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КОН ТЕК СТИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА СЛО ЖЕ НО СТИ
Низ кључ них тран сфор ма ци ја у ме диј ским ин ду стри ја ма, тех но ло ги ја ма и по на ша-

њу пу бли ке по кла па се с по ра стом на ра тив не сло же но сти – кра так пре глед кључ них 
про ме на те ле ви зиј ских прак си де ве де се тих го ди на два де се тог го ди на ука зу је на ути-
цај ових тран сфор ма ци ја на кре а тив не прак се и на то ка ко фор мал не од ли ке увек 
пре ва зи ла зе тек сту ал не гра ни це. Је дан од кључ них ути ца ја на по раст на ра тив не сло-
же но сти на са вре ме ној те ле ви зи ји је сте про ме на пер цеп ци је ле ги ти ми те та овог ме-
ди ја и по сле дич но окре та ње кре а то ри ма. Мно ге ино ва тив не те ле ви зиј ске про гра ме 
то ком про те клих два де сет го ди на ство ри ли су љу ди ко ји су от по че ли ка ри је ре на 
фил му, ме ди ју обе ле же ном тра ди ци о нал ни јим кул тур ним пе ча том: Деј вид Линч (Твин 
Пикс) и Бе ри Ле вин сон (Оде ље ње за уби ства: жи вот на ули ци и Оз) као ре жи се ри, Арон 
Сор кин (Спорт ска ноћ и За пад но кри ло), Џос Ви дон (Ба фи, Ан ђео и Сви тац), Алан Бол 
(Два ме тра под зе мљом и Пра ва крв) и Џ. Џ. Абрамс (Али јас, Из гу бље ни и Фринџ) као 
сце на ри сти. При влач ност те ле ви зи је де ли мич но ле жи у ње ној ре пу та ци ји про ду цент-
ског ме ди ја, где пи сци и кре а то ри за др жа ва ју кон тро лу над сво јим оства ре њи ма ви ше 
не го у филм ском мо де лу с ре жи се ром у фо ку су. По ред то га, с по ја вом ри ја ли ти те ле-
ви зи је као по пу лар не и ис пла ти ве ал тер на тив не про гра ми ма за сно ва ним на сце на-
ри ју, чи ни се да те ле ви зиј ски пи сци ин си сти ра ју на оно ме што мо гу да по ну де, а што 
је ис кљу чи во ве за но за фик ци о нал не те ле ви зиј ске са др жа је; на ра тив на сло же ност 
пот цр та ва јед но огра ни че ње ри ја ли ти про гра ма, ис ти чу ћи па жљи во кон тро ли са ну и 
ко ме ди ја шку ма ни пу ла ци ју за пле ти ма и ли ко ви ма ко је про ду цен ти ри ја ли ти про гра-
ма те же оства ру ју. Мно ги те ле ви зиј ски пи сци ра до при хва та ју ши ре иза зо ве и мо гућ-
но сти за кре а тив ност у ду го ме тра жним се ри ја ма, бу ду ћи да про ду бље ни при каз ли-
ко ва, раз вој за пле та и епи зо дич не ва ри ја ци је јед но став но ни су на рас по ла га њу у 
фил му ко ји тра је два са та – упе ча тљив при мер је Ви до нов филм Све мир ски брод Спо-
кој, ко ји је про ши рио на ра тив пре ки ну те јед но се зон ске култ не се ри је Сви тац и са жео 
за плет чи та ве се зо не у два са та, свев ши на ми ни мум при по ве дач ку ра зно ли кост, ис-
тра жи ва ње ли ко ва и не пре кид ну на пе тост. Док се ино ва тив на филм ска на ра ци ја по-
ја вљи ва ла као „екс клу зив ни“ об лик про те клих го ди на у ви ду за го нет них фил мо ва као 
што је Ме мен то, хо ли вуд ске нор ме и да ље фа во ри зу ју спек такл и фор му ле ко је од го-
ва ра ју удар ним ви кенд тер ми ни ма ре зер ви са ним за пре ми је ре; по ре ђе ња ра ди, мно-
ги на ра тив но сло же ни про гра ми спа да ју у нај ве ће хи то ве овог ме ди ја, што ука зу је на 
то да се тр жи ште сло же но сти мо жда ви ше це ни на те ле ви зи ји не го на фил му.

Ме ђу тим, про цес при хва та ња сло же но сти тра јао је ду го због бро ја одав но уста-
но вље них пре пре ка сло же ном при по ве да њу. Ве ћим де лом сво је исто ри је, ин ду стри-
ја ко мер ци јал не те ле ви зи је у Сје ди ње ним Др жа ва ма из бе га ва ла је ри зи ке у по тра зи 
за еко ном ском ста бил но шћу, ла тив ши се стра те ги је ими та ци је и фор му ле ко ја че сто 
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има за по сле ди цу мо дел „нај ма ње не по жељ ног са др жа ја“.1 Де це ни ја ма је ин ду стри ја 
ко мер ци јал не те ле ви зи је би ла из у зет но уно сна про из во де ћи про гра ме ко ји су се ми-
ни мал но фор мал но раз ли ко ва ли из ван кон вен ци о нал них жан ров ских нор ми ко ме-
ди је си ту а ци је и про це ду рал не дра ме. Се риј ски на ра ти ви пре вас ход но су би ли огра-
ни че ни на обез вре ђен жа нр днев них са пу ни ца, док су пре сти жне по ну де у удар ним 
тер ми ни ма из бе га ва ле при че у на став ци ма за рад за о кру же них епи зо да и огра ни че ног 
кон ти ну и те та. Еко ном ске стра те ги је да ва ле су пред ност епи зо дич ној фор ми за еми-
то ва ње у удар ним тер ми ни ма – се риј ски са др жај пред ста вљао је про бле ме за кра ве 
му за ре про из вод не ин ду стри је, за ди стри бу ци ју ка блов ским ка на ли ма. Ре при зе ко је 
ди стри бу и ра ју еми те ри мо гу се еми то ва ти у би ло ком ре до сле ду, што од при че у на-
став ци ма чи ни пре пре ку овом уно сном се кун дар ном тр жи шту. Осим то га, ин сти ту ти 
за ис тра жи ва ње мре жа ве ро ва ли су да чак и нај по пу лар ни је се ри је мо гу има ти стал-
ну за га ран то ва ну на сле ђе ну пу бли ку од нај ви ше 1/3 из не де ље у не де љу, што зна чи да 
ве ћи на гле да ла ца не би би ла до вољ но упо зна та са по за ди ном про гра ма ка ко би пра-
ти ла при че у на став ци ма – чуд но је то што са вре ме ни те ле ви зиј ски про ду цен ти и 
да ље по на вља ју ову ста ти сти ку без про ме не, ука зу ју ћи на то да је она ви ше уте ме ље на 
у ин ду стриј ском фол кло ру не го у ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма. 

