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Са ња Ко ва че вић

ЕСТЕТ СКИ КРИ ТЕ РИ ЈИ СУ ВРЕ МЕ НИХ  
КВА ЛИ ТЕТ НИХ ТВ СЕ РИ ЈА

Сва шта се у по ви је сти те ле ви зи је на зи ва ло „ква ли тет ним”. По јам „ква ли тет не пу-
бли ке”, а то је би ла пу бли ка при влач на огла ши ва чи ма, пр ви пут се ве же уз се ри ју Mary 
Tyler Show (CBS, 1970–1977) ко ја је тре ба ла при ву ћи мла де про фе си о нал це, на ро чи то 
же не, у ка ри јер ном успо ну. Kвалит етнима су се 1950-их, с обје стра не Атлан ти ка, на-
зи ва ле ТВ дра ме за то што су их пи са ли при зна ти драм ски пи сци или су ра ђе не пре ма 
ка нон ским књи жев ним дје ли ма, што им је до но си ло дру штве ни пре стиж. 

У про шло сти су те ле ви зиј ски и филм ски кри ти ча ри прет по ста вља ли да огра ни че-
ња ти пич не те ле ви зиј ске струк ту ре – епи зо де фик сног тра ја ња и ре пе ти тив не епи зо-
дич ке при че – зна че да се ри је ни су „озбиљ ни” при по вјед ни об ли ци по пут ТВ дра ма. 
Да нас се зна да су за да но сти те ле ви зиј ског ме ди ја ко је об ли ку ју струк ту ру ТВ се ри ја 
на про сто са мо то, драм ске кон вен ци је јед не по себ не при по вјед не вр сте, ни шта ре-
стрик тив ни је од кон вен ци ја, ре ци мо ели за бе тин ског ка за ли шта, ко је су про пи си ва ле 
да дра ма мо ра укљу чи ва ти сце не ма че ва ња. С тен ден ци јом над ре ђи ва ња драм ске 
се ри је ко ме ди ји, у САД и Ве ли кој Бри та ни ји су се те ле ви зиј ски те о ре ти ча ри с кра ја 
20. сто ље ћа упу сти ли у рас пра ве око то га што би чи ни ло „објек ти ван” скуп стил ских 
оби љеж ја, фор мал них или те мат ских са став ни ца „ква ли те те” ТВ се ри је, свје сни њи хо-
ве ре ла тив но сти, али и ну жно сти при озбиљ ни јој тек сту ал ној ана ли зи. Сам тер мин 
„ква ли тет не те ле ви зи је” (Qu a lity TV) од но си се на ТВ се ри је свих жан ро ва, на ста ле 
усли јед по ме ну тих про дук циј ско-на ра тив них про мје на ти је ком 1990-их, озна чу ју ћи 
естет ски ви со ко ева лу и ра не се ри је, по гла ви то драм ске. Тер мин је ско вао Ро берт Џ. 
Томп сон у те мељ ном дје лу Te le vi sion’s Se cond Gol den Age: From Hill Stre et Blu es to ER, у 
ко јем је на вео два на ест кри те ри ја ква ли тет не те ле ви зи је, од ре див ши је као „те ле ви-
зи ју ко ја је нај бо ље де фи ни ра на по оно ме што ни је. Она ни је ’ре гу лар на’ те ле ви зи ја”.1 
Та кво по зи ци о ни ра ње ква ли тет не ТВ се ри је на су прот сред ње стру је, од ре ди ло ју је 
дје ло мич но и ду би о зно. Јер, се ри је ко је би до би ле жиг ква ли те те јер су до при ни је ле 
раз во ју се ри јал не ком плек сно сти, убр зо су по ста ле та сред ња стру ја од ко је би се 
ква ли тет не ТВ се ри је тре ба ле раз ли ко ва ти. Док кри тич ка за јед ни ца (ТВ и филм ски 
те о ре ти ча ри и кри ти ча ри) ма шта о су ста ву кла си фи ка ци је ква ли те те ка кве има ју пе-
ри ли це, од А до Е ка те го ри је,2 гле да те љи се во де по гла ви то оним фан том ским пој мом 

1 Thomp son, Ro bert J. 1996. Te le vi sion’s Se cond Gol den Age: From Hill Stre et Blu es to ER. Con ti nu um. 
New York. Ci tat pre ma: Qu a lity TV: Con tem po rary Ame ri can Te le vi si o nand Beyond. 2007. Ур. McCa be, Ja net; 
Akass, Kim. I. B.Ta u ris. New York, стр. 3.
2 Не ки те о ре ти ча ри пот пу но не ги ра ју есте ти ку „ква ли тет не те ле ви зи је”, ис ти чу ћи ка ко је она ни-
шта ви ше не го дру штве но по зи ци о ни ра на дје лат ност ко ја из но ва на ста вља ре ла ци је дру штве не 
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уку са. Тај је кри те риј не ста би лан јер ови си ка ко о особ ним по тре ба ма и ин те ре си ма, 
та ко и о сло же ном со ци о ло шким увје ти ма. На тра гу кла сич не те зе о ен ко ди ра њу/де-
ко ди ра њу ме диј ских по ру ка Стју ар та Хо ла (1980: 129), ко ји опи су је гле да те ља и као 
„из вор” и као „при ма те ља” те ле ви зиј ских по ру ка , сто ји те за Лу ја Ал ти се ра о „ин тер пе-
ла ци ји”,3 про це су ко јим ме ди ји, као дио вла да ју ћих ин сти ту ци ја, фор ми ра ју иде о ло шку 
па ра диг му уну тар ко је гле да тељ про ма тра сви јет. До дат ни утје цај пру жа пер спек ти ва 
кри тич ке за јед ни це ко ја де фи ни ра ква ли те ту и са ма под утје ца јем не ке вр сте иде о-
ло ги је, би ла она естет ска, по ли тич ка или обо је (ви ди: Bo ur di eu, у 1984; 1990). Сље де ћи 
про блем вред но ва ња ТВ се ри је као умјет нич ког дје ла ле жи у ри је чи дје ло ко ја под-
ра зу ми је ва цје ли ну. Се ри ја је као цје ли на ве ли ка и ње зи ни су сег мен ти по не кад не-
јед на ке ква ли те те па је лак ше утвр ди ти ква ли те ту ма њег ди је ла, као што је епи зо да. 
За то ре но ми ра не на гра де по пут Еми ја, Злат ног гло бу са или бри тан ске BAF TA, на гра-
ђу ју и по је ди нач не епи зо де и се ри је као цје ли не. 

Но, за ева лу а ци ју ТВ се ри ја бит но је то да кри тич ка за јед ни ца ви ше не те жи да ти 
ле ги ти ма ци ју ТВ се ри ји ис ти чу ћи ње зи не ве зе с ре спек та бил ним об ли ци ма умјет но сти 
– ка за ли штем, књи жев но шћу и фил мом, не го се фо ку си ра на спе ци фич не естет ске од-
ли ке је дин стве не за ТВ се ри ју. За да так су вре ме не кри ти ке је да ква ли те ту ТВ се ри ја 
про цје њу је по ње зи ним ау то ном ним мје ри ли ма, si ne ira et stu dio – она на сто ји пре по-
зна ва ти „ТВ се ри је као ме диј за умјет нич ко из ра жа ва ње” (Ja cobs, 2001) ко ји има сво ју 
по ви јест и је дин стве не од ли ке. С тим ци љем ће мо по ку ша ти об је ди ни ти естет ске 
кри те ри је ра зних те ле ви зиј ских кри ти ча ра и те о ре ти ча ра,4 с њи хо вим ори јен ти ра ју ћим 
оби љеж ји ма. Тре ба их схва ти ти као симп то ме при ди јаг но сти ци ра њу ква ли те те ко ји 
су, баш као и они на ли јеч нич ком кон зи ли ју, под ло жни ди јаг но стич ким рас пра ва ма.

Сло же на на ра тив на струк ту ра

С об зи ром на ду љи ну тра ја ња, те ле ви зиј ска се ри ја има мо гућ ност опи са ти мул ти-
ди мен зи о нал ност сви је та об у хват ни је од би ло ко јег дру гог об ли ка ау ди о ви зу ал не 
умјет но сти, ви ше слој но и со фи сти ци ра но. Ком плек сна на ра тив на струк ту ра су вре-
ме них ква ли тет них се ри ја под ра зу ми је ва да дје ло об ра ђу је сло же не те ме и гра ди 
ка рак тер но сло же не ли ко ве о ко ји ма при по ви је да на ино ва ти ван на чин у при ча ма 
хи брид них жан ро ва. 

