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СЕКС И ГРАД – (А)ПО ЛИ ТИЧ НОСТ ЖЕН СКИХ  
ЖАН РО ВА

(...) У дру гој епи зо ди тре ће се зо не Сек са и гра да на ла зи мо че ти ри ју на ки ње у ти пич-
ној си ту а ци ји, ка ко за ври је ме руч ка раз го ва ра ју о му шкар ци ма. Те ма је, ме ђу тим, 
ово га пу та не што дру га чи је ин то ни ра на. Бу ду ћи да Ке ри из ла зи с по ли ти ча рем Би лом 
Ке ли јем, кан ди да том за мје сто град ско га кон тро ло ра, при ја тељ ска се трач-пар ти ја 
вр ти око од но са сек са и по ли ти ке. Та ко се пре тре са ју по пу лар ном кул ту ром оби ље-
же на оп ћа мје ста аме рич ке др жав не по ли ти ке, по пут пре доџ бе Ке не ди ја као нај згод-
ни јег аме рич ког пред сјед ни ка или „сум њи вог“ од но са Џор џа Бу ша и Де на Квеј ла ко ји 
Са ман та ус по ре ђу је с од но сом Бет ме на и Ро би на. Осим по пу лар них то по са, ова сце на 
ин фор ми ра гле да те ље о ста ву ју на ки ња пре ма стра нач кој по ли ти ци, па сто га са зна-
је мо да Ке ри ни је упи са на у по пис би ра ча, да Са ман та уви јек гла су је за кан ди да те на 
те ме љу њи хо ва из гле да те да по ли ти ча ре при влач ни ма чи ни упра во моћ ко ју по сје-
ду ју, док Шар лот сма тра ка ко је су дје ло ва ње у по ли тич кој кам па њи од ли чан на чин за 
упо зна ва ње но вих му шка ра ца. „Ето, оби чан жен ски раз го вор о по ли ти ци“, ка же Ке ри 
у off-у, с истом иро ни јом ко јом је за ври је ме руч ка од го во ри ла Са ман ти да она сво ју 
гла сач ку од лу ку уви јек до но си на те ме љу на тје ца ња у ку па ћим ко сти ми ма (се зо на 2, 
епи зо да 3). Том ау то и ро ни јом, чи ни се, же ли убла жи ти нео зби љан тон прет ход не рас-
пра ве о „по ли ти ци“, као и рав но ду шност се бе и сво јих при ја те љи ца пре ма вјеч ном 
над ме та њу де мо кра та и ре пу бли ка на ца. Ме ђу тим, док ће се у овој епи зо ди ва жност 
стра нач ке по ли ти ке ми ни ма ли зи ра ти кроз осви је ште ну упо тре бу поп-кул тур них ми-
то ва, ве ћа ће се ва жност по да ри ти дру гим зна че њи ма ри је чи „по ли ти ка“. Ке ри ће у 
сво јој ко лум ни про ши ри ти се ман тич ко по ље ри је чи „по ли ти ка“ та ко да об у хва ћа под-
руч је ме ђу људ ских од но са, ве за, сек са и бра ка, као и пи та ња ком про ми са, ди пло ма-
ци је, то ле ран ци је, те – сва ка ко – до ми на ци је и мо ћи, утје ло вље них у кључ ној ди ле ми 
„злат но га ту ша“ ко јој ова епи зо да ду гу је сла ву.

Те о ри ја жен ских жан ро ва

(...) Прет по ви јест про у ча ва ња жен ских жан ро ва ве за на је уз по кре та ње тзв. Wo-
men’s Stu di es Gro up уну тар Цен тра за су вре ме не кул ту рал не сту ди је у Бир мин ге му 
1974, а по том, 1978, уз из ла зак њи хо ва збор ни ка Wo men Ta ke Is sue: Aspects of Wo men’s 
Sub or di na tion. Већ су у том збор ни ку на зна че не не ке од те ма ко је ће сво је мје сто уско-
ро про на ћи у скло пу про у ча ва ња „жен ских жан ро ва“: ро ман се, жен ски ча со пи си, 
ка те го ри јом „ку ћа ни це“ (WSG, 1978). Сам је на зив у ши ру упо тре бу уве ла Анет Кун у 
члан ку „Wo men’s Gen res: Me lo dra ma, So ap Ope ra, and The ory“ из 1984. у ча со пи су Screen. 

ЕКСПОЗИЦИЈА
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Кун из два ја упра во те ле ви зиј ске са пу ни це и филм ске ме ло дра ме као оне „по пу лар не 
на ра тив не фор ме ко је тре нут но по при лич но при вла че кри тич ку и те о риј ску па жњу“ 
(1997, 145). Пр во их име ну је „‘ги но цен трич ним’ жан ро ви ма“ јер су „на ми је ње ни жен-
ским пу бли ка ма, али их та ко ђер уи сти ну кон зу ми ра ју ми ли ју ни же на“. Та кви су при-
по вјед ни тек сто ви дво стру ко од ре ђе ни, с јед не су стра не „мо ти ви ра ни жен ском жуд-
њом“ утје ло вље ном у глав ном жен ском ли ку, док је с дру ге стра не не из о став на уло га 
гле да те љи це, од но сно на чин на ко ји „про це си гле да тељ ске иден ти фи ка ци је во ђе не 
жен ском точ ком гле ди шта“ кон стру и ра ју текст (145). На тај се на чин од ви ја по мак од 
„кон цеп ту а ли за ци је гле да те ља (spec ta tor) као хо мо ге ног и ан дро ги ног учин ка тек сту-
ал них опе ра ци ја пре ма про ма тра њу ње или ње га као ро дом од ре ђе ног су бјек та ус по-
ста вље ног кроз ре пре зен та ци ју“ (146). Не ка од бит них пи та ња ко ја Кун по ста вља на кон 
ова квог од ре ђе ња жен ских жан ро ва укљу чу ју двој бу око то га „обра ћа ју ли се те фор-
ме жен ској (fe ma le) или жен стве ној (fe mi ni ne) гле да те љи ци или је кон стру и ра ју“ (146), 
од но сно од го ва ра ли гле да те љи ца ма фор ма тих тек сто ва, њи хов са др жај или је пак 