Те ле ви зиј ски при по ве дач ки ме ха ни зми та ко ђе пру жа ју не ка ва жна огра ни че ња у 
мо гу ћим на чи ни ма при ча ња при че. Ви ше од го то во би ло ког дру гог ме ди ја, ко мер ци-
јал на те ле ви зи ја има из у зет но огра ни ча ва ју ћи, ор га ни зо ван си стем ис по ру ке: не дељ-
не епи зо де про пи са не ду жи не, че сто уз оба ве зне па у зе за ре кла ме. Сва ка се зо на има 
од ре ђен број епи зо да, уз про мен љи ве рас по ре де за мо гу ћу ду жи ну па у за из ме ђу 
епи зо да – че сто про ду цен ти не мо гу пре ци зно да ис пла ни ра ју кад ће се се ри ја еми-
то ва ти или чак, у не ким екс трем ним слу ча је ви ма, у ком ре до сле ду се епи зо де мо гу 
по ја ви ти. По ред то га, се ри ја се кон зу ми ра док је још у фа зи про дук ци је, што зна чи да 
се че сто пра ве из ме не у то ку еми то ва ња услед не пред ви ђе них окол но сти. Из ме не 
мо гу на ста ти због огра ни че ња про ис те клих из по де ле уло га, као у слу ча ју труд но ће, 
бо ле сти или смр ти глум ца, или ре ак ци је мре жа, спон зо ра или пу бли ке на по че так 
то ка при че. Због ова квих огра ни че ња те ле ви зиј ско при по ве да ње раз ли ку је се од било 
ког дру гог ме ди ја – по ре ђе ња ра ди, то би се де си ло кад би књи жев ност зах те ва ла 
ап со лут но исти број ре чи у сва ком по гла вљу сва ког ро ма на, без об зи ра на жа нр, стил 
или ау то ра.

Ко нач но, успе шној те ле ви зиј ској се ри ји обич но не до ста је кључ ни еле мент ко ји се 
ду го сма тра из у зет но ва жним за до бро ис при ча ну при чу: за вр ше так. За раз ли ку од 
ско ро сва ког дру гог на ра тив ног ме ди ја, аме рич ка ко мер ци јал на те ле ви зи ја ра ди по 
прин ци пу не че га што би се мо гло на зва ти „нео гра ни че ним мо де лом” при по ве да ња 
– се ри ја се сма тра успе шном са мо док тра је. Док дру ги на ци о нал ни те ле ви зиј ски си-
сте ми окон ча ва ју успе шну се ри ју на кон го ди ну-дв е, аме рич ке се ри је обич но се пу-
шта ју док год се при стој но ко ти ра ју. Ово по ста је ва жно пи та ње за при по ве да че, ко ји 
мо ра ју да осми сле на ра тив не све то ве ко ји се мо гу одр жа ти го ди на ма, а не за тво ре не 

1 О пре гле ду те ле ви зиј ских еко ном ских и про из вод них про це са, ви де ти: Ja son Mit tell, Te le vi sion 
and Ame ri can Cul tu re (New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2010).
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на ра тив не пла но ве ко ји се ства ра ју за од ре ђе ни број епи зо да. Не чу ди што ова по тре-
ба да се обез бе ди нео гра ни че но при ка зи ва ње фа во ри зу је епи зод ни са др жај ли шен 
кон ти ну и те та и ду го роч ног раз во ја при че, са по но во упо тре бљи вим ли ко ви ма и за ме-
њи вим си ту а ци ја ма ти пич ним за по ли циј ске дра ме и ко ме ди је си ту а ци је. Огра ни че ња 
у то ме ка ко је ин ду стри ја за ми сли ла те ле ви зиј ске нор ме гле да ња и при по ве да ња 
ство ри ла су пре пре ке ино ва ци ја ма ко је об у хва та ју сло же ну те ле ви зи ју, с по сте пе ним 
по ма ком у на ра тив ним мо гућ но сти ма ко је су се по ја вљи ва ле то ком де ве де се тих го-
ди на два де се тог ве ка, у ве ли кој ме ри као од го вор на ин ду стриј ске и тех но ло шке 
про ме не.

Уз по раст бро ја ка на ла и сма њи ва ње ве ли чи не пу бли ке за сва ки про грам по на о соб, 
мре же и ка на ли су уви де ли да до след но по кло нич ко пра ће ње ма ле али по све ће не 
пу бли ке мо же би ти до вољ но да учи ни еми си ју еко ном ски одр жи вом. Укуп на ве ли чи на 
пу бли ке се ри ја Ба фи и Ве ро ни ка Марс ни је од њих на чи ни ла хи то ве, али су из ме ре на 
оче ки ва ња но ви јих мре жа по пут UPN и WB, као и де мо гра фи ја мла дих и кул ту бли ска 
по све ће ност та квим про гра ми ма, охра бри ли мре же да до пу сте та квим екс пе ри мен-
ти са њи ма да ство ре пу бли ку. Мно ги сло же ни про гра ми из ри чи то се обра ћа ју екс клу-
зив ној пу бли ци обра зо ва ни јих гле да ла ца ко ји обич но из бе га ва ју те ле ви зи ју, као што 
су се ри је За пад но кри ло или Симп со но ви – огла ши ва чи на ро чи то вред ну ју пу бли ку 
са чи ње ну од гле да ла ца ко ји ина че не гле да ју те ле ви зи ју. За ка блов ске ка на ле као што 
је HBO, сло же ни про гра ми по пут До у шни ка, Де дву да и Без оду ше вље ња, мо лим ни су 
сте кли по пу лар ност као По ро ди ца Со пра но, али је углед ових про гра ма по бољ шао 
ре пу та ци ју овог ка на ла као пре фи ње ни јег од тра ди ци о нал не те ле ви зи је, ко ји сто га 
за вре ђу је ме сеч ну прет пла ту (и ства ра бу ду ће при хо де од ди-ви-ди ја). А на ка блов ским 
ка на ли ма без прет пла те, еми то ва ње сло же них пре сти жних про гра ма као што су FX-ови 
Пр ља ва знач ка и Пра вед ник или AMC-ови Љу ди са Мен хет на и Чи ста хе ми ја по ма же 
у утвр ђи ва њу ка на ла као ле ги тим ног и оног ко ји се под јед на ко обра ћа ка блов ским опе-
ра те ри ма и по тро ша чи ма, чак и ако реј тин зи та квих еми си ја ни су ис пла ти ви као дру ге 
оп ци је – FX еми ту је ви ше ре при за Два и по му шкар ца од из вор них еми си ја, а AMC-је ва 
нај ма ње сло же на из вор на се ри ја, Окру жен мр тви ма, има до сад да ле ко нај ви ши реј-
тинг. Али по што ка блов ски ка на ли ре дов но при хо ду ју од сва ког прет плат ни ка чи ји 
ка блов ски или са те лит ски си стем пре но си тај ка нал, ви со ко про фи ли са ни, пре сти жни 
про гра ми мо гу по ди ћи ста тус ка на ла, те сто га и це не пре но са, чак и ако ти про гра ми 
не до но се мно го при хо да од ре кла ми ра ња. У свим овим слу ча је ви ма, про гра ми с ре-
ла тив но ни ским реј тин зи ма мо гу се ис по ста ви ти као уно сни за ин ду стри ју под ко ри-
го ва ним но вим ме ра ма.

