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ELE MEN TA SE RI A LA
Омр зну тост ТВ се ри је као поп-кул тур ног дје ла са свим је ра зу мљи ва, на ро чи то кад 

о њој го во ри мо из аспек та за ту пљи ва ња ма сов не пу бли ке, или тек пу ке за ба ве. Но, 
ни је ја сно за што се та кав став у ра зним ин те лек ту ал ним кру го ви ма за др жао још и 
да нас, ка да је са свим ја сно да су се ње зи ни па ра ме три ква ли те те про ми је ни ли, точ-
ни је, кад је „ква ли тет на ТВ се ри ја“ по ста ла све при сут на. Ин те лек ту ал ни сно би зам, у 
чи јој по за ди ни сто ји не зна ње и не ин фор ми ра ност, ни је бе за злен, јер утје че на бр зи ну 
раз во ја тог из у зет но по тент ног ме ди ја. По то ме ста ву, ква ли тет на ТВ се ри ја је по јам 
ко ји су из ми сли ле обра зо ва не ели те да би до хра њи ва ле вла сти ту кул ту рал ну до ми на-
ци ју, ну де ћи кроз њу евен ту ал ну уми ве ну кри ти ку, е да се она не би не кон тро ли ра но 
раз ма ха ла у не же ље ним прав ци ма, или пак кон тро ли ра не фор му ле за де ши фри ра ње 
сви је та ка ко гле да те љи не би мо ра ли са ми раз ми шља ти о скри ве ним ме ха ни зми ма 
мо ћи и ма ни пу ла ци ја тих истих ели та. На рав но, и арт-филм, ка за ли ште, сли кар ство, 
сва умјет ност, кри ти зи ра по ре дак у окви ру кул ту рал не па ра диг ме у ко јој је на стао, с 
ма њим или ве ћим успје хом, јер ри јет ко је ко ји ау тор уоп ће свје стан огра ни че ња те 
па ра диг ме. Ствар по ста је за бри ња ва ју ћа кад се по врат на спре га кре а то ра и гле да те-
ља ТВ се ри ја про ма тра не ува жа ва ју ћи ди стинк ци ју из ме ђу ТВ се ри ја с ин ду стриј ске 
тра ке и оне ар ти стич ке. Тад се сва пу бли ка про ма тра као про ба ви тељ са др жа ја ко јим 
је то ве про из во ђа чи ТВ се ри ја, ка ко би оста ла не по крет на и апа тич на, а кре а то ри ма 
ус кра ћу је кул ту рал ни зна чај ко ји ужи ва ју у дру гим ме ди ји ма. Та су два про бле ма на-
ро чи то по ве за на на про сто ри ма Бал ка на, иа ко ни у сви је ту ни су без те ме ља. У гу стој, 
пре го ле мој шу ми по ну де ТВ се ри ја по сто ји пре ма ло те о ре ти ча ра и обра зо ва них кри-
ти ча ра ТВ се ри ја, ко ји би по мо гли рас кр чи ти ту шу му и ука за ти на ТВ се ри је на ко је је 
ври јед но по тро ши ти дра го цје но ври је ме. Исто му чи и ау то ре: „Је ли Омар ви ше cool 
тип од Стрин ге ра, то ме не за ни ма (...) Оно што ме за ни ма је кад љу ди рас пра вља ју о 
озбиљ ним те ма ма и ста во ви ма. Кад се ствар од мак не од за ба ве и љу ди се сва ђа ју ана-
ли зи ра ју ћи по ли ти ку, та да сам за до во љан. То је ври јед но вре ме на. За то про во диш 
пет, шест го ди на ра де ћи на се ри ји.“1 Пре ма ло је тек сто ва ко ји ар гу мен ти ра но рас пра-
вља ју о ТВ се ри ја ма, ко ји ко ри сте ала те филм ске те о ри је, али и ра зних дру штве них, 
па и при род них, зна но сти, ка ко би раш чла ни ли не ки про блем. Ту вре ба па ра докс 
„ква ли тет не ТВ се ри је“ – она исто вре ме но има нај ве ћи ка па ци тет од свих ау ди о ви зу-
ал них ме ди ја да са гле да сва ки про блем, са свих стра на јед на ко, ки рур шки струч но и 
пе дант но, али не ма до вољ но ки рур га да из вр ше опе ра ци ју. Раз не ли сте „Топ 10 серијa 
ове го ди не“ или „Нај бо љих сто се ри ја свих вре ме на“ чи не да ле ко ви ше ште те не го 