мо ћи, а ни је ин хе рент на са мом тек сту. Њу ман и Ле вин (2012) об ја шња ва ју ка ко су кул тур не ели те 
од по чет ка ми ле ни ја по че ле ви ше вред но ва ти те ле ви зи ју, гу ра ју ћи је бли же ета бли ра ним умјет-
но сти ма да би за уз врат са чу ва ле свој вла сти ти при ви ле ги ра ни ста тус.
3 Ен ко ди ра ње, про из во ђе ње по ру ке, од ви ја се у су ста ву ко ди ра них зна че ња ко ји по ши ља тељ 
же ли по сла ти пу бли ци, ко ри сте ћи сим бо ле, у че му ле жи по тен ци јал за фор ми ра ње јав ног мни је-
ња. Пу бли ка де ко ди ра зна ко ве и сим бо ле, ови сно о сво јем кул ту рал ном под ри је тлу, еко ном ском 
ста ту су и особ ним ис ку стви ма, што је чи ни ак тив ним аген сом ко му ни ка ци је, јер гле да тељ мо же 
по ру ку при хва ти ти, од ба ци ти или „пре го ва ра ти” о њој (пре по зна ти хе ге мо ниј ски по тен ци јал по-
ру ке). Ви ди есеј: G. Ca stle be rry, „Un der stan ding Stu art Hall’s ‘En co ding/De co ding’ Mo del thro ugh TV’s 
Bre a king Bad” (2016).
4 Уз Џеј коб са, ви ди и: J. Mit tell (2015); C. Ge raghty (2003); S. Card well (2007); J. Fe u er (2007).
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Hill Stre et Blu es је пр ва по пу лар на драм ска се ри ја ко ја је у по ли циј ски про це ду рал 
уве ла се ри ја ли за ци ју, та ко да је не ке при по вјед не ли ни је (storyli ne) раз ри је ши ла на 
кра ју епи зо де, дру ге тек дје ло ми це раз ви ла, а тре ће на ста ви ла раз ви ја ти кроз ци је лу 
се зо ну.5 Ви ше ли ниј ско при по ви је да ње, од но сно пре пли та ње раз ли чи тих ли ни ја при-
ча, 1990-их по ста је до ми нант ни на ра тив ни мо дел ко ји узи ма раз не об ли ке. Они се 
пру жа ју од „са пу ни чар ског“ у ко јем не ма глав не при че до об ли ка у ко јем се јед на 
при ча за вр ша ва уну тар епи зо де, а дру ге пру жа ју кроз ви ше епи зо да, укљу чу ју ћи стал-
не ли ко ве. Та кав об лик „флек си бил ног при по ви је да ња“ (fle xi-nar ra ti ve), ка ко га је на звао 
Ро бин Нел сон (2006), а за што је до бар при мјер На ру бу за ко на (The Shi eld, FX, 2002–08), 
тек је јед но оби љеж је „сло же ног при по ви је да ња” (com plex nar ra ti ve) су вре ме них се ри ја, 
ка ко га је на звао Џеј сон Ми тел, да ју ћи му пре ци зне, го то во жан ров ске од ред ни це 
(Mit tell, 2015: 17–55). Он скре ће по зор ност на уми је ће сце на ри стич ког кре и ра ња тих 
сло же них на ра ти ва, од то га ка ко су пре пу ни „на ра тив них ениг ми” чи је зна че ње гле да-
тељ мо ра сам од го нет ну ти, от кри ва ју ћи што се за пра во до га ђа, тко је упле тен, па чак 
и да ли се уоп ће до го ди ло, до вир ту о зно сти кре а то ра при че да пре пли ћу не ко ли ко 
па ра лел них при по вјед них ли ни ја, али та ко да их одр жа ва ју те мат ски сло је ви ти ма. 
Та ко ђер ис ти че уми је ће ве за ња тих при ча у сми сле ну цје ли ну – да ју ћи кров но зна че-
ње свим при ча ма – ка ко би гле да те љу пру жи ли осје ћај „ис пла те” за уло же но ври је ме. 
Адут по пу ла ри за ци је сло же них на ра ти ва је вјер ни је опи си ва ње ви ше слој но сти и 
ка о тич но сти ре а ли стич ног жи во та од епи зо дич не за о кру же но сти при че, а ту ле жи ме-
то да ве зи ва ња пу бли ке уз од ре ђе ну ТВ се ри ју. Гле да тељ се емо тив но ве же за ли ко ве 
ко ји се ми је ња ју и чи ји се од но си раз ви ја ју, а не за оне ко ји су у сва кој епи зо ди исти. За то 
се кра јем 1980-их на на ци о нал ним мре жа ма уври је жи ла прак са упо ра бе јед не ли ни је 
при че ко ја се раз ви ја ти је ком се зо не и за вр ша ва на ње зи ном кра ју (St. El sew he re, NBC, 
1982–1988; Тhirtyso met hing, ABC, 1987–1991. etc.), за што су иде ал ни ро ман тич ки од но си, 
по пут оног из ме ђу Ска ли и Мол де ра из До си јеа X ко ји су про ду цен ти до да ли ослу шку-
ју ћи за хтје ве пу бли ке. Ко рак да ље у раз во ју се ри ја ли зи ра но сти озна чи ла је Ба фи, убо-
ји ца вам пи ра (Buffy, the Vam pi re Slayer, WB, 1997–2001/UPN, 2001–2003), у ко јој је сва ка 
се зо на при ка зи ва ла је дан ве ли ки на ра тив ни лук фо ку си ран око бор бе Ба фи и не ког 
де мо на, на зва ног Ве ли ки Зли ко вац (Big Bad) – што је по стао кон вен ци о нал ни на ра тив ни 
обра зац (TV trop) ко ји ко ри сте и ква ли тет не се ри је. Уз то, Ба фи је има ла и је дан „ма-
кро за плет” ко ји струк ту ри ра се ри јал као цје ли ну од пр ве епи зо де до зад ње, а го во ри 
о Ба фи ној бор би са сво јом суд би ном убо ји це де мо на ко ја јој је ус кра ти ла све оста ло 
што је у жи во ту же ље ла оства ри ти. Но, те су се ри је још из бје га ва ле кон ти ну и ра ну 
рад њу ко ја за хтје ва од гле да те ља да по ре ду гле да сва ку епи зо ду ка ко би мо гао пра-
ти ти при чу. Уна точ свим пред но сти ма сло же не на ра ци је, ве ли ке ТВ мре же још уви јек 
за зи ру од ком плек сног при по ви је да ња јер је гле да ност ве ћа у се ри ја ма ко је олак ша-
ва ју укљу чи ва ње но вих гле да те ља на би ло ко јој епи зо ди, и не збу њу ју оне ко ји су 
по ко ју про пу сти ли. За то про ду цен ти по не кад чак тра же од ау то ра се ри је да ре ду ци ра 

5 Уври је жи ла се струк ту ра при по вјед них ли ни ја у се ри ји од ко је глав на „А” ли ни ја опи су је за пле те 
око глав ног ли ка, под за пле ти, „Б” и „Ц” опи су ју оста ле ли ко ве, а „Ц” је обич но ко ми чан. У епи зо-
дич ким се ри ја ма ове се на ра тив не ли ни је за вр ша ва ју уну тар епи зо де, а у се ри ја лу се на ста вља ју 
кроз ви ше епи зо да.
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се ри ја ли за ци ју: ти је ком тре ће се зо не Звје зда не кр ста ри це Га лак ти ка, Ро налд Д. Мур 
је мо рао пи са ти са мо стал не епи зо де, због че га су се ри ју кри ти зи ра ли и обо жа ва те љи 
и кри ти ча ри (да би про ду цен ти ка сни је по ву кли тај за хтјев).

