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КОН ТЕКСТ, ОГРА НИ ЧЕ ЊА И КОН ЦЕП ТИ  
ЛИ КО ВА

По е ти ку те ле ви зиј ског при по ве да ња мо же мо раз у ме ти је ди но уну тар ње го вих 
спе ци фич них кон тек ста, где ин ду стриј ске нор ме и по сма трач ке прак се по ма жу у об ли-
ко ва њу кре а тив них мо гућ но сти ко је про ду цен ти има ју на рас по ла га њу. Ови кон тек сти 
ја сно раз ли ку ју ка рак те ри за ци ју се риј ске те ле ви зи је од дру гих ме ди ја. Јед но од кључ-
них огра ни че ња те ле ви зиј ских ли ко ва про ис ти че из њи хо вог са рад нич ког по ре кла 
из ме ђу глу ма ца ко ји их ту ма че и пи са ца/про ду це на та ко ји осми шља ва ју рад ње и 
ди ја ло ге. У про из вод ном мо де лу ко ји по ти че од те ле ви зиј ског пи сца ова са рад ња се 
нај че шће раз ви ја кроз про цес прет про дук ци је из ме ђу глу ма ца и из вр шних про ду це-
на та. У филм ској про дук ци ји ре жи сер је глав на ве за из ме ђу сце на ри ја и глум ца, по-
ма же у спро во ђе њу из вед бе и об ли ку је је у на ра тив ну це ли ну, али про мен љив низ 
те ле ви зиј ских ре жи се ра ста вља ту уло гу ви ше у ру ке про ду це на та ко ји су обич но 
пи сци или у не ким слу ча је ви ма пи сци-ре жи се ри. У дру гим слу ча је ви ма, глум ци су 
ди рект но укљу че ни у про цес пи са ња, као што је Ти на Феј („Те ле ви зиј ска по сла“), ко ја 
је ство ри ла и упра вља ла про гра ми ма (са ма или у ти му). (...) Иа ко глум ци обич но скла-
па ју ду го роч не уго во ре ка ко би се обез бе ди ла њи хо ва стал на рас по ло жи вост, по не кад 
глу мац мо ра да оде ра ни је не го што су пи сци ис пла ни ра ли за не ког ли ка – глу мац 
мо же да умре, као што је слу чај с Нен си Мар чанд у се ри ји По ро ди ца Со пра но или због 
бо ле сти не мо гу да глу ме. Но ва по де ла уло га зна чај них ре дов них ли ко ва при лич но је 
рет ка по ја ва у се ри ја ма ко је се еми ту ју у уда р ним тер ми ни ма, док је до не кле че шћа у 
слу ча ју ко ме ди ја си ту а ци је, а још че шћа код са пу ни ца ко је се при ка зу ју у днев ним 
тер ми ни ма. Бу ду ћи да ве ћи на се ри ја у уда р ним тер ми ни ма те жи од ре ђе ном сте пе ну 
на ту ра ли зма и до след но сти у пред ста вља њу све то ва при че, до де ла уло ге дру гом 
глум цу за исти лик обич но де лу је пре ви ше из ве шта че но, као и ума њи ва ње зна ча ја 
по тен ци јал ног до при но са пр во бит ног глум ца иден ти те ту ли ка. Сва ка ко на ји но ва тив-
ни ји и нај ра ши ре ни ји слу чај но ве по де ле уло га ја вља се у се ри ји Док тор Ху, по што је 
Ви ли јам Харт нел, пр во бит ни глу мац ко ји је ту ма чио Док то ра, од лу чио да на пу сти 
се ри ју 1966. го ди не; по зи ва ју ћи се на на уч но фан та стич ну пре ми су про гра ма да се 
те ло не ког ли ка ре ге не ри ше пред смрт, пи сци су ство ри ли „кла у зу лу о мо гу ћем не из-
вр ше њу уго вор них оба ве за“, ко ја је омо гу ћи ла но вим глум ци ма да пре у зму уло гу и 
до ве ла до 11 раз ли чи тих Док то ра до 2012. го ди не. Че шће од но ве по де ле уло га, про-
ду цен ти ин те гри шу од ла зак глум ца или дру ге про ме не у свет при че. Обич но пи сци 
има ју по сла с глум ци ма чи ји рас по ред огра ни ча ва њи хо ву рас по ло жи вост, што до во-
ди до ства ра ња епи зо да без при су ства од ре ђе ног ли ка или с ње го вим огра ни че ним 
при су ством, и мо ра ју на сли чан на чин да об ли ку ју при че за сно ва не на глу мач ким 
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уго во ри ма. Слич на окол ност ја вља се кад глу ми ца за труд ни, те пи сци мо ра ју да ин те-
гри шу труд но ћу у ње ну уло гу, да по ку ша ју да са кри ју труд но ћу по сред ством ко сти ма 
или да при вре ме но пре ки ну про дук ци ју. Кад глу мац од лу чи да на пу сти про грам или 
про ду цен ти от пу сте глум ца из при ват них раз ло га, те ку ћи на ра тив мо ра да се про ме-
ни ка ко би оправ дао ово од су ство – то се де си ло са крај ње за па же ним од ла ском 
Чар ли ја Ши на из Два и по му шкар ца, због че га је у се ри ји ње гов лик мо рао да умре 
на кон што га уда ри воз. Ши нов слу чај ис ти че чи ње ни цу да су гле да о ци че сто ве о ма 
све сни про бле ма из ван екра на ко ји ути чу на при чу, при че му до га ђа ји из ствар ног 
жи во та функ ци о ни шу као па ра тек сту ал ни оквир за пред ви ђа ње и ту ма че ње се ри је. 
(...) Ако жи во ти глу ма ца из ван ма лих екра на мо гу да огра ни че се ри ју, та ко ђе мо гу да 
отво ре про стор за за ни мљи ве од је ке. У скла ду с мно гим на уч ним ис тра жи ва њи ма, 
глум ци слу же као ме ста ин те р тек сту ал но сти ко ја спа ја ју се ћа ња гле да ла ца на прет-
ход не ли ко ве и зна ње о њи хо вим жи во ти ма из ван екра на ка ко би ути ца ла на на ше 
раз у ме ва ње уло ге. Овај ин тер тек сту ал ни од јек мо же се по ја ча ти кроз се риј ски на ра-
тив, ка ко се на ше ба вље ње глум ци ма про те же кроз вре ме и мо же мо да по све до чи мо 
лич ној про ме ни не ке зве зде у па у за ма из ме ђу епи зо да. Зве зде та ко ђе пра ти ау ра 
прет ход них уло га, као што је по зна ва ње Ала на Ал де у култ ној уло зи Хо ка ја Пир са у 
се ри ји Меш, као и ње гов вла сти ти до бро по зна ти ле во ори јен ти сан ак ти ви зам, при 
че му и јед но и дру го под ри ва кон зер ва тив ну по ли ти ку ње го вог ли ка ре пу бли кан ца 
Ар нол да Ви ни ка у се ри ји За пад но кри ло, што га чи ни при хва тљи ви јом фи гу ром уну тар 
су штин ског ли бе рал ног сен зи би ли те та се ри је. Имиџ зве зде Мај кла Џ. Фок са као до-
па дљи вог пред вод ни ка осам де се тих и де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка дра стич но 
се из ме нио на кон што је обо лео од Пар кин со но ве бо ле сти: по чет ком две хи ља ди тих 
по ја вљи вао се у ма њим пе ри о дич ним уло га ма у се ри ја ма као што су Ста жи сти, Спа си 
ме и До бра же на, игра ју ћи уло ге ко је че сто ста вља ју на про бу ње гов утвр ђе ни шарм 
и ис ти чу ње го ву оне спо со бље ност та ко да ја сно по зи ва ју на екс тра тек сту ал но зна ње 
пу бли ке. Гле да о ци при ла зе не ком ли ку уз пре гршт кон тек ста по ве за них с њим као са 
зве здом, уз алу зи је из жи во та на ма лом екра ну и из ван ње га ко је по ма жу у об ли ко ва њу 
при по ве дач ких прак си.

