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Reč izdavača    "Nova srpska antropologija" je zamišljena kao edicija koja će prezentirati nove istraživačke pravce u ovoj nauci, započete sredinom osme decenije XX veka. Inovativnost radova je dvostruka: tematska i metodološka i namera je da upoznamo čitaoca s tim novim pristupima kroz zbornike tekstova koji su najvećim delom objavljeni u naučnim časopisima, naučnim zbornicima i, izuzetno, u knjigama iz kojih je preuzeto neko poglavlje. Izbor se zasniva na stavu da istraživački radovi u kojima se interpretira, tumači, objašnjava daleko bolje predstavljaju novu srpsku antropologiju od onih u kojima se iznose teorijska, metodološka i programska načela. Tekstovi sa programskim, teorijsko-metodološkim sadržajem igraju važnu, prevashodno usmeravajuću, ulogu u nauci, ali njeno osnovno telo i "ostavštinu za budućnost" čine radovi koji tumače svet u njegovom konkretnom manifestovanju.   Pred čitaocima je prvo kolo ove biblioteke koje sadrži deset zbornika. Zbornici su publikovani elektronski i odluka da se opredelimo za ovaj oblik izdavaštva je uslovljena novim mogućnostima koje on pruža. Naime, namera je da zbornici ne predstavljaju konačan izbor već da se, u budućnosti, dopunjuju novim tekstovim relevantnim za temu, kada se oni pojave u naučnim časopisima, knjigama ili zbornicima. Štampani zbornici svojom konačnošću ne omogućavaju tu vrstu otvorenosti svodeći je na daleko komplikovaniju i skuplju formu dopunjenih izdanja. Ostavljena je mogućnost urednicima svakog zbornika da u izbor uvrste i gosta- autora koji nije etnolog ili antropolog po obrazovanju (diplomirani etnolog ili antropolog, master, magistar ili doktor) ali je u izabranom tekstu ili tekstovima blizak antropološkom pisanju o temi zbornika.   Kao izdavači morali smo da razrešimo i dileme forme elektronskog izdanja. Morali smo da odlučimo da li ćemo tekstove prezentirati u onom grafičkom obliku u kome su se pojavili u svom originalnom izdanju ili ćemo ujednačavati ta rešenja i praviti novo koje bi sve tekstove učinilo grafički uniformnim. Prvo rešenje omogućava punu izvornost teksta, dokumentarno je i funkcionalno u smislu naučnog korišćenja tj. navođenja i citiranja, dok drugo rešenje zadovoljava estetske zahteve i donosi tehnički uređeno izdanje. Između te dve mogućnosti opredelili smo se za dokumentarnost, svesni da su izdanja u predelektronskoj eri imala razlčite tipove slaganja teksta i to od pisaće mašine do klasičnog štamparskog sloga.  Dokumentarnost ovih zbornika je uslovila da pismo i jezik budu onakvi kakvi su u izvorniku. Članci su praćeni punim bibliografskim podatkom o izvornom publikovanju tekstova. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Beleška urednika 
 
 Cilj zbornika Antropologija TV serija jeste da prikaže srpsku antropologiju TV serija, da približi čitaocima domaću produkciju radova na ovu temu i shodno tome da podstakne nova istraživanja. Zbornik sadrži nekoliko vrsta tekstova: od onih koji posmatraju celinu određene serijske produkcije, preko onih koji razmatraju pojedinačne telvizijske serije, do onih koji u manjem kopusu serija posmatraju određene fenomene kojima se serija bavi.  U tekstu Prva petoletka: domaće televizijske serije i transformacija sistema 

vrednosti u tranziciji Miše Đurkovića (gost - filozof) poziva se na naučno istraživanje televizijskih serija u Srbiji i nudi pregled i analizu televizijskih serija realizovanih u prvih pet godina demokratske vlasti (period 2000-2005).  U radovima Konceptualizacija gubitnika i dobitnika tranzicije u popularnoj 
kulturi i Tipizacija privatnika u periodu prve tranzicije: primer domaćih serija, Vesna Trifunović proučava dve domaće serije Siniše Pavića "Srećni ljudi" (1993-1995) i "Porodično blago" (1998-2001) emitovane na RTS. U tim serijama ona se fokusira na predstave o dobitnicima i gubitnicima tranzicije u Srbiji 90-ih godina i na tipove preduzetnika.  U člancima "Kursadžije"- terapeutska uspavanka? Analiza popularne 
domaće humorističke serije i Srbi, narod najluđi — humoristička serija „Kursadžije“ 
Grand produkcije, Marija Krstić analizira  popularnu humorističku seriju televizije Pink, čiji sadržaj čine etnički, politički i erotski vicevi između nekoliko pripadnika bivše SFR Jugoslavije, odnosno polaznika kursa za policajce za "Specijalne balkanske snage". Dekodiranjem medijskog teksta serije "Moj rođak sa sela" i analizom recepcije kod publike, Tijana Cvjetićanin u tekstu Čiji 'Rođak sa sela'? daje ideološko čitanje jednog medijskog teksta serije, emitovane na RTS 2008. godine,  dekonstruiše njenu ideološku matricu i pokazuje dominantne sisteme verdnosti  koje serija sadrži.   
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ПРВА ПЕТОЛЕТКА: ДОМАЋЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ СЕРИЈЕ 
И ТРАНСФОРМАЦИЈА  СИСТЕМА ВРЕДНОСТИ У 

ТРАНЗИЦИЈИ 
 

Предмет обраде у овом чланку јесу домаће телевизијске серије. Аутор указује на 
проблем непостојања било какве озбиљне научне анализе овог жанра који представ-
ља један од најутицајнијих и најзанимљивијих феномена савремене популарне култу-
ре. Након кратког увода у општу историју домаћих телевизијских серија, он се 
усмерава на петнаестак нових серија насталих у периоду након пада режима 
Слободана Милошевића. Анализа је усмерена пре свега на вредносни систем који се 
пропагира и представља аудиторијуму, али и на жанровску обраду, техничка реше-
ња, музику и друге важне сегменте обрађиваног феномена. Уочава се да су домаћи 
ствараоци остварили велики напредак у жанровском проширењу и техничким могућ-
ностима свог стваралаштва, али да су услед нове идеологије урбаности изгубљени 
суштина и традиционална публика.  

