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АМО РАЛ НА ПО ТИ ШТЕ НОСТ: ШТА ЉУ ДИ  
ГЛЕ ДА ЈУ ТО КОМ ЗА БРА НЕ КРЕ ТА ЊА ЗБОГ  
КО РО НА ВИ РУ СА

Мно ги ову му ку пре о би ља вре ме на и уга ђа ња са мо ме се би ни кад ни су ви де ли. 
Рет ки то мо гу и да за ми сле: љу ди ма је на ре ђе но да оста ну код ку ће за рад до бро би ти 
дру гих и за рад за шти те здрав стве ног си сте ма. Да би по што ва ли то на ре ђе ње, љу ди 
су тра жи ли шта да гле да ју то ком за бра не кре та ња. Пре тра жи вао се ин тер нет; гу тао 
се Нет фликс; ура ња ло се у Стан; све то да би се учи ни ла услу га дру гом људ ском би ћу. 
У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма би ло је оних ко ји су ове ме ре сма тра ли не при-
хва тљи вим. Оруж је, кре та ње и до зво ље ни ску по ви не сме ју се об у ста ви ти. За бра на 
кре та ња про ту ма че на је као кр ше ње устав них пра ва. 

Се де ње ис пред те ле ви зи је по цео дан по ста ло је на ци о нал ни спорт. Би о ско пи су 
за тво ре ни ши ром зе маљ ске ку гле, за пе ча ће на вра та про мо ци је но вих фил мо ва. Плат-
фор ме су се ак ти ви ра ле да удо во ље зах те ви ма очај них љу ди ко ји се де и до са ђу ју се. 
„Да ли је Нет фликс на пра вио ко ро на ви рус?“, ша ли се Стив Ро уз у бри тан ском Гар ди ја ну.1 
Мо жда ипак ни је, али се ри ја ко ре ан ског Нет флик са Тај ни агент Те ри јус (My Sec ret, Ter ri us, 
Net flix, 2018) као да је у де се тој епи зо ди пред ви де ла соп стве ну ак ту ел ност сен за ци о-
нал но при ка зав ши му ти ра не со је ве ко ро на ви ру са са пе ри о дом ин ку ба ци је од че тр-
на ест да на. У ства ри, Ко ре ан ци као да у Нет флик со вој ри зни ци има ју за ли хе се ри ја на 
те му за ра зних бо ле сти. Дру га се зо на ју жно ко ре ан ске исто риј ске дра ме са зом би ји ма 
Кра љев ство (King dom, Net flix, 2019–), при ка за на у мар ту, би ла је је зи во ак ту ел на. Глав ни 
за плет: док бо лест ха ра и ко си ста нов ни штво, вла ди ни зва нич ни ци за та шка ва ју ста ње 
ства ри. Не из гу бив ши из ви да њен за бав ни аспект, ре ди тељ се ри је Парк Ин-је уве рен 
је да чак и у вре ме пан де ми је се ри ја има те жи ну. „Бар се на дам да гле да ње Кра љев ства 
гле да о ци ма пру жа пра ви ужи так.“2

Гле да ње те ле ви зи је то ком изо ла ци је је фан та стич но амо рал но по на ша ње, али је 
оде ну то у ру хо мо рал не ми си је. Оно је из раз по вла сти ца прет плат нич ког дру штва 
ко је је на ста ло на кон по бе де вој не тех но ло ги је по зна те под име ном ин тер нет. Док здрав-
стве ни рад ни ци во де бор бу на пр вој ли ни ји, гле да о ци се у сти лу нај рав но ду шни јих 
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вој них за по вед ни ка пре пу шта ју ужи ва њу у по за ди ни и пре би ра ју пр сти ма по да љин-
ском упра вља чу пре ли ста ва ју ћи услу ге стри мо ва ња.

Екс пер ти су пу ни пред ло га шта да се гле да, на ме ћу ћи осе ћај да се вре ме ну жно 
мо ра ис пу ни ти. До са да ни је не што што тре ба сла ви ти, то је не при ја тељ чи је на пре до-
ва ње тре ба за у ста ви ти. Пр ви очи гле дан из бор је сте по гле да ти о ка квој се не сре ћи 
ра ди и шта вас то мо же за де си ти. Пу тем ма лих екра на мо же се по бе ћи у из ме ње ну 
ствар ност. Гле да ност фил ма За ра за (Con ta gion, 2011), крај ње ак ту ел ног, на гло је по ра сла 
док се по ве ћа вао број слу ча је ва за ра зе ко ви дом-19. Ке трин Х. Грин веј са Од се ка за пси-
хо ло ги ју Уни вер зи те та Квин сленд и Ти ган Кру вис са Од се ка за пси хо ло ги ју Ау стра лиј ског 
на ци о нал ног уни вер зи те та по зи ва ју се на тај филм при опи су вла сти тог до жи вља ја. 
„Од дра ма тич них сли ка љу ди ко ји се ту ку око то а лет-па пи ра до дир љи вих сце на ко-
лек тив ног пе ва ња или апла у ди ра ња у знак по др шке здрав стве ним рад ни ци ма, све је 
ли чи ло на за плет из фил ма [Зараза].“3

