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ПРА ШИ НА У ОЧИ МА: ЗА ШТО НЕ ВО ЛИМ  
ЉУ ДЕ СА МЕН ХЕТ НА1

Осе ћам се као пар ти бреј кер због овог што ћу ре ћи, али нај бо ље је да то од мах са-
оп штим: не во лим Љу де са Мен хет на. (...) Вр ло је те шко пи са ти о не га тив ној естет ској 
ре ак ци ји без осу ђи ва ња ту ђих уку са или се уба ци ти у ре жим убе ђи ва ња гле да ла ца 
да је за до вољ ство ко је им та се ри ја да је у не ку ру ку по гре шно и нео прав да но. Али не-
мам на ме ру да уве ра вам ико га да је мо ја ре ак ци ја бо ља или пре ци зни ја од ре ак ци је 
не ког дру гог – ов де сам да по де лим не што, а не да се пре пи рем. (...) Сто га раз мо три те 
мој есеј као естет ски пу то пис про ис те као из два не у спе шна по ку ша ја да ужи вам у 
Љу ди ма са Мен хет на и да уви дим њи хо ву вред ност, те као раз ми шља ња о раз ло зи ма 
због ко јих сам та ко хлад но ре а го вао на ту се ри ју. (...) Љу ди са Мен хет на за у зи ма ју ме сто 
у сре ди шту мог ха би ту са – за јед но са дру гим се ри ја ма на ка блов ским ка на ли ма као 
што су HBO, Show ti me и FX, она је део та ла са „ква ли тет них те ле ви зиј ских“ драм ских 
се ри ја ла ко ји је по ди гао кул тур ну вред ност тог ме ди ју ма у пр вој де це ни ји два де сет 
пр вог ве ка и по слу жио као пред мет ве ли ког де ла мог ака дем ског ис тра жи ва ња и 
лич ног ужи ва ња то ком те де ка де (ви де ти: Mit tell, 2006). Та се ри ја оби лу је кул тур ним 
ре фе рен ца ма ко је на и ла зе на плод но тле код ме не као про фе со ра и ис тра жи ва ча 
ме ди ја и ла ска ју мом ина че езо те рич ном по зна ва њу исто ри је огла ша ва ња и ме ди ја у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма. Го то во сви мо ји са рад ни ци из ака дем ског и кри тич ког ми љеа 
ко ји се ба ве те ле ви зи јом во ле ту се ри ју и твр де да је оба ве зна у мом про фе си о нал ном 
окру же њу и у кру го ви ма с ко ји ма де лим лич ни укус. Де лу је да је то се ри ја ство ре на 
за ме не, па сам по ку шао да по твр дим ту прет по став ку та ко што сам за ро нио у њу. 
За што та прет по ста вље на љу бав ни је за жи ве ла? Раз ми шља ју ћи о том пи та њу, ис ти чем 
сво ју есте ску ре ак ци ју ка ко бих до не кле ра све тлио ме ха ни ку уку са и те ле ви зиј ског 
за до вољ ства. Де таљ ним освр том на Љу де са Мен хет на, по ку ша вам да не по ста нем 
ан ти фан бу ду ћи да по шту јем пре ви ше љу ди ко ји во ле ту се ри ју да бих ак тив но ло би рао 
про тив ње или осу дио њи хо во за до вољ ство. Пре ма ис тра жи ва њи ма Џо на та на Гре ја, 
ан ти фа но ви су афек тив но пре да ни у сво јој од бој но сти пре ма кул тур ном пред ме ту и 

1 Џеј сон Ми тел, те о ре ти чар ТВ се ри ја, био је по зван да на пи ше есеј за књи гу о се ри ји Љу ди са Мен-
хет на ко ју је об ја вио Du ke Uni ver sity Press, на ро чи то за то што су уред ни ци зна ли да има не га тив но 
ми шље ње о тој се ри ји да би ти ме до при нио ра зно ли ко сти збор ни ка. По вла сти тим ри је чи ма, 
при хва тио је „иза зов“ да би про ми слио о дје лу ко је му се не сви ђа, а да при том не упад не у пре зир-
но од ба ци ва ње се ри је, не го да есеј по слу жи као по че так есте тич ки и ева лу а циј ски ар гу мен ти ра не 
рас пра ве о се ри ји. Иа ко је ау тор су дје ло вао у уре ђи ва њу и ре ви зи ји тек ста, есеј на кра ју ни је об ја-
вљен у књи зи не го га је ау тор об ја вио на свом бло гу: Just TV, 29. 7. 2010, иза звав ши рас пра ву о за да-
ци ма ме диј ског кри ти ча ра. Нај по зна ти ји од го вор на Ми те лов есеј је онај др Ија на Бо го ста, ди зај-
не ра ви део-ига ра, ау то ра де сет ка књи га, про фе со ра ме ди ја на аме рич ком ко ле џу итд. (прим. ур.)
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ужи ва ју да се пре пи ру с ње го вим фа но ви ма, уме сто да па сив но иг но ри шу по сто ја ње 
пред ме та ко ји пре зи ру (Gray, 2003). Но, јед но став ним из ра жа ва њем и об ја шња ва њем 
не га тив ног ста ва пре ма не че му што не ки во ле, обо жа ва те љи че сто ска чу да бра не 
свој укус и по ку ша ва ју да се рас пра вља ју с кри ти ча ри ма. У ди ску си ја ма о мо јим ре ак-
ци ја ма с број ним при ја те љи ма ко ји во ле Љу де са Мен хет на, бр зо смо до шли до рас-
пра ве о то ме чи је је ис ку ство и ра су ђи ва ње ва лид ни је и вер ни је у од но су на се ри ју, 
а то се углав ном за вр ша ва ло не при јат ним и не за до во ља ва ју ћим за кључ ком да се 
сла же мо да се не сла же мо.