по сри је ди са мо чи ње ни ца да их ста ти стич ки ви ше же на кон зу ми ра? Раз ли ка из ме ђу 
гле да те љи це као „су бјек та ус по ста вље ног кроз сиг ни фи ка ци ју, ко јег ин тер пе ли ра 
филм ски или те ле ви зиј ски текст“ (149) и ем пи риј ске гле да те љи це ко ја функ ци о ни ра 
као дио дру штве не пу бли ке те пар ти ци пи ра у дру штве ном чи ну од ла ска у ки но или 
пак ин ди ви ду ал ном чи ну гле да ња те ле ви зи је озна ча ва, два смје ра уну тар про у ча ва ња 
ау ди о ви зу ал них жен ских жан ро ва. Пр ви је оби ље жен су рад њом те о ри је фил ма с пси-
хо а на ли зом те ве зан уз већ спо ме ну ти по јам „spec ta tor“ (гле да тељ/ица ), док је за дру ги 
кључ на ри јеч „пу бли ка“ (au di en ce) те про из ла зи из со ци о ло ги је, ет но гра фи је и сту ди ја 
те ле ви зи је. У не кој би се јед но став ни јој по дје ли пр вом смје ру мо гао при пи са ти уни-
вер за ли зам и скло ност тек сту ал ној ана ли зи, а дру го ме осје тљи вост за по ви је сну и кул-
тур ну спе ци фич ност те да ва ње пред но сти ис тра жи ва њу кон тек ста. У пр вом је слу ча ју 
„на гла шен чин гле да ња као скуп пси хич ких од но са“, док дру ги ин зи сти ра на „љу ди ма 
ко је се мо же ис тра жи ти, пре бро ја ти и ка те го ри зи ра ти пре ма до би, спо лу и дру штве-
но-еко ном ском ста ту су“ (149). Из то га, пре ма Ку но вој, про из ла зи при мар но пи та ње с 
ко јим се сви про у ча ва те љи жен ских жа нр о ва су о ча ва ју: што за пра во зна чи при дјев 
„жен ски“ у тој син таг ми? Или, ка ко се тре ба ра зу мје ти фра за „на ми је ње но жен ској 
пу бли ци“ (150)? Украт ко, је су ли „же не“ под ску пи на дру штве не пу бли ке, већ уна при јед 
род но фор ми ра на, или је „жен скост“ ка те го ри ја ко ја се уста но вљу је кроз од но се из ме-
ђу гле да те љи це и тек ста? Од го вор ко ји ну ди Анет Кун ко ри сти већ по сто је ћи ду а ли зам 
уни вер за ли зма и спе ци фич но сти, тек сту ал не ана ли зе и кон тек сту ал ног ис тра жи ва ња, 
од но сно „раз ли чи тих ин те лек ту ал них по ви је сти и епи сте мо ло шких уте ме ље ња те о-
ри је фил ма и те ле ви зи је“ (151): „Ако са пу ни це и ме ло дра ме упи су ју жен скост у сво је 
обра ћа ње пу бли ци, же не су – осим то га што су већ об ли ко ва не за та кве ре пре зен та-
ци је – на не ки на чин исто доб но об ли ко ва не тим ре пре зен та ци ја ма“ (150). Иде ја од го-
ва ра кру жном ти је ку кул ту ре ка ко га раз ра ђу је Ри чард Џон сон: по пу лар не фор ме 
по пут жен ских ча со пи са и љу би ћа слу же као „си ро ви на за ти су ће чи та те љи ца, ко је 
из но ва усва ја ју еле мен те ко ји су пр во бит но по су ђе ни из њи хо ве жи вље не кул ту ре и 
фор ми су бјек тив но сти“ (2001, 200). Пи та ња је су ли на пр вом мје сту ре пре зен та ци је 
жи вље не кул ту ре или тек сту ал не „ре пре зен та ци је ре пре зен та ци ја“ и је су ли „же не“ 
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фор ми ра не као та кве при је но што при сту па ју тек сту или пак кроз ко му ни ка ци ју с 
њим Ку но ва пр во усмје ра ва ди стинк ци јом из ме ђу „жен ско сти (fe ma le ness) као дру-
штве но га ро да и жен стве но сти (fe mi ni nity) као су бјект не по зи ци је“ (150), да би пре ма 
кра ју тек ста по ну ди ла ра зр је ше ње кроз иде ју о гле да те љи(ца)ма и дру штве ној пу бли-
ци као дис кур зив ним кон струк ти ма: „У по ку ша ју да иза ђу на крај с рас ко лом из ме ђу 
тек ста и кон тек ста те да узму у об зир од нос из ме ђу гле да тељ(иц)а и дру штве них пу-
бли ка, да кле, те о ри је ре пре зен та ци је мо рат ће се су о чи ти с дис кур зив ним фор ма ци-
ја ма дру штве ног, кул тур ног и тек сту ал ног“ (153). Ва жност – а тре ба на гла си ти да је 
ри јеч о по ли тич кој ва жно сти – по пу лар них те до не кле пре зре них жан ро ва по пут 
са пу ни це и ме ло дра ме већ про из ла зи из јед но став не тврд ње да „у дру штву чи је су 
са мо ре пре зен та ци је во ђе не му шком точ ком гле ди шта, ови жан ро ви ба рем ну де мо-
гућ ност жен ске жуд ње и жен ске точ ке гле ди шта“ (153). Чим је у пи та њу тек сту ал на, у 
овом слу ча ју филм ска или те ле ви зиј ска ре пре зен та ци ја жен ско сти, од мах тре ба има-
ти на уму да је ри јеч о по ли тич ком из бо ру. Но, ка ко за кљу чу је Ку но ва, бит но је про у-
ча ва ти не са мо тек сто ве, не го и кон текст њи хо ва чи та ња, кон зу ма ци је и при сва ја ња, 
јер ће упра во кру жни ти јек кул ту ре, уз про из вод њу, „ну жно ин фор ми ра ти про цје ну 
мје ста и по ли тич ке ко ри сно сти по пу лар них жан ро ва ко ји су на ми је ње ни ма сов ној 
жен ској пу бли ци и ко је она кон зу ми ра“ (154). (...)

