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УНУ ТАР АМЕ РИЧ КЕ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКЕ ДРА МЕ:  
КВА ЛИ ТЕТ НИ ЈЕ У ПРО ИЗ ВО ДУ, ВЕЋ У ЕФЕК ТУ 

КО ЈИ ОН ИЗА ЗИ ВА
Про вео сам мно го го ди на у по слу раз ви ја ња, пи са ња и про дук ци је дра ма за аме-

рич ку те ле ви зиј ску мре жу. Мо ја ис ку ства кре ћу се од слав них до оних за жа ље ње; 
мо ја по стиг ну ћа од вред них до без вред них. Ра зно ли кост мо је ка ри је ре пру жа увид у 
то ка ко ства ри функ ци о ни шу. То ком све га, остао сам по све ћен ква ли тет ном ра ду, иако 
аме рич ке мре же ни су увек оста ја ле по све ће не мо јој по тре би да из ра зим ту по све ће-
ност. Мо ја про шлост је не рас ки ди во по ве за на са исто ри јом мре же; сва ка ди ску си ја о 
ква ли те ту у аме рич кој те ле ви зиј ској дра ми, оту да, мо ра не ми нов но да укљу чи ма ли 
исто риј ски пре глед. 

Док гле да мо уна траг, ва жно је ипак да не упо ре ђу је мо ју че ра шње про гра ме са 
да на шњим и да на осно ву то га утвр ђу је мо ква ли тет. Спо р но је да ли би се вред ност 
ста ри је се ри је одр жа ла или не, су че ље на са ак ту ел ним ме ри ли ма. Оно што се да нас 
ства ра, ни је мо гло би ти на пра вље но пре да на шњег тре нут ка. Још је ин те ре сант ни је 
да оно што је на ста ло пре две или три де це ни је не мо же би ти на пра вље но да нас. Про-
грес до но си и уна пре ђе ње и гу би так.

По сма тра мо исто риј ски да не би смо про у ча ва ли ква ли тет у ва ку у му, већ у од го-
ва ра ју ћем кон тек сту. Дру штве на, еко ном ска и по ли тич ка окру же ња у окви ру ко јих 
про гра ми на ста ју до но се са со бом ве о ма ре ал не, а че сто и уз не ми ру ју ће ути ца је. 
Ка да при сту пи мо про гра ми ма уну тар ових кли ма, схва та мо да њи хов ква ли тет мо ра 
би ти ме рен пре ма њи хо вом де ло ва њу и до при но су дру штву. Овај суд је он да за сно ван 
на вред но сти пре не го на сја ју – чи ме про грам мо же да нас снаб де, а не ко ли ко мо же 
да за ра ди.

Ка да аме рич ка те ле ви зиј ска дра ма до бро функ ци о ни ше, сце на ри ста је краљ или 
кра љи ца. Све за по чи ње пи са њем. И тач ка. Мо же мо са гле да ти нај мо дер ни је тех но ло-
ги је и ми ли о не до ла ра по треб не да се про из ве де јед на епи зо да се ри је у удар ном 
тер ми ну и да на осно ву њих фор ми ра мо суд о ква ли те ту, али ни шта не вре ди уко ли ко 
пи са ње ни је до бро. Сце на ри ји аме рич ких те ле ви зиј ских дра ма су ти ко ји ства ра ју 
нај бо ље ква ли тет не се ри је на све ту да нас.

До бар спој сце на ри сте и про ду цен та је кљу чан за про дук ци ју јед но сат не дра ме. 
Нај ва жни ја осо ба на сни ма њу је тво рац се ри је; у САД, тво рац се ри је је го то во увек 
осо ба ко ја је, са ма или у са рад њи са не ким, ство ри ла шоу, и чи ја ви зи ја је сте оно што 
тре ба да се спро во ди до след но не де љу за не де љом. Раз лог што је аме рич ка дра ма 
та ко рав но мер но до бро на пра вље на, ле жи у то ме што је сце на ри ста крај њи ар би тар 
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у по гле ду то га шта ће се сни ми ти и на ко ји на чин. Ово је ап со лут но нео п ход но да би 
кре а тив ни до мет био одр жан то ком ду гих ме се ци сни ма ња се ри је. 

Ако сце на рио ни је до бар, филм не ће би ти до бар. Дра ма за по чи ње раз во јем при че. 
Глав ни сце на ри ста и ње гов тим ра де су луд број са ти да би раз ви ли од го ва ра ју ћу рав-
но те жу из ме ђу при че и за пле та за сва ку епи зо ду мно го пре сни ма ња. Ако не ко на 
се ту поч не да се за ма ја ва с тим, ку ла од ка ра та по чи ње да се уру ша ва. Глу мац или 
ре жи сер мо ра ју увек да се при кло не сце на ри ју и да га се др же. 