Ако ни смо вољ ни да по сма тра мо укус као ис кљу чи во нео бја шњив ин ди ви ду ал ни 
до жи вљај – што ја ни сам – ва жно је да из бли за по гле да мо естет ске ре ак ци је и ана ли-
зи ра мо ка ко гле да о ци ре а гу ју на тек сто ве у ко ји ма ужи ва ју док им се они исто вре ме но 
не до па да ју. На дам се да ће за ла же ње у естет ску ре ак ци ју не до па да ња по ну ди ти не ке 
уви де у на чин на ко ји тек сто ви и на ши гле да лач ки про це си за јед но об ли ку ју кул тур но 
по ље те ле ви зи је. На дам се да мој не га тив ни при каз не ће по ква ри ти ни шта од за до-
вољ ства број них чи та о ца ко ји во ле ову се ри ју, већ да ће их ин спи ри са ти да раз ми сле 
шта је то у ве зи с Љу ди ма са Мен хет на што мо жда ко му ни ци ра дру га чи је с они ма 
ко ји ни су убе ђе ни у њен ква ли тет. 

(...) Вре ди раз ми сли ти о уло зи обо жа ва ла ца уну тар ака дем ског про у ча ва ња ме ди ја, 
не као о за себ ном пред ме ту ана ли зе већ као о струк тур ном аспек ту ис тра жи ва ња. Ми 
ху ма ни сти ча ри се обич но не од ре ђу је мо као обо жа ва те љи пред ме та свог ис тра жи-
ва ња иа ко су на ше прак се струч но сти, са би ра ња по да та ка, кри тич ке ана ли зе, де ље ња 
и ужи ва ња че сто при лич но „обо жа ва тељ ске“, би ло да се ра ди о Ал фре ду Хич ко ку или 
Џејн Остин, или чак те о ре ти ча ри ма кул ту ре, ко је је та ко раз и гра но про у ча вао Алан 
Ма ки (2007). Али мно ги про у ча ва о ци са вре ме не по пу лар не кул ту ре из ака дем ског окру-
же ња пра те Хен ри ја Џен кин са та ко што ис ти чу сво ју вер ност као „aka-фа но ви“, што 
је хи брид кри ти ча ра из ака дем ског и обо жа ва тељ ског ми љеа ко ји пре по зна ју и пре-
пли ћу ин те лек ту ал не и емо ци о нал не кул тур не ан га жма не. Иа ко ми као про у ча ва о ци 
ме ди ја не пи ше мо са мо о то ме што во ли мо, ве ћи на књи га усред сре ђе них на „ква ли тет-
ну те ле ви зи ју“ по ка зу је да до па дљи вост се ри ја као што су Ба фи, уби ца вам пи ра, Поро-
ди ца Со пра но, а сад и Љу ди са Мен хет на, ука зу је ка ко је укус че сто ви ше од фак то ра 
мо ти ва ци је за на ше ака дем ско ис тра жи ва ње не го што то при зна је мо. Тре ба ло би при-
зна ти сво је „фа нов ске“ (или „ан ти фа нов ске“) тен ден ци је у по гле ду пред метâ про у ча ва-
ња, по сма тра ју ћи обо жа ва тељ ске прак се као са став ни део на шег ака дем ског прег ну ћа 
та ко што ће мо ува жи ти на чин на ко ји укус об ли ку је ода бир оног о че му ће мо пи са ти.

Не при ја тан естет ски до жи вљај

(...) За до вољ ство је не у хва тљив, али есен ци ја лан аспект кон зу ми ра ња кул ту ре. 
Иа ко раз ли чи ти те о рет ски мо де ли за до вољ ства твр де да је тај до жи вљај за сно ван на 
под све сним по ти сну тим им пул си ма или по ли тич ким сим па ти ја ма, ја др жим да је за-
до вољ ство у те ле ви зиј ским се ри ја ма, ко је по вре ме но на ла зим или не, при мар но ис пре-
пле та но с естет ском ре ак ци јом. Есте ти ка сва ка ко ни је одво је на од пси хо ло ги је или по-
ли ти ке, али се не мо же ни све сти на њих – да је та ко, бар пре ма ре чи ма Пје ра Бур ди јеа, 
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во лео бих Љу де са Мен хет на, бу ду ћи да та се ри ја оби та ва упра во у мом ква дран ту 
ви со ко кул тур ног ка пи та ла и про сеч ног еко ном ског ка пи та ла (Bo ur di eu, 1987). Од су-
ство мог за до вољ ства при гле да њу те се ри је нај бо ље се дâ раз у ме ти ди ја ло шки, у 
по ре ђе њу с оним у че му љу би те љи те се ри је ужи ва ју. У раз го во ру с при ја те љи ма о 
Љу ди ма са Мен хет на и чи та ју ћи кри тич ке хва ло спе ве, за кљу чио сам да су ово три 
су штин ска ти па за до вољ ства ко је они цр пе из се ри је: ви зу ел на рас кош сти ла да тог 
пе ри о да; под тек сту ал ни ко мен та ри о аме рич кој исто ри ји и аме рич ком иден ти те ту; и 
емо ци о нал на иден ти фи ка ци ја ко ја се мо же ус по ста ви ти с ли ко ви ма и њи хо вим дра-
ма ма. Де лу је да сва ки од тих аспе ка та – ви зу ел ни, ин тер пре та тив ни и емо ци о нал ни 
– ну ди естет ски ан га жман за број не фа но ве се ри је, а да у ме ни бу ди рав но ду шност и 
дис тан ци ра ност. Ис тра жи ва њем сва ког од њих до из ве сне ду би не мо гло би се ис та ћи 
ка ко функ ци о ни ше (или то не успе ва) есте ти ка те се ри је у по гле ду увла че ња гле да ла ца 
у свој на ра тив ни свет. 