Sin gle & fa bu lo us: про мје не ре пре зен та ци ја жен ско сти

Пр ва епи зо да пр ве се зо не Сек са и гра да кон ста ти ра „крај љу ба ви у Њу јор ку“ те про-
гла ша ва но во до ба „не-не ви но сти“ у ко јем, ка ко ка же ка зи ва чи ца Ке ри, „не до руч ку-
је мо код Ти фа ни ја и не ма мо афе ре за сје ћа ње, умје сто то га до руч ку је мо у се дам ују тро 
и има мо афе ре ко је же ли мо за бо ра ви ти што при је“ (1, 1). Про мје не ре пре зен та ци ја 
жен ско сти уоч љи ве у Сек су и гра ду мо гу се укло пи ти у ши ри кон текст тран сфор ма ци ја 
ни за раз ли чи тих те ле ви зиј ских жан ро ва ко је је при ка зао HBO. HBO-ове се ри је, по пут 
Оби те љи Со пра но, Два ме тра под зе мљом, Оза, Де дву да и сл., обра ћа ју се гле да те љи ма 
„на пу сто ло ван на чин, као оба ви је ште ним, ин те ли гент ним по тро ша чи ма пост мо дер-
не кул ту ре, а не као та о ци ма ре а ли стич ког тек ста“ (McRob bie, 215–216). (...) Секс и град 
на пр ви по глед пли је ни па жњу ре пре зен та ци јом но вих жен ских иден ти те та, уте ме ље-
них на отво ре ном ис ка зи ва њу сек су ал но сти. Упра во је кон цен тра ци ја на осло бо ђе ну 
сек су ал ност, бес ко нач ни шо пинг и гла му ро зне пар ти је оно што у се ри ји нај при је 
упа да у очи, но што исто доб но код не ких гле да те љи ца иза зи ва от пор јер озна ча ва 
три ви јал ност, го то во фри вол ност, или пак „ис пра зност“ ју на ки ња и те ме се ри је. Та ко 
Блан ка Ју рак у тек сту „За што не во лим Ке ри & com pany“, об ја вље ном у Ко смо по ли те ну, 
упо зо ра ва да се ри ја пре ма ло про сто ра по све ћу је ка ри је ра ма ју на ки ња, а пре ви ше 
ку по ва њу ску пих ци пе ла: „Је су ли ha u te co u tu re мо да и pret-a-por ter му шкар ци по све 
по мра чи ли дру ге те ме зре лих и успје шних не у да них же на? Ствар не же не има ју до бру 
гар де ро бу, при ја те љи це и со ло су. Али, има ју и dead-li ne-ов е, му шке при ја те ље ко ји 
ни су геј, ро ди те ље. Или ба рем – ку хи њу“ (2003, 23). Ти пич но за се ри ју, али и ве ћи ну 
про тур јеч не жен ске по пу лар не кул ту ре, ти су ар гу мен ти с јед не стра не до ста точ ни, 
но с дру ге им је вр ло јед но став но при го во ри ти, осо би то за то што Ми ран да у пр вој 
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епи зо ди дру ге се зо не из го ва ра сли чан мо но лог: „Ка ко се до го ди да че ти ри та ко па мет-
не же не не мо гу при ча ти ни о че му осим о деч ки ма? Као да смо и да ље у сед мом раз-
ре ду, са мо с те ку ћим ра чу ни ма! А што с на ма? Што ми ми сли мо, ми осје ћа мо, ми зна мо? 
Кри сте, мо ра ли се уви јек све вр тје ти око њих? Са мо, зна те, на зо ви те ме кад бу де те 
спрем не при ча ти о не чем дру гом за про мје ну“ (2, 1). Упра во је чи ње ни ца да је про тур-
јеч је из ме ђу по тре бе да се при ча о му шкар ци ма и сви је сти да по сто ји и низ дру гих, у 
овом кон тек сту ма ње „нео збиљ них“ те ма за жен ски раз го вор већ уна при јед ура чу на то 
у по е ти ку се ри је је дан од по тен ци јал них раз ло га да се Секс и град про ма тра као ква ли-
те тан по пу лар ни про из вод. По ма ци у ре пре зен та ци ја ма жен ско сти, од но сно раз ли ка 
из ме ђу тра ди ци о нал ни јих и но ви јих пре доџ би ви дљи ва је и на при мје ру Шар лот Јорк, 
нај кон зер ва тив ни је од че ти ри ју ју на ки ња. Прем да се Шар лот од лич но сна ла зи у ку-
хи њи, те ри то ри ју кон вен ци о нал не ку ћа ни це, те са ња о ве ли кој би је лој свад би, у ше стој 
епи зо ди тре ће се зо не на сло вље ној „Је смо ли дро ље?“ и она је при си ље на пи та ти се 
је ли број му шка ра ца с ко ји ма је спа ва ла – пре ве лик? Слич но то ме, у епи зо ди „Fre ne-
mi es“, ка да је ње зи не бив ше при ја те љи це с фа кул те та из истог раз ло га од ба це, схва ћа 
да је слич ни ја Са ман ти мно го ви ше но што је ми сли ла. Тра ди ци о нал ни је кон стру и ра не 
жен ско сти у се ри ји до од ре ђе не мје ре пред ста вља Фа ци на су пру га На та ша са сво јим 
би је лим ха љи на ма и беж на мје шта јем, али и ста ри је же не по пут Ми ран ди не кућ не 
по моћ ни це Маг де ко ја јој са вје ту је да пе че пи те јер је то до бро за же не, а на мје сто 
ви бра то ра у ла ди цу ста вља ки пић Дје ви це Ма ри је (3, 3). Или пак Сти во ве мај ке ко ја 
Ми ран ди на ње зи ној свад би при зна је да јој се „ди ви јер се не пре тва ра“: она је, на и ме, 
пред ол та ром ста ја ла у би је лој ха љи ни прем да је би ла труд на, док Ми ран да не по ку-
ша ва при кри ти сво је мај чин ство ни освје жа ва ју ће ци ни чан став пре ма тра ди ци о нал-
ној ро ман ти ци и свим стал ним мје сти ма „ру жи ча стог ми шље ња“1 (6, 14). Ка да је ри јеч 
о вјен ча њи ма при ка за ни ма у се ри ји, она су сва крај ње де ро ман ти зи ра на: на свом 
пр вом Шар лот у зад њи час по вје ра ва Ке ри да Треј има про бле ма с ерек ци јом, дру го 
с Ха ри јем пре пу но је свих мо гу ћих пе хо ва, на Ми ран ди ној ио на ко скром ној свад би 
Са ман та об зна њу је при ја те љи ца ма да бо лу је од ра ка дој ке. Сце на у ко јој Ке ри до би је 
на пад тје ско бе по пра ћен оси пом на кон ис про ба ва ња вјен ча ни це (4, 15) мо же се по-
ве за ти с Фа ци ном про цје ном да Ке ри ни је „тип же не за брак“ (4, 12), али и с очу ђу ју ћим 
по чет ком епи зо де „Plus One Is the Lo ne li est Num ber“ (5, 5): „По сто ји је дан дан о ко јем 
чак и нај ци нич ни ја Њу јор чан ка са ња чи тав жи вот... ми сли на то што ће обу ћи, фо то-
гра фе, здра ви це, све ко ји сла ве чи ње ни цу да је ко нач но про на шла... из да ва ча. То је 
за ба ва по во дом из ла ска ње зи не књи ге.“ Мо гућ ност да же ни нај ва жни ји дан у жи во ту 
бу де ве зан уз ње зи ну ка ри је ру, а не уда ју, ипак го во ри мно го у при лог те зи да Секс и 
град за др жа ва ње го ва ње ва жних емо ци о нал них, ка ко љу бав них та ко и при ја тељ ских 
ве за, но да ове пр ве ни су ну жно пра ће не уда јом или дје цом. Ке ри се у јед ној од по-

1 Лин Пе рил ско ва ла је тер мин „pink think“ или „ру жи ча сто ми шље ње“ об у хва ћа ју ћи скуп ста во ва и 
иде ја ко ји се очи то вао у аме рич кој по пу лар ној кул ту ри од 1940-их до 1970-их го ди на, а ко ји же ну 
смје шта у про стор до ма као су пру гу и мај ку. Ра ди се за пра во о ни зу ре кла ма, игра ча ка, љу бав них 
ро ма на, при руч ни ка, књи га за са мо по моћ, одјев них пред ме та и дру гих про из во да по пу лар не 
кул ту ре ко ји чвр сто под у пи ру сли ку ње жне, ме ке и бри жне же не ко ја „ло ше во зи, бо ји се ми ше ва и 
зми ја, обо жа ва дје цу и ма ле псе, не у мор но ви си на те ле фо ну и не спо соб на је чу ва ти тај не“ (2002, 7–8).