Без об зи ра на то ка ко је струк ту ри ра на, на ра тив на ком плек сност ТВ се ри ја под ра-
зу ми је ва пси хо ло шки про фи ли ра не ли ко ве и сло је ви те ка рак те ри за ци је, јер је нај ва жни-
ји раз лог због ко јег гле да тељ ужи ва у ТВ се ри ји од нос(и) из ме ђу ли ко ва, а тек по том 
за плет, без об зи ра на то ко ли ко био на пет. Умје сто да се раз ви ја ју „хо ри зон тал но” пре-
ма ре а ли за ци ји драм ске пре ми се као у фил му, ли ко ви се у ТВ се ри ја ма раз ви ја ју „вер ти-
кал но”, от кри ва ју ћи сво је ка рак тер не осо би не или уну тра шње су ко бе као по кре та че 
зби ва ња. Од но сно, док је филм при ча о дра ми ме ђу ли ко ви ма, ТВ се ри ја је при ча о 
ли ко ви ма ко ји про жи вља ва ју ви ше од јед не дра ме. За то су у ква ли тет ним се ри ја ма и 
спо ред ни ли ко ви сло же ни, и мо гу би ти ин три гант ни ји од глав них. Основ на је раз ли ка 
из ме ђу те ле ви зиј ских ли ко ва спрам филм ских у то ме што њи хо ва кре а ци ја од по чет-
ка се ри је мо ра укљу чи ва ти по тен ци ју ду го роч не вје ро до стој но сти – лик мо ра има ти 
пси хо ло шко и ка рак тер но бо гат ство (кон тра дик тор ност, нео бич ност...) ка ко би мо гао 
ду го за др жа ти за ни мљи вост – да би се мо гао раз ви ја ти што ви ше и ди на мич ни је од 
по чет ка до кра ја се ри је. То ме је раз лог опет ин ду стриј ски: са сво јом стан дар ди зи ра-
ном ду љи ном на ра тив них сег ме на та (пе де се так ми ну та за дра му, два де се так ми ну та 
за сит ком) и рит мом тјед ног по на вља ња, се ри ја ли зи ра на фик ци ја је вр ло пред ви дљив 
си стем ко ји су ге ри ра по у зда ност и си гур ност, што има ва жне ког ни тив не и емо тив не 
им пли ка ци је. Оно што филм по сти же је дин ством рад ње, се ри ја на док на ђу је кон цен-
тра ци јом на глав ни лик и фа ми ли ја р ност гле да те ља с њим. Циљ сва ке ТВ се ри је је 
по сти ћи да ли ко ви бу ду при хва ће ни као дио до ма ћин ства, а не, као у фил му, про ма тра-
ни су бјек ти. За то она мо ра пре зен ти ра ти за јед ни цу ли ко ва ко ја се до и ма као „оби тељ”. 
Пре ма уври је же ном ми шље ну у те ле ви зиј ској ин ду стри ји, гле да те љи не мо гу ус по ста-
ви ти од нос са за јед ни цом ве ћом од 7 до 15 ли ко ва у драм ској се ри ји, а 7–8 у сит ко му. 
Та ква „за мјен ска” оби тељ де мон стри ра мно штво стал них про бле ма и кон фли ка та и у 
ста њу је одр жа ти ин те рес гле да те ља и до се дам се зо на. Град њом сло же них ли ко ва, 
су вре ме не ТВ се ри је су сру ши ле уври је же но ми шље ње да је те ле ви зиј ска глу ма ин-
фе ри ор на филм ској: ду го трај но гле да ње се ри јал них ли ко ва при вла чи по зор ност на 
глу му у мно штву раз ли чи тих си ту а ци ја у ко је су ба че ни и при суп тил ним про мје на ма 
по на ша ња. То је глум ци ма из ТВ се ри ја пр ви пут у по ви је сти те ле ви зиј ског ме ди ја 
при скр би ло звје зда ни ста тус.

Но, ни су са мо се ри јал не вр сте под ло жне хи бри ди за ци ји, ком би ни ра ју ћи епи зо-
дич не се ри је и се ри ја ле, или ми ни-се ри је и се ри ја ле, ком плек сне ТВ се ри је ство ри ле 
су низ но вих жан ров ских хи бри да. Што ви ше, те ле ви зиј ски те о ре ти ча ри уни со но сма-
тра ју да је јед но од де фи ни ра ју ћих свој ста ва ква ли тет них ТВ се ри ја хи бри ди за ци ја 
жан ро ва. По не кад се еле мен ти ра зних жан ро ва спа ја ју, а по не кад ме ђу соб но су прот-
ста вља ју, ка ко би се у гле да те љу иза зва ла фи на рав но те жа из ме ђу удоб но сти у пре по-
зна ва њу жан ров ских кли шеа и иза зо ва да их ин тер пре ти ра у но вом кон тек сту. Сто га 
је у тим се ри ја ма те шко од ре ди ти до ми нан тан жа нр јер на мјер но оп стру и ра ју онај 
ко ји се на пр ви по глед чи ни глав ним јер кре а то ри из вр ћу на о па ко, по ни шта ва ју, иро-
ни зи ра ју ње го ва жан ров ска пра ви ла ка ко би тим суб вер ти ра њем из ни је ли од ре ђе ни 
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ау тор ски став о сви је ту, ка ко ће мо ви дје ти на при мје ри ма Оби те љи Со пра но, Де дву да, 
Твин пик са, и др., а по не кад су ра зни жан ро ви пре пле те ни у то ли кој мје ри да је не мо-
гу ће јед но знач но од ре ди ти до ми нан тан, не го се „из ми шља ју“ но ви, као у Жи ци (The 
Wi re, HBO, 2002–08). По пра ви лу, ако ика кво уоп ће по сто ји, до ми нан тан жа нр је онај с 
чи јим се ка но ни ма се ри ја нај ма ње по и гра ва, па је та ко оби тељ ска дра ма у Со пра но ви ма 
до ми нан тан жа нр, а не ганг стер ски. То је сто га што је жа нр, као сет стил ско-на ра тив-
них нор ми, об ли ку ју ћи гле да тељ ска оче ки ва ња ну жан за кла си фи ка ци ју про гра ме ра 
ко ји на те ле ви зи ји (ТВ мре жа ма) смје шта ју не ку се ри ју на про грам у од ре ђе но ври је ме 
(ti me slot), или је лан си ра ју пре ма од ре ђе ној гру пи кон зу ме на та (ка блов ске и ин тер-
нет ске те ле ви зи је). Због но тор не жан ров ске хи бри ди за ци је су вре ме них се ри ја ко ја 
со бом по вла чи по гре шно ин фор ми ра ње пу бли ке о жан ру се ри је, би ло од стра не ТВ 
ку ће или ТВ кри ти ча ра, гле да тељ мо же оста ти ус кра ћен за ква ли тет ну се ри ју јер је 
„на ве ден на кри ви жа нр“. При мје ри це, од ра сли гле да тељ ће про пу сти ти Мер ли 
(Televisió de Ca ta lunya, 2015–18) или Ame ri can Van dal (Net flix, 2017–18) ко је су од ре ђе не 
као се ри је за ти неј џе ре, иа ко су у јед на кој мје ри на ми је ње не од ра сли ма. 

По се бан слу чај хи би ри ди за ци је, као и низ за блу да ве за них уз њу, од но си се на из-
вор не и ти пич не те ле ви зиј ске жан ро ве ко је не ке се ри је ко ри сте као до ми нан тан жа нр, 
уз раз не филм ске жан ро ве. Не ки од ти пич но те ле ви зиј ских жан ро ва су so ap опе ра и 
те ле но ве ла, бол нич ка дра ма (Хит на слу жба, Др. Ха ус...), скеч ко ме ди ја (Monty Python’s 
Flying Cir cus), лут кар ско-игра ни за дје цу и мла де (Se sa me Stre et); ани ми ра ни за од ра сле 
(Simp sons, So uth Park), ви је сти, re a lity show (укљу чу ју ћи ta lent show и ma ke o ver show), те 
ра зни под жан ро ви уну тар жан ра „по пу лар не за ба ве“ (кви зо ви, talk-show-ови, днев не 
ко лаж-еми си је итд.). Ти жан ро ви мо гу би ти упо тре бље ни као под ло га или оквир за 
драм ску се ри ју, јед на ко као и би ло ко ји филм ски жа нр. Али, с об зи ром на то да се те ле-
ви зиј ски жа нр пер ци пи ра као ин фе ри о ран филм ски ма, про блем за ква ли тет не се ри-
је на ста је уко ли ко се те ле ви зиј ски жа нр по ста ви као до ми нан тан у, ре ци мо, драм ској 
игра ној се ри ји јер се a pri o ri од ба цу је као естет ски не ва жна. У уре ду (The Of  ce, BBC, 
2001–03) ко ри сти и кри ти зи ра6 жа нр до ку мен тар не са пу ни це (do cu-so ap, жа нр одав но 
по пу ла ран у Ве ли кој Бри та ни ји), али у ја сном окви ру жан ра ко ме ди је и до ку мен тар ног 
фил ма ти па „му хе на зи ду“, што јој да је естет ски „ле ги ти ми тет“. С дру ге стра не, Un Real (Li-
fe ti me, 2015–18) је сте се ри ја ко ја у пот пу но сти ко ри сти жа нр re a lity show-а (The Bac he lor-а), 
да би кри ти зи ра ла исто што и У уре ду (те ле ви зиј ско мо де ли ра ње ствар но сти, про да-
ва ње ла жи под исти ну, ма ни пу ла ци ју су ди о ни ци ма шо уа јед на ко као и гле да те љи ма), 
али и ка ри је ри зам же на и (па то ло шку) сло же ност жен ских од но са. Се ри ји је ус кра ће но 
при зна ње кри ти ке због (ра зу мљи ве) од бој но сти пре ма жан ру re a lity show-а, што пак, 
као и сва ка пред ра су да, до во ди до не ра зу ми је ва ња на чи на на ко је је тај жа нр ис ко-
ри штен да се суб вер ти ра по пу лар ност и са мог жан ра и те ле ви зиј ске ин ду стри је, али 
и об ра де сло же не особ не и дру штве не си ту а ци је пу но крв них жен ских ан ти ју на ка.

