну Кол то ну ис по ве да да ће му би ти лош отац, овај га уми ру је: „Шта 
год бу де, увек ћу те во ле ти.” Но, Кол то но во уве ра ва ње да пре ма ње му га ји без у слов ну 
љу бав пре се ца сце на сва ђе ко ја из не на да из би ја из ме ђу Али и Мо ре, те иа ко Кол то на 
до че ку ју за сто лом са до бро до шли цом, Џош из бе га ва да от кри је ње гов иден ти тет, док 
је Ри та упа дљи во по ву че на у се бе. Иза брав ши да ре кон стру и ше би о ло шку по ро ди цу, 
се ри ја Tran spa rent то чи ни по ли ни ји кон зер ва ти ви зма, што је до дат но пот кре пље но 
Карл то но вим уче шћем у хри шћан ској мо ли тви. Од ба цив ши Са ри но удва ра ње у прет-
ход ној сце ни, Лен јој упу ћу је по след ње ре чи: „Не же лим да бу дем тај на. Са мо за то што 
си из ове по ро ди це не зна чи да си као ова по ро ди ца”, по ну див ши та ко на ду да ће она 
мо жда да се ус про ти ви по ро дич ном ко дек су. Али Са ра се по но во вра ћа на при кри ва-
ње сво је тај не исто ри је и об ја вљу је ка ко тре ба да се вен ча са Та ми, што је још јед но 
учвр шћи ва ње (хо мо)нор ма тив ног ри ту а ла, што те ра Мо ру да се опет ла ти свог па три-
јар хал ног ау то ри те та и ка же: „Ни си ме пи та ла, али ја то одо бра вам.” Сти дљи во сто је ћи 
по стра ни, Али је по зва на да се пре да док је Ше ли, те то ше ћи је, на го ва ра: „До ђи, се ди 
по ред ма ми це.” По след ња сли ка ре пли ка је већ спо ме ну те сце не из епи зо де „Од ба ци-
ва ње” у ко јој се ста па ју про шлост и са да шњост, оста вља ју ћи Пфе фер ма но ве за кло ње не 
истом фа са дом по ро дич ног жи во та. Ипак, ка да Мо ра уз вик не: „Oy ge va ult” – из раз на 
ји ди шу ко ји би се гру бо мо гао пре ве сти као „те шко ме ни” – ова за вр шна ре че ни ца на-
го ве шта ва да по ро дич не не во ље још ни су го то ве, и да ће дру га се зо на се ри је на ста ви ти 
да ис пи ту је не во ље са по ро ди цом.
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