Филм ски струч њак Ма ри Смит ука зу је на пре по зна ва ње као на јед ну од глав них 
ком по нен ти ин те ре со ва ња за ли ко ве, бу ду ћи да филм ски гле да о ци мо ра ју да на пра ве 
раз ли ку из ме ђу ли ко ва и дру гих фи гу ра, би ло да су не људ ски пред ме ти или љу ди ко ји 
се не ус пи њу до ни воа ли ка, као што су ста ти сти у груп ним сце на ма.1 За се риј ске те-
ле ви зиј ске про гра ме, пре по зна ва ње та ко ђе зна чи да гле да о ци пра ве раз ли ку из ме ђу 
уло га у те ку ћем са ста ву се ри је, где су ли ко ви по ста вље ни у флу ид не али сми сле не 
ни вое ко ји се са сто је од при мар них глав них ли ко ва, се кун дар них спо ред них ли ко ва, 
тер ци јар них пе ри о дич них ли ко ва, го сту ју ћих ли ко ва у по је ди ним епи зо да ма и по за-
дин ских ста ти ста. Ови ни вои има ју зна ча ја за ин ду стри ју, бу ду ћи да глу мач ки уго во ри, 
по ја вљи ва ње у увод ним и од јав ним шпи ца ма, хо но ра ри и ду го роч на рас по ло жи вост 
ути чу на то ка ко лик функ ци о ни ше у те ку ћој при чи. Гле да о ци су у раз ли чи тој ме ри 

1 Smith, En ga ging Cha rac ters: Fic tion, Emo tion, and the Ci ne ma (New York: Ox ford Uni ver sity Press, USA, 
1995), стр. 110–118.
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све сни ових фак то ра, али чак и по све не ма ран по сма трач прет по ста вља да ће глав ни 
глум ци пре пре жи ве ти и слу жи ти као на ра тив ни фо кус. На ра тив на из не на ђе ња мо гу 
да осу је те шпи це, као што је укљу чи ва ње Спај ка, оми ље ног ли ка фа но ва се ри је Ба фи, 
у глу мач ку еки пу пе те се зо не се ри је Ан ђео, што се от кри ва тек у по след њим тре ну ци ма 
пр ве епи зо де, али глу мац Џејмс Мар стерс по ја вио се у увод ној шпи ци као члан те ку ће 
еки пе. (...) За при че ко је се ба зи ра ју на пи та њу жи во та или смр ти, ово са зна ње ути че 
на на ша на ра тив на ис ку ства, сто га што прет по ста вља мо од ре ђе ни сте пен без бед но-
сти (глав ног) ли ка на су прот прет ња ма да ли ко ви не ста ну. По све ће ни фа но ви су и те 
та ко све сни кон вен ци ја као што су „цр ве не ко шу ље“ – на зив су до би ле по ко сти ми ма 
ко је су но си ли ста ти сти у уло зи чла но ва по са де у пр во бит ним Зве зда ним ста за ма ко ји 
су би ли осу ђе ни да пр ви из гу бе жи во те у би ло ко јој ми си ји – ко је по ма жу у об ли ко-
ва њу на ра тив них оче ки ва ња о мо гу ћем на прет ку при че. Ка ко би су зби ли та ква оче-
ки ва ња, мно ги сло же ни про гра ми су ли ша ва ли жи во та глав не ли ко ве у пр вим фа за ма 
при ка зи ва ња ка ко би по ди гли драм ске уло ге, што је слу чај са се ри ја ма 24, До у шни ци, 
из ме ђу мно гих оста лих, иа ко та кве смр ти го то во увек за де се спо ред не ли ко ве, а не 
кључ не ју на ке ко ји обич но оста ну без бед ни до по след ње се зо не се ри је. Је дан од иза зо-
ва се риј ских про гра ма је сте ства ра ње драм ских уло га упр кос то ме што гле да о ци зна ју 
ка ко фик ци о нал на опа сност ко ја пре ти глав ним ли ко ви ма те шко мо же да се оства ри.