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сљед њих епи зо да пи та би ли про на шла на чин да има ди је те, да га је уи сти ну хтје ла: 
„Же ли мо ли дје цу и са вр ше не ме де не мје се це? Или ми сли мо да би смо тре ба ле же ље ти 
дје цу и са вр ше не ме де не мје се це? Ка ко да одво ји мо оно што би смо мо гле од оно га 
што би смо тре ба ле? Ево за бри ња ва ју ће ми сли: не ра ди се са мо о при ти ску око ли не, 
чи ни се да то до ла зи из ну тра“ („Catch-38“, 6, 15). Ра ди кал ни ји при мјер за ла га ња за 
пра ва сингл же на пред ста вља епи зо да „A Wo man’s Right to Sho es“ (6, 9) у ко јој Ке ри не 
ма но ли це не ста ну на про сла ви ро ђе ња тре ћег дје те та ње зи не срет но уда не при ја те-
љи це Ки ре. Ки ра јој на кон то га спо чи та ва ње зин „екс тра ва гант ни жи вот ни стил“, те 
од би ја пла ти ти 485 до ла ра за укра де не ци пе ле, при том пред ста вља ју ћи свој жи вот ни 
из бор као је ди ни пра ви те га из рав но су прот ста вља Ке ри ном ла жном и ис пра зном 
из бо ру. За Ке ри то пре ста је би ти пи та ње нов ца, не го се пре тва ра у по ли тич ко пи та ње 
у ко јем игра ри је чи ма cho o se / sho es (иза бра ти/ци пе ле) озна ча ва мно го ви ше од шо пин-
га: упра во же ни но пра во да се не уда, ме та фо рич ки пре до че но кроз ску пи пар ци пе ла. 
На кон што из ра чу на да је до сад по тро ши ла 2300 до ла ра на сла вље ње Ки ри них из бо-
ра (за ру ке, свад ба, три по кло на за дје цу), Ке ри јој ша ље по зив ни цу у ко јој сто ји да се 
„уда је за... се бе“ и да се ли ста да ро ва на ла зи у са ло ну Ма но ла Бла ни ка: „Је дан ди вов ски 
ко рак за ме не. Је дан ма ли ко рак за све сингл же не.“2 Пи та ња ко ја си ју на ки ње по ста-
вља ју о се би, по пут оног је су ли пре тје ра но оп сјед ну те при ча њем о му шкар ци ма, је су 
ли пре ви ше про ми ску и тет не, тре ба ју ли же ље ти брак и дје цу, те што је од то га њи хов 
вла сти ти из бор а што им око ли на и дру штво на ме ћу, мо гу се све сти на кључ но пи та ње 
се ри је: мо же ли се би ти „sin gle & fa bu lo us“, те ко ли ко ду го (2, 4)? Или су мо жда ве зе с 
„тим див ним, дра гим деч ки ма“ исто та ко до бра ствар (4, 1)? Ме ђу тим, оно што функ-
ци о ни ра као по ан та ци је ле се ри је, а при ка за но је у епи зо ди „They Sho ot Sin gle Pe o ple, 
Don’t They“ (2, 4), јест спо зна ја да је „бо ље би ти са ма не го се пре тва ра ти“. А то је по твр-
ђе но и у Ке ри ним опро штај ним ри је чи ма ка ко је нај зна чај ни ја ве за у на шем жи во ту 
ипак „она ко ју има мо са ми са со бом“ (6, 20). Ан џе ла Ма кро би (2004, 3; 8) ка же да „сла-
вље ње мла дих же на као ме та фо ре за дру штве ну про мје ну“ по др жа ва „де нун ци ја ци ју 
фе ми ни зма“ ко ју Ма кро би пре по зна је у те ле ви зиј ским по пу лар ним при по вјед ним 
тек сто ви ма, по пут Али Мек бил и Сек са и гра да, „у ко ји ма се жен ска сло бо да и ам би ци ја 
узи ма ју здра во за го то во, нео ви сно о би ло ка квој про шлој бор би (ста ро мод на ри јеч), 
а сва ка ко без по тре бе за не ким но вим, свје жим по ли тич ким ра зу ми је ва њем“ (6). (...) Сама 
чи ње ни ца да жен ски жан ро ви да нас упи су ју фе ми ни зам и успје хе фе ми ни стич ког 
по кре та у са ме сво је те ме ље (жен ски ча со пи си по пут Co sma и El le че сто се по ста вља-
ју као да се рав но прав ност спо ло ва под ра зу ми је ва и да је ве ћи на бит ки већ до би ве на) 
мо жда ни је до вољ на да би их се смје ло сма тра ти по ли тич ни ма, јер – до и ста – то што су 
ју на ки ње за по сле не и што се не мо ра ју ну жно уда ти ни је осо би то ве ли ка ствар, ме ђу-
тим, пом но чи та ње Сек са и гра да мо же нас увје ри ти да то ни је све. Се ри ја не са мо да 
је ура чу на ла фе ми ни зам у сво је сре ди шње пре о ку па ци је, већ уви јек из но ва при ка зу је 

2 Би ло би за ни мљи во чу ти ко мен та ре свих оних кри ти ча ра/ки ко ји се ри ји спо чи та ва ју при каз 
не мо гућ но сти же не да за вр ши са ма, без му шкар ца. Овај екс тре ман при мјер по нов но иро нич но 
ба лан си ра на гра ни ци три ви јал но сти и фри вол но сти: зар су ци пе ле до и ста је ди на ал тер на ти ва 
бра ку? Даљ ња ана ли за по ка зу је да по сто ји ал тер на ти ва у сна жним жен ским при ја тељ стви ма 
као нај ја чем аду ту се ри је (ис так ну ла уред ни ца).