Сре ди ном 1990-их био сам по зван да ра дим на сни ма њу јед но сат не бри тан ске 
те ле ви зиј ске дра ме за Мен торн сту ди ос и Џе ри ја Ан дер со на. Би ло је не ких по те шко-
ћа у до те ри ва њу сце на ри ја, па ме је Џе ри по звао да сед нем на ави он из Лос Ан ђе ле са 
и при дру жим се еки пи про дук ци је у Пајн вуд сту ди ос. Чи тао сам го ми лу њи хо вих сце-
на ри ја то ком ле та, и иа ко ни су би ли на ро чи то ја ки, ни су би ли ни ужа сни. Пи тао сам 
се да ли Џе ри и Мен торн не ре а гу ју пре те ра но. Ка да сам сти гао у сту дио и по сма трао 
сни ма ње не ко ли ко да на, за па зио сам два про бле ма. Пр во, глав ни сце на ри ста-про ду-
цент ни је био пи сац. Пре ма соп стве ном при зна њу, ни ка да до та да ни је на пи сао би ло 
ка кав те ле ви зиј ски сце на рио; да кле, осо ба за ду же на за са др жи ну фи нал ног на цр та 
сце на ри ја по ко јем се сни ма ни је би ла ква ли фи ко ва на за по сао. За ми сли те, мо лим вас, 
па ра лел ни уни вер зум, ре ци мо еки пу хи рур га у ве ле град ској бол ни ци чи ји глав ни 
хи рург ни је ни ка да ра ни је ни ко га опе ри сао, и ми слим да ће те схва ти ти по ен ту. Да кле, 
сце на ри ји ко ја су до ла зи ли до фа зе сни ма ња би ли су у ра су лу. Дру ги про блем, за ме-
не јед на ко шо кан тан, био је у то ме што је у тре нут ку ка да је сце на рио ишао у про дук-
ци ју, ре жи сер био сло бо дан да из ме ни или за не ма ри ма ко ји ње гов део ко ји му се 
ни је до па дао. Сва ка епи зо да је де ло ва ла као да при па да не кој дру гој се ри ји. Уоп ште 
ни је би ло до след но сти ни кон ти ну и те та, за то што ни ко ни је ра дио по сао твор ца се-
ри је. На те ле ви зи ји, пу бли ка се при до би ја кон зи стен ци јом. То је пра ви ло број је дан 
те ле ви зиј ских се ри ја. Мен торн је пре кр шио пра ви ло и се ри ја је умр ла у аго ни ји.

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, ве ћи део раз го во ра уну тар про дук циј ске 
за јед ни це – би ло да су то сва ко днев ни са стан ци про дук ци је у кан це ла ри ји про ду цен-
та, или пи та ња ши рег до ме та на са стан ци ма о раз во ју мре же – раз ма тра тех нич ке и 
фи нан сиј ске аспек те оба вља ња по сла на вре ме и у окви ру бу џе та. Тех но ло шки на пре-
дак у ки не ма то гра фи ји, спе ци јал ни ефек ти и мон та жа ство ри ли су мо гућ ност да се 
на пра ви из ван ред на ви зу ел на при по вест за ма ли екран. Оче ки ва ња од мре жа да 
пру же ква ли тет као у игра ном фил му не са мо да су под ста кла над ме та ње ме ђу про-
грам ским ди стри бу те ри ма и мре жа ма да на пра ве спек та ку лар ни је се ри је, већ су та-
ко ђе иза зва ла и фи нан сиј ски ко шмар. Тро шко ви про дук ци је ова квог „ква ли те та“ пе њу 
се не кон тро ли са но и че сто пре ва зи ла зе при хо де од огла ша ва ња ко ји ма се из др жа-
ва ју. Мно ге се ри је су уки ну те не због то га што им је гле да ност би ла пре ма ла, већ за то 
што су тро шко ви про дук ци је би ли пре ве ли ки. Ре ша ва ње ових про бле ма у фа зи пи са-
ња, пре не го што то по ста ну про бле ми у про дук ци ји, је ди ни је на чин да се ефи ка сно 
про из ве де ква ли тет.

Као сце на ри ста и про ду цент, ја се усред сре ђу јем на ква ли тет се ри је та ко што стал но 
од ме ра вам тро шко ве про дук ци је у од но су на вред ност при че. За не ке ства ри вре ди 
пре ко ра чи ти бу џет, за дру ге не. На при мер, во лим да до дам ефе кат ки ше ноћ ном раду, 
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за то што ства ра ми сте ри ју и да је по себ но рас по ло же ње тре нут ку, али тро шко ви до да-
ва ња ки ше уме ју би ти не про пор ци о нал но ви со ки. Сце на ки шо ви те ули це у но ћи може 
ки не ма то граф ски би ти за ни мљи ви ја, али ако би ме тро ше ње нов ца на спе ци јал не 
ефек те спре чи ло да унај мим та лен то ва ни јег глум ца за лик ко ји игра у улич ној сце ни, 
на пра вио бих ве ли ку гре шку. То је чин ба лан си ра ња, са ква ли те том увек у ви ду. Мо ја 
од го вор ност пре ма сту ди ју је сте да шоу за др жим у окви ри ма бу џе та. Одр жа ва ње 
драм ске це ло ви то сти се ри је је сте мо ја од го вор ност пре ма иде ји и пу бли ци. По след-
њих го ди на, ме ђу тим, ки ша све че шће по бе ђу је. Се ћам се ка ко сам се бо рио у уна пред 
из гу бље ној би ци са ди рек то ри ма се ри је Ме сто зло чи на да не пра ви мо хо тел ски апарт-
ман вре дан два де сет хи ља да до ла ра за са мо јед ну сце ну. Би ла је то сце на у ко јој ис тра-
жи тељ ис пи ту је осум њи че ног и мо гла се од и гра ти на би ло ко јем се ту ко ји смо има ли 
или на ма ко јој ло ка ци ји ко ју смо већ пла ни ра ли да ко ри сти мо. Хо тел ска со ба као 
ме сто сни ма ња ни је има ла ни ка квог ути ца ја на са др жи ну сце не, ни је јој ни чим до при-
не ла. Ни је до да ла ни шта епи зо ди осим два де сет хи ља да до ла ра у тро шко ви ма ко је 
смо је два мо гли да при у шти мо. Моћ ни љу ди хит-се ри ја че сто осе ћа ју као да има ју 
пра во на пре ко ра че ња ра ди сла ве. Али ја сма трам да је тро ше ње ту ђег нов ца, у овом 
слу ча ју нов ца мре же, нео д го вор но, а за си гур но ни кад ни је до каз ква ли те та. Сце на-
ри ју ни је био по тре бан хо тел ски апарт ман и у ње му ни је по стао бо љи.