Тех но ло шке про ме не у овој ери убр за ле су овај по мак. Пу бли ке обич но при хва та ју 
сло же ни је про гра ме знат но стра стве ни је и по све ће ни је не го кон вен ци о нал ну те ле-
ви зи ју, ко ри сте ћи их као осно ву за фор ми ра ње ја ких кул ту ра обо жа ва те ља на ин тер-
не ту и ак тив ну по врат ну спре гу с те ле ви зиј ском ин ду стри јом (на ро чи то кад њи хо вим 
про гра ми ма пре ти га ше ње). У овој ери до шло је до по ја ве те ле ви зиј ске кри ти ке на 
ин тер не ту, ка ко на ама тер ским фо ру ми ма као што је te le vi si on wit ho ut pity.co m, та ко и на 
ко мер ци јал ним сај то ви ма по пут The A.V. Club, ко ји пру жа ју про ми шље не и ху мо ри стич-
ке ко мен та ре о не дељ ним епи зо да ма и ко ји слу же као ме ста за оку пља ње и раз го вор 
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обо жа ва ла ца. Рас про стра ње ност ин тер не та омо гу ћи ла је фа но ви ма да се ак тив но 
укљу че у ту ма че ња и раз го во ре о сло же ним на ра ти ви ма – а у слу ча је ви ма као што је 
Клуб от пи са них, кре а то ри се при дру жу ју рас пра ва ма и ко ри сте ове фо ру ме као ме-
ха ни зме по мо ћу ко јих до би ја ју по врат не ин фор ма ци је не би ли про ве ри ли сте пен 
раз у ме ва ња и за до вољ ства. Дру ге ди ги тал не тех но ло ги је као што су ви део-игре, 
бло го ви, сај то ви за игра ње уло га на ин тер не ту, Тви тер и сај то ви обо жа ва ла ца по ну-
ди ли су про сто ре на ко ји ма гле да о ци мо гу да про ши ре сво је уче шће у овим бо га тим 
при по вед ним све то ви ма из ван јед но смер ног то ка гле да ња тра ди ци о нал не те ле ви зи-
је, про ши ру ју ћи ме та вер зу ме сло же них на ра тив них тво ре ви на као што је Са ни дејл из 
се ри је Ба фи или Спринг филд у Симп со но ви ма на пот пу но ин тер ак тив не сфе ре у ко ји ма 
се мо же уче ство ва ти. Не ма сум ње да ова вр ста те ле ви зиј ског при по ве да ња охра бру је 
пу бли ку да се ак тив ни је укљу чи и ну ди ши ри спек тар на гра да и за до вољ ства од ве ћи не 
кон вен ци о нал них про гра ма. Кон зу мент и кре а тив не прак се кул ту ре обо жа ва те ља 
ко је су струч ња ци за сту ди је кул ту ре при гр ли ли као суп кул тур ни фе но мен де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка сте кли су мо гућ ност ши ре укљу че но сти с по ја вом ин тер не та 
и учи ни ли да ак тив но по на ша ње пу бли ке по ста не стан да рд ни ја прак са.

Ток ко ји би мо гао да бу де ва жни ји од би ло ко је дру ге про ме не је сте по ја ва бокс-па-
ке та ко ји под ра зу ме ва гле да ње те ле ви зи је на ди-ви-ди ју. Ди-ви-ди омо гу ћу је кон зу ми-
ра ње и са ку пља ње те ле ви зиј ских са др жа ја на но ве на чи не ко ји су дра стич но про ме ни-
ли ме сто те ле ви зиј ских се ри ја у кул тур ном ми љеу и из ме ни ли на ра тив не мо гућ но сти 
ко је кре а то ри има ју на рас по ла га њу. То ком пр вих 30 го ди на по сто ја ња овог ме ди ја, 
гле да ње те ле ви зи је су пр вен стве но кон тро ли са ле мре же ко је су ну ди ле огра ни чен 
из бор про гра ма по уско огра ни че ном рас по ре ду без дру гих мо гућ но сти да се при-
сту пи са др жа ју. Док су се ре при зе умно жа ва ле у про це су ди стри бу ци је ка блов ским 
опе ра те ри ма, обич но су се при ка зи ва ле без ре да, охра бру ју ћи епи зо дич не на ра ти ве 
ко ји би мо гли да обез бе де го то во на су мич ни при каз се ри је. От кад су ка блов ска те ле-
ви зи ја и ви део-ре кор де ри ушли у оп шту упо тре бу по чет ком осам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, фо кус је по ме рен пре ма кон тро ли гле да ла ца – ши ре њу ка на ла ко ји 
су пот по мо гли ру тин ска по на вља ња, ка ко би гле да о ци мо гли да на док на де не ки про-
грам у хро но ло шки еми то ва ним ре при за ма или да гле да ју про пу ште не еми си је на прет-
плат нич кој ка блов ској те ле ви зи ји ви ше пу та у то ку не де ље. Тех но ло ги је ко је по ме ра-
ју вре ме као што су обич ни и ди ги тал ни ви део-ре кор де ри омо гу ћу ју гле да о ци ма да 
би ра ју кад же ле да гле да ју не ки про грам, али, што је ва жни је за на ра тив ну струк ту ру, 
гле да о ци мо гу по но во да гле да ју епи зо де или сег мен те и ана ли зи ра ју сло же не тре-
нут ке. Уз па кет ТВ на ди-ви-ди ју, те ле ви зиј ски про грам сад пред ста вља опи пљив пред-
мет ко ји се мо же ку пи ти, са ку пља ти и сме сти ти у ка та лог на ва шој по ли ци, баш као 
књи ге и му зич ки ал бу ми. Ово по ма же у по ди за њу кул тур не вред но сти те ле ви зиј ских 
про гра ма, одва ја ју ћи их од еми то ва ња ко је кон тро ли ше ин ду стри ја и обез бе ђу ју ћи 
се ри ји па ра тек сту ал ни оквир са чи њен од ам ба ла же, ди зај на и ви део-до да та ка ко ји 
ко мен та ри шу и про ши ру ју текст. Мо гућ ност фи зич ког са ку пља ња DVD ку ти ја до при-
но си њи хо вом естет ском по ло жа ју – мо гућ ност да се те ле ви зиј ска се ри ја сме сти на 
по ли цу по ред кла сич ног фил ма или ро ма на ства ра при ли ку за естет ску јед на кост 
она ко ка ко про ла зном си сте му еми то ва ња ни кад ни је по шло за ру ком. Те ле ви зиј ска 
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се ри ја ко ја је до би ла ве ро ват но нај ви ше по хва ла кри ти ке до са да, До у шни ци, на зи ва на 
је са вре ме ним Ди кен сом или Тол сто јем, а ову тврд њу под у пи ре њен ста тус за о кру-
же ног ко лек ци о нар ског пред ме та баш као што је де вет на е сто ве ков ни ро ман за до био 
кул тур ни ле ги ти ми тет услед по ма ка са се риј ске на за о кру же ну фор му. (...) 