За ни мљив слу чај ре ла тив не без бед но сти глав них ли ко ва је сте Игра пре сто ла, кад 
је лик ко ји је из гле дао као глав ни про та го ни ста, Нед Старк, по гу бљен пред крај пр ве 
се зо не. Овај те ле ви зиј ски про грам је за сно ван на ни зу ро ма на, где је Не до ва шо кант на 
смрт при ка за на у пр вој књи зи об ја вље ној 1996. го ди не – у тре нут ку кад је от по че ло 
еми то ва ње се ри је 2011. го ди не, сви ко ји су про чи та ли ро ма не или пра ти ли њи хо ве кри-
тич ке при ка зе оче ки ва ли су Не до ву смрт. Ипак, ве ли ки број фа но ва те ле ви зиј ског про-
гра ма не у пу ће них у ту окол ност ре а го вао је бур но, шо ки ран Стар ко вом смр ћу, при 
че му су гле да о ци пре ти ли бој ко том се ри је или от ка зи ва њем ка на ла HBO, ма да су то 
углав ном би ле ја ло ве прет ње. (...) Овим се ис ти чу раз ли чи та оче ки ва ња из ме ђу ро ма-
на и те ле ви зи је: ро ма ни обич но ства ра ју ве зе с ли ко ви ма – и пре ма не ким на во ди ма, 
чи та о ци ових ро ма на би ли су на сли чан на чин гнев ни кад су про чи та ли о Стар ко вој 
смр ти – али по сто ји ду жа тра ди ци ја ро ма на ко ји уби ја ју ли ко ве, а ви ше стру ко фо ка-
ли зо ва на струк ту ра књи га де цен тра ли зо ва ла је Не да као глав ног ли ка. За те ле ви зи ју, 
лик оли чен у глум цу ства ра дру га чи ју вр сту па ра со ци јал не ве зе; кад се удру жи са 
дав но ус по ста вље ним нор ма ма ме ди ја и ин ду стриј ским сиг на ли ма по пут ре до сле да 
у шпи ца ма (глу мац Шон Бин је био пр ви у увод ној шпи ци пр ве се зо не) и угле дом глу-
ма ца, гле да о ци из гле да да оче ку ју ви ше без бед но сти и ду го роч ну оба ве зу пре ма 
глав ним ли ко ви ма. (...)

За што те ле ви зиј ске се ри је у то ли кој ме ри по ла жу на ста бил ност и без бед ност 
кључ них ли ко ва док дру ге по ти ску ју на крат ко трај ну пе ри фе ри ју? На ни воу ин ду стри је, 
по сто је тен ден ци је да се не ки про грам до во ди у ве зу с бро јем глу ма ца ко ји мо гу про-
мо ви са ти се ри ју и пред ста вља ти је у јав но сти. Са ства ра лач ке стра не, ве ћи на про гра-
ма де фи ни ше се кључ ним ли ко ви ма и мре жом њи хо вих од но са, те њи хо ва за ме на 
по ста је иза зов да се не из гу би оно што је при ву кло фа но ве – ово на ро чи то ва жи за 
ко ме ди је, где ди на ми ка глу мач ког са ста ва обич но чи ни да ти про грам по себ ним, при 
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че му се за ме на или до да ва ње кључ них ли ко ва че сто ис по ста вља ју про бле ма тич ним. 
Драм ске се ри је је су за сно ва не на уз ви ше ној иде ји или сло же ном за пле ту, али са став 
ли ко ва у њи хо вој ср жи обич но при вла чи гле да о це, што се ви ди на при ме ру се ри ја као 
што је Скок у бу дућ ност ко је ни су ус пе ле да ство ре до вољ но увер љи ве ли ко ве на ко-
ји ма би се за сни ва ло за го нет но при по ве да ње. (...) Епи зо дич не про це ду рал не дра ме 
пред ста вља ју нај че шћи тип про гра ма с про мен љи вим са ста вом ли ко ва, бу ду ћи да 
се ри је ко је се ду го еми ту ју као што је Ред и за кон уче ста ло ме ња ју ли ко ве. Та кве за ме не 
ма ње ре ме те ток при че јер он за ви си од не дељ них слу ча је ва, уз цен трал ну по став ку и 
тон, док сва ки лик има функ ци о нер ску уло гу у ор га ни за ци ји, а не фо ку си ра се на разву-
че не од но се из ме ђу ли ко ва ко ји се мо гу по ти сну ти у тер ци јар не то ко ве рад ње. Чак и 
у та квим про це ду рал ним дра ма ма, гле да о ци се ве зу ју за од ре ђе не ли ко ве и од но се, 
због че га не ки ли ко ви оп ста ју мно го го ди на.

До след ност те ле ви зиј ских ли ко ва пред ста вља при мар ни од нос гле да ла ца пре ма 
про гра ми ма ка ко би раз ви ли ду го роч не ве зе с ли ко ви ма. Тер мин за та кав од нос да-
ти ра из пе де се тих го ди на два де се тог ве ка и ра не ере ис тра жи ва ња ма сов них ко му-
ни ка ци ја: па ра со ци јал ни од но си.2 Док се иде ја о па ра со ци јал ним од но си ма из ме ђу 
ме диј ских кон зу ме на та и те ле ви зиј ских лич но сти, би ло да су то ствар не слав не лич-
но сти или фик ци о нал ни ли ко ви, че сто сма тра ла па то ло шки не здра вом не спо соб но шћу 
раз ли ко ва ња ствар но сти и ме ди ја, мо же се пак по сма тра ти као аспект ак тив не ме диј-
ске кон зу ма ци је у ко јој фа но ви су де лу ју, би ра ју да се ба ве ме диј ским тек стом и да му 
до пу сте да за ђе у вла сти те жи во те. Не би тре ба ло да прет по ста ви мо да је бри га о 
ли ко ви ма знак не здра вих гра ни ца, већ да је пре реч о кључ ној ком по нен ти уни вер-
зал не прак се при по ве да ња – при вре ме но пре да је мо део се бе фик ци ји ка ко би смо 
про из ве ли емо ци о нал ну ре ак ци ју. Ма ри Смит пред ла же де таљ ну те о ри ју та квог од-
но са пре ма ли ко ви ма и фор му ли ше је као ја сно оде љен про цес за ми шља ња се бе у 
од но су на фик ци ју, а не за ма гљи ва ње гра ни це из ме ђу ствар но сти и фик ци је.3