За раз ли ку од Ме ста зло чи на, би ло је не ког по себ ног ква ли те та у про гра ми ма сни-
мље ним пре две де це ни је ко ји се не мо же по но ви ти у да на шњем дру штве но-еко ном-
ском окру же њу. То не зна чи да да нас не пра ви мо ква ли те тан те ле ви зиј ски про грам 
– на про тив – са мо ства ра мо ква ли тет дру ге вр сте. Ре ле вант ност је би ла од ре ђу ју ћи 
фак тор пре два де сет го ди на; тех но ло шка над моћ ност је од ре ђу ју ћи фак тор да нас. Због 
то га се ди на ми ка драм ског про гра ма то ком вре ме на по ме ри ла са при ча о љу ди ма и 
на ме ри, на при че ко је ис ко ри шћа ва ју ви зу ел на до стиг ну ћа. Ове но ве при че под ра зу-
ме ва ју жан ро ве ко ји се раз ме ћу тех но ло ги јом. Се ри је ко је се од ви ја ју у дру гим ди мен-
зи ја ма, или у све ми ру, или пак у ов да шњем про сто ру као што је Ме сто зло чи на, по-
ста ју из ло зи. На мно го на чи на, тех но ло ги ја је реп ко ји вр ти псом. Ме сто зло чи на и 
срод не се ри је је су се ри је про це ду ре. Ма сов ну пу бли ку ко ју при вла че спе ци јал ни 
ефек ти, за во ди про це ду ра ре ша ва ња зло чи на, а не ли ко ви ко ји их ре ша ва ју. Стра шна 
це на ово га ни је у до ла ри ма, већ у људ ској вред но сти. Се ри је о про це ду ра ма усред сре-
ђу ју се на зло чин и ње го ве нај кр ва ви је де та ље. У про из во ди ма те ле ви зи је шо ка, а не у 
дра ма ма, не гу је се при ча ње при ча о ужа сном кри ми нал ном по на ша њу и хлад но крв ним 
љу ди ма без емо ци ја ко ји их ре ша ва ју. Објек тив је на нај ра њи ви јем ме сту чо ве чан ства.

Ка да се дру ги исто риј ски ути ца ји су ко бља ва ју са овим, по сле ди це уме ју би ти по-
раз не. Уко ли ко по ли тич ка стран ка, уто ну ла у ра ди кал но бо го сло вље што из о па ча ва 
аме рич ке вред но сти ко је на вод но по шту је, до ла зи на власт у вре ме ка да је те ле ви зиј-
ска за ба ва нај сла би је кул ти ви са на, гра ђан ство је у ду бо кој не во љи. Да на шње аме рич ко 
ста нов ни штво, већ гур ну то ка де сни чар ском стра ху и еван ге ли стич ком фа на ти зму, 
ла ко под ле же овом при ви ду ква ли те та, и кли зи да ље у не кул ту ру у ко јој се не гу ју те ле-
ви зиј ске дра ме усред сре ђе не на нај го ре вр сте људ ског по на ша ња. Овај фе но мен ће 
по тра ја ти док се не про ме ни по ли ти ка или сна га гра ђан ских не ми ра. Већ да нас по чи-
ње да се ви ди про ме на у САД ка да гла со ви ја ких те ле ви зиј ских ау то ра и про ду це на та 
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про пи ту ју ства ри у сво јим се ри ја ма. Све док ква ли тет не се ри је као што су Бо стон ски 
адво ка ти, По ро ди ца Со пра но, Тра ва и мно ге дру ге, пре и спи ту ју по ли ти ку екс тре ми зма 
и ште ту ко ју она на но си чо ве чан ству ши ром све та, људ ска ми сао ће опет упра вља ти 
кул тур ним на прет ком. А овај на пре дак ће укљу чи ва ти и бо љу те ле ви зиј ску дра му. И 
пас ће по но во вр те ти ре пом.

На рав но, ка ко вре ме про ла зи, не ће све про ме не до но си ти та ква по бољ ша ња. Аме-
рич ка те ле ви зиј ска дра ма је че сто по здра вља на ши ром све та као нај бо ља, али то при-
зна ње укљу чу је и оно што не би тре ба ло. У нај бо љем слу ча ју, аме рич ка те ле ви зиј ска 
дра ма мо же би ти нај бо ља. Али ка да аме рич ка те ле ви зиј ска дра ма ни је на свом нај-
бо љем ни воу, за час по ста је ужа сна. Не ма сре ди не, чи ни се – што је, још јед ном, од раз 
по ли тич ких и дру штве них ути ца ја ко ји су тре нут но на де лу – за то што је та ко ма ло оста-
ло од Сред ње Аме ри ке, као што су рат у Ира ку и ура ган Ка три на из не ли на ви де ло.

