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ПОСТ МО ДЕР НА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКА ДРА МА
Пост мо дер на те ле ви зиј ска дра ма је ско ро ан ти те за на ту ра ли зму. Док на ту ра ли-

стич ка те ле ви зиј ска дра ма по ку ша ва да по ну ди ау тен ти чан ути сак дру штве них де ша-
ва ња ко ри сте ћи стил ко ји као да по ка зу је не из бе жне по сле ди це од ре ђе них до га ђа ја, 
пост мо дер на те ле ви зиј ска дра ма при хва та Ли о та ро ву сум њу у „ве ли ке на ра ти ве“, због 
че га та кви за кључ ци де лу ју не из бе жно. Пост мо дер ни ми сли о ци, ко ји не ве ру ју у „не-
у пит не исти не“, од би ја ју зва нич не по гле де на свет као што су марк си зам и хри шћан ство, 
ко ји ну де ис црп на об ја шње ња дру штве них про ме на, и уме сто то га сма тра ју да је ствар-
ност бес крај но отво ре на за да ље ин тер пре та ци је. Сто га пост мо дер на те ле ви зиј ска 
дра ма од би ја исто риј ску ау тен тич ност, ме ша сти ло ве и жан ро ве те ле ви зи је ко ри сте-
ћи тех ни ку бри ко ла жа, и скре ће па жњу на соп стве ну кон струк тив ност као брех тов ско 
по зо ри ште, у на ме ри да спре чи ис ку ше ње да се зна че ње из ве де из са мог тек ста.

Пост мо дер ни зам се за сни ва на ве ро ва њу да су зна ко ви ар би трар ни и да се њи хо-
ва уста ље на зна че ња мо гу увек на пу сти ти и за ме ни ти. Жа нр о ви отуд ви ше ни су ста-
бил ни и мо гу се из но ва и из но ва ре ин тер пре ти ра ти. Сто га је вред ност пост мо дер не 
дра ме пред мет жу стре де ба те. За Бо дри ја ра (1988), пост мо дер ни фе но ме ни по пут 
дра ме по ста ли су ути ца ји си му ла крумâ, или зна ко ви ко ји ими ти ра ју ствар ност и не 
но се ду бин ско зна че ње, али за дру ге, ме ђу ко ји ма је и Лин да Ха чи он (1989), пост мо-
дер но раз ре ђи ва ње уста ље них зна че ња је по ли тич ки на пре дан гест. Ха чи он го во ри 
да се де кон струк ци јом уста ље не му дро сти, што се пре по зна је у на ту ра ли зму, ми то-
ло ги је раз от кри ва ју, а њи хов ути цај се пре ва зи ла зи. У пост мо дер ној дра ми, ме ђу тим, 
чин де кон струк ци је тра жи зна ча јан на пор гле да ла ца ко ји мо ра ју да про на ђу зна че ња 
у тек сто ви ма ко ји су за ми шље ни као не до ку чи ви.

Пр ва ге не ра ци ја те ле ви зиј ских дра ма тур га ко ја би се мо гла озна чи ти као пост мо-
дер на би ли су пи сци ко ји су при па да ли „те а тру ап сур да“. У тра ди ци ји ап сур да, дра ма 
по ка зу је да су у све ту не ста ле по у зда не вред но сти и сто га се тра жи оно ма ло уте хе 
ко ја се мо же про на ћи. Се мју ел Бе кет, чи ји се ко мад Че ка ју ћи Го доа (1952) по не кад ис ти че 
као кру ци јал ни текст пост мо дер ни зма, пи сао је, то ком 1960-их и 1970-их, сце на ри је 
за те ле ви зи ју по пут Ре ци, Џо (Eh, Joe, 1966) и Трио ду хо ва (Ghost Trio, 1977). Ове ка рак-
те ри стич но мрач не и те шке дра ме при ка зу ју уза луд ност људ ских оче ки ва ња у све ту 
ко ји не мо же да обе ћа ни ка кво ко нач но ис пу ње ње.

Тра ди ци ју ап сур да пре у зе ла је се ри ја За тво ре ник (The Pri so ner, ITV, 1967–1968), 
култ на те ле ви зиј ска се ри ја из 1960-их Па три ка Мак гу а на. У њој се ра ди о тај ном аген ту 
ко ји пла ни ра да дâ остав ку ка да по ста је жр тва от ми це и за то че ник у тај но ви том се лу 
где се сви тру де да га на го во ре да се опро сти од сво је не за ви сно сти и при кло ни се. 
Се ри ја ис пи ту је иде ју да се људ ски дух мо же од у пре ти фу ту ри стич ком сце на ри ју у 
ко јем је кон тро ла дру штва сти гла до крај њег тех но ло шког са вр шен ства. Сва ки по ку шај 
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за тво ре ни ка да от кри је иден ти тет Бро ја Је дан, вр хов ног управ ни ка Се ла, не у спе шан 
је, све док нај зад не от кри је да је, из гле да, упра во он Број Је дан. Пи та ње да ли кон тро-
лом дру штва упра вља при си ла или на ша соп стве на свест оста је отво ре но и ре ле вант-
но у по след њој епи зо ди. Крис Гре го ри (1997) про на ла зи сна жне ве зе из ме ђу ових 
ра них дра ма, За тво ре ник и Твин Пикс (Twin Pe aks).