(...) Из гле да да обо жа ва те љи во ле ка ко она из гле да, ка ко обра зу је бо га ту ви зу ел ну 
рас кош ко ја об на вља ур ба ни де кор ви со ког сти ла из ше зде се тих го ди на два де се тог 
ве ка – леп про дук циј ски ди зајн ис пу њен ле пим љу ди ма у ле пој оде ћи. Не по ри чем да 
је из глед се ри је струч но ура ђен и да исто риј ска тач ност об у хва та осе ћај пра во вре-
ме ног сти ла ко ји је ди ван и из у зет но леп. Те ле ви зи ја је већ одав но ме диј ко ји за не ма-
ру је сло же ност ви зу ел ног сти ла и тра ди ци о нал но се фо ку си ра на јед но став ни је (и 
ма ње ску пе) фор мал не еле мен те као што су за плет и глу ма, те сто га, као за го вор ник 
естет ских мо гућ но сти те ле ви зи је, це ним па жњу Љу ди са Мен хет на у по гле ду ди зај на 
и ви зу ел ног из гле да. Али као и се ри ја у це ли ни, тај стил ме оста вља рав но ду шним. 
Ње гов ди зајн до жи вља вам као па ме тан трик, као од јек те мат ског ис тра жи ва ња огла-
ша ва ња као до ми нант ног ме ста кон стру и са не сли ке ко ја де фи ни ше ви зу ел ну кул ту ру 
по сле рат не Аме ри ке – пре ма под тек сту ко ји се про те же кроз це лу се ри ју, ко мер ци-
јал на кул ту ра кре и ра иде а ли зо ва не по вр шне сли ке ко је за та шка ва ју не до ку чи ви је 
исти не или кул тур не те ско бе. Се ри ја Љу ди са Мен хет на кри ти ку је по тро ша че ко ји 
при хва та ју кон стру и са ну сли ку огла ша ва ња, али да ли крај ње ве штач ки стил ски сјај 
те се ри је има слич ну функ ци ју? Да ли гле да о ци ко је до ти чу ле па окру же ња, оде ла и 
те ла ко ја у њи ма оби та ва ју, по ста ју жр тва об ма не чи ја је су шти на да је стил из над са-
др жи не, а ко ју про да је аген ци ја Стер линг Ку пер? Док се се ри ја пре тва ра у ро бу и пред-
мет обо жа ва ња пу тем па ра тек сто ва као што су ава та ри Љу ди са Мен хет на, во ди ча за 
кок те ле и те сто ва „Ко сте од Љу ди са Мен хет на?“, склон сам ми шље њу да стил раз от-
кри ва ин хе рент ну хи по кри зи ју у се ри ји, баш као што не из бе жно ре кла ми ра ње и про-
из вод ња јед но крат ног от па да под ри ва ан ти по тро шач ке еко ло шке по ру ке у фил му 
ка кав је Во ли. По сто ји не сла га ње не раз дво ји во од при хва та ња и ему ли ра ња стил ског 
сми сла се ри је ко ја ре дов но ис ти че мар ке тин шке ма ни пу ла ци је и ства ра ње по тро шач ке 
све сти. Ка ко да по ми ри мо кри тич ке пред ста ве иде а ли зо ва них ви зи ја аме рич ке кул-
ту ре кон стру и са не огла ша ва њем и на из глед ау тен тич ну (и исто вре ме но иде а ли зо ва ну) 
бли ста ву сли ку Њу јор ка ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка у тој се ри ји? При хва та ње 
ди зај на као при мар ног за до вољ ства де лу је ин те лек ту ал но не ком па ти бил но с кри тич ком 
оштри цом се ри је, што ука зу је или на уну тра шње не до след но сти у тек сту или на ра ши-
ре но по гре шно иш чи та ва ње упо тре бе сти ла у се ри ји. Као осо ба ко ја се не ус хи ћу је 



ви зу ел ним сег мен ти ма са мим по се би, те шко ми је да раз у мем ка ко се гле да о ци сна-
ла зе на том те ре ну и ка ко успе ва ју да по ми ре ту при вид ну кон тра дик тор ност. За мно-
ге обо жа ва те ље, исто риј ска вер ност има функ ци ју да се ри ји дâ осо бен из глед ко ји је 
из два ја од ве ћи не ме ди ја сме ште них у са вре ме но до ба, те да успе шно кре и ра тек сту-
ал ни вре ме плов ко ји вра ћа гле да о це кроз вре ме по мо ћу фик циј ских сред ста ва ви зу-
ел ног при ка за. Али функ ци ја тог вре ме пло ва – оли че на у фа но ви ма ко ји ка жу: „Хо ћу да 
жи вим у све ту Љу ди са Мен хет на!“, што сам че сто ви ђао по фо ру ми ма на ин тер не ту 
– де лу је не спо ји во с екс пли цит ном кри ти ком илу зи је но стал ги је, на ро чи то она ко како 
је то сро че но у епи зо ди „Вр те шка“. Чи ни се да ова се ри ја те жи да ство ри свет ко ји је 
исто вре ме но и до па дљив гле да о ци ма, као иде а ли зо ва но но стал гич но ме сто, и пред мет 
кул тур не кри ти ке, што је су прот ста вље ност ко ју сма трам да је не мо гу ће или ин те лек-
ту ал но по ми ри ти или естет ски до жи ве ти.