У аме рич ком дру штву по сто је они што „има ју“ и они што „не ма ју“. А на аме рич кој 
те ле ви зи ји по сто је до бре дра ме и гро зни из го во ри за дра му. По ре ђе ње ни је слу чај но. 
Ка да они што „има ју“ уре ђу ју про грам за оне ко ји „не ма ју“, до ла зи до ве ли ког за глу-
пљи ва ња. По сто ји и на ме ра иза овог за глу пљи ва ња. По сто је ци ље ви као што су: не 
про дај те про све ћи ва ње, не про дај те прин ци пе, не се ји те на ду. Јер ово је би знис трго-
ва ња кон до ми ма и ку ку ру зним па ху љи ца ма, а не ми шље ња. Тре ба се са мо при се ти ти 
са ста на ка про да је уна пред за се зо ну 2005. у Њу јор ку, на ко ји ма мре же при ка зу ју сво је 
но ве се ри је за пред сто је ћу се зо ну огла ши ва чи ма и но ви на ри ма, да би смо чу ли ужа сну 
исти ну.

Сто је ћи 19. ма ја 2005. ис пред мно штва љу ди у јед ној са ли на Мен хет ну, Ле сли Мун-
вес, чел ни чо век у CBS-у, прав дао је то што су за ме ни ли од кри ти ча ра це ње ну дра му 
Џо ан од Ар ка ди је, се ри ју о ве зи јед не обич не ти неј џер ке са сво јом ду хов ном су шти ном, 
бљу та вом ме ло дра мом са је дром Џе ни фер Лав Хју ит, чи ји лик ћа ска са умр ли ма, цвр-
ку ћу ћи: „Ми слим да при ча ње са ду хо ви ма на ги ње мла ди ма ви ше не го раз го ва ра ње 
са Бо гом.“ Бо же, опро сти нам.

Без вред но ми шље ње не мо же да про из ве де ква ли те тан про грам. Ка да во де ћи 
љу ди у ин ду стри ји об ја ве да ду хов ност де лу је пре ви ше ста ро за мла де љу де, ште та је 
на не та. [...] Аме рич ка те ле ви зиј ска дра ма, во ђе на про фи том, из гу би ла је пра во да раз-
ма тра иде је. Уме сто то га, мо ра да се ула гу је та ко што за ме њу је ми са о не раз го во ре у 
драм ском при по ве да њу ла ко ми сле ним го ли ца њем. Овај не до ста так про све тље ња 
ство рио је је дин стве ни ме ха ни зам бек ства, и то де струк ти ван. За раз ли ку од прет ход-
них го ди на ка да се те ле ви зи ја сма тра ла ин фор ма тив ном и за бав ном, САД ула зе у 
два де сет пр ви век тра же ћи уте ху пре не го Со кра та. Уред ни ци про гра ма бр зо су ис ко-
ри сти ли овај пре о бра жај и до бро су за кљу чи ли да ће про ме на има ти ефек та до кле 
год ства ри оста ју исте што се ви ше ме ња ју. Иза брав ши да про ши ре сво ју по тра гу за 
број ни јом пу бли ком уме сто да про ши ре свест пу бли ке, ду бо ко су из ме ни ли са вре ме-
ну кул ту ру на го ре. Хо мо ге ни зо ва ње драм ских иде ја, пре не го њи хо во про ду бљи ва ње, 
ство ри ло је опа сно и нео д го вор но уо бра же ње да за ба ва не мо ра има ти вред ност. Чим 
је ова пред ста ва по ста ла при хва ће на, ква ли тет је из ко ре на иш чу пан.

Уред ни ци про гра ма зна ли су не што што њи хо ви гле да о ци ни су – по сто ји раз ли ка 
из ме ђу про ме не и раз во ја. Про ме на је не из бе жна; раз вој ни је оба ве зан. Про ме на се 
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мо же из ве сти на осно ву не чег дру гог; раз вој не мо же. И нај ва жни је, са мо у раз во ју 
на ла зи мо ква ли тет. Ка да се про цес за сни ва на екс пан зи ји без раз во ја, од но сно на 
умно жа ва њу, тај про цес је без вред но сти. Чи ње ни ца да мре жа мо же да оп ста не без 
ква ли те та, раз от кри ва еко ном ску осно ву ње ног по сто ја ња уоп ште. За да так аме рич ке 
те ле ви зиј ске мре же ни је да обез бе ди про грам, већ ре кла ми ра ње. Се ри је су са мо на-
чин да се гле да о ци ма др жи па жња до вољ но ду го да би им се не што про да ло. Се ри ја 
је по ма га ло про да је.

Из ме не про гра ма и рас по ре да од ра жа ва ју про ме не у ци ље ви ма про да је и за ра ди 
мре же. Тр го ви на те ле ви зиј ске мре же, ре кла ме и про мо ци је, за у зи ма ју ско ро тре ћи ну 
сва ког са та еми то ва ња. [...] Мре же су до жи вља ва не као ма ши не за пра вље ње нов ца 
до те ме ре да су љу ди и кор по ра ци је са ма ло или без има ло ис ку ства у шоу-би зни су 
по че ли да ку пу ју или да гра де вла сти те мре же. Мла де мре же уз ди гле су се го то во 
пре ко но ћи, при жељ ку ју ћи да се до мог ну бо гат ства. Но ве мре же до не ле су по тре бу 
за још ви ше „ше ћер ле ма за ум“. Али не мо гу се про из во ди ти стал но исте вр сте „ше-
ћер ле ма за ум“. Но ве вр сте се ри ја, све до не кле нео ри ги нал не, раз ви ја не су у окви ру 
по је ди нач них жан ро ва. Дра ма је за пли та на и рас пли та на док ни је по ста ла го то во 
не пре по зна тљи ва. Огро ман апе тит да се сви са ти еми то ва ња ис пу не про гра мом об ли-
ко вао је би знис ко ји се ви ше ба ви кван ти те том не го ква ли те том. По тре ба да се не што 
еми ту је два де сет че ти ри ча са днев но, се дам да на у не де љи, по те ра ла је лов це на 
бо гат ство да се се ле у Ка ли фор ни ју у то ли ком бро ју ко ји ни је ви ђен још од злат не 
гро зни це из 1849. Би ла је то но ва злат на гро зни ца и ни је би ла по треб на љу бав пре ма 
шоу-би зни су да би се укљу чи ло, са мо љу бав пре ма нов цу.