Се риј ски те ле ви зиј ски про гра ми пред ста вља ју ду го роч ни про цес ко јим се на ра тив 
про те же у вре ме ну уз па у зе из ме ђу епи зо да. Гле да лац ће ну жно на ста ви ти да се ба ви 
не ким ли ком то ком тих па у за, бу ду ћи да по све ће ни фа но ви раз ми шља ју и раз го ва ра-
ју о ли ко ви ма и мо жда чак ства ра ју соп стве не па ра тек сту ал не про ду жет ке као што су 
фан-фик ци ја или ви део-за пи си. Зва нич но про из ве де ни па ра тек сто ви та ко ђе мо гу да 
по пу не те пра зни не, би ло да је реч о ка рак те ри стич ним бло го ви ма, днев ни ци ма или 
ко мен та ри ма у пот ка сти ма, ин тер вју и ма или дру гим из во ри ма ин сај дер ских ин фор-
ма ци ја. Та кви те ку ћи па ра со ци јал ни од но си на гла ше ни ји су у слу ча ју те ле ви зи је, где 
ти пич но ко ну зи мра ње до ма ћих про гра ма бу квал но под ра зу ме ва по зи ва ње ли ко ва у 
ваш дом, че сто у ре дов не за ка за не по се те то ком го ди на. Фа но ви ће че сто раз ви ја ти 
ис кре не емо ци о нал не ве зе с ли ко ви ма, озна ча ва ју ћи од ре ђе не фи гу ре као сво је „те-
ле ви зиј ске мом ке/де вој ке“ или не гу ју ћи мр ску (али че сто угод ну) ан ти па ти ју пре ма 
ли ку. Та ква ула га ња су знат но че шћа од рет ких при ме ра где гле да лац бу квал но за ма-
гљу је гра ни це из ме ђу фик ци је и ствар но сти, што има за по сле ди цу ухо ђе ње и слич не 

2 Ви де ти: Do nald Hor ton и Ric hard Wohl, „Mass Com mu ni ca tion and Pa ra so cial In ter ac tion: Ob ser va ti ons 
on In ti macy at a Dis tan ce,” Psychi a try 19 (1956), стр. 215–229. 
3 Smith, En ga ging Cha rac ters.
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об ли ке по на ша ња; по пра ви лу, ве ћи на гле да ла ца се из за ба ве укљу чу је у свет при че 
где се фик ци о нал ни оквир тре ти ра „као да“ је ства ран, при че му се искре но и осе ћај но 
ве зу ју за при ка зе за ко је зна ју да су фик ци ја. Гле да о ци мо гу да за ми шља ју од но се из ме-
ђу се бе и фик ци о нал них ли ко ва, али че шће ула жу емо ци је у окви ру са мог фик ци о нал-
ног окви ра. У те ку ћој се ри ји гле да о ци се ин тен зив но уно се у за пе тља не ро ман тич не 
од но се из ме ђу ли ко ва, на ви ја ју ћи за од ре ђе не ве зе на фо ру ми ма с дру гим фа но ви ма. 
Гле да о ци ма ни је ста ло са мо до ро ман тич не стра не ли ко ва, већ че сто бо дре од ре ђе не 
фи гу ре да до жи ве успех или не у спех у по слу, кри ми на лу или у по гле ду дру гих про фе-
си о нал них ис хо да, као што про жи вља ва ју пре крет ни це или про ме не у раз ли чи тим 
од но си ма с по ро ди цом и при ја те љи ма, бу ду ћи да фа но ви ула жу се бе у по себ ну на ра-
тив ну бу дућ ност. (...) 

Че сто се ове ве зе из ме ђу гле да ла ца и ли ко ва на зи ва ју „иден ти фи ка ци јом“, али ја 
се сла жем са Сми том да тај тер мин не мо же на аде ква тан на чин да пре не се сло же ност 
гле да лач ког про це са; уме сто то га, он пред ла же те зу да ан га жман око ли ко ва укљу чу-
је прак се пре по зна ва ња, по и сто ве ћи ва ња и ода но сти. Уса гла ша ва ње се са сто ји од 
при вр же но сти ли ко ви ма, где пра ти мо до га ђа је од ре ђе них ли ко ва, и при сту па су бјек-
тив ним уну тра шњим емо ци о нал ним ста њи ма, ми са о ним про це си ма и мо рал но сти. У 
ду го трај ној се ри ји, при вр же ност је кључ на ва ри ја бла, бу ду ћи да се на ша ре ла тив на 
по ве за ност са по је дин ци ма мо же ме ња ти из епи зо де у епи зо ду, а го то во све се ри је 
по пра ви лу ства ра ју ви ше стру ке об ли ке при вр же но сти ни зу ли ко ва. (...) При вр же ност 
је на ро чи то ва жна за се риј ске про гра ме, бу ду ћи да про во ђе ње вре ме на с ли ко ви ма 
под сти че па ра со ци јал не ве зе – што ви ше вре ме на про во ди мо уз од ре ђе не ли ко ве, 
про ду жу је мо вре ме кроз хи по те тич ко и па ра тек сту ал но ан га жо ва ње из ван са мог 
чи на гле да ња про гра ма. Стра те ги је при вр же но сти мо гу да по ста ну кључ но ме сто 
уну тра шњих нор ми ко је по ма жу у де фи ни са њу при по ве дач ких па ра ме та ра се ри је. 
При мер за то је се ри ја Из гу бље ни, за сно ва на на обра сцу по је ди нач них епи зо да фо ку-
си ра них на је дан лик, укљу чу ју ћи ре тро спек ци је (у пр ве три се зо не), про спек ци је 
(че твр та се зо на), пу то ва ње кроз вре ме (пе та се зо на) или се ћа ња из ал тер на тив них 
све то ва (ше ста се зо на); фа но ви обич но озна ча ва ју ове епи зо де као оне „са“ од ре ђе ним 
ли ком, као у слу ча ју „епи зо де с Кејт“. Та кве епи зо де про ду бљу ју зна ње гле да о ца о 
од ре ђе ним ли ко ви ма та ко што омо гу ћу ју при ступ њи хо вим по за дин ским при ча ма 
(или бу дућ но сти ма), чи ме гле да лац сти че ши ри оп сег са зна ња не го што би ло ко ји лик 
по се ду је, при ка зан кроз по сте пе но на го ми ла ва ње из епи зо де у епи зо ду. (...) На ше по-
и сто ве ћи ва ње с ли ко ви ма за си гур но се ме ња у то ку се ри је – али да ли се са ми ли ко ви 
ме ња ју?