Па кет ТВ на ди-ви-ди ју та ко ђе ме ња усло ве под ко јим гле да о ци мо гу да кон зу ми-
ра ју на ра тив не тек сто ве, уда ља ва ју ћи се од пре но сног пре ма из да вач ком мо де лу. 
Иа ко се та кво из да ва ње све ви ше ја вља у ви ду ди ги тал них фај ло ва ко ји се пре у зи ма-
ју пре ко апли ка ци је iTu nes или се пу шта ју на Нет флик су уме сто је ња ва ју ћег тр жи шта 
ди-ви-ди је ва, ути ца ји на прак се гле да ња су са свим слич ни, пру жа ју ћи гле да о ци ма 
мо гућ ност знат но флек си бил ни је кон тро ле на чи на на ко ји пра те про гра ме од прет-
ход них ме диј ских фор ма та. Се риј ски кон ти ну и тет мо же се зна чај но уна пре ди ти овим 
из да вач ким мо де лом, бу ду ћи да гле да о ци ко ји по се ду ју DVD се то ве или пре у зе те 
фај ло ве мо гу да опо на ша ју мо гућ но сти „слу чај ног при сту па“ ти пич ног за књи ге ка ко 
би по тра жи ли или по но во пу сти ли тре нут ке из прет ход них епи зо да или се зо на. Да-
на шњи сло же ни на ра ти ви осми шље ни су та ко да про ниц љив гле да лац мо же пом но 
да од гле да не ки про грам не са мо је дан пут, већ и да из но ва гле да ка ко би при ме тио 
ду би ну алу зи ја, ка ко би се ди вио при ка за ном за нат ском уме ћу и кон ти ну и те ту и ка ко 
би раз у мео де та ље ко ји зах те ва ју ли бе рал ну упо тре бу па у зе и пре мо та ва ња. Сло же не 
ко ме ди је као што је Оме те ни у раз во ју под сти чу пре мо та ва ње и за мр за ва ње ка дро ва 
ка ко би се ухва ти ле ви зу ел не ша ле ко је тра ју де лић се кун де и ка ко би се за у ста вио 
мах ни ти тем по ра ди опо рав ка од сме ха. Се риј ске ми сте ри је као што су Из гу бље ни 
на во де нас да за у ста ви мо вре ме на екра ну ка ко би смо ана ли зи ра ли сли ку или про-
ве ри ли с оста лим гле да о ци ма да ли смо у пот пу но сти раз у ме ли оно што гле да мо. (...). 
Ди-ви-ди је ви та ко ђе мо гу да об у хва та ју сним ке исе че не из пр во бит них еми си ја због 
вре мен ских или са др жај них огра ни че ња, због че га огра ни че ња у те ле ви зиј ском еми-
то ва њу по ста ју ире ле вант на на кон об ја вљи ва ња. Ди-ви-ди је ви мо гу да пре ва зи ђу пр во-
бит но еми то ва не пи лот-вер зи је, као у слу ча ју Ве ро ни ке Марс, чи ме по но во ис ти чу ве ћи 
зна чај ау тор ске на ме ре од уме ша но сти мре же као де ла ши рег ле ги ти ми те та ме ди ја. 

За мно ге се ри је при ли ка да гле да о ци гле да ју пре ма соп стве ном рас по ре ду отво-
ри ла је при по ве дач ке мо гућ но сти, по што они ко ји гле да ју ди-ви-ди је ве обич но бр же 
гле да ју епи зо де за ре дом, пре ла зе чи та ву се зо ну за не де љу да на, што ства ра пот пу-
ни је гле да лач ко ис ку ство. За не ке се ри је за сно ва не на на пе тим за вр ше ци ма, гле да ње 
ди-ви-ди ја пре тва ра се у мах ни ту тр ку ка на ра тив ном ис хо ду, под сти чу ћи мен та ли тет 
бин џо ва ња на лик на ком пул сив но „пре је да ње“ сла ним гриц ка ли ца ма. На дру гом кра-
ју при по ве дач ког спек тра, спо ри раз вој до га ђа ја у До у шни ци ма, из о ста нак екс по зи-
ци је и по за ма шна глу мач ка еки па пред ста вља ју иза зо ве за раз у ме ва ње на не дељ ном 
ни воу у слу ча ју но вог гле да о ца – по сто ји пре ви ше мо гућ но сти да се за бо ра ве по ве-
за но сти и да се из гу би траг мно штву де та ља кључ них за раз у ме ва ње сло же но сти 
при ка за ног све та, та ко да гле да ње се ри је на ди-ви-ди ју по ма же у ус по ста вља њу рит ма 
и кон ти ну и те та. Са ста вља ње се ри је омо гу ћу је гле да о ци ма да са гле да ју есте тич ке вред-
но сти је дин ства, сло же но сти и ја сних по че та ка и за вр ше та ка, што су осо би не те шко 
уоч љи ве у слу ча ју по сте пе ног при ка зи ва ња се ри је. Се ри ја тра жи од гле да ла ца да 
по ве ру ју у то да је за пе тљан, кри ву дав на ра тив во ђен глав ним пла ном ко ји ис по ља ва 
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кон ти ну и тет и до след ност. Мо же мо сма тра ти да је ова по тре ба за је дин ством и сло-
же но шћу ис пу ње на за о кру же ним из да њи ма по пут DVD се то ва и на зва ти је скоц ка ном 
есте ти ком, ме ђу соб но по ве за ном и тре ти ра ном као пот пу ном це ли ном по пут фор ми 
по ве за них на сли чан на чин као што су ро ма ни и фил мо ви.