Кључне речи: ТВ серије, транзиција, вредносни систем, идеологија, жанр, 
Србија 
 

Телевизијске серије су свакако један од најзначајнијих и најутицајнијих 
облика савремене популарне културе. У питању је врста програма који је уз 
разне форме телевизијских вести свакако најзаступљенији на телевизијским 
каналима. Штавише, с обзиром да су серије дуго година биле далеко мање 
уважаване у односу на филмску индустрију, последњих година је очигледан 
читав талас мера и институционалних механизама којима на пример у САД 
овај специфични жанр почиње да задобија све уваженије место, а глумци из 
серија достижу ону врсту популарности и утицаја какав је раније био 
резервисан само за филмске актере.1 У неким другим културама, као што су 
латиноамеричке (мексичка, венецуеланска), серије су одавно и утицајније и 
популарније од домаћих филмова.  

Због свог специфичног, доминантног положаја у телевизијском програму 
и због огромних едукативних, забавних, манипулативних, комерцијалних или 
идеолошких  могућности које отварају, серије су у савременој науци предмет 
врло озбиљног, темељног и континуираног истраживања већ више од три 
––––––––––––– 

1 Традиционална додела ЕМИ (Еmmy) награда за серије сваке године се по гламуру, 
значају и интересовању које изазива све више приближава свом филмском пандану – 
додели Оскара. 
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деценије. Оне се изучавају у озбиљним часописима који се баве популарном 
културом, масовним медијима, идеологијом, пропагандом, женским студи-
јама па чак и у специјализованим журналима сконцентрисаним на правну 
тематику, психологију или филозофију.2 Уз ову продукцију постепено је на-
стала и врло богата монографска литература која се бавила или целокупним 
феноменом или појединим жанровима серије – посебно су такозване сапунице 
у последњих петнаестак година постале врло захвално и интересантно истра-
живачко подручје из ког је изронило мноштво озбиљних књига.3 

Иако наша наука још увек није на озбиљан начин препознала и прихва-
тила популарну културу као релевантно истраживачко подручје, ипак је било 
доста спорадичних покушаја да се поједини њени сегменти (филм или попу-
ларна музика) анализирају и прате. Серије су уз музику заправо биле (а и да-
нас су) најутицајнији и најуочљивији сегмент опште популарне културе. Због 
свега тога звучи потпуно невероватно да у периодици тешко може да се нађе 
иједан једини озбиљан чланак који је у целини посвећен овом феномену. На 
пример, у читавој библиографији часописа Култура, јединог нашег специја-
лизованог часописа који се бави феноменима културе у најширем смислу, у 
свих 110 бројева нема ниједног јединог чланка који се бави серијама! 

У овом чланку ћу покушати да дам кратак преглед телевизијских серија 
реализованих у протеклих пет година и да понудим анализу њихових основ-
них обележја, као и анализу начина на који се друштвена и вредносна крета-
ња рефлектују на овом подручју телевизијског стваралаштва. 

 
Горе изнети податак о непостојању озбиљних чланака или монографија 

посвећених серијама још је фрапантнији када се зна да домаће телевизијске 
серије, настале у последњих четрдесетак година, представљају један од сту-
бова не само опште културе већ и колективног сећања људи с овог простора. 
Велики је број успешних пројеката у тој области, а чак десетак-петнаест 
серија4 има онакав култни статус какав има још само неколико филмова 
насталих по текстовима Душана Ковачевића. Генерације Југословена и Срба 
су деценијама одвајале одређено време у недељи када би читава породица 
остављала све да одгледа нове догодовштине своје омиљене телевизијске 
екипе. Уз домаће серије расли су и сазревали сви актери укључени у то деша-
вање: публика, али и глумци, редитељи, сценаристи, телевизије. Годинама су 
глумци највећу популарност стицали захваљујући могућности да носе главне 

––––––––––––– 
2 Треба погледати пре свега часописе Journal of popular culture i Journal of popular 

film and television. 
3 На пример, M.E. Brown, Soap Opera and Women's Talk: The Pleasure of Resistance, 

Thousand, Oaks CA: Sage, 1994,  M. Cantor, The Soap Opera, Sage Publications, Beverly Hills, 
1983, ili L.S. Mumford, Love and Ideology in the Afternoon: Soap Opera, Women and Televi-
sion Genre, Indiana University Press, 1995. 

4 Позориште у кући, Камионџије, Отписани, Врућ ветар, Грлом у јагоде...  
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улоге у гледаној серији.5 Дуго након првог приказивања, гледаоци су нас-
тављали да се сећају главних глумаца управо као карактера које су запамтили 
из серије, остајале су да трају музичке теме, дијалози, „форе”, вредности и 
идеје. Током неколико деценија српска телевизија је заиста успела да дефи-
нише домаћу ТВ серију као препознатљив бренд који је успевао да се наме-
тне и у другим југословенским републикама, али и ван граница наше земље.6  

Једна прегледна, студиозна и свеобухватна анализа продукције телеви-
зијских серија у Србији је више него потребна да би се заиста разумело како 
је ово подручје настајало, функционисало и како је успело да остави неке 
заиста дуговечне домете. И летимичним прегледом уз основно познавање 
овог подручја лако може да се уочи да је тајна успеха у вези са чињеницом да 
су доминирале серије које се заснивају на такозваној комедији нарави. Било 
је, наравно, врло успелих покушаја прављења озбиљних играних серија са 
историјском тематиком као што је Вук Караџић7, затим сјајних дечјих игра-
них серија као што су Вага за тачно мерење или колажно рађени Полетарац, 
затим Невен или На слово, на слово. Међутим, најважније и најутицајније се-
рије биле су оне које су се бавиле животом обичног, свакодневног човека 
који се некако сналази у транзиционим временима стално присутним на овим 
просторима. 