Та ква ин тер пре та ци ја За тво ре ни ка, ме ђу тим, мо же да зву чи ви ше као мо дер ни-
стич ко чи та ње се ри је, по што још увек као да по др жа ва пер спек ти ву раз у ме ва ња све та 
ко ји ми по зна је мо. Да би би ла за и ста пост мо дер на, те ле ви зиј ска дра ма мо ра да су ге-
ри ше мно го стру ка иро ниј ска раз у ме ва ња ко ја под ри ва ју ста бил ност свих са вре ме них 
исти на. Сто га, уме сто да ка те го ри зу је мо од ре ђен број дра ма као пост мо дер не, би ло 
би при клад ни је да ис пи та мо пост мо дер не тен ден ци је по зна тих жан ро ва да при зо ву 
ал тер на тив на чи та ња. Џон Ко хи (2000: 164) ка же да се вид иро ни је ко ју он на зи ва „не-
из ве сна“ про на ла зи у пост мо дер ној дра ми у ко јој „ра ди кал на ви зи ја мно го стру ко сти, 
на су мич но сти, слу ча ја, па чак и ап сур да, у пот пу но сти од ба цу је по тра гу за ра јем“.

Пост мо дер ни зам та ко ђе бри ше раз ли ку из ме ђу „по пу лар них“ и „пре фи ње них“ 
жа нр о ва. Кон крет но, пост мо дер на те ле ви зиј ска дра ма че сто укљу чу је по тра гу глав ног 
ју на ка за исти ном у све ту ко ји је за си ћен „се ми о тич ким ви шком“ (Col lins, 1992: 331). У 
се ри ји Жи вот на се ве ру (Nort hern Ex po su re, CBS, 1990–1995), на при мер, алу зи је на „ви-
со ку“ умет ност, књи жев ност и фи ло зо фи ју се че сто ме ша ју са сва ко днев ним ре фе рен-
ца ма на те ле ви зи ју, хо ли вуд ске фил мо ве и поп му зи ку. Џо ел Флајш ман (Роб Мо роу) 
мо жда са ња о про па лој љу бав ној ве зи у кон тек сту „цр но-бе лих хо ли вуд ских фил мо ва“ 
(Col lins, 1992: 332), али он та ко ђе „сре ће“ зна чај не лич но сти 21. ве ка као што је уте ме-
љи вач мо дер не пси хо а на ли зе Сиг мунд Фројд. У јед ној жуч ној де ба ти, Фројд чак од-
ба цу је кри ти ке сво јих док три на иро нич ном ре че ни цом: „То је са мо те о ри ја.“ На овај 
на чин, Жи вот на се ве ру ства ра ко ме ди ју из па ра док са до ко јих сти же по тра га за ау тен-
тич но шћу у пост мо дер ном окру же њу. Као што ис ти че Џим Ко линс, пост мо дер ни знак 
је „увек већ из ре чен“ (1992: 333). Знак ко ји се по но во упо тре бља ва мо ра се зна лач ки 
ци ти ра ти не би ли се обо га тио до дат ним зна че њем. 

Ипак, Жи вот на се ве ру та ко ђе мо же би ти при мер аси ми ла ци је пост мо дер ни зма 
ка пи та ли змом. Бес крај на пи та ња ко ја се по ста вља ју мо гу да пред ста ве ни шта дру го 
до „про из вод“ ко ји се ши ри до бес ко нач но сти и чи ји не до ста так за вр шет ка јед но став но 
обез бе ђу је не пре кид ну пу бли ку и све ве ћи при ход. Фи лип Хеј вард (1990) ис ти че да 
би ово мо гло би ти на ро чи то тач но у слу ча ју се ри ја као што су Слу чај ни парт не ри (Moon-
lig hting, ABC, 1985–1989) (Hayward 1990: 226): 

Уме сто сно ва о ра ди кал ној и ана ли тич ки де кон струк тив ној те ле ви зи ји, му та ци ја 
ме ди ја 1980-их је сна жно ис пра ти ла про ро чан ство те о ри је и све до чи ла еклек тич ном 
пљач ка њу не ка да езо те рич них фор мал них сред ста ва, ути ску ју ћи их у фор ме кул тур ног 
бри ко ла жа без ика кве бри ге о ис тан ча но сти ма ра ди кал них шко ла или пу ри стич ких де-
ба та. Сна га, ори ги нал ност и иза зо ви аспе ка та аван гард не ме диј ске прак се од стра не 
се ри је Слу чај ни парт не ри се на ла зе у то ме што су ње не суп тил не ин тер тек сту ал но сти 
и фор мал на сред ства пра вље на за пу бли ку по пу лар них те ле ви зиј ских се ри ја, уну тар 
њи хо вих па ра диг ми, без оба зи ра ња на аван гар ду и без при кла ња ња ијед ном дру гом по-
кре ту или прак си сем по пу ли зму.
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Уко ли ко уоп ште по сто ји, по зи тив на стра на ово га би се мо гла на ћи у то ме што гле-
да лац мо же да се по ми ри са на чи ном на ко ји ме диј ска кул ту ра фор ми ра соп стве не 
су бјек тив но сти, или пак у то ме што пост мо дер ни зам јед но став но под сти че ужи ва ње 
у за до вољ стви ма сло бо де од над ре ђе них ка те го ри ја.
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