Жа нр исто риј ске дра ме ко јем при па да ју Љу ди са Мен хет на ни је са мо сме штен 
уну тар вла сти тог сти ла, већ и об ли ку је ње гов кул тур ни ко мен тар, об у хва та ју ћи ње го ва 
ви зу ел на и ин тер пре та тив на за до вољ ства. Не ма сум ње да та се ри ја ко ри сти со фи сти-
ци ра ну фор му дру штве ног ан га жма на је дин стве ну за свој се риј ски фор мат – гле да мо 
ли ко ве ка ко на пре ду ју у жи во ту у ма лим ета па ма, али с ве ли ким пред зна њем о оном 
што сле ди у њи хо вом све ту. Сто га, кад све до чи мо уз гред ном при ме ру сек си зма и ра-
си зма – као и го то во сва ког дру гог ви да дис кри ми на ци је ко ји се сво ди на уро ђе ну 
сум њи ча вост глав них ли ко ва пре ма сви ма ко ји се раз ли ку ју од њих – по сма тра мо те 
ли ко ве као ди но са у ру се не све сне да до ла зи ле де но до ба. У пр вој се зо ни, гле да мо 
ка ко Стер линг Ку пер из но си прет по став ке о Ник со но вој по бе ди, зна ју ћи ка кве су то 
за блу де, и у по гле ду до тич ног по ли ти ча ра и у по гле ду бу дућ но сти Аме ри ке. По сто ји 
не ка за ни мљи ва ди на ми ка свој стве на гле да њу ли ко ва ко ји до жи вља ва ју се бе као мо-
дер не, али се на ма, не из бе жно, чи не ста ро мод ним – с на ше при ви ле го ва не тач ке гле-
да ња у два де сет пр вом ве ку, ли ко ви из Стер линг Ку пе ра би ће при мо ра ни да се при-
ла го де или да изу мру. Пу тем ви зи је ше зде се тих у се ри ји, мо же мо да ис пра ти мо успон 
ви зу ел них ин ду стри ја и про ис те клог хи пер кон зу ме ри зма ко је су оне из не дри ле, пред-
ви ђа ју ћи пред сто је ће про ме не све сти у ве зи са гра ђан ским пра ви ма, сек су ал ном 
по ли ти ком и јав ним здра вљем ко је ће учи ни ти свет при че ху ма ни јим про сто ром из 
на ше са вре ме не пер спек ти ве. Но, упр кос тим за ни мљи вим кул тур ним ан га жма ни ма 
због ко јих би тре ба ло да це ним ин те ли ген ци ју и по ли тич ку оштро ум ност те се ри је, 
сма трам да ефек ти ре тро спек тив ног по гле да Љу ди с Мен хет на иза зи ва ју ви ше фру-
стра ци ју не го ан га жман. Ис пр ва је мо ја фру стра ци ја по ти ца ла из ини ци јал ног пре на-
гла ша ва ња и не зграп не упо тре бе вер них исто риј ских де та ља и де ло ва ло је као да се 
се ри ја за до во ља ва ти ме да нас по тап ше по ле ђи ма за то што зна мо ви ше од ли ко ва о 
здрав стве ним по сле ди ца ма пу ше ња, род ним нор ма ма и бу ду ћој ка ри је ри Ди ка Ник-
со на. У тим тре ну ци ма, ко мен тар се тек не знат но раз ли ку је од снис хо дљи во сти пре ма 
тим ли ко ви ма из ше зде се тих бу ду ћи да би тре ба ло да се осе ћа мо су пер и ор но у од-
но су на њих на при лич но очи глед ном ни воу – као што кри ти чар Марк Гриф пре зри во 
ка рак те ри ше по ру ку се ри је: „Ми сад зна мо ви ше“ (Gri ef, 15). Сре ћом, тај не зграп ни 
ре жим ре тро спек тив ног ко мен та ри са ња усту пио је ме сто суп тил ни јој ва ри јан ти то ком 
пр ве се зо не. Ста во ви и по ступ ци ко ји се на ма да нас чи не на зад ним ис ти чу про ме не 
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дру штве них оби ча ја док су не ки од тих увре дљи вих ста во ва ре ле вант ни и да нас. Ме-
ђу тим, не при јат но ми је због на чи на на ко ји та кви ко мен та ри функ ци о ни шу у се ри ји, 
ис ти чу ћи ком плек сно сти са ти рич них при ка за у драм ској се ри ји. Иа ко би очи глед но 
тре ба ло да се не сла же мо са сек си стич ким ста во ви ма му шка ра ца из све та огла ша ва ња, 
чи ње ни ца да про во ди мо то ли ко вре ме на с тим ли ко ви ма и по чи ње мо да их во ли мо 
(бар у не кој ме ри), ства ра не ла го ду кад они уз гред но ома ло ва жа ва ју и мал тре ти ра ју 
љу де око се бе. На при мер, кад у на вод ном тре нут ку искре но сти у епи зо ди „Ми хољ ско 
ле то“, Ро џер Стер линг упу ти ком пли мент Џо ун Хо ло веј та ко што јој ка же „да има нај бо-
ље ду пе од свих ри ба ко је је он имао“, сва ка ко нас за пре па сти ње го ва су ро ва нео се тљи-
вост, али Ро џе ров лик чи ни та кво увре дљи во по на ша ње шар мант ним и ха ри зма тич ним 
та ко да мо же мо исто вре ме но да од ба ци мо и при хва ти мо ње го ве ста во ве, на ро чи то 
због то га што де лу је ка ко Џо ун схва та тај ко мен тар као ком пли мент. За јед но с чи ње-
ни цом да је Кри сти на Хен дрикс по ста ла секс-сим бол за хва љу ју ћи свом хи пер сек су а-
ли зо ва ном пор тре ту Џо ун, под ра зу ме ва се да се по глед на њу као на „ри бу с до брим 
ду пе том“ мо ра бар до не кле узе ти озбиљ но. Та не ла го да је про бле ма тич ни ја у број ним 
сце на ма у ко јим се мар ке тин шки струч ња ци упу шта ју у груп но так ми че ње у ома ло ва-
жа ва њу сво јих се кре та ри ца и же на. Исто вре ме но се гну ша мо њи хо вих ста во ва и це ни-
мо што нас по зи ва ју да се при дру жи мо њи хо вој еки пи. Со ци јал на кри ти ка у Љу ди ма 
са Мен хет на на мно го на чи на функ ци о ни ше слич но као и ам би ва лент на по ли ти ка 
за јед нич ка мно гим са вре ме ним ре кла ма ма, на ро чи то у оним за пи во. По тој ло ги ци 
пив ских ре кла ма, му шкар ци се пред ста вља ју као не ре ал но глу пи, не при стој ни и ту па ви, 
а ми смо по зва ни да им се сме је мо, али, исто вре ме но, упу ћу је нам се под сти цај да 
по же ли мо би ти по пут њих, да се дру жи мо и ужи ва мо у пи ву. У ску пој вер зи ји тог мо-
ду са обра ћа ња у Љу ди ма са Мен хет на, што ви ше вре ме на про во ди мо с мар ке тин шким 
струч ња ци ма, то шар мант ни ји они по ста ју, што њи хо ве ста ро мод не сен зи би ли те те 
чи ни ма ње увре дљи вим и при влач ни јим. Ди на ми ка по зи ва ња у екс клу зив ни до мен 
за јед нич ке кул ту ре ко ја се про сти ре кроз вре ме про мо ви ше иден ти фи ка ци ју и ан га-
жо ва ње упр кос ра ци о нал ни јим пре зи ру и кри ти ци, те ре зул ти ра сво је вр сним сток-
холм ским син дро мом и има њем раз у ме ва ња пре ма вред но сти ма и екс пре си ја ма 
ко је ина че сма тра мо одур ним. Са ти про ве де ни с ли ко ви ма ко је не во ли мо чи не да то 
вре ме бу де не при јат но или нас по зи ва ју да са гле да мо њи хо во по на ша ње као сим па-
тич ни је и при хва тљи во – ни сам си гу ран ко ја је од те две оп ци је го ра.