Кор по ра тив на Аме ри ка по ка за ла је нео б у зда ну по хле пу и уле те ла у шоу-би знис 
игру. [...] Со ни је ку пио Ко лум би ја-Три стар; Џе не рал елек трик је ку пио NBC; Си грамс је 
про дао Ју ни вер зал ја пан ском кон гло ме ра ту, ко ји га је он да про дао фран цу ском, да би 
га овај про дао на траг NBC-у. [...] Вер ти кал на ин те гра ци ја би ла је но ва хо ли вуд ска ман-
тра. Кор по ра ци ја је мо гла да на пра ви про из вод и да га ди стри бу и ра ши ром све та 
пу тем де се так сво јих по дру жни ца. Јед ном на пра виш про из вод и про да јеш га из но ва 
и из но ва. [...] Та ко би са да кон тро ли са ли це ну син ди кал ног еми то ва ња, по што би про-
да ва ли са ми се би. След стве но то ме, ма њи број ме диј ских ком па ни ја по се до вао је 
ви ше ме диј ских по слов ни ца. За драм ске те ле ви зиј ске се ри је, ово је зна чи ло ве ли ке 
не во ље. Се ри ја је са да тре ба ло да бу де на пи са на и про ду ци ра на та ко да се до пад не 
сва кој мо гу ћој пу бли ци дуж овог кор по ра тив ног це во во да. Раз ми сли те о то ме. Ви а ком 
про ду ци ра шоу у сво јим Па ра ма унт/CB S сту ди ји ма за удар ни тер мин на CBS мре жи 
(ко ја је ори јен ти са на ка нај ста ри јој пу бли ци у удар ном тер ми ну) и он да ње га, или неки 
ње гов део, ди стри бу и ра сво јим дру гим по слов ни ца ма: UPN, Шо у тајм и MTV (ко ји су 
ори јен ти са ни ка нај мла ђој пу бли ци). Да ли би сте же ле ли да бу де те пи сац/про ду цент 
ко ји тре ба да на пра ви шоу да за до во љи сва ко га? Не бих ни ја. То је не мо гу ће из ве сти. 
И у то ме ле жи по гре шан про ра чун Вол стри та. И тај по гре шан про ра чун при лич но 
ко шта све у ин ду стри ји. Мре же су по жу ри ле да по пу не фре квен ци је сме ћем док не 
сми сле не ко ре ше ње. А то је би ло ре ше ње ко је им је мо гао пре до чи ти би ло ко ји про-
ду цент. Про фит не ства ра ква ли тет; ква ли тет ства ра про фит. Мул ти на ци о нал ни ме диј ски 
ги гант не мо же да се во ди као роб на ку ћа, али та ко је у по чет ку би ло пред ви ђе но.
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[...] Нај зад су мре же би ле у еми то ва њу два де сет че ти ри са та днев но, се дам да на 
не дељ но. Су о чи ле су се са чу до ви штем глад ног про гра ма ко је ни су мо гли да на хра не. 
Фи нан сиј ски те рет не крет ни на по стао је го лем. Уз ин ве сти то ре ко ји су устук ну ли, 
ра чу ни ца у ко јој су мо ра ли да пла те за све ове про гра ме при ну ди ла је сту ди је и мре-
же да тра же јеф ти ни је жан ро ве. Не моћ ни да не што са ми сми сле, угле да ли су се на 
Ве ли ку Бри та ни ју и Не мач ку и увоз де це ни је – оп ште пре зре ни ри ја ли ти-шо у – за ку цао 
је у зе мљу ква ли тет ну дра му. Не ке при ка зи ва не еми си је би ле су ко пи је ко пи ја.

Са та квом по пла вом слич ног сме ћа ко је је за пу ши ло фре квен ци је, мре же су се 
ко пр ца ле да се не чим раз ли ку ју јед не од дру гих. „Брен ди ра ње“ је по ста ло све при сут-
на реч и ро ђе ни су из ра зи као што су „Must-See Net work“ и „Frog Net work“. Да, за и ста, 
Вор нер брос је сво ју WB мре жу у по во ју на звао Фрог не творк. Ме ђу тим, ма ко ли ко да 
су се кон ку рент не мре же тру ди ле да се ме ђу соб но раз ли ку ју, њи хо ви про гра ми су им 
про ти ву ре чи ли. Трен до ви у про грам ској ше ми за сно ва ни на на сле ђу хит-се ри је пре-
о вла ђи ва ли су као и увек. Ако је јед на се ри ја „про це ду ре“ би ла до бра, де сет њих би ло 
је још бо ље; За кон и ред и Ме сто зло чи на по ста ле су кућ не ра ди но сти. Трен до ви су 
учи ни ли да мре же де лу ју слич ни је, пре не го да се на пра ве раз ли ке, као што је на сто-
ја но. А ка да је тренд пао у не ми лост, по ру шио је све ре дом: уме сто да про пад не јед на 
се ри ја, из не на да је про пао чи тав пра вац. У за ви сно сти од то га ко ли ко је мре жа би ла 
по мод на, чи та ва про грам ска ше ма мо гла се уру ши ти. Без ду би не и раз ли ке, по том, 
сто па не у спе ха но вих се ри ја до сти гла је вр ху нац и, сре ћом по це лу Аме ри ку, Фрог 
не творк је из дах ну ла.