Сва ка ко по сто је аспек ти се риј ске есте ти ке ко ји се мо гу из гу би ти у по ма ку на скоц-
ка ну есте ти ку, где је нај ва жни ји при мер се ри ја Из гу бље ни. Иа ко бр жи тем по ди-ви-ди ја 
ис ти че ка ко се сви де ло ви сла га ли це у овој се ри ји сла жу (или не сла жу), овај на чин ма-
ра тон ског гле да ња не до зво ља ва гле да о цу да се усред сре ди на про цес ре ша ва ња за-
го нет ке. Оно што пру жа нај ви ше ужит ка у овој се ри ји је сте ша љи ви осе ћај игре ко ји 
ис пу ња ва јаз из ме ђу епи зо да и се зо на, кад се фа но ви са ку пља ју на он лајн-фо ру ми ма 
и ви ки ји ма ка ко би те о ре ти са ли, ис тра жи ва ли и ди ску то ва ли. Овај на чин укљу чи ва ња 
фа но ва за ви си од си мул та ног гле да ња, при че му се сви на ла зе код исте тач ке у при чи, 
што омо гу ћу је са рад нич ки груп ни про цес де ши фро ва ња и укљу чи ва ња. Кад се се ри ја 
Из гу бље ни гле да пре ко скоц ка них па ке та, она је су штин ски изо ло ва на од ве ће за јед-
ни це обо жа ва те ља и бо га те мре же па ра тек сту ал них ма те ри ја ла, што ука зу је на то да 
истин ски про ла зни аспект се ри је ни је пред ста вљао пр во бит ни тек сту ал ни пре нос, већ 
ис ку ство гле да ња у на став ци ма. Кад на ред на ге не ра ци ја ме диј ских исто ри ча ра по гле да 
се ри ју, од пр во бит ног еми то ва ња оста ће је ди но про грам и ар хи ви ра ни па ра тек сто ви 
– из гу би ће се естет ско ис ку ство ко лек тив ног де ши фро ва ња сло же ног на ра ти ва Из гу-
бље них. Струк ту ру то ка пре но са мо же за ме ни ти кон тро ла об ја вљи ва ња у па ке ту, али 
по сто ји очи гле дан ис ку стве ни гу би так ко ји се не мо же за др жа ти на ве штач ки на чин. 
Та кве прак се се риј ског кон зу ми ра ња ни су огра ни че не на те ле ви зи ју, бу ду ћи да су 
чи та о ци де вет на е сто ве ков не фик ци је у на став ци ма ре дов но ди ску то ва ли те ку ће 
при че по њи хо вом по ја вљи ва њу, об ја вљи ва ли су кри тич ке при ка зе у окви ру пи са ма 
упу ће них пе ри о дич ној штам пи, а чак су се и до пи си ва ли са ау то ри ма то ком чи та вог 
про це са пи са ња. Пре ма раз ма тра њи ма Шо на О’Са ли ве на о Ди кен су и Де дву ду, јаз из-
ме ђу епи зо да чи ни са став ни део фик ци је у на став ци ма, про стор из ме ђу до ступ них 
је ди ни ца при че кад и пи сци и чи та о ци за ми шља ју но ве мо гућ но сти и раз ми шља ју о 
ста рим при ча ма.2 Иа ко је рас по ред еми то ва ња на по слет ку про из во љан и ве штач ки, 
та ко ђе је про дук ти ван у сми слу да ства ра струк ту ру за ко лек тив но син хро но кон зу-
ми ра ње и обез бе ђу је вре ме за раз ми шља ње о на ра тив ном све ту ко ји им се од ви ја 
пред очи ма.

Ово ду гач ко раз ма тра ње ути ца ја па ке та ТВ на ди-ви-ди ју ства ра усло ве за раз у ме-
ва ње на ра тив не сло же но сти, бу ду ћи да у пр ви план ста вља ме ђу соб но де ло ва ње 
ин ду стриј ских стра те ги ја, тех но ло ги ја, гле да лач ких прак си и по ет ске фор ме ко ји са-
чи ња ва ју фе но мен сло же не те ле ви зи је. Ко ри сте ћи но ве тех но ло ги је (кућ но сни ма ње, 
ди-ви-ди је ве, стри минг) и он лајн уче шће, гле да о ци су узе ли ак тив ну уло гу у кон зу ми-
ра њу сло же не те ле ви зи је и по мо гли ње ном раз во ју у ме диј ским ин ду стри ја ма. Ови 
ин ду стриј ски, кре а тив ни, тех но ло шки или пар ти ци па тив ни то ко ви за јед но ства ра ју 
усло ве за раз вој на ра тив не сло же но сти као при по ве дач ког мо де ла.