1 Da vid Si mon u: „Da vid Si mon Do es Not Ca re What You Think Is Cool Abo ut His TV Shows“, Amos Bar-
shad. Gran tland. 26. 1. 2015.
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ко ри сти, а у спе ци ја ли зи ра ним те о риј ским збор ни ци ма и књи га ма још уви јек се на ђе 
по гла вље или те за то ли ко по вр шних и при глу пих да ни је чуд но што је ТВ се ри јал на 
те о ри ја не до вољ но раз ви је на. Али, ако ТВ се ри ја ни је и не мо же би ти ни шта дру го 
не го про из вод поп кул ту ре, ни ње зи ни кре а то ри се не ће усу ди ти на пра ви ти ни шта 
ви ше од то га. Е сад, ко ли ко је па мет но иг но ри ра ти ње зи не по зи тив не по тен ци ја ле, 
на ро чи то на Бал ка ну? Што ако се по ка же да јед на ква ли тет на ТВ се ри ја, узми мо на 
при мјер не ку по ви је сне те ма ти ке, мо же рас крин ка ти по ти сну те на ци о нал не фру стра-
ци је до пи ру ћи до да ле ко ве ћег бро ја љу ди не го би то ика да мо гао филм или ро ман? 
Ако зах ти је ва мо од ТВ се ри је да бу де бес ком про ми сна у ко па њу до исти не, а она то и 
те ка ко мо же, мо ра мо при зна ти да у ру ка ма има мо оруж је за ма сов но уни ште ње пред-
ра су да, ис фа бри ци ра них ин фор ма ци ја и илу зи ја. Та ква би по ви је сна се ри ја мо гла вла-
сти тој на ци ји ди јаг но сти ци ра ти ком плекс ла жне ве ли чи не или чак со ци о пат ски по-
ре ме ћај, и „су о чи ти је“ с вла сти том па то ло ги јом, као што је то Дан ци ма учи ни ла „1864.“, 
па би мо жда би ло му дро ТВ се ри ји да ти ви ше кре ди та. 

Ка ко бих вам по мо гла да до би је те увид не ке основ не пој мо ве про це се ве за не уз 
ква ли тет ну ТВ се ри ју, иза бра ла сам тек сто ве ко ји ће вас, на дам се, по так ну ти да о њој 
раз ми шља те као о ме ди ју ве ли ког до ме та и сна ге, опа сног и бла го твор ног, по пут ну-
кле ар не енер ги је, ови сно тко њо ме ру ку је и на чи ју до бро бит. За да так, да из цје ло-
куп не свјет ске ли те ра ту ре о ТВ се ри ја ма из дво јим не ко ли ци ну тек сто ва, на про сто је 
не мо гу ћа ми си ја, па сам се во ди ла ан ти кри те ри јем „од сва че га по ма ло“, во де ћи ра чу на 
да тек сто ви не бу ду пре ду ги ни за стар је ли, и да се не пре кла па ју у ци ти ра њу. Сва ка ко 
вам не ће би ти на од мет упо зна ти се с тра ди ци јом ква ли тет не ТВ се ри је, жан ров ским 
рас пра ва ма и про бле ма ти ци ње зи не ана ли зе, на чи ни ма ње зи на ма ни пу ли ра ња пу-
бли ком као и ње зи не про дук ци је, па све до особ них им пре си ја о ТВ се ри ја ма ко је су 
на пи са ли не ки до ма ћи не-те ле ви зиј ски ау то ри. Мо жда вас не ки од ових тек сто ва 
по так ну да по же ли те на у чи ти „чи та ти се ри је“, па жљи во би ра ти ко ји ма ће те по све ти ти 
па жњу и гле да ти их друк чи јим очи ма.