(...) У су шти ни, со ци јал на кри ти ка у Љу ди ма са Мен хет на као да про мо ви ше осе ћај 
су пер и ор но сти у од но су на ње не ли ко ве и ми ље ше зде се тих док нас исто вре ме но 
по зи ва да се сва ке не де ље вра ти мо на то не при јат но ме сто. Оба та ста ва су ми од бој на 
бу ду ћи да не ужи вам ни да се осе ћам над моћ но у од но су на ли ко ве, ни ти у то ме да 
бу дем у њи хо вом дру штву. По што ни сам на шао емо ци о нал но ме сто с ког мо гу да по-
сма трам свет при че та ко да ми бу де при ја тан и да из бег нем не ла го ду, ни сам си гу ран 
ка ко без број ни обо жа ва те љи те се ри је ми ре по ли тич ки не склад ко ји про ис ти че из 
ба вље ња љу ди ма ко је сма тра те од врат ним. Ни је дан кри тич ки при каз се ри је ко ји сам 
про чи тао не су ге ри ше да је кри ти ча ри по сма тра ју с гле ди шта пре зри ве су пер и ор но-
сти, па ни сам си гу ран ка ко да по ми рим свој до жи вљај мо ду са обра ћа ња се ри је с 
ре ак ци ја ма фа но ва ко ји при хва та ју тај свет фик ци је. Мо жда је та чи та лач ка по зи ци ја 
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мо гу ћа са мо уз так ти ку емо ци о нал ног дис тан ци ра ња ко је пот цр та ва вре мен ски раз-
мак и по сма тра га у све ту ја сно раз ли чи том од на шег и сто га при хва та по ли ти ку те 
епо хе као оби чан део де ко ра. Ме ђу тим, јед но став но при хва та ње кул тур не по ли ти ке 
као емо ци о нал но дис тан ци ра не по за ди не при си ља ва вас да про гу та те мно го при ме-
ра не при стој ног по на ша ња у на чи ни ма на ко ји се ли ко ви оп хо де јед ни пре ма дру ги ма 
бу ду ћи да су кул тур не нор ме те ере че сто на зна че не у емо ци о нал ним тре ну ци ма 
из ме ђу ли ко ва.

Из пи та ња емо ци о нал не дис тан ци ра но сти про ис ти че тре ће очи глед но за до вољ-
ство у Љу ди ма са Мен хет на ко је ја не ви дим – ужи вља ва ње у ли ко ве, њи хо ве од но се 
и жи во те. Те ле ви зиј ска се ри ја је у ко нач ни ци фор ма за сно ва на на ли ко ви ма јер мо ра мо 
да бри не мо о љу ди ма с ко ји ма про во ди мо вре ме ка ко би смо оправ да ли са те гле да ња 
и не де ље иш че ки ва ња ка рак те ри стич не за ту фор му. По што спо ри за плет Љу ди са 
Мен хет на не ма на пе те не ре ше не кра је ве епи зо да ко ји че сто од ре ђу ју се риј ске на ра-
ти ве – не ки до га ђа ји из на ра ти ва, по пут Ник со но вог по ра за, чак су уна пред упро па шће-
ни због од ре ђе ног исто риј ског зна ња – на ше ужи вља ва ње у свет при че на ла зи сво је 
ме сто у му ка ма и мо ти ва ци ји ли ко ва. То ком пр ве се зо не, од нас се тра жи да бри не мо 
о Пе ги ној ка ри је ри и лич ним аспи ра ци ја ма, Пи то вом по ку ша ју да иза ђе из сен ке сво-
је по ро ди це, Бе ти ним пси хо ло шким и по ро дич ним не во ља ма, До но вом по ку ша ју да 
при хва ти свој иден ти тет из про шло сти и да жон гли ра раз ли чи тим љу бав ни ца ма, Џо у ни-
ним осе ћа њи ма пре ма Ро џе ру, као и слич ним дра ма ма с ко ји ма се сва ки лик су о ча ва. 
Углав ном ефект на глу ма и уме шно пи са ње чи не све ли ко ве осо би тим и ин три гант ним. 