Мо же се по ми сли ти да ће у усло ви ма са мо и зо ла ци је и за бра не кре та ња љу ди кон-
струк тив но по же ле ти да ко нач но про чи та ју тек сто ве ко ји су па ли у за бо рав јер за њих 
ни су има ли вре ме на, да ће се по све ти ти оно ме што су за по ста вља ли у жи во ту. Кад 
го во ри мо о чи та њу: иг но ри са на књи га је за по ста вље на књи га. А да про чи таш Оди се ју 
од по чет ка до кра ја? Не до ла зи у об зир, ко си ти да ми ка жеш шта да чи там?! Ово су 
вре ме на се бич но сти пре ру ше не у со ли дар ност. То се ви ди и из ре чи пи са ца бри тан ске 
пу бли ка ци је Ин де пен дент: „Мо жда сте уз бу ђе ни због ка ран ти на. По ми сли ће те да је 
ко нач но до шло вре ме да за вр ши те Зло чин и ка зну.“4 Али ако из ра зи те же љу да про-
чи та те књи ге ко је вас већ ме се ци ма че ка ју на по ли ца ма, че сти та ће вам на то ме, али 
вас не ће узе ти за о збиљ но. Уме сто чи та ња књи га, ау то ри пред ла жу амо рал но бин џо-
ва ње пот це ње них про гра ма ко је сте мо жда про пу сти ли. Озна ка „пот це ње не се ри је“ 
чи ни се оправ да ном. Пре ко па ва се по ар хи ва ма у по тра зи за се ри ја ма одав но по чив-
ших ли ко ва (у ки не ма то граф ском сми слу) као што су Ли са Ку дроу у се ри ји при год ног 
на зи ва По вра так (The Co me back, HBO, 2005). Она ту, ка ко се ис по ста вља, ту ма чи уло гу 
умор не, уга ше не зве зде сит ко ма (а ко ју дру гу?) по име ну Ва ле ри Че риш. 

На стра ну Ва ле ри Че риш, ва жан аспект гле да ња те ле ви зи је за вре ме за бра не кре-
та ња је тех но ло шки до мет. Ка ко ка же ин диј ски лист Ферст пост: „С по ра стом по пу лар-
но сти стри мо ва ња, по сто ји мо гућ ност да не ко у не ком уда ље ном кут ку све та гле да 
филм сни ман на ули ца ма Бом ба ја.“5 На зи ре мо ту ре чи Хем фри ја Бо гар та, ма да у обр ну-
том сме ру: „Ни си зве зда док ти у Ка ра чи ју не зна ју пра вил но на пи са ти име.“
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Би-Би-Си, у пу ном сја ју сво је уло ге вр хов ног ар би тра му дро сти и уку са, пред ло жио 
је да се то ком за бра не кре та ња на ре пер то а ру на ђе спек тар мо гућ но сти ко ји иде од 
ја пан ске шо џо ман ге По зив за до бро ју тро (Good Mor ning Call, Fu ji TV, 2016/2017) до 
шпан ске три лер дра ме Ели та (Eli te, Net flix, 2018–). Да би до спе ла на спи сак за гле да ње 
то ком за бра не кре та ња, од дра ме се, по свој при ли ци, зах те ва да бу де хи ро ви та, би зар-
на, чуд на, ка ко би нам ма кар са мо од вра ти ла па жњу и скре ну ла ми сли од све пу ни јих 
мр твач ни ца. Ели та је оп чи ни ла кри ти ча ре, а око сни цу за пле та чи ни уби ство и де ца 
из рад нич ке кла се ко ја до би ја ју сти пен ди је да се шко лу ју на пре сти жним шко ла ма.

Још не што је по треб но да би се се ри ја ква ли фи ко ва ла за топ-ли сту. Кад бин џу је те, 
то мо ра би ти до за си ће ња. Ома мљу ју ћег, оча ра ва ју ћег за си ће ња. Бо ни Бер тон нам на 
Си-Не ту са ве ту је да од гле да мо два на ест се ри ја ако же ли мо да „по бег не мо од тре нут-
не епи де ми је ко ро на ви ру са“.6 Ре цепт Бер то но ве пот пу но је при ро дан: ако се осе ћа те 
без из ла зно и де пре сив но, по гле дај те ко ме ди ју. На ње ном спи ску се на ла зи ху мо ри-
стич ка се ри ја У кан це ла ри ји (The Of  ce, NBC, 2005–13), за ше ће ре на аме рич ка вер зи ја 
бри тан ске кре а ци је Ри ки ја Џер веј за, ко ја ће без сум ње иза зва ти не ла го ду код свих 
ко ји прак ти ку ју со ци јал но дис тан ци ра ње.

Кри ти ча ри на сто је да та кво гле да ње при ка жу као пре фи ње но. До рин Сент Фи ликс 
сма тра да гле да ње те ле ви зи је не тре ба да бу де са мо „еска пи стич ко ни ти да вас пре не-
се не где дру где“. Она се да ла у по тра гу за „кра ћим се ри ја ма чи је гле да ње ви ше ли чи 
на из лет не го на пу ни ан га жман“.7 Но, све ре че но ука зу је на то да амо рал на по ти ште ност 
бу ја у вре ме без на ђа, дез ин фек ци је и фа на тич ног пра ња ру ку. 

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)
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