Се риј ски ли ко ви и мо гућ ност про ме не

Гле да о ци те ле ви зиј ских се ри ја укљу чу ју се у те ку ћи ди на мич ни си стем, а не у огра-
ни че ни текст као у слу ча ју ве ћи не фил мо ва. Пре по зна је мо ли ко ве не са мо уну тар 
фик сног са ста ва, већ и из епи зо де у епи зо ду, пре ко пра зни на раз ли чи тих ду жи на у 
вре ме ну при ка за ном на екра ну и у вре ме ну при че. (...) Али на ап стракт ни јем ни воу, 
ка ко пре по зна је мо лик ко ји се про ме нио од пр ве до по след ње епи зо де? 
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Док се мо же чи ни ти као да део ужит ка у се риј ском на ра ти ву ле жи у по сма тра њу 
ра ста и раз во ја ли ко ва кроз вре ме, ве ћи на се риј ских ли ко ва су по сто ја ни и до след ни, 
а не про мен љи ви ен ти те ти. Овим се не на го ве шта ва да се риј ски ли ко ви не про жи-
вља ва ју круп не жи вот не до га ђа је, тра у ме, су ко бе и дру ге до га ђа је ко ји ути чу на то ко 
су они – сва ка ко, ве ћи на се риј ских ли ко ва до жи вља ва не ре а ли стич ки број та квих по-
ја ва у из ра зи то драм ском до ме ну фик ци је. Али упр кос та квим жи вот но опре де љу ју ћим 
до га ђа ји ма, те ле ви зиј ски ли ко ви су углав ном по сто ја ни и на го ми ла ва ју на ра тив но 
ис ку ство, пре но што се услед ње га ме ња ју, као што твр ди Ро бер та Пир сон:

То ком ду го трај не се ри је ру тин ско на го ми ла ва ње осо би на и би о гра фи ја у свр ху уно ше-
ња но ви на мо же до ве сти до из ра зи то раз ра ђе них ли ко ва. Али из ра зи то раз ра ђен лик 
ни је исто што и до бро раз ви јен лик (...). За књи жев не и драм ске кри ти ча ре, раз вој че сто 
зна чи да про та го ни ста ра сте, по сти же ви ши ни во са мо све сти и до но си од лу ке ко је му 
ме ња ју жи вот. Али ре пе ти тив на при ро да те ле ви зиј ске се ри је дик ти ра ста ње ре ла тив не 
ста бил но сти ли ко ва, чи ји не у спех да из вр ше кључ не на ра тив не функ ци је и да су де лу ју с 
дру гим ли ко ви ма на уна пред утвр ђен на чин мо же озбиљ но да на ру ши пре ми су на ко јој је 
се ри ја за сно ва на... Кад је реч о те ле ви зи ји, пре ци зни је је го во ри ти о на до гра ђи ва њу и ду-
би ни ли ко ва не го о њи хо вом раз во ју. Ду го трај на аме рич ка те ле ви зиј ска се ри ја мо же да 
ство ри из у зет но раз ра ђе не ли ко ве ко ји по се ду ју ве ћу ду би ну и на до град њу не го што је 
то слу чај с би ло ко јим са вре ме ним ме ди јем.4 

Сла жем се с Пир со но вом и ње ним при ка зом ве ћи не се риј ских ли ко ва, где раз ра-
ђе ност ме ња про ме ну, али сва ка ко по сто је из у зе ци, где се ја вља ју раз вој и тран сфор-
ма ци ја ли ко ва. Сми тов тре ћи фак тор ба вље ња ли ко ви ма је сте ода ност, мо рал на 
про це на ли ка с ко јим се по и сто ве ћу је мо, у ко јој са о се ћа мо са њи хо вим ве ро ва њи ма 
и ети ком, те смо сто га емо тив но укљу че ни у њи хо ве при че. Кад Пир со но ва по ве зу је 
раз вој ли ко ва с „ве ћим сте пе ном са мо све сти“ и „од лу ка ма ко је ме ња ју жи вот“, ми сли 
на про ме не у уну тра шњим ве ро ва њи ма и мо рал ним вред но сти ма (што до во ди до 
про ме не рад ње) ко је Смит фор му ли ше као под сти ца ње ода но сти. Ве ћи на та квих про-
ме на у се ри ји је или при вре ме на и мо же се при пи са ти спољ њем фак то ру ко ји се про-
те же то ком јед не епи зо де или крат ког де ла раз вој ног пу та, или је реч о из ме на ма у 
по на ша њу и ста во ви ма на сред њем ни воу, а не о тран сфор ма ци ја ма кључ не мо рал-
но сти и ети ке на ви со ком ни воу ко је би под ста кле про ме ну на ше ода но сти. Сто га, кад 
ис пи ту је мо ста бил ност и про ме ну, мо ра мо да тра га мо за на зна ка ма из ме ње не ода-
но сти под стак ну тих тран сфор ма ци ја ма у спољ ним рад ња ма и уну тра шњим ми сли ма 
и осе ћа њи ма. Али, по што мо же мо при сту пи ти уну тра шњем све ту је ди но кроз спољ не 
по ка за те ље – но ви из глед не ког ли ка мо же да ука зу је на из ме ње ни став или си стем 
ве ро ва ња, као што је дру га чи ја фри зу ра или оде ћа – про ме не у ода но сти ли ку мо ра ју 
да се ис по ље спо ља. На рав но, ди ја лог, ко сти ми и из глед мо гу би ти на зна ке ис кљу чи во 
по вр шних про ме на или по ку ша ја ли ка да се про ме ни ко је би гле да о ци тре ба ло да ви де 
као крај ње уза луд не. Низ спољ них по ка за те ља мо ра да по твр ди уну тра шња ста ња 
сло же них ви ше слој них ли ко ва и обич но очи глед не рад ње го во ре ви ше од ди ја ло га. 