 Када се погледа жанровска заступљеност серија, лако се уочава да код 
нас не постоје класичне полицијске серије. У једном политичком систему 
који је све до 2000. почивао на одређеним видовима полицијске репресије, 
сасвим је разумљиво зашто ни режим ни полиција нису превише волели да се 
телевизије, макар и у играној форми баве радом Министарства унутрашњих 
послова. Полицајци се наравно срећу у разним серијама, али не постоје кла-
сичне серије које се баве полицијом и криминалцима.8 Можда је још карак-
теристичнија чињеница да је једина серија која за главног јунака има полицај-
ца (Полицајац с Петловог Брда) у потпуности прилагођена основном обрасцу 
комедије нарави, заснованом на масовној употреби основних стереотипа (о 
криминалцу, таксисти, Црногорцима, тинејџерима – само се полицајци не 
уклапају у народни стереотип о њима). Ово је општи тип серије који се зап-
раво на различите начине рефлектује и провлачи кроз све покушаје грађења 
класичних жанровских форми у домаћим серијама. Тако је та врста народ-
ског, популистичког наративног дискурса и специфичног дијалога присутна 
––––––––––––– 

5 На то указује пажња коју већ деценијама побуђује избор „глумачког пара године” у 
организацији ТВ Новости. По правилу то обично буде двоје главних глумаца из тада нај-
гледаније домаће серије. 

6 Позната је популарност серије Врућ ветар у Мађарској, или рецимо чињеница да је 
Бољи живот откупљен и приказан у Кини и Русији. 

7 Ова сјајна и богато рађена серија остаће најпре упамћена по бриљантним ролама 
Микија Манојловића као главног јунака и Александра Берчека као Милоша Обреновића. 

8 Још једно логично објашњење је настојање режима да прикаже како криминала 
нема или је он толико безначајан да од њега не може да се направи играна форма. 
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чак и у домаћим ситкомима (Позориште у кући), историјским серијама (Више 
од игре, Димитрије Туцовић), па чак и у ратним серијама као што су 
Отписани и Повратак отписаних који су осим озбиљних револуционара и 
бораца за слободу у тумачењу Воје Брајовића (Тихи), Марије (Злата Петко-
вић) или Мркија (Берчек) понудили читав низ духовитих мангупа из краја 
попут ликова Драган Николића (Прле) или Павла Вујсића (Бата Јоца). Слично 
је и с пројектом који је ’70-их и ’80-их реализован као покушај подизања 
популарности југословенске војске, серијом Војници – ако је ова серија по 
ичему остала запамћена, онда је то хумор наших „народа и народности”, где 
су се највише истицали Мима Караџић (кога је ова серија и лансирала) и 
певач Ђорђе Балашевић, тада на одслужењу војног рока. 

Ту врсту обичног човека који се некако сналази у једном помало хаотич-
ном али симпатичном друштву које се полако навикава на неке нове обичаје 
и вредности, добили смо још са првом популарном серијом Сервисна стани-
ца, у којој доминирају два велика комичара Мија Алексић и Миодраг Петро-
вић Чкаља9. Као и у западним серијама, и код нас су као попришта дешавања 
доминирали породица и посао.10 Из потпуно разумљивих социодемографских 
разлога, тај основни тип је по правилу представљао човека рођеног на селу 
који или полако прелази у град, или је у њега дошао и ту покушава да нађе 
посао, ожени се, добије стан, заснује породицу  и сл, у једној средини која му 
је у почетку потпуно страна, али у коју се полако уклапа и обично на крају 
доживи неку врсту измирења са средином. Типични представници овог лика 
су Родољуб Петровић из Позоришта у кући,  Боривоје Шурдиловић из серије 
Врућ ветар и касније Гига Моравац из серије Бољи живот. Омиљена 
варијација на основни сиже је сусрет и сукоб овог новопридошлог јунака са 
„старим Београђанима”, обично тако што се ожени девојком из такве породи-
це. Ова могућност је коришћена за врло успешна и комична мешања мноштва 
стереотипних ликова из града и села, што је по својој природи стварало ми-
лион могућности за бизарне ситуације, сукобе вредности и остале перипетије 
блиске већини гледалаца који су управо у таквом друштву и живели седамде-
сетих и осамдесетих година. Најпознатије такве серије су свакако Позориште 
у кући и у мањој мери Бољи живот.11  

––––––––––––– 
9 Више о томе у Мунитић (2005), стр. 87-91. 
10 О томе у Мек Квин, (2000), стр. 77. Он цитира Итоново објашњење зашто су дом и 

посао традиционално основна попришта серија. Занимљиво је да упркос великом значају 
који је кафана имала у свакодневном животу грађана СФРЈ, она није успела да постане 
легитимно поприште свакодневних авантура, што је било често у енглиским ситкомима. 
Чини се опет из идеолошких разлога – социјалистичка власт не може да толерише да ње-
ни грађани сваки дан иду у кафану, да пију и сл. То се не уклапа у замишљени модел 
реал-социјалистичког човека. 

11 Иста тема је искоришћена за најдужи и најгледанији филмски серијал у нас, 
започет са филмом Луде године. 
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Дакле, основна циљна група свакако је била најдоминантнија радничка 
класа као и нижа средња класа, те су интелектуалци по правилу презирали 
већину домаћих серија на исти начин на који су презирали такозвану ново-
компоновану народну музику. Штавише, аутори серија су ову поделу јасно 
препознали па су ликови интелектуалаца понекад сликани крајње стереотип-
но, на максимално популистички начин попут разних надобудних, свилених а 
заправо тупавих муштерија које Зоран Радмиловић у серији Приче из 
мајсторске радионице непрестано вуче за нос (ту се посебно издвајају ликови 
у тумачењу Стеве Жигона и Милене Дравић). С друге стране је духовити, 
добри и оштроумни мајстор власник радионице и расни швалер у тумачењу 
Бате Живојиновића који по старом српком обичају може да буде или шофер 
или у овом случају касапин. Често су ови људи завршавали као губитници 
или су остајали да вегетирају на маргинама друштва, што је традиција која 
иде од серије Музиканти, преко Паје и Јарета из серије Камионџије, све до 
јунака из Сивог дома. На овај или онај начин аутори су очигледно увек били 
на страни својих јунака који су са свим својим манама, проблемима, ситним 
преварама, повременим успесима и још чешћим неуспесима били управо 
налик на највећи број грађана ове земље.12  