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на чи не на ко је ју на ки ње пре го ва ра ју с фе ми ни стич ким иде ја ма, као и њи хо ву збу ње-
ност но вим жен ско сти ма ко ју до но си на че ло сло бо де и из бо ра фе ми ни зма тре ће га 
ва ла. До бра илу стра ци ја осу де ко ју фе ми ни сти це дру го га ва ла упу ћу ју мла ђој ге не ра-
ци ји же на (Ba um gard ner i Ric hards, 2000) по ну ђе на је у епи зо ди „Ti me and Pu nis hment“ 
( 4, 7) ка да Шар ло ти на од лу ка да на пу сти по сао на и ла зи на Ми ран дин при је зир. На и ме, 
Шар лот раз ми шља о от ка зу у га ле ри ји јер она и су пруг Треј пла ни ра ју има ти ди је те, а 
пре у ре ђе ње ста на јој та ко ђер од у зи ма мно го вре ме на. Ме ђу тим, да би са ма се би 
оправ да ла од лу ку сми шља до дат не раз ло ге: осим бу ду ћег дје те та и ста на ту су још 
те чај ин диј ске ку хи ње, лон чар ство, али и во лон ти ра ње у бол ни ци у ко јој Треј ра ди да 
би по мо гла при при ку пља њу фи нан циј ских сред ста ва за по ди за ње но вог кри ла на-
ми је ње ног бо ле сни ма од AIDS-а. При ча с AIDS-ом чи ни јој се нај при хва тљи ви јом те 
сто га у те ле фон ској сва ђи Ми ран ди об ја шња ва ка ко да је от каз да би ро ди ла ди је те и 
из ли је чи ла AIDS! Из гле да да је у вре ме ну у ко јем је ве ћи на же на за по сле на та кво што 
је ди на увјер љи ва ис при ка за да ва ње от ка за. У раз го во ру пак Шар лот по се же за ко-
нач ним ар гу мен том да би „жен ски по крет сав тре бао би ти о из бо ру“, те прем да Ми-
ран да ни је спо ме ну ла фе ми ни зам, Шар лот осје ћа крив њу и по тре бу да сво ју од лу ку 
што бо ље оправ да. Нај не у вјер љи ви ја је ка да већ при кра ју сва ђе у слу ша ли цу ви че 
„Би рам свој из бор! Би рам свој из бор!“ (4, 7). Под ло га фе ми ни стич ких иде ја очи то је 
то ли ко ја ка да се и у Шар ло ти ној сви је сти по вра так на кон вен ци о нал ни је жен ске иден-
ти те те чи ни ре гре сив ним, али де ви јант ним на сли чан на чин на ко ји се при је гле да ло 
на же ни ну же љу да ра ди или пак на при је сту пе по пут сек су ал них од но са при је или 
из ван бра ка. С дру ге пак стра не, ли ко ви се че сто бо ре и с тра ди ци о нал ни јом стра ном 
сво јих иден ти те та ко ја је још уви јек би тан дио су вре ме них жен ско сти. У епи зо ди о 
пи та њу по ба ча ја, у ко јој Ми ран да от кри ва да је труд на, осу да не до ла зи из пер спек-
ти ве „жен ског по кре та“ већ из тра ди ци о нал ни јих иде о ло ги ја ко је же ну по ве зу ју с 
мај чин ством (4, 11). Чи та ва је епи зо да струк ту ри ра на око ре фре на „Без осу де!“ („No 
jud ge ment!“), но на кра ју су Ми ран да, али и Ке ри, са ме се би нај стро жи су ци. Ми ран да 
јер ни је у пр ви мах же ље ла ди је те те ни је хтје ла ре ћи Сти ву да је труд на, а Ке ри што 
је Еј да ну ла га ла да је с 22 го ди не и са ма по ба ци ла. „Знаш што, ми слим да му је лак ну ло. 
Лак ну ло што још уви јек мо же ми сли ти о ме ни на од ре ђе ни на чин. Не знам за што сам 
му ла га ла“, при зна је Ке ри Са ман ти, на што јој она од го ва ра: „Мо жда ти же лиш да још 
уви јек ми сли о те би на од ре ђе ни на чин“ (4, 11). Ла га ње о абор ту су и син таг ма „на од-
ре ђе ни на чин“ от кри ва ју да Ке ри сма тра да ју је та од лу ка стиг ма ти зи ра ла као амо-
рал ну осо бу за то што ни је ко ри сти ла за шти ту, ни је ре кла му шкар цу, али и сто га што 
је уоп ће до ни је ла од лу ку да по ба ци. Пи та ње мо ра ла и не мо ра ла у се ри ји ни је ри јет ка 
по ја ва, но Са ман та је зад ња од ко је би гле да те љи оче ки ва ли мо рал не огра де. Ипак, у 
епи зо ди „Co ver Girl“ (5, 4) Ке ри на ле ти на Са ман ту ка ко у сво ме уре ду орал но за до во ља-
ва слу жбе ни ка World Wi de Ex press-а, на кон че га шо ки ра но по бјег не. Са ман та оп ту жу је 
Ке ри да ју је осу ди ла, што ова ис пр ва ни је че, али по том при зна је да обр ну та си ту а ци ја 
не би би ла мо гу ћа јер она „та кво што ни ка да не би на пра ви ла“. Прем да Са ман та па те-
тич но про кла ми ра свој по ли тич ки про грам: „Не ћу до пу сти ти да ме осу ђу јеш ни ти ни 
дру штво! Но сит ћу што год хо ћу и пу ши ти ко ме год хо ћу до кле год бу дем мо гла ди са ти 
и кле ча ти“, из на став ка је ја сно да и она са му се бе по при лич но осу ђу је, те да иза ње зине 
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сек су ал не отво ре но сти још уви јек сто ји ба ук дво стру ког стан дар да, с ни зом пи та ња 
и сум њи око то га што се јед ној же ни при сто ји, а што не. Се ри ја на тај на чин кроз Са-
ман ту као нај пр о ми ску и тет ни ји и сек су ал но нај о сло бо ђе ни ји лик про бле ма ти зи ра 
мо гућ ност нео ба ве зног сек са, од но сно сек са без по сље ди ца. Прем да су ово са мо неки 
од мно го број них при мје ра ко ји би тре ба ли по ка за ти да Секс и град по ли тич ки раз ми-
шља о фе ми ни стич ким иде ја ма, епи зо да „Cri ti cal Con di tion“ (5, 6) на са жет на чин пред-
ста вља нај ва жни ја про тур јеч ја су вре ме них жен ско сти. Се ри ја ће у ка сни јим епи зо да ма 
об ра ди ти мно го „озбиљ них“ про бле ма по пут усва ја ња дје те та или од лу ке да се не ма 
дје це или смр то но сне бо ле сти, но ов дје су баш сви мо ти ви ве за ни уз сре ди шње пи та ње 
што су то озбиљ ни, а што три ви јал ни про бле ми. Или, дру га чи је по ста вље но, тре ба мо 
ли се ри ју о са мо хра ној мај ци и же ни обо ље лој од ра ка дој ке или о то ме што бив ши деч-