Ме ни су ипак све те при че не за ни мљи ве јер ме у су шти ни ни је бри га за те љу де. Ро ман-
тич ни за пле ти су део при лич но кон вен ци о нал них те ле ви зиј ских ме ло дра ма, уна пре-
ђе них у кул тур ни је по твр ђен до мен са вре ме не ква ли тет не те ле ви зи је. Се ри ја на ко ју 
ме дра ме у од но си ма у Љу ди ма са Мен хет на нај ви ше под се ћа ју је сте Гра дић Пеј тон, 
култ на са пун ска опе ра у удар ном тер ми ну из ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, 
ко ја се фо ку си ра на ро ман тич не за пле те ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих кла са у јед-
ном гра ди ћу у Но вој Ен гле ској. У то вре ме Гра дић Пеј тон је био скан да ло зан због екс-
пли цит них сце на, пре ма ме ри ли ма о пре љу би и сек су ал но сти из ше зде се тих, чи ме је 
утро пут за еми то ва ње та бу са др жа ја на те ле ви зи ји. Та се ри ја се исто вре ме но сма тра ла 
јеф ти ном, али и оба ве зном за ур ба не гле да о це – умно го ме она ко ка ко ре цеп ци о нер ке 
раз го ва ра ју о Љу бав ни ку ле ди Че тер ли у Љу ди ма са Мен хет на. Иа ко је би ла сен за цио-
нал на ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, се ри ја Гра дић Пеј тон да на шњим гле да о ци ма 
де лу је ме то дич но и су во пар но, а ме ни ве о ма слич но као и Љу ди са Мен хет на. По то ња 
се ри ја за ме њу је ви со ку ме ло дра мат ску ин сце на ци ју и му зи ку пр ве при гу ше ним сти-
лом и то ном, али пра ве си ту а ци је и ин те ре си су слич ни – у ни јед ном од та два слу ча ја 
ро ман тич на ге о ме три ја не кре и ра на ро чи то за ни мљи ву дра му. У пр вој се зо ни би тре-
ба ло да нам је ста ло до До но вих раз ли чи тих од но са с Бе ти, Миџ и Реј чел, да се на да мо 
да ће бар јед на од тих ве за ус пе ти. Љу би те љи се ри је очи глед но осе ћа ју из ве сно ужи-
вља ва ње у та кву ме ло дра му бу ду ћи да ис тра жи вач ме ди ја (и фан Љу ди са Мен хет на) 
Мајкл Њу ман ис ти че ка ко је атрак тив ност те се ри је са др жа на у ње ном ево ци ра њу на-
ра тив них кон вен ци ја са пун ске опе ре, ка ко то „по твр ђу ју ква ли тет на те ле ви зи ја и ње на 
обе леж ја“ (New man, 2010). Ме ђу тим, ја сам утвр дио да та дра ма у од но си ма од би ја и 
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уда ља ва гле да о ца, те да је да ле ко ма ње за ни мљи ва од ма ње очи глед них „ква ли тет них“ 
са пу ни ца и ме ло дра ма у удар ним тер ми ни ма. Иа ко би смо тај став мо гли да от пи ше мо 
као нео бја шњи ву „ствар уку са“, ми слим да он по ти че из чи ње ни це да се ја ни сам емо-
ци о нал но ан га жо вао око ли ко ва из се ри је. Ма на ли ко ва у Љу ди ма са Мен хет на је су 
кон тра дик тор не ам би ва лен ци је ко је обе ле жа ва ју ви зу ел ни стил и по ли ти ку се ри је 
– на из глед би тре ба ло да нам бу ду и до па дљи ви и од бој ни у исто вре ме. Но, ли ко ви 
ко ји се по на ша ју нео те са но по пут тих у Љу ди ма са Мен хет на ме не не ин спи ри шу да 
се уно сим у њи хо ве при че, те ми по ста је ја сно да је два из др жа вам и то вре ме ко је про-
во дим с њи ма, уме сто да уло жим сво ју емо ци о нал ну енер ги ју у њи хо ве бор бе и до стиг-
ну ћа. Пе ги је нај слич ни ја сим па тич ном ли ку за ко ји се вре ди ухва ти ти у пр вој се зо ни, 
али њен раз вој ни пут по ка зу је да она по ста је ви ше на лик про ста ци ма из мар ке тин шких 
ре до ва ка ко би се аси ми ли ра ла у Стер линг Ку пер, од ба цу ју ћи де ло ве сво је лич но сти 
ко ји се ис пр ва чи не нај за ни мљи ви јим. Нај зад, от кри ће да је труд на из гле да и као до-
ми шљат на ра тив ни трик и као раз от кри ва ње ње не све из ра же ни је без ду шно сти, од 
ко јих ни јед но не бу ди ем па ти ју пре ма том ли ку. Уве ра ва ли су ме да се Пе гин раз вој 
про ду бљу је и да се она пре о бра жа ва у на ред ним се зо на ма, али тре ба ло би да је три-
на ест са ти до вољ но вре ме на да про на ђе те је дан лик с ко јим се мо же те иден ти фи ко ва ти.

Ово не зна чи да драм ске се ри је мо ра ју да са др же ис кљу чи во сим па тич не ли ко ве 
бу ду ћи да се оби ље на ра тив но сло же них вр хун ских се ри ја ла фо ку си ра на ан ти хе ро је. 