2 Sean O’Sul li van, „Old, New, Bor ro wed, Blue: De ad wo od and Se rial Fic tion”, у: Re a ding De ad wo od: A 
We stern to Swe ar By, ур. D. La very (Lon don: I. B. Ta u ris, 2006), стр. 115–129.
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Те ле ви зиј ска опе ра тив на есте ти ка и спек та ку лар но при по ве да ње

Сло же ну те ле ви зи ју од ли ку ју ве ће ва ри ја ци је се риј ске фор ме од тра ди ци о нал ног 
епи зо дич ног еми то ва ња или мо де ла са пу ни ца, што су омо гу ћи ли по ма ци у те ле ви-
зиј ској ин ду стри ји, тех но ло ги ји и гле да лач ким прак са ма. Је дан од за ни мљи ви јих на-
чи на на ко је су кре а то ри од го во ри ли на ове по ма ке је сте ства ра ње са мо све сни јих 
на чи на при по ве да ња од оног ко ји по сто ји у кон вен ци о нал ној те ле ви зиј ској на ра ци ји. 
Сај нфелд пред ста вља кључ ну ино ва ци ју у том сми слу, бу ду ћи да се ри ја ужи ва у ме-
ха ни зми ма за пле та, тка ју ћи при че о сва ком ли ку у да тој епи зо ди кроз ма ло ве ро ват не 
слу чај но сти, па ро дич не ме диј ске алу зи је и кру жну струк ту ру. У кон вен ци о нал ним 
те ле ви зиј ским на ра ти ви ма епи зо де обич но има ју два или ви ше то ко ва рад ње ко ји се 
ме ђу соб но до пу њу ју: глав ни за плет (А) ко ји пре о вла да ва у при ка за ном вре ме ну и 
се кун дар ни за пле ти (Б) ко ји мо гу да пру же те мат ске па ра ле ле или кон тра пункт за пле-
ту А, али се рет ко про жи ма ју на пла ну рад ње. Сло же ност, на ро чи то у ко ме ди ја ма, 
де лу је су прот но овим нор ма ма та ко што ме ња ве зу из ме ђу ви ше стру ких за пле та и 
ти ме ства ра ис пре пле та не при че ко је се че сто су да ра ју и по ду да ра ју. Сај нфелд обич-
но за по чи ње че ти ри то ка рад ње одво је но и пре пу шта ис ку сном гле да о цу да за ми сли 
ка ко ће се при че су да ра ти уз не за ми сли ве по сле ди це кроз чи тав свет при че. Се ри је 
Без оду ше вље ња, мо лим, Оме те ни у раз во ју и Увек је сун ча но у Фи ла дел фи ји при ла го-
ди ле су и про ши ри ле та кав ис пре пле тан за плет, про те жу ћи слу чај но сти и су ко бе од 
епи зо де до епи зо де та ко што пре о бра жа ва ју се риј ски на ра тив у раз ра ђе не ин тер не 
ша ле. На при мер, је ди но ако зна те за Ла ри јев су срет с Мај клом, сле пим чо ве ком из 
пр ве се зо не се ри је Без оду ше вље ња, мо лим, ње гов по вра так у че твр тој епи зо ди има 
сми сла. Гле да о ци та квих сло же них ко ме ди ја не обра ћа ју па жњу са мо на ди је гет ски 
свет при ка зан у ко ме ди ја ма си ту а ци је, већ и ужи ва ју у кре а тив ним ме ха ни зми ма ко ји 
су укљу че ни у спо соб но сти про ду це на та да из ве ду та ко сло же не струк ту ре за пле та, 
што је на чин гле да ња ко ји Џе фри Сконс озна ча ва као „ме та ре флек сив ни“.3 Овај скуп 
ужи та ка под се ћа на ути цај ни кон цепт ко ји је из нео Нил Ха рис у при ка зу Ф. Т. Бар ну ма: 
Ха рис из но си за па жа ње да су Бар ну мо ви ме ха нич ки три ко ви и об ма не по зи ва ли гле-
да о це да усво је „опе ра тив ну есте ти ку“, у ко јој се ужи так ма ње од но си на пи та ње „шта 
ће се до го ди ти“, а ви ше на то „ка ко је он то из вео“.4 Док гле да мо се ри ју Сај нфелд оче-
ку је мо да ће ми нор ни ци ље ви сва ког ли ка би ти осу је ће ни у фар сич ном рас пле ту, али 
гле да мо да ви ди мо ка ко ће пи сци из ве сти до кра ја на ра тив не ме ха ни зме по треб не за 
спа ја ње че ти ри то ка рад ње у па жљи во ка ли бри са ну, ко ме ди ја шку на ра тив ну ма ши ну 
у ма ни ру Ру ба Голд бер га. Овај вид ства ра ња за пле та са др жи од ре ђе ни сте пен са мо-
све сти, не са мо у екс пли цит ној ре флек сив но сти ових про гра ма (по пут еми си је уну тар 
еми си је у Сај нфел ду или ра дог при хва та ња те ле ви зиј ских тех ни ка као што је при кри-
ве но огла ша ва ње, по ја вљи ва ње по зна тих глу ма ца у ми нор ним уло га ма у ре клам не 
свр хе и глас на ра то ра у се ри ји Оме те ни у раз во ју), али та ко ђе у упо зна то сти с тим да 
гле да о ци гле да ју сло же не про гра ме де ли мич но и да би ви де ли „ка ко ће то из ве сти“. 

3 Jeff rey Scon ce, „What If?: Char ting Te le vi si on’s New Tex tu al Bo un da ri es”, у: Te le vi sion Af ter TV: Es says on 
a Me di um in Tran si tion, ур. Lynn Spi gel и Jan Ol sson (Dur ham, NC: Du ke Uni ver sity Press, 2004), стр. 93–112.
4 Neil Har ris, Hum bug: The Art of P.T. Bar num (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 1981).



45

Ова опе ра тив на есте ти ка уоч љи ва је на он лајн-фо ру ми ма код фа но ва ко ји ана ли зи ра ју 
тех ни ке ко је сло же на те ле ви зи ја ко ри сти ка ко би усме ра ва ла, ма ни пу ли са ла, об ма-
њи ва ла и по гре шно упу ћи ва ла гле да о це. Гле да мо те еми си је не са мо да би смо се за-
о ку пи ли ре а ли стич ким на ра тив ним све том, већ и да би смо гле да ли апа ра ту ру на 
де лу и ди ви ли се за нат ском уме ћу. 