ки ми сле о на ма и ви бра то ри ма? Су коб је ов дје ор га ни зи ран око Ми ран ди них озбиљ них 
про бле ма с дје те том ко је не же ли пре ста ти пла ка ти с јед не стра не, те Са ман ти на жи вот-
но га сти ла оби ље же ног од ла ском фри зе ру и у ко зме тич ки са лон на де пи ла ци ју но гу 
и чу па ње обр ва с дру ге стра не. Док Ми ран да не ма вре ме на ни за спа ва ње ни за пра ње 
ко се, Са ман та сво је сло бод но ври је ме мо же по све ти ти ши ша њу и за мје ни по ква ре ног 
ви бра то ра. Ми ран ди ни су про бле ми при ка за ни као озбиљ ни и жи вот но ва жни, а Са-
ман ти ни као три ви јал ни и фри вол ни. Оста так епи зо де по све ћен је Ке ри ној му ци да 
са зна што ње зин бив ши деч ко Еј дан до и ста ми сли о њој и ко ли ко јој за мје ра због пре-
ки да, те Шар ло ти ну по ку ша ју да оста ви до бар до јам на згод ног од вјет ни ка ко ји во ди 
ње зи ну бра ко ра звод ну пар ни цу. Иа ко се и ова епи зо да углав ном ба ви про бле мом 
из бо ра, ка ко Ми ран ди на да има ди је те, та ко Са ман ти на да има мно го вре ме на за сво-
је по тре бе, спрет ним се по ве зи ва њем мо ти ва по сти же сна жан до јам да ни је дан од 
спо ме ну тих про бле ма ни је три ви ја лан, већ да се сви ти чу по жељ них жен ских иден-
ти те та. Пи та ња ка ко би ти до бра мај ка и су сје да (Ми ран да), ка ко би ти до бра су пру га, 
па и бив ша (Шар лот), ка ко би ти до бра дје вој ка, па и бив ша (Ке ри), те ка ко би ти до бра 
при ја те љи ца (Са ман та), све су са мо не нео збиљ на. Чи ње ни ца да же не стал но ми сле 
да мо ра ју би ти бо ље не го што је су или да су не до ра сле са вр ше ним стан дар ди ма ме-
диј ских су пер же на је дан је про блем ко ји епи зо да отва ра, а дру ги се ти че ла жне опре-
ке озбиљ но-три ви јал но ко ја се уки да ка да Са ман тин но ви ви бра тор по нов но оспо со-
бља ва по ква ре ну ви бри ра ју ћу сто ли цу Ми ран ди на син чи ћа. Та за чуд на и ко мич на 
ком би на ци ја ви бра то ру да је но ву функ ци ју, уз ону ко ја је ја сна при пр вом по вр шном 
по гле ду на се ри ју, а ти че се жен ске кон тро ле над вла сти том сек су ал но шћу. Пи та ње је 
би ли ови ар гу мен ти би ли до вољ но до бри Ан џе ли Ма кро би ко ја твр ди да је ри јеч о 
фе ми ни зму без по ли ти ке, од но сно „фе ми ни зму без мо ћи“, ка ко тзв. gir lie фе ми ни зам 
опи су ју Џе ни фер Ба ум гард нер и Еј ми Ри чардс, ау то ри це књи ге о по ли ти ци тре ћег 
ва ла Ma ni fe sta: Young Wo men, Fe mi nism, and the Fu tu re (2000, 161). Прем да и са ме дје ло мич-
но кри тич не пре ма не по ви је сном при сту пу „ла га ног“, ру жи ча стог фе ми ни зма (139), твр де 
да „фе ми ни стич ка тран сфор ма ци ја до ла зи из по ли тич ке те о ри је и из кул ту рал ног 
са мо по у зда ња“ (165), од но сно да „у ствар но сти фе ми ни зам же ли да бу де те оно што 
је сте – али с по ли тич ком сви је шћу“ (56–57). Њи хо ва тре ће вал на де фи ни ци ја фе ми ни зма 
као ње го во ва жно свој ство ис ти че да „фе ми ни зам зна чи да же не има ју пра во на до вољ-
но ин фор ма ци ја ра ди до но ше ња оба ви је ште них од лу ка о вла сти тим жи во ти ма“ (56). 
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Ис ти чу, ме ђу тим, да „gir lie“ фе ми ни сти ца ма по ли ти ка ни је по треб на у то ли кој мје ри јер 
су ве ћим ди је лом „би је ле, хе те ро, ра де из ван до ма те при па да ју по тро шач кој кла си“ 
(138), при ви ле ги ра не су, по пут ју на ки ња Сек са и гра да. 

У том се сми слу се ри ји мо же упу ти ти низ ва жних при го во ра ко ји сви укљу чу ју 
про бле ма ти ку по ли тич ке ко рект но сти: за што баш при ви ле ги ра не, би је ле и хе те ро-
сек су ал не же не? Ко ли ко је сек су ал ност при ка за на у се ри ји ра ди кал на, а ко ли ко се пред-
ра су да и та буа још скри ва у ор ма ру? Ка кве су ре пре зен та ци је ма њи на у се ри ји: што је 
црн ци ма, ка кав је од нос пре ма ге је ви ма и ле збиј ка ма? Осо би то, ко ли ко су епи зо де ко је 
до ти чу про блем би сек су ал но сти и тран ссек су ал но сти кон зер ва тив не? Дио се од го во ра 
мо же по тра жи ти у јед но став ној чи ње ни ци да је ри јеч о ТВ се ри ји ко ја је мо ра ла и сама 
при ста ти на из бор, ба ви ти се не ким ства ри ма, а не ки ма не. На и ме, при ви ле ги ра ност 
ју на ки ња го то во да је пред у вјет за ства ра ње фик ци о нал но га сви је та се ри је ко ја же ли 
го во ри ти о сек су и ве за ма у ве ле гра ду. Упра во ка стин ски си стем, о ко јем го во ри исто-
и ме на епи зо да (2, 10), ли ко ви ма омо гу ћу је та ко ши рок ра спон из бо ра жен ских иден ти-
те та, па ма кар огра ни чен бо јом ко же и спол ним опре дје ље њем. Дру ги дио од го во ра 
по ве зан је с ком плек сним про бле мом по ли тич ке ко рект но сти. Ри јеч је, ба рем ди је лом, 
о ху мо ри стич ној се ри ји, жан ру ко ји по чи ва на по јед но ста вљи ва њу и ка ри ка ту рал но-
сти, те се не сми је за бо ра ви ти да има мо по сла с фик ци о нал ним при по вјед ним тек стом 
ко ји не гле да мо или „не чи та мо због по тре бе за по ли тич ки ко рект ним ис ку ством“ 
(пре ма Glo ver и Ka plan, 225). Чи ни се да је у слу ча ју у ко јем се рас пра ва во ди око не ких 
дру гих жен ских жан ро ва, по пут жен ских ча со пи са, мно го при мје ре ни је ин зи сти ра ти 
на по ли тич кој ко рект но сти, но, исто та ко, прет ход ни су при мје ри има ли за циљ по ка-
за ти да Секс и град, уну тар гра ни ца вла сти та из бо ра, тај по сао оба вља до ста до бро. 