У по ре ђе њу с но ми нал ним ма фи ја шким до ном у По ро ди ци Со пра но, се риј ским уби цом 
у Дек сте ру, не ми ло срд ним мо гу лом Алом Све рин ге ном из Де дву да, ко рум пи ра ним 
по ли цај цем Ви ком Ма ки јем у Пр ља вој знач ки или Вол те ром Вај том, уби цом и мај сто-
ром за ку ва ње кри стал ме та у Чи стој хе ми ји, Дон Дреј пер де лу је го то во мо рал но. Но, 
ме ни је Дреј пер нај ма ње за ни мљив од свих тих ли ко ва јер је емо ци о нал но дис тан ци-
ран, а без ду шно мал тре ти ра ње свих у ње го вом жи во ту де лу је ма ње оправ да но од не-
чу ве ног на си ља и из да је у дру гим дра ма ма. Тај кон траст де лом по сто ји за то што Дреј-
пер де лу је као нај ве ћи агенс ме ђу тим ли ко ви ма иа ко му не до ста је огром на тра у ма 
из де тињ ства као код Дек сте ра Мор га на, рак у сред њим го ди на ма као код Вол те ра 
Вај та или суд би на по ро дич ног по сла То ни ја Со пра на. Дреј пер је до слов но из ми слио 
сам се бе и кре и рао вла сти ту суд би ну, али и про тра ћио оби ље при ли ка. Ве ру јем да би 
тре ба ло да ми сли мо ка ко Дон не мо же до кра ја да се отре се свог де тињ ства без љу-
ба ви, али ја сма трам да су тај лик и глу ма Џо на Хе ма ви ше ta bu la ra sa без ду шно сти не го 
сло же ни при каз чо ве ка с пси хо ло шким те шко ћа ма. Се ри ја се по и гра ва с ениг мом иден-
ти те та До на Дреј пе ра, али ја, као гле да лац, ма ло то га на ла зим за ни мљи вог ис под по вр-
ши не. (...) Док сам гле дао ка ко се при ча од ви ја, осе ћао сам са мо га ђе ње и пре зир пре ма 
ње го вим из бо ри ма бу ду ћи да не ма ем па тич не атрак тив но сти као у дру гим дра ма ма, 
а то ме је до при но си ло и са зна ње да се ри ја пра ви од Дреј пе ра пред мет же ље за обо-
жа ва те ље упр кос пра зној су шти ни. Хе мо ва глу ма вер но до ча ра ва до па дљи ву спо ља-
шњост, али ни сам имао сна жан ути сак ика кве људ ско сти или мо ти ва ис под ње го вог 
без ду шног шар ма с ис пра зним му дро ва њем у по за ди ни. Мо ја од бој ност пре ма Дреј-
пе ру се учвр сти ла у епи зо ди „Брак Фи га ра“, кад ње гов емо ци о нал но дис тан ци ра ни 
нар ци си зам еска ли ра и уни шта ва ро ђен дан ро ђе ној ћер ки – као отац, то не мо ти ви са но 
по на ша ње ми је би ла кап ко ја је пре ли ла ча шу. Се ри ја при ка зу је До на као шар мант ног 
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ло шег мом ка чи ја сек су ал на атрак тив ност ре дов но омо гу ћа ва љу ди ма да му опро сте 
не де ла, али ме ни је ње го ва ха ри зма пра зна и плит ка, те сам сто га ис кљу чи во за ин те-
ре со ван да ви дим ка ко ће он про па сти. Мој став очи то ни је ти пи чан за гле да о це ко ји 
су ус пе ли да од гле да ју ви ше од не ко ли ко пр вих епи зо да. Као што ин тер нет кри ти чар 
Тод ван дер Верф при ме ћу је у при ка зу епи зо де „Ник сон про тив Ке не ди ја“, „се ри ја не 
функ ци о ни ше ако не мо же те да про гу та те да је Дон хлад на би тан га, али спо соб на, 
не ка ко, да бу де и бо ља од сво јих са вре ме ни ка и се бе“ (Van der Werff, 2009). Ја јед но-
став но не мо гу да про гу там ка ко Дон је сте, или мо же да бу де, бо љи од свих дру гих, 
сем по спо соб но сти да про да про из во де и свој шарм же на ма – и сто га се ри ја не функ-
ци о ни ше за ме не. Док сам гле дао пр ву се зо ну, при ја те љи су ме уве ра ва ли да у по след-
њој епи зо ди по сто ји мај стор ска сце на ко ја пре о кре ће се зо ну и пре о бра жа ва До нов лик 
на из у зет но за хва лан на чин. Сва ка ко да сам умео да це ним уме шност сце не с вр те шком, 
ко ја ми је у пот пу но сти про да ла и ре клам ну кам па њу и мо гућ ност да Дон ве ру је у 
вла сти ту ре то ри ку. Али су ми те мат ска ди ску си ја но стал ги је и сим бо ли ка про ду би ле 
сум њу у се ри ју, уме сто да је пре о бра зе. Тај го вор до не кле функ ци о ни ше као из ја ва о 
свр си се ри је, ис ти чу ћи ка ко она де лу је као вре ме плов ко ји нас вра ћа у не ки дру ги 
тре ну так у на шем кул тур ном се ћа њу и ка ко је та ква но стал ги ја прот ка на бо лом. Но, 
то је пу то ва ње на ме сто где не же лим да идем, ко је нас во ди у свет про шло сти за ко ји 
сам сре ћан што сам га се ота ра сио, а не ме сто уте хе. Чи ње ни ца да се ри ја мо же и да 
кри ти ку је свој кул тур ни тре ну так и да га про да је гле да о ци ма као уте шну и от ме ну 
оп ци ју за по вра так, за и ста ме уз не ми ра ва и оне мо гу ћа ва ми да ужи вам у при чи или 
у ње ном све ту. Са сто јак ко ји не до ста је код Дреј пе ра и го то во свих ли ко ва у Љу ди ма 
са Мен хет на је сте ем па ти ја бу ду ћи да ме го то во ни чи је по на ша ње или ни чи ја си ту а-
ци ја не по зи ва ју да се по ста вим у њи хов по ло жај. Уме сто то га, гле дам ли ко ве с емо-
ци о нал ним от кло ном због ко јег ми се они чи не као фи гу ре у из ве шта че ном пле су, а 
не као пот пу но оства ре ни љу ди до ко јих ми је ста ло. То би мо гло би ти крај ње об ја-
шње ње су штин ске атрак тив но сти драм ске се ри је јер без ем па ти је пре ма ли ко ви ма, 
гле да о ци ма не до ста је емо ци о нал на по ве за ност ка ко би оста ли по све ће ни не де ља ма, 
ме се ци ма и го ди на ма, што успе шна се ри ја тра жи. Иа ко су њи хо ви по ступ ци вред ни 
осу де, осе ћам ем па ти ју пре ма Со пра ну, Вај ту, Мор га ну, Ма ки ју и Све рин ге ну и раз у мем 
њи хо ве по ступ ке у кон тек сту њи хо вих жи во та и си ту а ци ја. Дреј пе ро ва пра зна та бла 
ми да је са мо ути сак да је ње го ва су шти на у то ме да је „хлад на би тан га“. И пре но сим тај 
не до ста так ем па ти је на на чин на ко ји ау то ри се ри је по сма тра ју сво је ли ко ве – иа ко 
би Ал Све рин ген мо гао би ти би тан га, увек имам осе ћај да га Деј вид Мич во ли. Иа ко је 
то мо ја про јек ци ја, а не ау тен тич ни при ступ ау тор ској ин тен ци ји, те шко ми је да не 
по ми слим ка ко ау тор Љу ди са Мен хет на, Ме тју Вај нер, у су шти ни осе ћа пре зир пре ма 
Дреј пе ру и оста ли ма, што про ду бљу је емо ци о нал ни јаз ко ји ме спре ча ва да се за гре-
јем за ту се ри ју. 