Осим на ве де ног, на ра тив на ком плек сност по не кад укљу чу је екс пе ри мен ти ра ње 
са струк ту ром при че и на ра тив ним по ступ ци ма ко ји су пре у зе ти из фил ма, ка за ли шта 

6 Ње зи но успје шно ре-кре и ра ње do cu-so ap есте ти ке по ста вља озбиљ на пи та ња о исти ни то сти 
те ле ви зиј ских при ка зи ва ња“. Цит. Bret Mills у: The te le vi sion Gen re Bo ok, стр. 90.
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и дру гих из вед бе них умјет но сти. При мје ри це, про би ја ње „че твр тог зи да” на ла зи мо у 
Жи во ту на сје ве ру (Nort hern Ex po su re, CBS, 1990–1995), кад су коб из ме ђу Аме ри кан ца 
Мо ри са и Ру са Ни ко ла ја еска ли ра до дво бо ја на жи вот и смрт, али, с об зи ром на то да 
се он не мо же раз ри је ши ти у окви ру жан ра ко ме ди је, ли ко ви иска чу из сво јих уло га 
и „по ста ју” глум ци и од би ја ју да ље глу ми ти, бу не ћи се про тив та кве сце на ри стич ке 
зам ке. Не ке од „по су ђе них“ не кон вен ци о нал них на ра тив них по сту па ка се ри је су мо гле 
ко ри сти ти у ве ћој мје ри не го дру ге умјет но сти, због стал не по тре бе да одр же за ни-
ма ње пу бли ке на кон не ко ли ко се зо на, на ро чи то у вре ме ну, увјет но ре че но, на ра тив-
не ис цр пље но сти. Та ко су се ри је ко ри сти ле по сту пак ре тро град не на ра ци је ко ји при-
по ви је да зби ва ња уна траг, од кра ја пре ма по чет ку при че, у го то во свим жан ро ви ма 
(у „Re drum“ (2000) До си јеа X; Сај нфил до ва епи зо да „The Be trayal ” (1997) на пи са на је по 
исто и ме ној дра ми Ха рол да Пин те ра, ко ја је по струк ту ри је дин стве на у ка за ли шном 
сви је ту; „Hind sight” (2002) у Хит ној слу жби и др.). Не ли не ар не струк ту ре су у се ри ја ма 
по ста ле уо би ча је не, а раз ли ку је их је ди но на чин упо тре бе: у ква ли тет ним се ри ја ма 
оне су гра ђев ни ма те ри јал на ра ци је (The Mis sing (I), BBC, 2014; Se ven Types of Am bi gu ity, 
ABC Ау стра ли ја, 2017, и др.), а у кон вен ци о нал ни ма тек на ра тив не атрак ци је. 

Ва жно је на по ме ну ти да се не ки на ра тив ни екс пе ри мен ти мо гу при пи са ти трен ду, 
а дру ги пак ево лу циј ском раз во ју се ри јал но сти. На ра циј ски трен до ви се од но се на 
упо тре бу стил ских еле ме на та ко ји не ми је ња ју се ри јал ну есте ти ку, не го је укра ша ва-
ју. Kомпјуторски ге не ри ра не сли ке (Com pu ter Ge ne ra ted Ima ges) тре нут но су вр ло по-
мо дан на чин да се крат ко и бр зо об ја сне ва жне ин фор ма ци је, осли ка уну тра шњи 
жи вот ли ка или до у де та ље опи шу фан та стич ни или по ви је сни свје то ви. Исто та ко се 
че сто ко ри сти a par te по сту пак „обра ћа ња гле да те љу” ко јим се пре но се „не ко рект не“ 
ми сли ли ка или по ја шња ва рад ња и он да кад је то дра ма тур шки оправ да но и кад није. 
На ра циј ски трен до ви до при но се атрак тив но сти и за чуд но сти, али ри јет ко за ди ру у 
на ра тив ну па ра диг му, не по ди жу до жи вљај цје ло куп ног дје ла на ви шу емо тив ну или 
ин те лек ту ал ну ра зи ну, као што то чи не ево лу циј ски по ма ци по пут ви ше стру ке пре-
пле те но сти при ча или уво ђе ње зли ков ца као про та го ни сте. Да ка ко, то не зна чи да су 
је ди но ком плек сне се ри је оне ква ли тет не. Мно ге ква ли тет не се ри је по сти жу свој 
сми сао еле гант ном на ра тив ном јед но став но шћу, јер сло же ни ће на ра тив сла бе ко хе-
рен ци је сво јих еле ме на та или емо ци о нал ног ан га жма на си гур но па сти на ври јед но сној 
про цје ни.

Ре а ли зам

Томп сон сма тра да ква ли тет на се ри ја те жи ре а ли зму7 ка ко га је опи сао Деј вид 
Бор двел (2002) у свом есе ју о умјет нич ком фил му из 1979,8 у ко јем га на во ди као јед ну 
од ње зи них глав них естет ских осо би на. Ква ли тет на се ри ја те жи ре а ли зму сви је та 
при че, те пси хо ло ги ји ли ко ва, што зна чи да и он да ка да ко ри сти ла ба ве ка у зал не ве зе 

7 За на во ђе ње Томп со но вих кри те ри ја ви ди у: McCa be и Akass, ур., 2007, стр. 14, 41, 148. и 230.
8 Kао оби љеж ја art фил ма Бор двел на во ди ре а ли зам и екс пли цит ни ау тор ски ко мен тар, те ам би-
гви тет ко ји рје ша ва су прот но сти ре а ли стич ких и екс пре си о ни стич ких из ри ча ја (на зи ва га „очи-
глед ном не си гур но шћу”).
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из ме ђу до га ђа ја мо ра по шти ва ти на че ло вје ро јат но сти и ком по зи циј ског је дин ства. 
Јед на од пр вих се ри ја ко ја је пру жа ла осје ћај ре а ли зма, Hill Stre et Blu es (NBC, 1981–1987), 
осли ка ва ла је жи вот не про бле ме ствар них љу ди и ли ко ве ко ји ко нач но го во ре у слен-
гу, ко ри сти ла је ди ја лог ко ји се че сто да је из ван ка дра, а пр ви пут и ка ме ру из ру ке – 
што јој је омо гу ћи ло да ис тра жи дру штве не про бле ме на про во ка тив ни ји на чин. Иа ко 
су вре ме не се ри је че сто ин зи сти ра ју на ау тен тич но сти до де та ља, увјер љи вост је тек 
јед на од ин тер пре та ци ја ре а ли зма, јер она мо же ко ри сти ти и ла жне ин фор ма ци је да 
би по сти гла до јам ре а ли зма. Жи вот на сје ве ру оби лу је сла бо увјер љи вим еле мен ти ма 
– те шко је по вје ро ва ти да је на не ко га пао дио са те ли та док ро шти ља у пла ни ни, или 
да ста нов ни ци Аља ске „по мах ни та ју” пред пу ца ње арк тич ког ле да – али је ва жно да 
је при каз цје ло куп ног уто пиј ског сви је та те се ри је вје ро ја тан. Пре ма фи ло зо фу Џо ну 
Ме фа му (1990), „ква ли те та при че не те ме љи се на то ме је ли она исти ни та или не, него 
је ли упра вља на ети ком исти но љу би во сти”,9 па, ова ко схва ћен, ре а ли зам ис ка зу је 
илу зи ју точ но сти ко ја у гле да те љу он да по ти че осје ћај ре а ли стич но сти. То нај бо ље 
ис ка зу ју су вре ме не се ри је ко је пре пли ћу ра зи не ствар но сти, ону „пра ву“ с оном „су-
бјек тив ном“ ко ја се до га ђа у уму ли ка (Mr. Ro bot, USA Net work, 2015–19; Le gion, FX, 
2017–19), или ау то ра (Twin Pe aks (III), Show ti me, 2017), че сто их при ка зу ју ћи рав но прав-
ни ма. С дру ге стра не, пре тје ра ни за хтјев за ау тен тич но шћу мо же би ти пра ћен про-
бле ми ма ко ји су у слу ча ју се ри је Luck (HBO, 2011–2012), због уги ну ћа три тр ка ћа ко ња 
на сни ма њу, до ве ли до ње ног уки да ња. Kако ће мо ви дје ти на при мје ри ма ми ле ниј ских 
се ри ја, за ква ли тет ну се ри ју је нај ва жни ји емо тив ни ре а ли зам: од свих при ку пље них 
по да та ка из вањ ско га сви је та про це су и ра мо по нај при је оне ко ји су нас емо тив но до-
та кли, па од та квих ис ку ста ва гра ди мо окви ре сво јих про ми шља ња. 