Ме ђу тим, кри ти чар ке се ри је про ти ве се иде ји да су ре пре зен та ци је сингл же на 
још уви јек не до вољ но по жељ не, а иш чи та ва ју је из зад ње епи зо де у ко јој све ју на ки-
ње на ла зе сре ћу у ве зи или бра ку, но, с дру ге стра не, ка ко би гле да те љи це упу ће не у 
кон вен ци је жан ра уоп ће под ни је ле по ми сао на не сре тан крај, или на мо гућ ност да 
Ке ри за вр ши с Пе тров ским, а не с Фа цом. У про у ча ва њу жен ских жан ро ва и кри ти ци 
по пу лар них фор ми че сто се за не ма ру је ва жност љу ба ви и жуд ње. Исто та ко, „бри га 
за ал ке ми ју ср ца и ти је ла ни ка да ни је би ла под руч је осло бо ди лач ких по кре та“ по пут 
фе ми ни зма (Ba um gard ner и Ric hards, 42), ко ји је – ко ли ко год то по ли тич ки не ко рект но 
зву ча ло – и да ље са мо је дан од дис кур са ко ји су дје лу ју у бор би око зна че ња ри је чи 
„же на“. Ка да Ке ри ти је ком пре ки да с Пе тров ским у по сљед њој епи зо ди по ку ша ва бити 
ја сна око то га ка квом се ви ди и ка кву ве зу тра жи, ни је слу чај но у пи та њу по хва ла љу-
ба ви: „Ја сам не тко тко тра жи љу бав. Пра ву љу бав. Сми је шну, не при клад ну, све о бу хват-
ну, не-мо же мо-жи вје ти-јед но-без -дру го га љу бав“ (6, 20). У тре нут ку кад смо су о че ни 
с про бле мом љу ба ви у се ри ји, али јед на ко та ко и љу ба ви пре ма се ри ји, од но сно пи та њем 
гле да тељ ског ужит ка у Сек су и гра ду, те шко се др жа ти те о риј ских об ја шње ња. 

Про бле ма ти ка по ли тич ке ко рект но сти вра ћа рас пра ву на по чет ни при мјер жен ске 
по ли тич ке пар ти је тра ча у епи зо ди зна ко ви то на сло вље ној „По ли тич ки ерект но“ (3, 2). 
Сре ди шње пи та ње ко је Ке ри по ста вља у сво јој ко лум ни, по так ну та рас пра вом за ври-
је ме руч ка, кључ но је за ову про бле ма ти ку: „Мо же ли би ти сек са без по ли ти ке?“ Већ 
и сам за плет епи зо де свје до чи да је не ки об лик по ли ти ке, те ме љен на од но си ма мо ћи, 
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свој ствен сва кој ве зи. Ми ран да та ко у не до стат ку дру гих кан ди да та из а би ре Сти ва за 
стал но га парт не ра, но при је то га са ста вља мен тал ни по пис ње го вих до брих и ло ших 
стра на („Глу пи ви це ви: про тив. Слат ка гу за: за“); Шар лот ор га ни зи ра за ба ву на ко ју 
сва ка же на мо ра до ве сти му шкар ца за ко јег ни је за ин те ре си ра на у на ди да ће се на ћи 
не тко тко ће баш њу иза бра ти за сво ју су пру гу; Са ман та хо да с „ма лим чо вје ком“ (по-
ли тич ки ко рек тан тер мин „lit tle per son“), те се су о ча ва са сво јим пред ра су да ма; а Ке ри 
се упли ће у про блем мо ћи, до ми на ци је и по ни же ња у сек су ка да ње зин деч ко по ли-
ти чар од ње тра жи да се по мо кри по ње му. Но, пи та ње по ли тич но сти у овој епи зо ди 
на ди ла зи пи та ње мо ћи у ве зи упра во ка да Бил, кан ди дат за град ског кон тро ло ра, 
оста вља Ке ри јер ор га ни за то ри ње го ве кам па ње сма тра ју да ве за с ау то ри цом ко лум не 
о сек су ни је му дар по ли тич ки по тез, не го чак „мо рал но упи тан“. Ко лум на је „ду хо ви та 
и па мет на, али има пу но сек са“, на што Ке ри шо ки ра но од го ва ра: „Ја мо жда пи шем о 
сек су, али ти во лиш да љу ди пи ша ју по те би!“, али Бил јој ну ди са мо јед но ли це мјер но: 
„Да, али ни тко не зна за то“ (3, 2). Би ло во раз ли ко ва ње при ват ног и јав ног мо ра ла под-
у ча ва Ке ри по ли тич кој мо ћи, чи ни је свје сном да и она по сје ду је јав ну моћ у об ли ку 
но вин ске ко лум не ко ја ће вје ро јат но до при је ти до мно го ви ше љу ди не го гла сач ки ли-
стић с ње го вим име ном: „И од лу чи ла сам он да и он дје да би мој нај хра бри ји по ли тич ки 
чин био ре ћи исти ну. На рав но, ни сам упо три је би ла ње го во пра во име. Та ко је би ло пу но 
по ли тич ни је.“ Ње го ву опре ку из ме ђу при ват ног и јав ног Ке ри дје ло мич но по шту је 
та ко што му не спо ми ње име, али особ но пре тва ра у по ли тич ко – баш као у фе ми ни-
стич ком сло га ну – та ко што свој при ват ни про блем ко ји би мо гао оста ти за тво рен у 
че ти ри зи да ње зи не ку па о ни це пред ста вља као ано ним ни, оп ће ни ти ји про блем ко ји 
би мо гла има ти сва ка же на. Ке ри у овој епи зо ди схва ћа по ли тич ку моћ ме ди ја и сво је 
уло ге у њој, но ни је ри јеч о јед но крат ној спо зна ји. Прем да ве ћи на дру гих епи зо да не 
спо ми ње из рав но ри јеч „по ли ти ка“, ње зи на ко лум на и ње зи ни раз го во ри с при ја те-
љи ца ма мо мен ти су ко ји да ју по ли тич ки на бој чи та вој се ри ји. При сје ти мо се да са вје-
то дав не ру бри ке жен ских ча со пи са нај че шће на во де чи та те љи це да сво је про бле ме 
ри је ше уну тар ве зе за не ма ру ју ћи у пот пу но сти ши ри дру штве ни кон текст: „Сам је 
про блем уко ри је њен и схва ћен у окви ри ма особ но га чак ка да се ра ди о не че му што 
му чи мно го дје во ја ка“ (McRob bie, 2000, 94). Све то Ма кро би во ди за кључ ку да „ускост 
сви је та Џе ки и ње гов фо кус на по је ди нач ну дје вој ку и ње зи не вла сти те про бле ме 
озна чу је ускост жен ске уло ге оп ће ни то и на ја вљу је ње зи ну ка сни ју изо ла ци ју у до му“ 
(101). Про бле ми у Сек су и гра ду ипак ни су са мо по је ди нач ни јер је сва ка епи зо да струк-
ту ри ра на та ко да се је дан мо тив про вла чи кроз при чу сва ке од че ти ри ју ју на ки ња. 