Делимично посебан статус међу домаћим серијама има серија Грлом у 
јагоде. Њој је, наравно, претходила серија Отписани која је прва потпуно 
урбана серија код нас у смислу да је град, Београд, главно поприште свих 
дешавања и да су главни ликови омладинци, урбана герила рођена у граду. 
Међутим, због чињенице да је реч о пре свега историјској серији са основном 
тематиком из народноослободилачке борбе, тек је Грлом у јагоде прва у 
сваком погледу урбана серија. Ова серија, рађена у десет епизода, вероватно 
је најбоља домаћа серија икад урађена. Она је рађена по принципу bildungs-
roman-а за целу једну генерацију рођену непосредно након рата и одраслу у 
поратном Београду. Радња је смештена у другу половину шездесетих и прву 
половину седамдесетих година, у доба страшног потрошачког полета и 
отварања земље ка актуелним вредностима западне уметности и поп-културе. 
Овај сјајни Карановићев пројекат (сценарио Рајка Грлића), упамћен и по 
незаборавној музичкој теми Зорана Симјановића, представља сјајан преглед 
живота, надања, опсесија, вере а затим и страхова, разочарања и депресије 
једне полетне генерације која је прва носила фармерке, слушала и свирала 
рокенрол, ишла на игранке, полагала возачке испите, куповала прве домаће 
аутомобиле итд. Иако је контекст другачији од већине помињаних серија, 
поента је да их са њима повезује бављење обичним, свакодневним човеком, 

––––––––––––– 
12 Занимљиво је да су по томе наше серије најближе британским. Алварадо је приме-

тио да америчке сапунице обично обрађују теме из живота богатих, аустралијске се баве 
средњом класом, а британске пре свега третирају живот људи из радничке класе. Видети 
Alvarado (1987). 
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са свим његовим реалним манама и несавршеностима.13 Ликови који носе 
серију задовољавају Аристотелову основну препоруку из Поетике да је 
важније да прича може да делује стварно, него да она то заиста јесте. Бумбар, 
Боца, Ушке и Рубироза су имали карактере које су чак и људи са села могли 
да разумеју и да прихвате као своје. 

Након врло хаотичног периода деведесетих који се с правом код нас у 
готово свим сферама може описати као једно велико пропадање, дошли смо 
до 2000. године. Деведесете из више разлога нису донеле ништа ново. Из 
продукције Синише Павића остала је једна не баш успешна сапуница у кла-
сичном РТС маниру, Срећни људи, која је занимљива једино по томе што је 
полако уводила једну нову галерију транзиционих ликова, као што су новобо-
гаташи, „бизмисмени”, власници разноразних агенција, пророци, криминал-
ци, избацивачи... Квалитет хумора је све више опадао, а о времену у коме је 
настајала ова серија довољно говори да су две главне глумице (Тања Бошко-
вић и Дубравка Мијатовић) напустиле серију због неисплаћених хонорара. 
Била је ту и дозлабога досадна, помпезна и развучена серија о крају династије 
Обреновић која ничим није завредела да остане у сећању широке публике, 
осим по недовољно познатом сукобу СПС-ове тврде линије и ЈУЛ-а који јој је 
стајао у позадини.14 При крају овог периода лансирана је још једна павићев-
ска серија, Тајна породичног блага, с којом смо ушли у период којим се овде 
бавимо.  

Реч је о првој „демократској петољетки”, односно о првих пет година 
формалне транзиције у Србији. Читаво друштво је у том периоду прошло 
кроз веома велике промене, с једне стране сличне онима кроз које су већ про-
лазиле друге посткомунистичке земље, а с друге стране обележене далеко 
тежим политичким, социјалним и ратним наслеђем које је додатно отежавало 
процесе економске, институционалне и вредносне транзиције. Сва тежина 
––––––––––––– 

13 Занимљиво је направити поређење глумаца које је ова серија лансирала са данас 
популарним младим глумцима. Од чеворице главних глумаца тешко би се иједан могао 
описати као пре свега леп. И Мики Манојловић (који носи улогу заводника) то много 
више постиже ставом, одлучношћу и самопоуздањем него нарочито заводљивим изгле-
дом. Сва тројица осталих великих глумаца су управо и направили велике каријере због 
тога што су својим несавршеним физичким изгледом највише наликовали на људе које 
свакодневно срећете. Диклић са својим великим носом, Берчек са клемпавим ушима и 
дебељуцкасти Цвејић направили су запажене каријере управо као глумци снажних и пре-
познатљивих карактера. Генерација глумаца која данас доминира је готово сва формирана 
на исти калуп лепотана и заводника и сви актуелни  глумци – Трифуновићи, Ћетковић, 
Кичић – налик су један на другога. Отуд Ђуричко као једини настављач традиције карак-
терних, препознатљивих ликова одскаче од свих и подсећа на велика имена попут 
Радмиловића, Бате Стојковића, Алигрудића... 

14 Више о овоме у књизи Ненада Стефановића Снег у Јул-у, Тикер, Београд, 1997. 
Серија рађена уз благослов тадашњег директора РТС-а Вучелића директно је правила 
паралелу са једним другим политички актуелним брачним паром и са штетом коју суп-
руга може да нанесе свом мужу владару. 
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ситуације током поменутог периода уочава се простим набрајањем следећих 
чињеница: само годину дана пре уласка у назначени период земља је дожи-
вела вишемесечно бомбардовање чије се материјалне последице процењују у 
распону од тридесет до сто милијарди долара, de factо јој је откинут и окупи-
ран један део територије (Космет), затим је промењено неколико по правилу 
нестабилних влада, изручено је скоро комплетно руководство претходног 
режима на челу са Слободаном Милошевићем, сузбијена је оружана побуна 
на југоистоку земље, премијер прве демократске владе је убијен у атентату, 
преко ноћи су затворене четири највеће банке, убрзано је текао процес 
приватизације често обележен веома сумњивим радњама, десетине хиљада 
људи је остајало без посла, медијском сценом су доминирале афере, сканда-
ли, промењена је структура и назив државне заједнице чија је Србија члани-
ца, у земљу је пристигло на хиљаде странаца, службеника разноразних међу-
народних организација, компанија, представништава, чиме је створена једна 
потпуно нова елита  која је домаћој преносила свој систем вредности, навике, 
обичаје, потребе. Чак и након пет година још увек не знамо где ће за две го-
дине бити границе државе у којој живимо, нови Устав није донет, а инфлаци-
ја ће у овој години бити између 16% и 18 % што говори да се привреда опет 
налази на граници елементарне макроекономске стабилности и да се упркос 
одређеним напорима и патронату ММФ-а неке старе навике попут високе 
јавне потрошње нису много промениле. 