Ка ко је вре ме про ла зи ло, раз ли чи ти упли ви по ја ви ли су се у све ту уред ни ка про-
гра ма. Раз лу чи ва ње о то ме ко ји од ових упли ва – тех но ло шки, те о ло шки и по ли тич ки 
– вре ди при гр ли ти, а са ко ји ма је су ђе но да се бо ре, за ви си ло је од кре а тив но сти по је-
ди них уред ни ка. Нај ја чи ути цај, на рав но, за др жа ла је до бит од ре кла ма. Уз то ли ко много 
но вих мре жа и про гра ма на рас по ла га њу, огла ши ва чи су по ста ли из бир љи ви, а еми-
те ри за бри ну ти. [...] Ка блов ске мре же за сно ва не на прет пла ти до шле су нео п те ре ће не 
при ти ском огла ша ва ња, по што су се гле да о ци прет пла ћи ва ли на осно ву ква ли те та 
про гра ма. Ова јед но став на иде ја про ме ни ла је те ле ви зиј ско окру же ње за у век, из не-
на да је „ква ли тет на“ дра ма опет има ла дом, а из вр сне се ри је по че ле су да осва ја ју вели-
ку ве ћи ну на гра да Удру же ња сце на ри ста, Удру же ња ре жи се ра и Еми на гра да. Ква ли тет 
је по бе дио. 

Као не по сред на по сле ди ца успе ха ка блов ске те ле ви зи је у пре у зи ма њу стал но ра-
сту ћег де ла укуп ног гле да ли шта, до бит од ре кла ма за ра ди о ди фу зне мре же по чео је 
још ви ше да се сма њу је. Да би за у ста ви ле гу бит ке, мре же су од лу чи ле да се бо ре њи-
хо вим оруж јем, а и из ве сним лу кав ством. Као пр во, по тра жи ле су до бре про ду цен те 
и сце на ри сте ко ји су има ли успе ха на ка блов ској, да би и са ме по кре ну ле ква ли тет не 
дра ме. Иа ко је то ис пр ва био по ли тич ки по тез да би уми ри ли кри ти ча ре, овај по тез 
ће им на по слет ку ко лек тив но спа сти гу зи це. Као дру го – а у то ме је лу кав ство – ка ко 
су огла ши ва чи по че ли да пре и спи ту ју Нил сен си стем за про це ну гле да но сти као осно-
ву за од ре ђи ва ње це на, мре же су га за ком пли ко ва ле уме сто да га по јед но ста ве. И 
лу кав ство је ус пе ло. Уме сто об ја шње ња, осми сли ли су ни јан су ко ју ни је би ло мо гу ће 
об ја сни ти и на пра ви ли ди вер зи ју усме рив ши па жњу са број но сти пу бли ке на ње не 
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спе ци фич но сти. Не ло гич на и не по у зда на „18–49“ де мо гра фи ја на ја вље на је као „кључ на“ 
и баш се за де си ло да је „ше ћер ле ма за ум“ мре же са вр шен про грам за ту гру пу. Из ми-
шљо ти на на де лу је у то ме, на рав но, што де мо гра фи ја 18–49 го ди на ни је уоп ште гру па. 
Ни нај ма ње. Огром не су раз ли ке у же љи за за ба вом че тр де сет де ве то го ди шње мај ке 
ко ја се бо ри са ме но па у зом и жуд њи ње ног ти неј џе ра за лу ђе ног хор мо ни ма. Али упра-
во ова ма гич на гру па, ин си сти ра ли су, по тро ши ће нај ви ше нов ца на про из во де ко ји се 
ре кла ми ра ју и оста ти нај вер ни ја брен ду. Без ажур ног ис тра жи ва ња ко је би под у пи-
ра ло тврд њу, али са до вољ но нер во зе у за јед ни ци мар ке тин шких аген ци ја на Аве ни ји 
Ме ди сон на ко ју су мре же ра чу на ле, де си ла се тре ну тач на про ме на у про да ји ре клам-
ног про сто ра. Сва ки из вр шни ди рек тор имао је но ви на лог. Гу рај мла дост Аме ри ке. 
Ми сли као мла ди. Бу ди млад.

Би ло је са мо пи та ње тре нут ка ка да ће мла ди ру ко во ди о ци, за ко је се ми сли ло да 
ће има ти бо љу пред ста ву о то ме шта се до па да „кључ ној де мо граф ској гру пи“, пра во 
из филм ских шко ла и ноћ них клу бо ва би ти ан га жо ва ни да по кре ну но ве про гра ме и 
во де ра чу на о њи ма. Ни је то би ла са мо још јед на из ме на без пра вог раз во ја. За пра во, 
ова про ме на зна чи ла је све су прот но раз во ју. Оче ки ва ло се да мла ди му шкар ци и 
же не ко ји ни су има ли ни ка квог жи вот ног ис ку ства, још ма ње ис ку ства у шоу-би зни су, 
зна ју ка ко да во де мре жу. Стра шно су ома ши ли при по кре та њу ори ги нал них се ри ја 
ма ко јег ни воа ква ли те та, али су за то ус пе ли у ко пи ра њу. Про грам ски са ти су по тро-
ше ни на нео ри ги нал не еми си је, јер је но ви уред ник про гра ма за по ре ђе ње имао са мо 
оно што је већ ви део, а не оно што је мо гао да из ми сли. Ори ги нал ност, је дан од кључ них 
чи ни ла ца се ри је, би ла је на пу ште на. Де ца де це гле да ла су ри меј ко ве ре при за. 