Да кле, ко ли ко год оне раз ли чи те би ле, а сва ка пред ста вља је дан мо гу ћи жен ски иден-
ти тет, ди је ле слич не про бле ме ко ји он да кроз њи хо ве раз го во ре и Ке рин ко мен тар у 
off-у по ста ју оп ћи, за јед нич ки жен ски про бле ми. То је и глав на функ ци ја ка зи ва чи це 
у се ри ји, Ке рин vo i ce over слу жи то ме да се по ве жу раз ли чи те ли ни је рад ње и та ко 
ука же на њи хо ве бит не слич но сти. (Све)зна ње ка зи ва чи це о до го дов шти на ма ње зи них 
при ја те љи ца мо же се оправ да ти чи ње ни цом да се ме ђу соб но стал но чу ју те ле фо ном, 
на ла зе на руч ку или кок те ли ма, гдје раз мје њу ју ис ку ства. Ме ђу тим, оно што је да ле ко 
нај зна чај ни је јест сва ка ко Ке ри на ко лум на у ко јој се стал но зби ва по мак из при ват ног 
у јав но, из особ ног у по ли тич ко. Као ау то ри ца но вин ске ко лум не Ке ри по је ди нач на 
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ис ку ства сво јих при ја те љи ца ап стра хи ра и уоп ћа ва, из њи хо вих пи та ња о то ме што 
на пра ви ти да иза ђу на крај са сво јим ве за ма Ке ри из вла чи оно за јед нич ко да би их 
пре кро ји ла у за пи та ност над жен ским иден ти те ти ма уоп ће. На и ме, сва ка епи зо да об ра-
ђу је спе ци фи чан про блем (по пут по ба ча ја, ро ман ти ке, бра ка, дје це и сл.), пр во кроз 
че ти ри па ра лел на на ра ти ва, а за тим се њи ме ба ви на ме та ра зи ни, ко мен та ри ма рад-
ње кроз дис курс ка зи ва чи це и ко лум ни стич ким ко мен та ром са мо га про бле ма. При ступ 
про бле му кроз ко лум ну мо же се пак ре до ви то ту ма чи ти као пре го ва ра ње с де фи ни-
ци ја ма су вре ме них жен ско сти, али и те о ре ти зи ра ње о њи ма. Ако жен ска при ја тељ ства, 
ма ле кру жо ке фор ми ра не око ри ту а ла тра ча ња и ис пи ја ња ка ве или кок те ла ко смо-
по ли тен, ра зу ми је мо као при ват ну сфе ру, а ме ди је по пут жен ских ча со пи са или Њу јорк 
ста ра, у ко јем Ке ри об ја вљу је, као јав ну сфе ру, ње зи на ко лум на пред ста вља ко му ни-
ка ци ју из ме ђу дви ју сфе ра. Пут од при ват но га кру жо ка пре ко ко лум не до јав не сфе ре 
– пут је из особ ног у по ли тич ко, из по тро шње у про из вод њу, из па сив но сти и кон фор-
ми зма у кре а тив ност. Тај је пут та ко ђер ови сан о при ја тељ ској по др шци ко ја стал но 
под сје ћа ју на ки ње да ни су са ме са сво јим про бле ми ма, не са мо у сми слу да ће им 
при ја те љи це по мо ћи да их пре бро де, не го и да је ри јеч о оп ће ни ти је жен ским про-
бле ми ма. Секс и град сто га пред ста вља су прот ност сви је ту „ро ман тич ног ин ди ви ду а-
ли зма“ цр та них љу бав них ро ма на из ча со пи са гдје се „дје вој ка мо ра бо ри ти да би 
до би ла и за др жа ла свог му шкар ца“ и „ни ка да не сми је вје ро ва ти дру гој же ни осим ако 
је ста ра и ‘од врат на’“ (McRob bie, 2000, 85). Жен ска по др шка у Сек су и гра ду до и ста је 
нај по зи тив ни је оби љеж је се ри је, што се осо би то до бро ви ди у те шким си ту а ци ја ма 
по пут смр ти Ми ран ди не мај ке, ње зи не од лу ке да ро ди ди је те, Шар ло ти на спон та ног 
по ба ча ја и Са ман ти не бор бе с ра ком дој ке. „Мо жда јед на дру гој мо же мо би ти срод не 
ду ше“, ка же Шар лот, „а он да би му шкар ци мо гли би ти ти див ни, дра ги деч ки с ко ји ма 
се мо же мо за ба вља ти“ (4, 1). Баш као што уну тар сви је та дје ла Ке ри на ко лум на има 
јав ну ре цеп ци ју, Секс и град као по пу лар но кул тур ни про из вод кроз ре пре зен та ци је 
ко је ну ди ула зи у рас пра ву о де фи ни ци ја ма жен ско сти те упра во кроз при каз мо гу ћих 
жен ских иден ти те та пре суд но утје че на њи хо во фор ми ра ње с ону стра ну тек ста, у 
жи вље ној кул ту ри. Да је тај утје цај по ли тич ки на би јен, ни је са мо ну жна по сље ди ца 
узи ма ња фе ми ни зма здра во за го то во, не го је упра во не из бје жан ре зул тат са мог фор-
мал ног на чи на функ ци о ни ра ња се ри је. Упра во је умјет нич ки по сту пак ко ри ште ња 
умет ну тог жан ра ко лум не, тог жен ског жан ра у жен ском жан ру, у свр ху ко мен ти ра ња 
и уоп ћа ва ња раз ли чи тих ли ни ја рад ње, за слу жан за сна жни ју по ли тич ност се ри је. (...) 
Се ри ја та ко упри зо ру је је дан од нај ва жни јих по ли тич ких про бле ма фе ми ни зма да нас, 
сва ка ко ва жни јег од стра нач ке по ли ти ке град ско га кон тро ло ра: ка ко по ми ри ти 
„озбиљ не“ и „три ви јал не“ про бле ме, те ко ли ко су ови дру ги уи сти ну три ви јал ни? Ба-
ри је ра по ста вље на из ме ђу жен ских жан ро ва и фе ми ни зма строј је за про из вод њу 
крив ње због на ших особ них из бо ра, али и због на ших гле да тељ ских пре фе рен ци ја. 
Прем да Секс и град на про ми шљен на чин спа ја нај бо ље од оба ју свје то ва, ви бра тор и 
де пи ла ци ју би ки ни зо не с пра вом на по ба чај, тра ча ње му шка ра ца с по ли тич ком ко-
лум ном упра во га око шта ли фе ми ни зам не же ли пу сти ти пре ко сво је по ли тич ки ко-
рект не ба ри је ре. У по ли тич ком по ку ша ју да осла би ка те го рич ност опре ке из ме ђу 
жен ских жан ро ва и фе ми ни зма, Секс и град је, осла ња ју ћи се на пре суд но по треб ну 
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до зу иро ни је, ве ли ким ди је лом де фи ни рао струк ту ру осје ћа ја да на шњи це, а до кле 
год фе ми ни зам с на по ром при хва ћа же не ко је се де кла ри ра ју као обо жа ва те љи це 
се ри је али и фе ми ни сти це, бит ће по ли тич ки ста ро мо дан.
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