Све ове доста брзе и прилично радикалне промене с очигледним друшт-
веним, вредносним и политичким турбуленцијама представљају изузетно 
богат материјал за друштвену анализу, критику, иронију, сатиру и друге об-
лике уметничког и креативног односа према стварности. На велико запрепаш-
ћење оног ко се упусти у анализу популарне културе и уметности током овог 
периода, у културној продукцији насталој за пет година наћи ће врло мало 
одјека друштвене стварности. Телевизијске серије су можда најбоља илустра-
ција читаве ситуације. На наредним странама ћу покушати да покажем који 
су разлози за такав резултат и које су тенденције доминирале на овом 
подручју током анализираног периода. 

У раздобљу 2000-2005. на нашим телевизијама приказано је нешто више 
од петнаест нових серија различитих профила.15 У ову квоту урачунао сам и 
неке експерименталне програме који можда не спадају у оквире играног 

––––––––––––– 
15 Тачан број зависи од критеријума шта би могло да се прихвати као серија. Овде 

нисам рачунао дечје колаж -серије попут Фазона и фора, као ни серије настале од фил-
мова, попут Зоне замфирове, Мртав ладан или Лавиринта. Аутор такође не може да га-
рантује да је побројао баш све приказане серије будући да је о томе немогуће наћи тачне 
податке. То је случај с извесном серијом која је направљена у продукцији ТВ Нови Сад 
која је емитована 2001. године, а којој се на интернету не може наћи ни име. Такође је 
могуће да је и нека од других локалних или регионалних телевизија имала свој серијски 
програм, а да то није познато ширем аудиторијуму. Међутим, и сама та чињеница гово-
рила би о њиховој вредности и о значају који има за ову анализу. 
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серијског програма какав нам је од раније познат, али му припадају по духу а 
и по свом значају. Дакле, од три телевизијске куће, односно четири канала 
добили смо следеће серије:  

РТС 1 – Сваштара, Тајна породичног блага, Казнени простор, Лисице, 
Неки нови клинци, Лифт, Стижу долари, Кошаркаши. 

РТС, 3К – Дангубе. 
ТВ Пинк – М(ј)ешовити брак, Љубав, навика, паника, Никад извини. 
БК ТВ – Црни груја, Тотал контакт, Јелена, Шта ми спремаш.  
Позитивна је свакако чињеница да смо након паузе из деведестих поново 

добили квантитативно значајну серијску продукцију. Охрабрује спремност 
кућа, нарочито приватних, да уђу у врло замашне и понекад ризичне финан-
сијске пројекте чија се исплативост не може унапред прорачунати. Двоструку 
оштрицу ових пројекта на различите начине су осетили БК ТВ чија је Јелена 
представљала праву финансијску пропаст и ТВ Пинк који са М(ј)ешовитим 
браком профитира на свим пољима. 

Када се погледа жанровска оријентација, такође се уочава прилична 
шароликост. Томе наравно доприноси чињеница да сам у овај попис уврстио 
и Тотал контакт Рамба Амадеуса и Дарка Влаовића који представља први 
озбиљнији покушај прављења серијала цртаних епизода за старије. О још 
увек експерименталној природи таквих пројеката код нас говори чињеница да 
је емитован само први серијал од дванаест епизода и да због очигледне 
финансијске неисплативости нове епизоде нису рађене. 

То да тржишна вредност нажалост и даље није најпресуднији фактор чак 
и код приватних кућа говори судбина другог експерименталног играног про-
грама, луткарског серијала Никад извини. У питању су луткарске минијатуре, 
емитоване свакодневно на телевизији Пинк, рађене по узору на чувену енгле-
ску политичку сатиру Spitting Imagе или француску варијанту Guignols. Глав-
ни ликови ове веома успеле, оштре и стога врло гледане сатире били су воде-
ћи ликови наше политичке сцене. Аутори су успели да заиста на духовит на-
чин карикирају особине, карактере, навике, чак и физичке покрете најважни-
јих домаћих политичара и да их ставе у врло бизарне ситуације. Упркос висо-
кој гледаности и евидентном успеху који су аутори постигли код гледалаца, 
будући да су неке од главних „фора” које поједини јунаци стално користе 
заживеле међу народом и да су стално коришћене у свакодневним шалама,16 
серија је у марту 2005. скинута након скандала који је изазвала епизода са 
пародирањем Хамлета у којој министар Јочић хапси дух покојног премијера 
Ђинђића.17 Очигледно је да је овај скандал само искоришћен као повод, а да 
сатира није пријала ни сујетним политичарима ни власнику Пинка који 

––––––––––––– 
16 Ово се посебно односи на легендарно Етооо! које понавља Вук Драшковић, псов-

ке Велимира Илића или лупање по глави Мирољуба Лабуса.  
17 О целом случају је детаљно писао београдски Курир. Погледати www.kurir-

info/Arhiva/2005/mart/30/index.shtml 
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традиционално избегава лоше односе са влашћу. У сваком случају, реч је о 
занимљивом и успешном експерименту који може да отвори врата за неке 
сличне пројекте у будућности и да охрабри ауторе да шире могуће форме 
серијског изражавања. 