Ап со лу ти зам кључ не де мо гра фи је 18–49 обио им се о гла ву. Уме сто да ума њи број 
гле да ла ца ко ји се се ле на ка блов ску, оп се си ја еми те ра мла ђом пу бли ком га је по ве ћа ла. 
HBO, Шо у тајм, TNT, Лај фтајм и мно ги дру ги, уви де ли су ка ко им се број прет плат ни ка 
ви нуо у ви си не ка да су на пра ви ли нај ква ли тет ни ји про грам до сад за ода ну и еко ном-
ски ра сту ћу пу бли ку. Уме сто да мар ги на ли зу ју кон ку рен ци ју, ра ди о ди фу зне мре же 
пре пу сти ле су по зор ни цу ка блов ској те ле ви зи ји. А те ле ви зи ја ни ка да ни је би ла бо ља.

Ка блов ске се ри је као што су По ро ди ца Со пра но, Два ме тра под зе мљом, Пр ља ва 
знач ка и Де двуд, да спо ме нем са мо не ке, по ди гле су ква ли тет про гра ма у удар ном 
тер ми ну на но ви ни во. Ко ли ко год да је еми те ри ма би ло не мо гу ће за не ма ри ти оси-
па ње пу бли ке, ни је би ло мо гу ће за не ма ри ти ни из у зет не успе хе ка блов ске те ле ви зи-
је ни ти чи ње ни цу да су ин те ли гент ни гле да о ци до бро пла ћа ли за ква ли тет ну се ри ју 
за од ра сле осо бе. Сре ћом по њих, исти ин стинкт за пре жи вља ва њем ко ји их је на гнао 
да пре ко во ље отво ре вра та ве о ма на да ре ним сце на ри сти ма и про ду цен ти ма и да им 
пре пу сте упра вља ње, ство рио је и њи хо ве ве о ма до бре хит-се ри је. Деј вид Е. Ке ли, 
Сти вен Боч ко, Џ. Џ. Еј брамс и мно ги дру ги ау то ри од угле да, ко ји рет ко пра ве ком про-
ми се, удах ну ли су но ву на ду у бу дућ ност те ле ви зиј ске ра ди о ди фу зи је. Они има ју при-
ли ку да по ста ну Нор ман Лир и Грант Тин кер сво је ге не ра ци је и већ су под ста кли сце-
на ри сте и про ду цен те да бу ду ори ги нал ни и од ва жни. При хва ти ли су од го вор ност да 
се ухва те уко штац са мр ским по ли тич ких и ре ли гиј ским при ти сци ма ко ји ште те те ле-
ви зиј ским сло бо да ма и пра ви ма те ле ви зиј ских гле да ла ца. Ја сно је да је бо ље да је та 
од го вор ност у њи хо вим ру ка ма не го у ру ка ма де це ко ја су их за по сли ла.
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Ра де ћи то ли ко ду го у овој ин ду стри ји, имао сам при ли ку да уви дим да је по сао 
ци кли чан. Ако ми сме та ка ко ства ри сто је да нас, знам да тре ба са мо да се стр пим и на 
кра ју ће се вра ти ти на оно ста ње ко је ми се сви ђа. Увек је ту по вра так прин ци пи ма и 
стан дар ди ма, без об зи ра на то ко ли ко да ле ко су их не ке по ли тич ке пар ти је и ре ли гиј-
ске ор га ни за ци је од ве ле. Пр ви пут сам то при ме тио 1974, на кон што је афе ра Во тер гејт 
уз др ма ла на шу на ци ју, Ри чард Ник сон под нео остав ку, а Џе ралд Форд сту пио у Бе лу 
ку ћу обе ћа ва ју ћи пле ме ни ти ји и уме ре ни ји пред сед нич ки ман дат. На ци ја је осе ти ла 
олак ша ње, би ло је то опи пљи во. Сва ко од нас у кре и ра њу про гра ма осе тио се при ну-
ђе ним да на пра ви се ри ју ко ја ће се искре но ба ви ти ак ту ел ним дру штве ним пи та њи ма. 
Го ди не 1980, ка да се Ро налд Ре ган уз ди гао до ме ста пред сед ни ка на де сни чар ској 
плат фор ми звец ка ња оруж јем, раз вој про гра ма на за до вао је ка не ре а ли стич ним се-
ри ја ма и још по вр шни јим „ше ћер ле ма ма за ум“. У Клин то но вој ери, два на ест го ди на 
ка сни је, мо гао се ви де ти по вра так дру штве не дра ме. И та ко је би ло до 2000. го ди не, 
ка да је Џорџ В. Буш име но ван за пред сед ни ка од стра не Вр хов ног су да ко ји је на ги њао 
де сно, по сле нај го рег слу ча ја из бор не кра ђе у исто ри ји САД. Ни ко се ни је из не на дио 
што је те ле ви зиј ска дра ма од мах на пад ну та.