4 Ro ber ta Pe ar son, „Ana to mi sing Gil bert Gris son: The Struc tu re and Fun ction of the Te le vi sual Cha rac ter”, 
у: Re a ding CSI: Cri me TV Un der the Mic ro sco pe, ур. Mic hael Al len (Lon don: I. B. Ta u ris, 2007), 39–56, стр. 55–56.
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На кра ју пр ве се зо не се ри је До мо ви на, агент ки ња Ци је Ке ри Ме ти сон до жи вља ва 
нер вни слом ко ји смо на слу ћи ва ли, бу ду ћи да са зна је мо о ње ној би по лар ној мен тал-
ној бо ле сти у пи лот-епи зо ди и ви ди мо ка ко јој по не ста је ле ко ва усред се зо не. У то ку 
сло ма она твр ди да је до бро, али ма нич на глу ма Клер Дејнс опо вр га ва та кве тврд ње, 
док ми у спре зи с ње ним при ја те љем Со лом по ку ша ва мо да схва ти мо у ко јој ме ри је 
из гу би ла кон такт са ствар но шћу. Он на кра ју про на ла зи од го вор, а и ми с њим, кад 
про на ђе огро ман зид ни ко лаж ра зно бој но ши фро ва них па пи ра ко је је она са ста ви ла 
у ма нич ном на па ду – ви ше од би ло ког дру гог по ка за те ља, ово ње них ру ку де ло пре-
но си ста ње ње ног ра строј ства и учвр шћу је на шу ода ност њој, јер кроз лу ди ло она 
от кри ва обра зац ко ји јој по ма же да се при бли жи исти ни о те ро ри стич кој за ве ри. Сто-
га, док же ли мо да про це ни мо уну тра шњи свет не ког ли ка, то чи ни мо углав ном на 
осно ву оно га што ра де, уз по моћ на чи на на ко ји дру ги ли ко ви по сма тра ју, су де лу ју и 
го во ре о њи ма; кроз ове рад ње и ре ак ци је пру жа мо ода ност од ре ђе ном ни зу ли ко ва. 
То што оста је мо ода ни Ке ри кроз њен нер вни слом зна чи да је реч о про ме ни ње ног 
по на ша ња, а не о мо рал ној про ме ни – Ке ри и да ље по кре ћу пле ме ни та ети ка и до-
след на ве ро ва ња, иа ко се ње но по на ша ње и ста во ви дра стич но раз ли ку ју од по чет ка 
се зо не, те ве ру је мо да је та про ме на при вре ме на и оче ку је мо да ће по вра ти ти ста-
бил ност на кон пси хи ја триј ске те ра пи је.

По не кад се про ме не ли ко ва не ис по ља ва ју ја сно у по ступ ци ма, те је је дан на чин 
за ме ре ње про ме не ли ко ва по ста вља ње хи по те тич ког пи та ња: кад би се „ста ри“ лик 
ко ји је по сто јао на по чет ку се ри је су о чио са истим сце на ри јем као ка сни је, да ли би 
се ње го во по на ша ње знат но раз ли ко ва ло од по на ша ња „но вог“ ли ка? Иа ко је ја сно да 
је овај тест ве штач ки, бу ду ћи да из о ста вља ње кон тек ста ли ша ва лик упра во оних до-
га ђа ја ко ји по ма жу у ства ра њу и об ли ко ва њу ње го вог иден ти те та, ипак скре ће па жњу 
на ути ца је на ра тив них до га ђа ја на ве ро ва ња, вред но сти и ети ку ли ка. У по след њим 
се зо на ма Со пра но вих, То ни мо ра да од лу чи ка ко да се но си с гла си на ма да је ње гов 
„ка пе тан“ Ви то геј; од су ство де ло ва ња и нео д луч но окле ва ње су прот ста вље ни су 
Фи лу ко ји узи ма ства ри у сво је ру ке ка ко би бру тал но убио Ви та. Иа ко све до чи мо го-
ди на ма То ни је вог жи во та, укљу чу ју ћи са те те ра пи је и број не тра у ме, не ве ру јем да би 
То ни из пр ве се зо не по сту пио знат но дру га чи је пре ма Ви ту, што ука зу је на то да је он 
у су шти ни и да ље исти лик ко ји се бо ри с ни ским сте пе ном са ве сти и зр ном људ ско сти 
су ко бље них са же сто ким бе сом и утвр ђе ним кул тур ним нор ма ма сво је не мо рал не 
про фе си је. На рав но, та кви ми са о ни екс пе ри мен ти не пред ста вља ју пре ци зне ме ре и 
раз ли чи ти гле да о ци ће до ћи до дру га чи јих за кљу ча ка. (...) 

Не ис по ља ва ју се све про ме не у по ступ ци ма бу ду ћи да зна ча јан на чин про ме не 
ли ко ва мо же да пред ста вља по ме ре на пер спек ти ва о њи ма и њи хо вој си ту а ци ји ко ја 
се не ис по ља ва у раз ли чи тим по ступ ци ма. Кар ме ла Со пра но је до бар при мер ли ка 
ко ји у ви ше на вра та по ку ша ва да се про ме ни спо ља, ства ра њем но вих од но са, тра-
же њем ка ри је ре, про ме ном из гле да или ма те ри јал ног све та или чак та ко што оста вља 
му жа, али ни јед на од ових про ме на као да не ути че мно го на срж ње ног ка рак те ра јер 
се увек вра ћа на на ра тив ни sta tus quo. Ипак, Кар ме ла из гле да као да је сте на у чи ла 
не што о се би и про ме ни ла вла сти те уну тра шње ста во ве, по ми ри ла се и при хва ти ла 
су штин ско ли це мер је свог на чи на жи во та и То ни је ве про фе си је по сле број них тра у ма 
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и уза луд них по ку ша ја да се про ме ни. Ми овај пре о крет не про це њу је мо то ли ко на 
осно ву дру га чи јих по сту па ка ко ли ко на осно ву суп тил них про ме на у глу ми Еди Фал ко 
– на осно ву то га ка ко по сма тра љу де и ства ри, ка ко се ње не емо тив не ре ак ци је на 
То ни је ве по ступ ке убла жа ва ју – и на осно ву кон тра ста пре ма дру гим ли ко ви ма ко ји 
се не раз ви ја ју и са зре ва ју; кроз ове фи не се мо же мо гле да ти на њу као на про ме ње ни 
лик на на чи не ко ји мо жда ни су про ме ни ли ње не прет ход не по ступ ке. Та ко ђе ис пу ња-
ва мо пра зни не у овим че сто ти хим тре ну ци ма кад Кар ме ла по сма тра или ре а гу је на 
не што та ко што за ми шља мо ње но уну тра шње ста ње на осно ву вла сти тих се ћа ња на 
њен лик из прет ход них епи зо да се ри је, ства ра ју ћи уну тра шњи мо но лог ко ји по ве зу је 
тре нут ке из чи та вог жи во та ко ји смо де ли ли с њом.