 Из стандардног жанровског овкира испада и серијал Сваштара 
снимљен још током 1998. године који није емитован због политичке непо-
добности главних глумаца. Чак и после петог октобра било је проблема са 
њеним приказивањем.18 Реч је о симпатичном и духовитом омажу посвеће-
ном Душку Радовићу који је режирао његов син Милош Радовић. Упркос 
недостатку већих претензија, серија је реализована на врло питак и топао 
начин. Епизоде су биле колажног типа, састављене из мноштва Радовићевих 
скечева у којима су Милена Дравић и Драган Николић одиграли по око 150 
различитих улога, показујући многобројне свакодневне ситуације у којима се 
налазе српски брачни парови и сликајући тако наше нарави, врлине, мане, 
жеље, надања итд. У свакој епизоди по неко од популарних музичара је изво-
дио сонгове које је написао на основу Радовићевих текстова. Све у свему, у 
питању је једна врло топла и лепа серија која остаје као један значајан доку-
мент о стваралаштву човека који је боље од свих других описивао Београд и 
београдског човека у другој половини прошлог века. Ово је и прва нова 
серија која је уопште емитована после петог октобра. Права је штета што због 
лошег термина и због доминације врућих политичких тема у то револуцио-
нарно време, серија која се бавила свакодневном људском топлином није 
могла да привуче пажњу публике усредоточене на високоадреналинске 
садржаје. 

Постоји још један жанровски експеримент који треба поменути упркос 
чињеници да је реализација била далеко од пожељног резултата. У питању је 
играно-гастрономски серијал Шта ми спремаш који нам је у покушају прила-
гођавања актуелним трендовима свеопште урбаности понудила БК телеви-
зија. Серија је базирана на идеји у последње време и код нас веома популар-
них емисија о кувању.19 Инспирација је очигледно потекла из начина на који 
се кување третира у серијалу Голи ручак (Naked Chef) који нам је представио 
куварску звезду Џејми Оливера. Овај човек је успео да разбије класичну 
форму уштогољених специјализованих кувара у белим униформама који се 
не одвајају од кухиње и нуде нам класичне рецепте са класично спремљеним 
намирницама. Главна новост коју он доноси јесте да све може да се искори-
сти као потенцијални материјал за кување, те да је кување пре свега забава на 
граници индивидуалне уметности за коју је потребно само употребити машту 
коју сви имамо у мањој или већој мери. Управо тај концепт кувања као дела 
––––––––––––– 

18 Погледати разговор Снежане Милошевић са Миленом Дравић у Илустрованој 
политици. www.politika.co.yu/ilustro/2187/5.htm 

19 Ово је сам по себи врло занимљив феномен. Доживели смо потпуну поплаву ове 
врсте емисија најразличитијег типа – од оних типа „познати са варјачом” на РТС-у, преко 
класичних страних кувара на Студију Б, до потпуно фенси куварских емисија на ТВ Б-92. 
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опуштене свакодневне забаве и могућности за дружење, аутори ове серије су 
искористили као основу за читав пројекат. Свака епизода је била конципира-
на око једног рецепта, односно једног јела које у неком периоду спрема кувар 
Аустријанац обучен као било ко од „ортака” који глуме у серији. Он и јесте 
био један од јунака који се напросто обично хвата за варјачу како би спремио 
неко фино јело док се сви баве решавањем свакодневних проблема, међусоб-
них односа, љубавних веза или напросто блејањем. Наравно, спремању јела је 
дато посебно место тиме што је камера фокусирана на рад кувара који обично 
објашњава некој од девојака шта ради, а затим би се по класичном моделу 
гастрономских емисија појавио рецепт у крупном плану са свим састојцима 
који се за јело користе. Међутим, једна ствар је пробати неку нову форму, а 
друга реализовати је на одговарајући начин. Серија је прошла прилично 
незапажено зато што је у основи била досадна и празна, што је нажалост 
одлика читавог таласа сличних пројеката који је нажалост доминирао овим 
раздобљем. Наиме, са рецептом можете попунити 5-10 минута, али је пот-
ребно нешто и за остатак времена20. 

Остале серије могу се сврстати у неколико класичних жанрова. Приметна 
је доминација ситкома, односно комедија ситуације. У овај жанр спадају 
Казнени простор, Дангубе, Црни груја као и (не сасвим) Неки нови клинци, 
М(ј)ештовити брак и Љубав, навика паника. Ове три последње серије имају 
и елементе сапуница, а М(ј)ешовити и Љубав... садрже и елементе класичних 
домаћих играних серија павићевског типа које се заиста морају третирати као 
посебан жанр домаће хумористичке сапунице, односно помињане комедије 
нарави.. У тај „оперски” жанр спадају свакако Тајна породичног блага и Сти-
жу долари као и први покушај прављења класичне латиносапунице, као леги-
тимног поџанра, серија Јелена. Лифт је занимљив покушај озбиљне урбане 
социјалне серије која је од свега понуђеног највише пришла уметничком 
третману читавог серијског жанра. Кошаркаши су, упркос високим претен-
зијама аутора Дејана Зечевића, заправо испали нека врста павићевштине за 
нова поколења, једна псеудоурбана лимунада о средњошколцима који трени-
рају кошарку. Ту је наравно и домаћа верзија серије Секс и град, толико бес-
мислена серија Лисице да је немогуће жанровски је одредити.  

Дакле, уочљиво је да преовлађују ситкоми и разни сапуњави под-жанро-
ви. Настављена је традиција потпуног занемаривања једног од основих теле-
визијских жанрова, полицијске серије, али је приметно и одсуство у ранијем 
периоду тако омиљене историјске тематике.21 Све серије осим Црног Грује су 
савремене, смештене буквално у време снимања и прилично одвојене од било 
каквих историјских референци, осим у Јелени где се ранија лична историја 

––––––––––––– 
20 О самој серији детаљније на официјелном сајту www.stamispremas.com 
21 Постоји један једини покушај делимичног коришћења стварне историјске тема-

тике, али само као дела укупне пре свега документарне саге о животу Карађорђа, који је 
РТС произвела поводом два века од Првог српског устанка. 
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главних јунака користи као основа актуелног заплета. Црни Груја, иако је 
наводно смештен у доба Првог српског устанка, по свим својим одликама, 
дискурсу, метафорама, реминисценцијама и посебно начину на који се трети-
ра један део историје (фамозно суочавање и превредновање митова) је 
заправо такође сасвим савремен.  