Кул ту ро ло шка зре лост и про свје ти тељ ски по тен ци јал

Томп сон се на кул ту ро ло шку зре лост освр ће као на са мо свје сност ква ли тет не се-
ри је да укљу чи со ци јал ну и кул ту рал ну кри ти ку, да обра зу је и оби лу је кул ту рал ним 
ре фе рен ца ма. По овом кри те ри ју, по свом по тен ци ја лу да от кри је скри ве не исти не и 
дру штву по ну ди но ву ди оп три ју за ње го во раз ма тра ње, ква ли тет на се ри ја не ги ра 
схва ћа ња не ких те о ре ти ча ра ме ди ја и со ци о ло га кул ту ре, пре ма ко је му те ле ви зиј ски 
ме диј успје шно слу жи ели та ма као сред ство кон тро ле су зби ја њем кри тич ког ми шље-
ња гра ђа на. До и ста, те ле ви зиј ске су мре же, у сво јој иг но ран ци ји или аро ган ци ји, 
нај че шће еми ти ра ле драм ску ква ли те ту ра зи не „бр зе хра не” – гла со ви ти аме рич ки 
про ду цент Арон Спе линг је из ја вио да ње го ве се ри је ни ка да и ни су тре ба ле по ти ца ти на 
раз ми шља ње, на звав ши их „ум ским слат ки ши ма” (bra in candy). По ли ти ка ко ја се кри је 
иза еми ти ра ња кон вен ци о нал них се ри ја ни је „про свје ћи ва ње”, не го „про да ва ње” 
пра зне на де и утје хе, ка ко би оства ри ла про фит. Не ка пси хо ло шка ис тра жи ва ња то и 
по твр ђу ју: ма ња по тре ба за раз ми шља њем во ди по је дин ца пре ма ве ћој по тре би за гле-
да њем те ле ви зи је, и обр ну то (Hen ning и Vor de rer, 2001). Тај не до ста так про свје ти тељ ског 

9 Осим то га, Ме фам пред ла же три злат на пра ви ла за ква ли тет ну те ле ви зи ју у плу рал ном дру штву: 
дру штве но пра ви ло раз ли чи то сти, кул ту рал ну свр ху да по ну ди ко ри сне при че и ети ку исти ни то сти.
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по тен ци ја ла ство рио је де струк тив не ме ха ни зме еска пи зма, иа ко ни је сва ки еска пи зам 
ну жно не га ти ван. Уко ли ко сви је ту фан та зи је при сту па мо из по зи ци је ког ни тив не и 
емо тив не ста бил но сти, он да је ње го ва за да ћа опу шта ње, при вре ме ни од мор од жи-
вот них стре со ва, раз ви ја ње ма ште ко јом до ла зи мо до иде ја за рје ша ва ње особ них 
про бле ма или пре у зи ма мо мо де ле по на ша ња ли ко ва ко ји нам слу же као узо ри. Но, 
ако те ле ви зиј ске са др жа је гле да мо да би смо по бје гли од су о ча ва ња с узро ци ма сво јих 
не за до вољ ста ва – ако емо тив ну кри зу рје ша ва мо гле да њем се ри ја ко је пру жа ју на-
до мје стак тим не за до во ље ним емо ци ја ма – не ће мо под у зе ти кон крет не ак ци је ко је би 
их раз ри је ши ле. Не пре у зи ма ју ћи од го вор ност за тје ско бу, пре тва ра мо сви јет фан та-
зи је у сред ство ко јим се бе осло ба ђа мо мо гу ћих не у год них по сље ди ца сво јих кон крет-
них дје ло ва ња. К то ме, иде а ли зи ра ни жи во ти ли ко ва у кон вен ци о нал ним се ри ја ма, 
по пут при ка за са вр ше них бра ко ва, по ве ћа ва ју особ не фру стра ци је јер љу ди ми сле 
да мо ра ју до сти ћи те узор не жи вот не сти ло ве да би би ли срет ни. Да ка ко, осим се лек-
тив но сти, ва жан чим бе ник функ ци о нал ног гле да ња се ри ја је уче ста лост ко ја се мо же 
тре ти ра ти као ли јек, би ти ље ко ви та или отров на, ови сно о до зи.

По свом еду ка тив ном по тен ци ја лу ква ли тет не се ри је ну де пре ци зне опи се свје то ва 
ко ји су друк чи ји од на ма по зна тог, би ло да се ра ди о сви је ту људ ске пси хе у На те ра-
пи ји (In Tre at ment, HBO, 2008–2010) или о суп кул тур ној за јед ни ци скин хе да у „фран ши зи” 
Chan nel-a 4 This Is En gland (2010; 2011; 2015) или емо тив ном од го ју, крај ње за по ста вље-
ном у прак си, као у Nor mal Pe o ple (BBC, 2020) или у Af ter Li fe (Net flix, 2019). У том сми слу, 
оне има ју функ ци ју по ли тич ких, ан тро по ло шких, пси хо ло шких или со ци о ло шких сту-
ди ја, јер, ква ли тет не се ри је по ку ша ва ју иш чи та ти „сим бо лич ку“ исти ну о скри ве ним 
дру штве ним ми кро и ма кро ме ха ни зми ма по ко ји ма жи ви мо. То мо гу чи ни ти уз озбиљ ну 
пре ми су, као што је про бле ма ти зи ра ње #me too син дро ма у The Mor ning Show (Ap pleTV, 
2019), или нео збиљ ну, као што је она у Не при ла го ђе ни ма (Mis fits, E4, 2009–13), иа ко те ма-
ти зи ра ју раз не про бле ме адо ле сце на та, по пут оп се си је ви део-игра ма ко ја из об ли чу је 
пер цеп ци ју ствар но сти у мје ри опа сној по жи вот. Основ на ме то да ко јом по сти жу овај 
кри те риј се на ла зи у њи хо вој сло же ној об ра ди кон тро верз них те ма, ко ја под ра зу ми-
је ва ар гу мен ти ра ње „за и про тив” ста во ва о те ми, на су прот те зич не, или чак, про па-
ганд не, об ра де те ме. Очи те при мје ре на ла зи мо у из ра ле ским се ри ја ма ме ђу ко ји ма 
На ши деч ки (Our Boys, HBO, 2019) при ка зу ју изра ел ско-па ле стин ски су коб рав но прав но 
за сту па ју ћи гле ди шта обје стра не, ка ко би то чи ни ли од вјет ни ци на су ду, док на пе ти ца 
Ка ос (Fa u da, Yes Oh, 2015–), лу ка во ма ски ра про па ган ду изра ел ског гле ди шта. По зна та 
те за Фре де ри ка Џеј ми со на (1991) ис ти че ин те гри ра ност кул ту рал них дје ла у су став 
про из вод ње ка сног ка пи та ли зма, што не де ман ти ра естет ску ври јед ност ни ти кри-
тич ност чак и са ме ка пи та ли стич ке па ра диг ме, као што чи ни Жи ца. Ако ни шта дру го, 
зна че ња и ре флек си је ко је гле да тељ при ма из ква ли тет не се ри је омо гу ћу ју му да 
пре и спи та вла сти те ста во ве, ври јед но сти дру штва у ко јем жи ви и од нос иде а ла с ре-
ал но шћу. Ни је то ни шта но во ни по себ но: сва ка умјет ност мо ра иза зи ва ти чо вје ка да 
на прег не ми сао из ван на вик ну тих гра ни ца по и ма ња сви је та и при си ља ва ти га да 
пре ко ра чу је гра ни це удоб но сти. Но, не сми је би ти ни спра ва за му че ње де пре си јом 
или не ра зу мљи во шћу ко ја ће са мо иза зи ва ти от пор пре ма кри тич ком ви ђе њу сви је та. 
Упра во су прот но, мо ра га иза зи ва ти и ум но и емо тив но.
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Ау тор ска ви зи ја