То ком по след њих шест го ди на, омо гу ће но је ду бо ко за бри ња ва ју ће ши ре ње ути-
ца ја ра ди кал них гла со ва ре ли ги о зне де сни це. Ка жем „омо гу ће но“, за то што су ад ми-
ни стра ци ја и ра ди о ди фу зне мре же кри ве упра во за то што су то ура ди ле. Ра ди кал ни 
еван ге ли стич ки ути цај на све што се еми ту је, те ле ви зи ју као и ра дио, не по сред на је 
по сле ди ца да на шње по ли тич ке кли ме. По ли ти ка јав них од но са Бе ле ку ће увек ће 
усме ра ва ти по сло ве на ци је и док би цр ква и др жа ва тре ба ло да бу ду раз дво је не у 
скла ду са на шим уста вом, би знис и др жа ва то сва ка ко ни су. А про да ва ње ре ли ги је 
је сте нај про фи та бил ни ји по сао на све ту. Да кле, би знис ре ли ги је и др жа ва се не одва-
ја ју. Он да тој ме ша ви ни до дај те: еван ђе ли сте, истин ске вер ни ке ра ди кал не де сни чар-
ске кул ту ре и по зна те при вр же ни ке брен да. Ако би по ли тич ко-те о ло шки ин те ре си 
упра вља ли еми то ва њем, до би ли би иде а лан брак. Сво ју по ли тич ку по др шку на пла-
ти ли су та ко што су пре о те ли кон тро лу над Са ве зном ко ми си јом за ко му ни ка ци је (FCC), 
ре гу ла тор ним те лом ко је над гле да на ци о нал не те ле ви зиј ске стан дар де, од по ли тич ки 
уме ре них и вр ло ис ку сних слу жбе ни ка.

Не ис ку сни по ли тич ки на ме ште ни ци из ре ли ги о зне де сни це са да во де FCC (као и 
Ми ни стар ство уну тра шње без бед но сти, Са ве зну аген ци ју за упра вља ње ван ред ним 
си ту а ци ја ма (FE MA), Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и та ко да ље ad na u se am) и 
гу ра ју се у од бо ре мре жа и сту ди ја. Пре те ћи ка зна ма и од у зи ма њем ли цен це, они 
дик ти ра ју обра сце про гра ма, под ма ском скром но сти и по ште ња. Лич но сам ви део 
ка ко мре же и сту ди ји ме ња ју или од ба цу ју про гра ме у по во ју из стра ха да би мо гли 
иза зва ти FCC.

Под ова квом вр стом ути ца ја, ма ли број драм ских се ри ја при ка зи ва ће кон тро верз-
не епи зо де. И то не – ва жно је раз у ме ти – због то га што ће их ре ли ги о зна де сни ца 
сма тра ти увре дљи вим, већ за то што де лу ју ћи као по слов ни љу ди, а не љу ди из цр кве, 
зна ју да про во ка тив не при че не иду уз ре кла ме. Та ко је, иде је и ре кла ме ни су ком па-
ти бил не. Те же је про да ти не што ми сле ћој пу бли ци; лак ше се до пи ре до уљуљ ка них 
гле да ла ца и лак ше их је убе ди ти, а убе ђи ва ње је Све ти грал аме рич ког те ле ви зиј ског 
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еми то ва ња. Моћ убе ђи ва ња не ле жи у уз ви ше ним иде ја ма већ у про сто ду шној за ба ви 
за ши ро ке ма се. Мре жа (а ти ме и огла ши вач) не же ли да ње на пу бли ка раз ми шља о 
про гра му, же ле да раз ми шља о то ме шта му про да ју у ре кла ма ма. „Ква ли те тан“ про-
грам, од но сно драм ска рад ња ко ја по зи ва на раз ми шља ње, ко чи при јем по ру ке из 
ре кла ма. Дра ма ко ја по зи ва на раз ми шља ње мо же да по ти сне емо ци је, чак и да оне-
ра спо ло жи. Су зби је на осе ћа ња или не рас по ло же ње нај ве ћа су бри га оде ље ња про-
да је за то што ту жни или за ми шље ни гле да о ци ни су та ко под ло жни ре кла ма ма као 
срећ ни гле да о ци.

По сто ји из ре ка у му зич кој ин ду стри ји ка ко ве се ле пе сме про да ју пло че, а ту жне 
пе сме про да ју пи во. Пред ла жем за те ле ви зи ју ова кву из ре ку: бле са ве еми си је под-
сти чу про да ју, а озбиљ не под сти чу де ба ту. Арон би био по но сан на ме не. Да кле, ко-
ли ко тач но је су мор на бу дућ ност вред но сти у аме рич кој те ле ви зиј ској дра ми? Што се 
ме не ти че, бу дућ ност уоп ште ни је су мор на. [...] Осе ти се про ме на ве тра и, сре ћом по 
све нас, у тој про ме ни има и раз во ја. Раз во ја ко ји до но си ква ли тет не са мо те ле ви зиј-
ским се ри ја ма, већ, што је још ва жни је, на шем ис ку ству као на ци је ме ђу на ци ја ма. Ко 
зна, мо жда поч не мо и по но во да раз го ва ра мо са Бо гом.

Из вор ник: Pe ter Dun ne, “In si de Ame ri can Te le vi sion Dra ma: Qu a lity is Not What is Pro du ced, 
But What it Pro du ces”, Qu a lity TV: Con tem po rary Ame ri can Te le vi sion and Beyond. ур. Ja net McCa be 
и Kim Akass. Lon don/New  York: I. B. Ta u ris, 2007: 98–110.

(С ен гле ског пре ве ла Со ња Ве се ли но вић)