Постоје два разлога којима се ово може објаснити: прво, културном поли-
тиком су у назначеном периоду углавном владали некадашњи титоисти који-
ма је српска традиција по дефиницији страна и мучна па је једини начин на 
који јој прилазе осуда, критика и омаловажавање; друго, Милошевића је сру-
шила вредносно и идеолошки гледано врло шаролика палета политичких 
организација и покрета, од прочетничких до неотитоистичких. Због натегну-
тих односа ових групација и њихове перцепције српске историје, сваки поку-
шај тематизације неког периода потенцијално је могао да буде извор великих 
сукоба и спорова.22 Уредницима је стога најлакше било да напросто избегну 
проблематичне историјске теме и да се окрену свакодневници. 

С друге стране, у ономе што је понуђено издвајају се две тенденције. Ту 
је најпре павићевски мејнстрим који се упркос бројним проблемима одржао 
на РТС-у. Наиме, због опште „урбаности” и просветитељског лудила које је 
челнике ове земље обузело након петог октобра, павићевски жанр је у 
почетку био у немилости, баш као и целокупна модерна народна музика или 
латиносапунице. Требало је доста времена да се одговорни врате у реалност и 
бар почну да толеришу ове код комуниста вазда непопуларне жанрове, 
презрене због свог популизма, природно везаног за програме који се стварају 
за радничку класу, нижу средњу класу и сељаке, дакле за већину потрошача. 
Наставак Тајне породичног блага показао се као крајње успешан потез, задо-
вољавајући све индикаторе успешности једне ТВ серије: висок рејтинг и шер 
којим је РТС повратио примат у ударном прајм тајму, у чувеном термину 
недељом од осам увече, велики број реклама, затим освајање титуле за глу-
мачки пар године (Војин Ћетковић – Мина Лазаревић), лансирање нових ТВ 
лица и једног препознатљивог пара комичара (Тика Шпиц и Ђоша) итд. Уз 
сво негодовање које је враћање ове серије изазвало код фрустрираних при-
падника културне елите, са оценама о примитивизму и кичу, ипак се схватило 
да је павићевска серија и даље комерцијално најпродуктивнији програм који 
РТС може да понуди. Тиме су отворена врата за одржавање овог жанра који 
уз све недостатке и даље очигледно има своје (доминантно) место међу 
домаћом серијском продукцијом. Као логичан наставак, 2004. је уследио нови 
пројекат који РТС ради са Комуном, серија Стижу долари, која се такође 
показала сасвим солидним решењем за одржавање овог поджанра у животу. 

Проблеми почињу када се погледа шта је током ових пет година пону-
ђено као креативна и вредносна алтернатива. Кад се направи преглед свих 

––––––––––––– 
22 Зезање са Карађорђем и са мотивима устаника из Првог српског устаника у Црном 

Груји изазвало је врло оштре реакције историчара попут Радоша Љушића 
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осталих пројеката, уочава се да међу њима нажалост доминирају лоше копије 
решења са запада. Мотивисани великим успехом одређених англо-америчких 
серија код нас и подстакнути владајућом идеолошком атмосфером преваспи-
тавања Срба према перцепцијама запада какве су понудили домаћи остраш-
ћени левичари, наши аутори су покушали да дословно преписују западна 
решења. Тиме на пример може да се тумачи сразмерно велики број ситкома, 
односно масовна употреба техника које се у ситкомима користе. Приметно је 
да је за сва три класична ситкома (Казнени простор, Дангубе, Црни Груја – 
друга година) значајно име Милорада Милинковића Дебелог, режисера који 
је богато искуство стекао режирајући спотове за домаће фолк извођаче, а ве-
лику афирмацију доживео својим првим, јако добрим филмом Мртав ’ладан. 
Због превеликог преписивања и мало оригиналних решења, односно због 
неуспеха прилагођавања ове форме домаћем гледаоцу, резултати су прилично 
лоши. Чини се да грешка лежи пре свега у томе што су сва три пројекта хтела 
да се обраћају само веома младој, опет урбаној публици која разуме „форе” 
из стрипова, из других серија или филмова који су на пример масовно кориш-
ћени у Груји. Квалитет хумора, дијалога, односно заплета и ситуација које би 
требало да чине основу појединачних епизода, био је веома низак, немаш-
товит и неубедљив.  

Црни Груја је уз то директно и дословно преписивање енглеског ситкома 
Black Adder преведеног код нас као Црна гуја. Главни јунаци, Црни Груја и 
његов тупави помоћник Боле су идентични препреденом и бескрупулозном 
преваранту Црном гуји и његовом помоћнику Болдрику. Друга дословна ко-
пија је наравно серија Лисице, по свему замишљена као српска верзија попу-
ларне америчке серије Секс и град, која је требало овде да популарише исти 
систем вредности, исте навике и исту перцпцију живота који Кери Бредшоу и 
другарице практикују на Менхетну. У преписивању је још даље отишла екипа 
серије Неки нови клинци, која је не само директно преузимала ликове из 
појединих америчких серија (попут особе које је идентична лику Џенис из 
Пријатеља), већ је дословно преписивала фразе из дијалога на енглеском 
језику! Будући да сам о томе детаљно писао у другом чланку, овде ћу се и 
сâм послужити техником рециклирања и напросто навести тезе из чланка 
објављеног у једним дневним новинама:  

„Посебну пажњу треба обратити на језик којим говоре јунаци овог 
дешавања. То је она најгора варијанта извештаченог хумора у којој ниједна 
једина реченица није природна и реална. Све то делује као да је преписано из 
неког другог језика и неке друге културе у којој постоји став који би тим 
речима дао смисао. Овде је то сулудо и незграпно накалемљено као на 
пример дословно преписане фразе из енглеских серија типа Он је тако мртав 
(Хе’с со деад!) или Боље би ти било да си у праву (Yоу’д беттер бе ригхт)... 
Ово је, не случајно, општи тренд на нашој телевизији па се преписују и Секс 
у град и Црна гуја и сл. Баш као што су у протекле три године дословно 
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преписивани и у скупштини гурани закони који немају готово никакве везе с 
нашом реалношћу и с темама и проблемима људи у овој земљи”.  