Док Бор двел спо ми ње екс пли цит ни ау тор ски ко мен тар као је дан од естет ских 
кри те ри ја умјет нич ког фил ма, Томп сон до да је да ква ли тет ну се ри ју про из во де љу ди 
ви со ког обра зо ва ња и естет ског по ри је кла и с те по зи ци је ис ка зу ју свој ау тор ски свје то-
на зор. Об је ди њу ју ћи те пој мо ве у „ау тор ску ви зи ју“, она по ста је кри те ри јем ква ли те-
те, али и увјет да се ри ја бу де умјет нич ко дје ло – уко ли ко се та ви зи ја од но си на ци је ло 
ТВ дје ло (без об зи ра на број епи зо да) – да ка ко, уз ви со ку ко хе рент ност филм ских 
из ра жај них сред ста ва и на ра ци је. Пру жа ју ћи ве ћу ком плек сност на ра ти ва и мо гућ ност 
ши рег из ра жа ва ња, се ри је су већ 1990-их при вла чи ле ау то ре из сви је та фил ма (Деј вид 
Линч, Алан Бал, Арон Сор кин, Џос Ве дон итд.), да ју ћи се ри ја ма по тре бан кул ту рал ни 
жиг „ау тор ства јед не осо бе“, а у су вре ме ном се ри јал ном пеј за жу по ста ло је уо би ча је-
но да ау тор ко ји не до ла зи из сви је та фил ма, не го те ле ви зи је или књи жев но сти, ТВ 
се ри јом ис пи су је свој осе буј ни свје то на зор (Деј вид Чејс, Деј вид Милч, Ноа Хо у ли, Пол 
Абот и дру ги). То је је дан од раз ло га за што је су вре ме на те о ри ја ме ди ја при хва ти ла 
те ле ви зиј ску се ри ју као вр сту по год ну за оства ре ње умјет но сти. 

Бу ду ћи да је ау тор ство ТВ се ри ја знат но сло же ни је не го на фил му, по све ће но му је 
по себ но по гла вље („Ау тор ство“), па ов дје тре ба са мо украт ко об ја сни ти основ не пој-
мо ве. Ау то ра у естет ском сми слу не тре ба бр ка ти са show run ner-ом, ко ји је опе ра ти ван 
по јам у ТВ ин ду стри ји. Ау тор се ри је је осми слио ње зин на ра тив, струк ту ру, стил, ви-
зу ал ни иден ти тет и но си лац је ау тор ске ви зи је ко ја укљу чу је ње гов ау тор ски стил и 
свје то на зор. Он је оба ве зно сце на рист пр ве епи зо де и кон цеп та се ри је (ка рак те ри-
за ци је ли ко ва и рад ње у бу ду ћим епи зо да ма). Кре а тор се ри је (cre a ted by) нај че шће је 
ау тор, али не мо ра би ти. Кре а то ром мо же би ти пот пи сан и не тко тко је су дје ло вао у 
осми шља ва њу иде је, али и они ко ји су дје лу ју у ње зи ном рас пи си ва њу. Да би сво ју 
ау тор ску ви зи ју мо гао про ве сти до кра ја се ри је, ау тор нај че шће оба вља функ ци ју 
show run ner-а, ка ко би кон тро ли рао све сег мен те про дук ци је, али show run ner не мо ра 
би ти ау тор се ри је, не го тек је дан од ње зи них кре а то ра. Show run ner се до слов но пре-
во ди као „глав ни сце на рист-про ду цент“ или „ау тор-про ду цент“, об је ди њу ју ћи уло гу 
кре а то ра тек ста се ри је и функ ци ју глав ног про ду цен та се ри је ко ји над гле да све опе-
ра ци је про дук ци је, од пи са ња сце на ри ја (би ло да пи ше сам или са мо во ди при чу у 
сце на ри стич ком ти му), пре ко из бо ра глу ма ца, одо бра ва ња ко сти мо гра фи је, сце но-
гра фи је, на чи на сни ма ња и гла збе, до за вр шне фа зе сни ма ња и мон та же, те је од го во-
ран за за вр шни про из вод, епи зо де ко је се еми ти ра ју. Ау тор се ри је је ус по ре див с 
ау то ром фил ма ка да је овај ре да тељ фил ма ко ји је на пи сао и сце на риј и ко ји упра вља 
кре а тив ним аспек ти ма про дук ци је, па је филм ње го во цје ло ви то (умјет нич ко) дје ло, 
као што је ТВ се ри ја цје ло ви то (умјет нич ко) дје ло ау то ра се ри је. Та кве су, при мје ри це, 
не ке од ми ле ниј ских се ри ја, Оби тељ Со пра но Деј вид Чеј са, Mad Men Ме тјуа Вај не ра, 
The Wi re Деј ви да Сај мо на и Еда Берн са, Bre a king Bad Вин са Ги ли га на, од ко јих је De ad wo od 
Деј ви да Мил ча нај о се буј ни је и ар ти стич ни је дје ло, ка ко је об ја шње но у по гла вљи ма 
о њи ма. Show run ner је ус по ре див с ре да те љем ко ји упри зо ру је свој или ту ђи сце на риј по 
вла сти тој ви зи ји, али га усред сни ма ња мо же за ми је ни ти дру ги ре да тељ ко ји ће опе-
ра тив но за вр ши ти сни ма ње и мон та жу по пр вот ној ви зи ји. Он је та да са мо упра ви тељ, 
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онај ко ји до но си зад ње од лу ке о свим сег мен ти ма про дук ци је, су ра ђу ју ћи са во ђа ма 
тих сег ме на та, од глав ног пи сца ко ји је од го во ран за сце на ри је до глав ног сни ма те ља, 
сце но гра фа итд. до мон та же ра. При мје ри це, у Хо да ју ћим мр тва ци ма (Wal king Dead, 
AMC, 2010–), се ри ји ко ја не ма ау тор ску ви зи ју, сва ку се зо ну во дио је дру ги show run ner, 
иа ко је се ри ју кре и рао Френк Да ра бонд, адап ти рав ши стрип у пр ву епи зо ду (па је он 
кре а тор, а не ау тор с об зи ром на то да ни је осми слио пр вот ну иде ју и сви јет при че). 
Kад је Да ра бонд, во де ћи пр ву се зо ну се ри је као show run ner, због су ко ба с AMC-ем 
на пу стио се ри ју, у сва кој иду ћој се зо ни про дук ци ју су во ди ли но ви show run ner-и (Глен 
Ма за ра у 2. и 3. се зо ни; Скот М. Гимпл, од 4. до 8. се зо не, Ан џе ла Kанг...), при че му је 
сва ки show run ner до но сио свој стил, за др жа ва ју ћи је дин ство основ них еле ме на та 
при че, али је тај стил ре зул ти рао раз ли чи тим успје хом се ри је, па су, та ко, Ма за ри не 
се зо не има ле нај ве ћу гле да ност, док су фа но ви пи са ли пе ти ци је про тив Гим пла јер се 
усу дио уби ти је дан ва жан лик.