Опе ра тив на есте ти ка је на гла ше на у упа дљи вим тре ну ци ма уну тар на ра тив но 
сло же них про гра ма, по себ них се квен ци или епи зо да ко је мо же мо сма тра ти срод ним 
спе ци јал ним ефек ти ма. (...) Сло же на те ле ви зи ја ну ди дру ги вид атрак ци ја: на ра тив ни 
спе ци јал ни ефе кат. Ово сред ство се ја вља кад еми си ја по ка же сво је при по ве дач ке 
ми ши ће ка ко би збу ни ла и за чу ди ла гле да о ца, као у слу ча ју ве ли ких вре мен ских ско-
ко ва или от кри ва њу про спек ци ја у Из гу бље ни ма или на кнад но уба ци ва ње ју на ки ње 
Дон у се ри ју Ба фи из по за дин ске при че. Ови спек та ку лар ни тре ну ци скре ћу па жњу 
на кон стру и са ну при ро ду на ра ци је и тра же од нас да се ди ви мо на чи ну на ко ји су пи-
сци то из ве ли; че сто се ти при ме ри од ри чу стрикт ног ре а ли зма у за ме ну за фор мал но 
све сну раз ра ђе ну струк ту ру у ко јој по сма тра мо про цес на ра ци је као ма ши ну и не 
ба ви мо се ње ном ди је ге зом. Кон тро ла слу чај ног при сту па ди-ви-ди ја у ве ли кој ме ри 
по спе шу је и омо гу ћу је гле да о ци ма да при ме не опе ра тив ну есте ти ку, ко ја до пу шта 
па у зи ра ње, пре мо та ва ње и пом ну ана ли зу на успо ре ном сним ку ка ко би се иш чач ка ли 
на ра тив ни тра го ви и по но во пу сти ли про шли мо мен ти да би ис та кли ре пре зен та тив не 
тре нут ке на ра тив не струк ту ре. (...)

Моћ опе ра тив не есте ти ке про из ла зи из ма ни пу ла ци је не ке еми си је соп стве ним 
ин трин зич ним нор ма ма или обра сци ма и оче ки ва њи ма ко је од ре ђе на се ри ја ства ра 
за се бе. (...) Кад се про гра ми утвр де у вла сти тим сло же ним кон вен ци ја ма, та ко ђе се 
ди ви мо то ме ко ли ко кре а то ри мо гу да по ме ре гра ни це сло же но сти, пру жа ју ћи раз ра ђе-
не ва ри ја ци је на те ме и нор ме; ови на ра тив ни спе ци јал ни ефек ти мо гу пред ста вља ти 
вр хун це еми си ја, као кад се све ди вер гент не ли ни је рад ње су да ре или кад нас пре о крет 
у за пле ту на ве де да пре и спи та мо све што смо прет ход но ви де ли у епи зо ди. Или на-
ра тив ни спек та кли мо гу пред ста вља ти ва ри ја ци је на те му – сва ка епи зо да се ри је Два 
ме тра ис под зе мље по чи ње „смр ћу не де ље“, али до дру ге се зо не кре а то ри ва ри ра ју 
при каз ових смр ти ка ко би пру жи ли по гре шне смер ни це и раз ра де да би гле да о ци ма 
одр жа ли па жњу кад схва те уну тра шње нор ме еми си је. (...) Ов де ни је реч о ре флек сив ној 
са мо све сти ко ја при зна је соп стве ну струк ту ру или о тех ни ци не ких мо дер ни стич ких 
умет нич ких фил мо ва или Брех то вом те а тру ко ји од нас тра же да по сма тра мо њи хо ву 
осо би ну из гра ђе но сти са емо ци о нал не уда ље но сти; опе ра тив на ре флек сив ност нас 
охра бру је да се исто вре ме но за ни ма мо за при чу и ди ви мо на чи ну на ко ји је ис при ча на.

Дру ги ни во на ра тив ног спек та кла усме рен је на чи та ве епи зо де. Ба фи је (...) оства рен 
про грам за на ра тив но спек та ку лар не те мат ске епи зо де, где су по је ди нач не епи зо де 
за сно ва не на на ра тив ним сред стви ма по пут из ра зи тих огра ни че ња при по ве дач ких 
па ра ме та ра (као што је ти ши на у исто и ме ној епи зо ди), ме ша ви на жан ро ва (му зич ка 
епи зо да „Још јед ном осе ћај но”), про ме не пер спек ти ве (при ча ње аван ту ри стич ке при че 
из угла обич ног про ла зни ка Ксан де ра у епи зо ди „Зе по”) или ста вља ње у пр ви план не-
обич ног на ра то ра (Ен дру ов псе у до до ку мен та рац у епи зо ди „При по ве дач”). Док сва ка 
од ових епи зо да, као и њи ма слич них у До си јеу X („По не де љак“, „Тро у гао“), Сај нфелд 
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(„Из да ја“, „Пар кинг“), Ста жи сти („Ње го ва при ча“, „За бр љао сам”), Симп со но ви („Три-
ло ги ја гре шке“, „22 крат ке при че о Спринг фил ду“), Из гу бље ни („Оста лих 48 да на“, „Раз-
от кри ва ње”), Клуб от пи са них („Па ра диг ме људ ског пам ће ња“, „Те о ри ја ле ко ви тог 
ха о са”) и Чи ста хе ми ја („Му ва”) мо же пру жи ти ди је гет ско уз бу ђе ње и смех, ве ћи ужи-
так у овим про гра ми ма пру жа ди вље ње при по ве дач кој сме ло сти ко ја до ла зи до из-
ра жа ја у на ру ша ва њу при по ве дач ких кон вен ци ја. Кроз опе ра тив ну есте ти ку ови сло-
же ни на ра ти ви по зи ва ју гле да о це да се ан га жу ју као фор мал ни ана ли ти ча ри и да 
де таљ но раз мо тре тех ни ке упо тре бље не за пре но ше ње спек та ку лар них при ка за 
при по ве дач ке ве шти не; ови про гра ми у ве ли кој ме ри под сти чу овај на чин фор мал но 
све сног гле да ња, бу ду ћи да је ужи так у њи ма уса ђен у ни во све сти ко ји пре ва зи ла зи 
тра ди ци о нал ни фо кус на ди је гет ску рад њу ти пич ну за ве ћи ну до ми нант них по пу лар них 
на ра ти ва.

Ин ди ви ду ал не епи зо де мо гу ак ти ви ра ти опе ра тив ну есте ти ку кроз на ра тив ни 
спек такл, али це ли про гра ми та ко ђе мо гу би ти за сно ва ни на та квој при по ве дач кој пи-
ро тех ни ци, би ло кроз те ку ће при че или ин хе рент ну струк ту ру. (...) Је дан од про гра ма 
по зна тих по при по ве дач ком дис кур су (на чи ну на ко ји је при ча ис при ча на) ви ше не го 
по са мој при чи је сте Бум та ун, ко ји ну ди го то во ти пич не по ли циј ске при че, али кад се 
ис при ча ју из про ме њи вих, ви ше стру ких, огра ни че них пер спек ти ва ме ђу чи та вом 
пле ја дом ли ко ва, слу ча је ви по ста ју из ни јан си ра ни ји и сло же ни ји не го што се у по чет-
ку чи ни ло. (...) Се ри ја По но во на оку пу го во ри о гру пи сред њо школ ских при ја те ља где 
сва ка не дељ на епи зо да при ка зу је јед ну го ди ну у њи хо вим жи во ти ма у ра спо ну од два-
де сет го ди на, док Сви та ње огра ни ча ва тем по рал ност по на вља њи ма. У свим овим еми-
си ја ма углав ном крат ког ве ка, оно што се мо же сма тра ти нај у пе ча тљи ви јим и осо бе ним 
ни су ис при ча не при че, већ на ра тив не стра те ги је ко ји ма су ис при ча не.