(...) На по чет ку овог есе ја, ука зао сам да не же лим да по ну дим рас пра ву усме ре ну 
про тив Љу ди са Мен хет на ко ли ко при каз свог по ку ша ја да стиг нем до ње ног естет ског 
од ре ди шта, пу тем ко ји очи глед но ни кад ни сам про на шао. Али кад је реч о пи та њи ма 
уку са, ди ску си ја о во ље њу и не во ље њу – или о ње го вим уме ре ни јим об ли ци ма, о до-
па да њу и не до па да њу – де лу је као про во ка ци ја на рас пра ву, оки дач ко ји би да по кре не 
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пре пир ку. Кад про чи там не га ти ван при каз се ри је ко ју во лим, знам да че сто имам 
осе ћај као да сам лич но на пад нут и да же лим да бра ним пред мет свог обо жа ва ња, а 
ти ме, у крај њој ли ни ји, и се бе. Уку си мо гу би ти кул тур но усло вље ни и ре флек си ја су-
штин ски со ци јал них струк ту ра, али има мо ути сак да су лич ни и ау тен ти чан део на ших 
иден ти те та. Оно што во ли мо нас об ли ку је, а кри ти ка не чег што во ли мо чи ни нам се 
као увре да. Ми слим да је ва жно да се ис тра жи ва чи ме ди ја из ака дем ског окру же ња 
упу сте у та ква пи та ња уку са и естет ске ре ак ци је, те да упе ри мо сво је кри тич ке по гле де 
ка тек сту ал ним објек ти ма и да ис тра жи мо ка ко ко му ни ци ра мо с њи ма. То ни је кон-
вен ци о нал но у све ту ака дем ског про у ча ва ња, где те зе о ко ји ма се рас пра вља пот кре-
пљу ју те о ри је и ци та ти, али ми слим да не ма по тре бе да то из ро ди кон вен ци о нал ну 
кри ти ку. Мо же мо кри тич ки про у ча ва ти есте ти ку ме диј ских тек сто ва, али на на чин 
ко ји пре ва зи ла зи на ме та ње ми шље ња или ин ди ви ду а ли зо ва них уку са. Уме сто то га 
мо же мо об ли ко ва ти кри тич ке при ка зе уну тар ака дем ских мо де ла на чи на на ко ји тек-
сто ви функ ци о ни шу као тач ке ин тер ак ци је из ме ђу ау то ра, гле да ла ца, кул тур них кон-
тек ста и кул ту ра уку са. Кул тур не сту ди је су по ну ди ле сјај не ана ли зе прак си ко је се 
ти чу пи та ња по ли ти ке и иден ти те та, а мо же мо про ши ри ти тај при ступ и на раз у ме ва-
ња естет ских до жи вља ја, под ра зу ме ва ју ћи и наш вла сти ти. Још се утвр ђу је ка ко би 
тај кри тич ки при ступ из гле дао, али за по че так, мо же мо да ис ко ри сти мо естет ска 
пу то ва ња као што је ово да би смо при зна ли у че му ужи ва мо или не ужи ва мо у ве зи с 
кул тур ним тек сто ви ма.

Кад чи та те по зи тив ну кри ти ку тек ста ко ји во ли те, има те осе ћај по твр де свог до жи-
вља ја и она вам по ма же да ува жи те но ве ни јан се и ду би не. Али док сам пи сао ово, те шко 
ми је би ло да раз у мем тач ну функ ци ју не га тив не кри тич ке ана ли зе. Не пи шем да бих 
при ву као бес на се бе или сво ја ми шље ња иа ко сам си гу ран да хо ћу, ни ти по ку ша вам да 
осу дим и ома ло ва жим број не при ста ли це се ри је, чак и кад кри ти ку јем оно што во ле. 
Иш чи та ва ње де ла ко је за у зи ма ми са о ну по зи ци ју раз ли чи ту од на ше, на ро чи то у по гле-
ду те ма ко је су ви ше ор ган ске и лич не, по пут уку са, а не ин те лек ту ал на пи та ња те о ри је 
и ана ли зе, мо же да нам по мог не да раз ми шља мо из ван вла сти тих по зи ци ја док раз ма-
тра мо за што дру ги љу ди има ју естет ске ре ак ци је ка кве има ју. А мо жда по глед на се ри-
ју јед ног не ис то ми шље ни ка мо же да про ду би ва ше раз у ме ва ње пре ма за до вољ стви ма 
ко је цр пи те из се ри је, а ко ја ме ни очи глед но из ми чу. На дај мо се да мо же мо на у чи ти 
не што из успе шних драм ских се ри ја и упу сти ти се у та кве ди ску си је с ви ше ем па ти је, 
а ма ње аро ган ци је, у по ку ша ју да раз у ме мо ка ко не ко мо же да ви ди исти кул тур ни 
обје кат то ли ко дру га чи је од нас, уме сто да гле да мо с ви си не оне ко ји се не сла жу с 
на ма. На том пу то ва њу, по ку шао сам да бу дем ем па ти чан пре ма фа но ви ма се ри је, али 
ни сам ус пео да оства рим за да ти циљ – да це ним се ри ју гле да ју ћи је њи хо вим очи ма. 
Уме сто то га, имам осе ћај да су Љу ди са Мен хет на са мо пра ши на ба че на у очи.
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