„Ква ли тет на” публика

По ку ша вам не ми сли ти на то што пу бли ка хо ће или не ће ра зу мје ти. 
Јед на од тај ни ства ра ња се ри је (...) је да се ми пи сци по гле да мо и пи та мо: 
„Ра зу ми је мо ли ми ово?” И ако ра зу ми је мо, он да прет по ста ви мо да ће и 
пу бли ка ра зу мје ти. То је је ди но пра ви ло. Ни кад не по ми слим да је то мо жда 
пре ви ше ма те ма ти ке. 

Ме тју Вај нер10 

Томп со но ва тврд ња да ква ли тет на ТВ се ри ја мо же при ву ћи „ви со ко о бра зо ва ну, 
ур ба ну и мла ду пу бли ку”, зна чи да она не по ди ла зи ши рем уку су, не го од пу бли ке тра жи 
кул ту ро ло шко и „се ри јал но обра зо ва ње”. Ква ли тет на пу бли ка11 по твр ђу је те зу Џо на 
Фи ска (1988) да је „про из вод ња зна че ња и за до вољ ства у ко нач ни ци од го вор ност 
кон зу мен та” и та ко је од ре ђу је као „ак тив ну пу бли ку”, ону ко ја, да би бо ље ра зу мје ла 
и до жи вје ла се ри ју, са ма тра жи до дат не са др жа је по пут on li ne фо ру ма, ау тор ских ин тер-
вјуа и сл. Ак тив ни гле да тељ је у пра ви лу и ТВ се ри јал но „пи смен”, до бро по зна је естет ске 
нор ме ТВ се ри ја. Због при ма та ви зу ал ног сти ла над вер бал ним, у су вре ме ним се ри ја ма, 
усли јед утје ца ја есте ти ке фил ма, ре клам них и гла збе них спо то ва, ак тив ни гле да тељ 
пре по зна је ње зи ну при мје ну у се ри ја ма као са мо стал ни и са мо свје сни те ле ви зиј ски 
ви зу ал ни ко декс. Џон Кал двел (1995) то на зи ва „те ле ви зу ал но шћу” ко ја се кре ће у ра-
спо ну од пре по зна ва ња „ори јен та циј ских ка дро ва” (esta blis hing shot),12 сти ли за циј ских 
по кре та ка ме ре или нео бич них мон та жних по сту па ка, по пут пре ла ска „пре ко рам пе”13 

10 T. Fri end, Fil ling the Ho le, New Yor ker, 23. ожуј ка 2015. 
11 J. Fe u er, P. Ke rr и T. Va hi ma gi (1984: 56) „ква ли тет ну пу бли ку” де фи ни ра ју као пу бли ку ко ја ужи ва 
у те ле ви зи ји, до жи вља ва ју ћи је еду ка тив ни јом и ли те рар ни јом, стил ски сло же ном и пси хо ло шки 
„ду бљом” од ре гу лар не те ле ви зи је. У сво јој са мо пер цеп ци ји се одва ја из ма сов не пу бли ке не уви-
ђа ју ћи да дво стру ку оштри цу дис кур са у ко јем ужи ва ју та ко ђер има ре гу лар на те ле ви зи ја.
12 Ка дро ви ко ји прет хо де но вој се квен ци рад ње утвр ђу ју ћи мје сто гдје ће се она од ви ја ти.
13 По мон та жном пра ви лу рам пе, ко је ре гу ли ра не тре мич но пра ће ње при зо ра из ме ђу ка дро ва, 
спре ча ва се дез о ри јен та ци ја гле да те ља. Оно се по сти же за др жа ва њем ка ме ре уну тар за ми шље ног 
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до по зна ва ња осно ва ко сти мо гра фи је и шмин ке ко ји од ре ђу ју ка рак те ри за ци ју ли ко-
ва. Та ко су Том Фиц џе ралд и Ло рен цо Мар кес до сљед но опи са ли про мје не фри зу ра 
и упо тре бу бо ја ко сти ма кроз епи зо де у Мом ци ма с Ме ди со на, ана ли зи ра ју ћи њи хо ва 
сим бо лич ка зна че ња у емо тив ном сми слу и у од но су на дру штве не про мје не.14 Ве лик 
дио ужи ва ња у мно гим ква ли тет ним се ри ја ма са сто ји се од пре по зна ва ња кул ту рал них 
ре фе рен ци и ра зу ми је ва ње њи хо ва зна че ња у кон тек сту се ри је, та ко ђер и од пре по-
зна ва ња жан ров ских ка но на и ужи ва њу у њи хо вом из вр та њу. Та му ак тив ност олак-
ша ва мен тал ни ан га жман при ис тра жи ва њу ка у зал них ве за и зна че ња у при чи, због 
че га мо же чак и пред ви ђа ти зби ва ња при је њи хо ва еми ти ра ња. Је дан је гле да тељ 
ана ли зом епи зо де „End Ti mes” се ри је На пу ту пре ма до ље (Bre a king Bad), ко ја оста вља 
не ри је ше но пи та ње тко је отро вао дје ча ка, до ка зао да је од го во ран глав ни лик, ну де-
ћи тра го ве ко ји су се от кри ли у сље де ћој епи зо ди. На и ме, ка ко об ја шња ва Џеј сон 
Ми тел (2015: 164–205), за до вољ ство ак тив ног гле да те ља по гла ви то про из ла зи из по-
зна ва ња ин трин зич них нор ми од ре ђе не се ри је ко је уче гле да те ље ка ко гле да ти и што 
оче ки ва ти од бу ду ћих епи зо да, а ау тор ко ри сти те нор ме да по гре шно усмје ри гле да те-
ље ве прет по став ке и ство ри тре нут ке угод не кон фу зи је от кри ва ју ћи сво је „на ра тив-
не спе ци јал не ефек те”. Ми тел на во ди при мјер Из гу бље них, чи ји су кре а то ри укло ни ли 
ин трин зич ну нор му ре тро спек ци је (flas hback), ко јом се при ка зи вао жи вот ли ко ва 
при је не го што су сти гли на оток, та ко што су из не на да от кри ли да је за пра во ри јеч о 
flashfor ward-у (ко ји при ка зу је до га ђа је из бу дућ но сти) ма ски ра ном у flas hback. А он да, 
кад су гле да те љи усво ји ли но ву ин трин зич ну нор му flashfor ward-а, опет су „пре ва ри ли” 
гле да те ља уво ђе њем па ра лел них вре мен ских ствар но сти (flash si de ways), при по вјед-
них ли ни ја у ко ји ма жи ви и мр тви ли ко ви по ку ша ва ју от кри ти што је по шло кри во у 
ре ал ном вре ме ну. По и гра ва ње гле да те ље вим оче ки ва њи ма ука зу је на стра те ги ју 
ква ли тет них се ри ја да про ми је не гле да те љев про цес ра зу ми је ва ња из подсвје сних 
прет по став ки у свје сне хи по те зе. Јер, оне су сми шље не да бу ду ак ти ви ра ју ће, стра те шки 
ра ђе не та ко да гле да те љи ма ду го роч но ус кра ћу ју од го во ре на „за го нет ке” и збу не га, 
те при си ле да се ори јен ти ра у на ра тив ном сви је ту. Тек у ком плек сним на ра ти ви ма, 
ка ко об ја шња ва Ми тел, гле да тељ по ста је свје стан сце на ри стич ке тех но ло ги је ко ја му 
скре ће по зор ност с оно га што се зби ва на оно ка ко су то сце на ри сти на пра ви ли. У 
гле да те љу се же ли иза зва ти чу ђе ње и уз бу ђе ност при пра ће њу сце на ри стич ког ва-
тро ме та и по зва ти га да схва ти „ин тер пре та тив не ко до ве” по треб не за ра зу ми је ва ње 
свих зна че ња при че. Гле да те ље во за до вољ ство се до дат но по ја ча ва иза зи ва њем жеље 
да се исто вре ме но бу де из не на ђен кроз „пре ва ру” и да се та „пре ва ра” пред у хи три јер, 
ка ко ка же Ме тју Вај нер, „љу ди за пра во мр зе кад им даш оно што су тра жи ли” (Ma loy, 
2014). Ком плек сност ква ли тет них се ри ја са ма ства ра по тре бу за до пун ским, ори јен-
ти ра ју ћим и тран сме диј ским, са др жа ји ма, кроз зна чењ ска про ши ре ња на ра тив ног 
сви је та се ри је, што чи ни кон текст ТВ се ри јал ног гле да ња ак тив ни јим и ра зно ли ки јим 