Ли ко ви се рет ко ме ња ју у ова ко зна чај ној ме ри, али на ше раз у ме ва ње се че сто 
ме ња, што је про ме на до не кле дру га чи јег на ра тив ног ре да ко ју би смо мо гли да на зо-
ве мо раз ра ђи ва ње ли ко ва, по зи ва ју ћи се на Пир со но ву и ње но раз ли ко ва ње раз ра-
ђе них и раз ви је них ли ко ва. Овај мо дел про ме не ко ри сти се риј ску фор му ка ко би 
по сте пе но от кри вао аспек те ли ка то ком вре ме на, та ко да из гле да ју но во пу бли ци, чак 
и ако пред ста вља ју до след не и не про мен љи ве цр те ли ка. Ре тро спек тив на струк ту ра 
се ри је Из гу бље ни осла ња ла се на моћ раз ра ђи ва ња ли ко ва, бу ду ћи да је сва ка епи зо да 
от кри ва ла еле мен те по за дин ске при че не ког ли ка ко ја ба ца но во све тло на њи хо ве 
по ступ ке на остр ву и ме ња наш по глед на њих, уме сто ви ше уну тра шњих про ме на 
ли ко ва. Док је ве ћи на про гра ма ма ње за сно ва на на та квим струк ту ра ма, мно ги ко ри-
сте по вре ме не флеш бе ко ве или пре при ча ва ње ка ко би ис пу ни ли кључ не по за дин ске 
кон тек сте у ци љу раз ра ђи ва ња ли ко ва. По што у ве ли кој ме ри про це њу је мо про ме ну 
ли ко ва на осно ву соп стве не ода но сти њи ма, раз ра ђи ва ње по за дин ске при че не ког 
ли ка мо же учи ни ти ста тич ну фи гу ру ди на мич ни јом, при че му на ши про мен љи ви ста-
во ви ства ра ју илу зи ју про ме на ли ка. Ова илу зи ја про ме не иза зва на про ме ном пер-
спек ти ве ни је огра ни че на на гле да о це, већ је и че шћа у од но си ма из ме ђу са мих ли-
ко ва, бу ду ћи да по све флу ид на ди на ми ка те ле ви зиј ских ли ко ва пред ста вља њи хо во 
уза јам но де ло ва ње, пре ко ро ман тич них ве за, при ја тељ ста ва, са ве за, су ко ба и из да је. 
(...) Гле да мо ка ко ста бил ни ли ко ви мо гу да су де лу ју и обра зу ју ди на мич не од но се, при 
че му ин тер ак ци је ме ђу ли ко ви ма обез бе ђу ју ал тер на тив ни драм ски про стор за про-
ме ну и раз вој ког мо жда не ма у уну тра шњој ста бил но сти са мих ли ко ва.

Иа ко су пот пу не про ме не у ода но сти рет ке, по сто је при ме ри кад ви ди мо про ме ну 
ли ко ва као у слу ча ју ра ста ли ко ва, што под се ћа на про цес са зре ва ња где лик по ста је 
оства ре ни ји и пот пу ни ји с про то ком вре ме на. Та кви раз вој ни пу те ви нај че шћи су код 
мла дих ли ко ва, где њи хо во фи зич ко и емо ци о нал но са зре ва ње ис пу ња ва на ра тив о 
ста са ва њу. (...) Чак и кад лик ни је млад, раз вој ни пут мо же да ими ти ра на ра тив о ра сту 
при ка зи ва њем не ке ва жне про ме не ко ја ли чи на тра у мат ски раз ви так у адо ле сцен-
ци ји, као кад се Баблс из ле чи од за ви сно сти од дро ге у се ри ји До у шни ци, итд. 

Обра зо ва ње ли ко ва се та ко ђе мо же сма тра ти че стим при ме ром раз вој ног пу та 
ли ко ва, где зре ла од ра сла осо ба учи кључ ну жи вот ну лек ци ју кроз чи тав ток се ри је и 
на кра ју бу де про ме ње на осо ба. Ова вр ста обра зо ва ња че сто се ви ђа на ни жем ни воу 
по је ди нач них епи зо да, где мно ге ко ме ди је си ту а ци је и дра ме при ка зу ју за себ не за-
пле те у ко ји ма лик учи не што о се би или обе ћа ва да ће се про ме ни ти. (...) На по чет ку 
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се ри је До у шни ци Кар вер је про сеч ни пан дур ко ји из да је ше фа и пред у зи ма опа сне 
ри зи ке без раз ми шља ња, али учи из гре ша ка и мен тор ства дру гих по ли ца ја ца као што 
су Да ни јелс и Кол вин ка ко би по стао „до бар по ли ца јац“. Обич но су та кви обра зов ни 
пу те ви при ка за ни у кон тра сту с дру гим ли ко ви ма ко ји не уче те лек ци је, би ло за то 
што ни су спо соб ни за про ме ну (као у слу ча ју Кар ве ро вог парт не ра Хер ца) или за то 
што су их већ зна ли, ис ти чу ћи те мат ске лек ци је ко је се уче и по и сто ве ћи ва ње гле да-
ла ца с ли ко ви ма ко ји су спо соб ни да се укло пе и при ла го де. Ова вр ста обра зо ва ња 
ли ко ва при лич но је че ста у ду го трај ним се ри ја ма, по што ли ко ви уче да при хва та ју 
жи вот не си ту а ци је, да се но се са ства ри ма из про шло сти или да раз ви ја ју ве шти не и 
спо соб но сти ко је ме ња ју на чин њи хо вог по на ша ња пре ма дру ги ма – али та кав раз-
вој ни пут не ме ња срж мо рал но сти ли ка и на шу ода ност њи ма.