Сло же ни на ра ти ви та ко ђе упо тре бља ва ју низ при по ве дач ких сред ста ва ко ји се 
ко ри сте че сто и ре дов но да су по ста ле на ра тив на пра ви ла, а не из у зе ци. Ана леп се 
или про ме не у хро но ло ги ји; ре тро спек ци је ко је слу же би ло за при по ве да ње кључ не 
на ра тив не по за дин ске при че или за уо кви ра ва ње рад ње чи та ве епи зо де у про шлом 
вре ме ну; се квен це сна или фан та зи је ко је ис тра жу ју мо гућ но сти дру гих сце на ри ја или 
ис пи ту ју уну тра шњи жи вот не ког ли ка; по нов но при ча ње исте при че из ви ше пер-
спек ти ва („Ра шо мо ни ја да“) – ни шта од по ме ну тог ни је нео бич но на кон вен ци о нал ној 
те ле ви зи ји. (...) У сло же ним те ле ви зиј ским са др жа ји ма та кве ва ри ја ци је при по ве дач ких 
стра те ги ја уо би ча је не су и озна че не суп тил ни је или с од ла га њем; ове еми си је се ства-
ра ју без стра ха од при вре ме не збу ње но сти гле да ла ца. Фан та стич не се квен це по сто-
је у ве ли ком бро ју без ја сних раз гра ни че ња или сиг на ла, бу ду ћи да се ри је као што су 
По ро ди ца Со пра но, Два ме тра ис под зе мље, Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка и дру ге 
при ка зу ју ви зи је до га ђа ја ко је осци ли ра ју из ме ђу су бјек тив но сти ли ко ва и ди је гет ске 
ре ал но сти, игра ју ћи се нео д ре ђе ном гра ни цом ка ко би обез бе ди ле ду би ну ли ко ва, 
на пе тост и ко мич ни ефе кат. Сло же на на ра ци ја че сто ру ши че твр ти зид, би ло кроз 
ви зу ел но пред ста вље но ди рект но обра ћа ње (У кан це ла ри ји) или још нео д ре ђе ни ју 
на ра ци ју ко ја за ма гљу је гра ни цу из ме ђу ди је гет ског и не ди је гет ског (Ста жи сти, Ве ро-
ни ка Марс итд.), усме ра ва ју ћи па жњу на соп стве но кр ше ње кон вен ци је. У свим овим 
про гра ми ма не до ста так екс пли цит них при по ве дач ких по ка за те ља и смер ни ца ства ра 
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тре нут ке дез о ри јен та ци је, тра же ћи од гле да ла ца да се ак тив ни је укљу че у раз у ме ва ње 
при че и на гра ђу ју ћи ре дов не гле да о це ко ји су са вла да ли ин тер не кон вен ци је сло же-
не на ра ци је у сва ком про гра му. Ове стра те ги је је су слич не фор мал ним ди мен зи ја ма 
умет нич ке ки не ма то гра фи је, али ис по ља ва ју се у из ра зи то по пу лар ним кон тек сти ма 
за ма сов ну пу бли ку – при вре ме но је смо збу ње ни, али нас ове еми си је по зи ва ју да ве-
ру је мо у раз ре ше ње до ког ће мо на кра ју до ћи у тре нут ку сло же ног али ко хе рент ног 
раз у ме ва ња, а не у дво сми сле ност и упит ну узроч ност ти пич ну за мно ге умет нич ке 
фил мо ве. (...) Ки не ма то гра фи ја је та ко ђе све до чи ла по ја ви по пу лар ног кру га „за го нет-
них фил мо ва“ ко ји зах те ва ју од пу бли ке да на у че по себ на пра ви ла фил ма ка ко би раз-
у ме ли на ра тив (као што су Ше сто чу ло, Пет па рач ке при че, Ме мен то, Адап та ци ја итд.) 
и ко ји су пре у зе ли есте ти ку ига ра, по зи ва ју ћи пу бли ку да се игра за јед но са кре а то-
ри ма и про ник не у ко до ве ту ма че ња ка ко би раз у ме ли њи хо ве сло же не на ра тив не 
стра те ги је.(...) Чи ни се да је кључ ни циљ за го нет них фил мо ва, ви део-ига ра и сло же них 
те ле ви зиј ских се ри ја же ља да гле да лац бу де ак тив но укљу чен у при чу и успе шно из-
не на ђен кроз при по ве дач ке ма ни пу ла ци је. Ов де је реч о опе ра тив ној есте ти ци ко ја 
ужи ва у ре зул та ти ма ма ши не док се исто вре ме но ди ви на чи ну ње ног функ ци о ни са ња. 
(...) Ови про гра ми мо гу би ти при лич но по пу лар ни код ма сов не пу бли ке (Из гу бље ни, 
Сај нфелд, До си је X) или мо гу при вла чи ти ужи круг по све ће них гле да ла ца вољ них да 
уло же на пор у про цес де ши фро ва ња (Оме те ни у раз во ју, Ве ро ни ка Марс) – док за си-
гур но мно ги од ових култ них про гра ма има ју зах тев не на ра ти ве ко ји се мо гу учи ни ти 
не при сту пач ним за ма сов ну пу бли ку, упе ча тљи ва по пу лар ност не ких сло же них про-
гра ма ука зу је на то да ма сов на пу бли ка мо же да се за о ку пи и ужи ва у при лич но иза зов-
ним и за мр ше ним при ча ма. Овим се не ума њу је зна чај тра ди ци о нал ног ужит ка у ду бини 
при ка зи ва ња ли ко ва, ве што из ве де ном раз ре ше њу за пле та, до след но сти у све ту при че, 
уз бу ђе њу усме ре ном на ак ци ју и ху мор – сло же на те ле ви зи ја у свом нај бо љем из да њу 
упо тре бља ва све ове еле мен те, исто вре ме но до да ју ћи опе ра тив не мо гућ но сти фор-
мал ног ан га жма на. 
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