по ља до 180 ступ ње ва у од но су на објект сни ма ња. На ру ша ва њем тог пра ви ла, тзв. пре ла же ње 
рам пе, гле да тељ би до био до јам да је рас по ред обје ка та у ка дру обр нут у од но су на сље де ћи ка-
дар. Пра ви ло рам пе се пла ни ра но на ру ша ва у сти ли за циј ске свр хе, код вар ке кон ти ну и те та, у 
по сти за њу ско ко ви те мон та же итд.
14 Tom + Lo ren zo | Fa bu lo us & Opi ni o na ted.
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од филм ског или ка за ли шног. Јер, с та квом пу бли ком, ко ја је че сто про ниц љи ви ја од 
кри ти ча ра, кре а то ри мо ра ју ра чу на ти као с ка квим иза зи ва чи ма у дру гом ку ту рин га. 
Ау то ри и гле да те љи ула зе у ди ја лек тич ки од нос сво је вр сног над ме та ња у про ни ца њу 
зна че ња, при че му се сва ка но ва син те за по ста вља као бу ду ћа кон вен ци ја и но ва, 
до дат на гра ђа ко ју гле да те љи тре ба ју на у чи ти за гле да ње бу ду ћих се ри ја. Ти ме гле-
да те љи, сма тра Џон Фиск (2009), ви ше ни су са мо по тро ша чи, не го по ста ју „про из во-
ђа чи” кул ту ре, од но сно пу бли ка ква ли тет них се ри ја по ста је чим бе ник ко ји зах ти је ва 
од ре ђе ни са др жај ко ји ни је ну жно онај ко ји му је ис по ру чен. С по ве ћа ним ан га жма ном 
гле да те ља, ква ли тет не се ри је тра же оно, кон вен ци о нал ној те ле ви зи ји не у год но, кри-
тич ко про су ђи ва ње ко је, по врат но, од се ри је тра жи да бу де још про во ка тив ни ја. 

Естет ска зре лост

Ква ли тет на се ри ја је стил ски ко хе рент на, пру жа ви сок сту пањ син те зе из ме ђу 
сти ли стич ких из бо ра и „зна че ња” ко ја но се – на чин на ко ји се кре ће ка ме ра, тре ну так 
ка да је на пра вљен рез, из бор ко ји ста вља лик у оквир сред њег пла на ра ди је не го 
круп ног, ко ри ште ње че ла умје сто ви о ли не у про прат ној гла зби сце не – сва ки од тих 
из бо ра се мо же у по нов ном гле да њу по твр ди ти као ну жан дио ко ји ре флек ти ра цје-
ли ну се ри је и мак си мал но из бје га ва кон вен ци о нал на и про из вољ на рје ше ња. Естет ска 
зре лост под ра зу ми је ва ино ва ти ван стил ин хе рент но те ле ви зу ал них свој ста ва, при 
че му ви зу ал на ква ли те та че сто ови си о про дук циј ским мо гућ но сти ма, од но сно нов цу 
ко ји је уло жен у тех но ло ги ју сни ма ња. Но, ква ли тет не се ри је ни су са мо оне сни ма не 
су вре ме ном тех но ло ги јом, а и да на шње ће, из пер спек ти ве бу дућ но сти, би ти ви зу ал-
но за стар је ле, па је за то ово нај ла ба ви ји кри те риј ква ли те те. До вољ но је сје ти ти се 
сти ла Хит не слу жбе: сце не су вр ло крат ке па вр ло ма ло по ми чу при чу на при јед, али 
њи хо во бр зо кре та ње кроз ви ње те рад ње пру жа до јам гу сто ће жи во та, иа ко је ри јеч 
о крај ње ко мор ној се ри ји. 

Не ка су про дук циј ска огра ни че ња из ње дри ла чи тав жа нр, а дру га ве ћу са др жај ну 
ква ли те ту. Из пр вих ТВ дра ма ко мич ног ка рак те ра раз вио се жа нр си ту а циј ске ко ме-
ди је. Та да шње су ко ме ди је и дра ме сни ма не с ви ше те ле ви зиј ских ка ме ра у огра ни че ном 
бро ју стал них ин тер и је ра, јер се та ко мак си мал но убр за ва ло сни ма ње и омо гу ћа ва ла 
бр за мон та жа, што је по јеф ти ни ло про дук ци ју. Из тог се раз ло га ду го за др жа ла пер-
цеп ци ја ТВ се ри је као ста тич ног ме ди ја ко је га је стил „не при род ност“ из ра зи то раз-
ли ко вао од филм ског. С дру ге стра не, упра во за то да би ком пен зи ра ле ви зу ал ну огра-
ни че ност, драм ске се ри је су се фо ку си ра ле на ква ли те ту сце на ри ја и глу ме. Оно што 
и да нас чи ни Ја, Кла у ди је (I, Cla u di us, BBC, 1976), се ри ју кла у стро фо бич не ат мос фе ре о 
жи во ту рим ског ца ра Кла у ди ја, ква ли тет ном, је сте пи са ње ли ше но кли шеа и не ких 
дру штве них та буа ко ји ври је де и да нас: у пр вој епи зо ди Ју ли ја и Ан то ни ја при ча ју о 
то ме ка ко Ју ли јин но ви муж пре фе ри ра анал ни секс.

Ти пи чан те ле ви зиј ски на чин про из вод ње по прин ци пу „бр зо и јеф ти но” ми је ња се 
уво ђе њем филм ског на чи на сни ма ња ко је га ко ри сте го то во све су вре ме не драм ске 
се ри је. Осим упо тре бе филм ске врп це од 35 mm, ка сни је и ди ги тал не ка ме ре ви со ке 
ре зо лу ци је, то се на ро чи то од но си на сни ма ње „јед ном ка ме ром” ко је ау то ри ма пру жа 
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ви ше кре а тив не сло бо де и ко ри ште ње про фи ње ни јих из ра жај них сред ста ва. Тех нич ки, 
то не зна чи да ни кад не ко ри сте дру гу ка ме ру ко ја, при мје ри це, сни ма „по кри ва ју ће 
ка дро ве” или ак циј ске сце не, не го да је она по моћ на, а не рав но прав на. Ова кав на чин 
сни ма ња је про дук циј ски за хтјев ни ји, спо ри ји и ску пљи, јер зах ти је ва по ста вља ње 
освје тље ња и ре кви зи те за сва ки ка дар по себ но, од но сно зах ти је ва ви ше вре ме на за 
сни ма ње. Али у естет ском сми слу омо гу ћу је ре да те љу ве ћу кон тро лу над ка дром, па 
при зо ри и љу ди ви ше ни су пло шни, не го до би ва ју сје не, а по кре ти ка ме ре мо гу би ти 
оп се жни ји и ма што ви ти ји, нпр. с ка ме ром на dolly-ју или на кра ну.15 Украт ко, сни ма ње 
с јед ном, а не ви ше с не ко ли ко ка ме ра, да је сли ци со фи сти ци ра ни из глед, омо гу ћу је 
стил ске ра зно ли ко сти и ис тан ча ни ју глу му, а то зах ти је ва ве ће фи нан циј ске из дат ке 
на ко је још уви јек че шће при ста ју ка бел ске и ин тер нет ске те ле ви зи је не го на ци о нал-
не мре же. Но, с об зи ром на но ве тех но ло шке трен до ве сни ма ња фо то-апа ра ти ма, 
ди ги тал ним ми ни-ка ме ра ма и мо би те лом, ко ји се ко ри сте у фил му, на ро чи то ка да се 
же ли ис так ну ти ар ти стич ки по мак и по тро ши ти што ма ње нов ца, мо же мо оче ки ва ти 
да ће их по че ти ко ри сти ти и ТВ се ри је уну тар вјеч не про дук циј ске по тра ге за јеф ти-
ни јим рје ше њи ма.

Ка ко год би ла сни ма на, ва жно је да се ри ја по стиг не спо ме ну ту сти ли стич ку ко хе-
зи ју, ко ја омо гу ћа ва гле да те љу да опе то ва но гле да се ри ју и ре ви ди ра сво је и ту ђе 
ин тер пре та ци је. 

За пра во, сви до сад спо ме ну ти кри те ри ји тре ба ли би омо гу ћи ти вре мен ску из др-
жљи вост ква ли тет не ТВ се ри је, ње зин ка па ци тет да под не се по но вље на гле да ња ти-
је ком ду жег раз до бља, не под ли је жу ћи стил ским трен до ви ма.
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