На гли ји об лик про ме не мо гао би се на зва ти ре монт ли ко ва, где је не ко под врг нут 
из не над ној дра ма тич ној про ме ни ко ја је че сто по ве за на с не ком нат при род ном или 
фан та стич ном си ту а ци јом ко ја до во ди до пре о бра жа ја те ла или ства ра ња кло но ва, 
али про грам од нас тра жи да за др жи мо се ћа ња на ра ни је до га ђа је и од но се у се ри ји. 
Та кви ре мон ти ли ко ва мо гу се ви де ти у ни зу про гра ма, укљу чу ју ћи Стар ба ка у се ри ји 
Све мир ска кр ста ри ца Га лак ти ка. (...) Не ке од ових про ме на су ду го роч ни је и за у зи ма ју 
ве ћи део раз вој них пу те ва због ко јих ре мон ти по ста ју са став ни део ср жи иден ти те та 
ли ка. Ан ђео је при ка зан као по бољ ша на вер зи ја вам пи ра с ду шом, али по вре ме но у 
се ри ја ма Ба фи и Ан ђео он гу би ду шу и по ста је Ан ге лус, без ду шна смр то но сна ма ши на. 
Ипак, и за гле да о це и за дру ге ли ко ве, оп ста ју се ћа ња на Ан ђе ла и у Ан ге лу со ве по-
ступ ке учи та ва мо од ре ђе ни ни во мо рал не сло же но сти и са о се ћа ња ко ји не до ста ју 
са мом де мон ском вам пи ру. (...) Од ли ке фан та сти ке при сут не у та квим се ри ја ма до пу-
шта ју екс трем не при ме ре тран сфор ма ци је ли ко ва ко ји пред ста вља ју су прот ност 
ста бил но сти ве ћи не ли ко ва, би ло да је реч о при вре ме ном ре мон ту ко ји се вра ћа у 
нор ма лу до кра ја епи зо де или о ду го роч ни јој про ме ни ко ја ис ти че оно што је из гу-
бље но кроз не ста нак пр во бит не ста бил но сти ли ка. Ре мон ти ну де мо гућ но сти за по-
и гра ва ње пре по зна ва њем, за чи ку ју ћи гле да о це и дру ге ли ко ве да по го де ко ја вер зи ја 
ли ка је при сут на. У та квим за пле ти ма, гле да о ци обич но зна ју за об ма ну, што ства ра 
на пе то иш че ки ва ње вре ме на кад ће се исти на обе ло да ни ти, као и сло је ве драм ске 
иро ни је где зна мо пра ва зна че ња и по сле ди це уну тар ди ја ло га. Ре ђи су слу ча је ви 
ре мон та где пу бли ка ни је све сна про ме не и са зна је за њу тек ка сни је, што до во ди до 
драм ског из не на ђе ња. Ова кав за о крет је при мо рао гле да о це да ре тро ак тив но ту ма-
че до га ђа је у се зо ни, по ста вља ју ћи но ва уну тра шња ста ња ка ко би об ја снио иста 
спољ на обе леж ја но во у твр ђе ног ли ка. (...)

Мо ја по след ња ка те го ри ја про ме не ли ко ва је сте оно што би смо тра ди ци о нал но 
мо гли да под ра зу ме ва мо под тим тер ми ном: ка рак тер на тран сфор ма ци ја од ра сле 
осо бе за јед но с по сте пе ном про ме ном мо рал но сти, ста во ва и соп стве ним до жи вља-
јем ко ји се ис по ља ва у из ме ње ним по ступ ци ма и ду го роч ним по сле ди ца ма. Пир со-
но ва за па жа да тра ди ци о нал не нор ме ка рак тер не про ме не ис ти чу та кве „од лу ке 
ко је ме ња ју жи вот“ и овај мо дел из гле да да ви ше од го ва ра не се риј ским на ра тив ним 
об ли ци ма као што су филм и књи жев ност не го кон ти ну и ра ном мо де лу те ле ви зиј ских 
се ри ја, али не ко ли ко рет ких при ме ра тран сфор ма ци је те ле ви зиј ских ли ко ва из гле да 
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као да од го ва ра овој ка те го ри ји. Јед на од нај у пе ча тљи ви јих ка рак тер них тран сфор-
ма ци ја у те ле ви зиј ским се ри ја ма је Ве зли Вин дам-Прајс из се ри ја Ба фи и Ан ђео, ко ји 
је пред ста вљен као ко мич но пом пе зан, ку ка вич ки Чу вар ко ји без у спе шно по ку ша ва 
да над гле да на слов ног ли ка. На ред не го ди не Ве сли је пре шао у спи ноф Ан ђео и по чео 
да се пре о бра жа ва у спо соб ни јег и са мо у ве ре ни јег „лов ца на де мо не“ кроз ис ку ство 
и зна чај не од но се са са рад ни ци ма и при ја те љи ма, а на кра ју пре у зи ма ли дер ску уло-
гу у ти му. Ипак, кад из да при ја те ље у до бро на мер ном по ку ша ју да по ште ди Ан ђе ла 
до дат не пат ње, из оп штен је из гру пе и сту па у тај ну сек су ал ну ве зу са ан та го нист ки њом 
Ли лом. Ве зли се на по слет ку вра ћа Ан ђе лу, али очи глед но као про ме ње на осо ба, с 
мрач ни јом и ци нич ни јом цр том, и су о ча ва се с ро ман тич ним си ту а ци ја ма и лич ном 
жр твом са свим дру га чи је у по след њој епи зо ди кроз свој од нос с Фре дом. Иа ко се на 
пу ту сре ће с мно го број ним нат при род ним по ја ва ма, ње го ва тран сфор ма ци ја ни је 
спо ља иза зван ре монт, већ по сте пе на про ме на – у сва ком тре нут ку на свом пу то ва њу 
кроз ви ше се зо на Ве зли оста вља ути сак сна жног и са свим оства ре ног ли ка у сва ком 
тре нут ку и је ди но кад га са гле да мо из ши ре пер спек ти ве уви ђа мо да је он ре дак при-
мер се риј ске ка рак тер не тран сфор ма ци је.

Али же ља за ста бил ним ли ко ви ма чи је су лич не осо би не до след не пред ста вља 
глав ни ма мац за се риј ско при по ве да ње, по што же ли мо да осе ћа мо по ве за ност с та квим 
ли ко ви ма кроз па ра со ци јал не ве зе и мо же мо се при лич но раз о ча ра ти ако се про ме-
не та ко да на ру ша ва ју пр во бит не по ве за но сти и дра жи – за си гур но се те ле ви зиј ски 
фа но ви че сто жа ле на не мо ти ви са ност и не до след ност по сту па ка ли ко ва. Ме ђу тим, 
тран сфор ма ци ја ли ко ва оста је рет кост у све ту те ле ви зиј ских се ри ја и де таљ но са гле-
да ва ње на чи на на ко ји се ри ја мо же да оства ри те драм ске про ме не ис ти че јед ну од 
ино ва тив ни јих мо гућ но сти сло же не те ле ви зи је. Ни јед на се ри ја не при хва та тран сфор-
ма ци ју ли ко ва у ве ћој ме ри од Чи сте хе ми је. (...)
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