Управо ова идеолошка позадина представља најзначајнији моменат за 
разумевање читавог алтернативног таласа ТВ серијала. Док су раније серије 
имале за циљ забаву, анализу друштвене стварности, сликање карактера сав-
ремених људи у којима се публика лако препознавала и због тога их лако 
прихватала, ове нове серије су инсистирале на једној у основи насилној мето-
ди преваспитавања. Све оне су имале снажан просветитељски набој и углав-
ном су се према својој публици односиле крајње арогантно покушавајући да 
јој насилно наметну и утуве неки за њу потпуно страни систем вредности. 
Главни јунаци нових серија су врло нестварни ликови који су у сваком погле-
ду страни и непознати широком аудиторијуму који је требало да придобију.  

Други важан моменат је чињеница да су користили стратегију која је 
потпуно супротна свим основним принципима прављења (пре свега) ситкома. 
Сваки добар ситком се, како је то Мек Kвин показао, заснива на коришћењу 
стереотипа, митова и општих места23. Међутим, аутори добрих серија никада 
не покушавају да попују, никада не ударају  на основне вредности и митове 
једног друштва и никада отворено не исмевају стереотипне јунаке чинећи их 
бизарним, глупим и одбојним. Наши аутори су све то радили. На пример, 
сама основна поставка Казненог простора у коме главни јунак (Бранимир 
Брстина), пропали фудбалер, по цео дан проводи у стану обављајући кућне 
послове, док је његова жена (Исидора Минић) запослена и доноси новац у 
кућу, директно је усмерена ка разбијању основног патријархалног стереотипа 
јер нам нуди обртање традиционалне слике брака као заједнице у  којој жена 
обавља кућне послове, а мушкарац у дом доноси основна средства. У исти 
ред спада и приказивање Срба и посебно Карађорђа у Црном Груји као овеја-
них превараната, задриглих швалера, увлакача и кукавица које само тежак 
сплет околности може да натера да из нужде почну да се „бију са Турци”. 

Критика националних одлика и преиспитивање сопственог карактера је 
традиционално врло јако место у стикомима. Међутим, тешко је у Америци 
замислити ситком који би се односио према Вашингтону онако како се 
аутори серије Црни Груја односе према Карађорђу. Чак и у Енглеској, где је 
краљевска породица предмет врло учесталог и опорог хумора, постоје грани-
це елементарних националних митова који се негују као основа идентитета, 
па се не праве ситкоми који би „разобличавали” основне националне митове 
или се спрдали са најзначајнијим историјским личностима. Само идеолошка 
позадина једног левог космополитског анархизма који је себи за задатак 
поставио растурање свих српских митова може да нам објасни онакву појаву 
Карађорђа какву је понудио Никола Којо у Груји.24 

––––––––––––– 
23 О употреби стереотипа види Мек Kвин (2000), стр. 178. 
24 Треба погледати идеолошке поставке и норме читаве реформе образовања коју је 

иницирао Гашо Кнежевић са чувеним радионицама које су биле усмерене против потис-
кивања сексуалних инхибиција код тинејџера. У октобру 2005. добили смо и резултате 
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Помињани Енглези су шампиони спрдања са самим собом. Треба поме-
нути преваранта и фолиранта Дел Боја из Мућки (у оригиналуOnly Fools and 
Horses), или Герија и Тонија из Непристојних људи (Мen Behaving Badly) који 
представљају само дно онога што је стереотип просечног енглеског радника, 
чија су усмерења сведена на секс, ТВ, масну храну и неограничен број пинти 
пива у локалном пабу. Но, то је обично тек основа за грађење богатих и сло-
жених карактера у основи обичних, осећајних и сасвим хуманих ликова који 
и поред своје огромне несавршености, ситних лоповлука и превара успевају 
да сачувају веру у живот, у своје најближе, као и да створе смисао у мноштву 
чудних, свакодневних, пре свега људских ситуација. Сви ови ликови нам на 
први поглед постају блиски и познати управо зато што представљају живе 
људе какве налазимо свуда око себе, и зато их на крају безрезервно заволимо. 

Ништа од тога нећемо наћи код јунака наших нових серија. Њихови 
јунаци су нереални, у потпуности измишљени карактери какве ћемо тешко 
наћи око себе и управо због тога ћемо се тешко саживети са њима и прихва-
тити их као пријатеље чије нове догодовштине жудимо да гледамо сваке 
недеље. Зато се као општа карактеристика ових серија може истаћи такозвана 
урбаност, односно наглашени и иритантни елитизам. То нису серије које 
може да прихвати већи део просечног аудиторијума. То су очигледно пројек-
ти који су намењени уском делу публике, дакле вишој и вишој средњој градс-
кој класи, али чак ни такве нису успеле да привуку већи број гледалаца из 
основних циљних група. За остале је њихова поетика разумљиво остала пот-
пуно страна. 

Кулминација свих поменутих трендова је серија Лисице, врхунац досов-
ске псеудопросветитељске културне политике. Она сажима ово лудило урба-
ности, одсечености од стварног света, настојања да се директно пљује по по-
тенцијалним гледаоцима, нападање стереотипова и нуди стерилну и нереалну 
визију западног света какву би по ауторима требало пресликати у Србију, 
блазираност као начин живота, блејање као пројекцију пожељног бивствова-
ња.25  

Занимљиво је да преко серија може да се уочи још једна важна друшт-
вена, економска и културолошка тенденција. Наиме, иако је децентрализа-
ција, регионализација и равномерни развој Србије био истицан као приоритет 
некада опозиционе власти, након 5.октобра су се трендови даље централиза-
––––––––––––– 
таквог преданог рада када се десио случај да је неколико средњошколаца из Горњег Ми-
лановца на екскурзији пред својим другарицама, друговима, па чак и наставницама мас-
турбирало и мокрило у флашу. 

25 За детаљну анализу серије Лисице и идеолошко-вредносне позадине која иза ње 
стоји погледати М. Ђурковић, (2003). Врло карактеристична за вредносне и идеолошке 
спорове у оквиру српске интелектуалне елите јесте полемика која се у часопису Време 
водила око Антонићевог чланка „Мисионарска интелигенција”. Видети Антонић (2003), 
стр. 293 и даље. Занимљива анализа вредносне и идеолошке трансформације кроз призму 
политичких слогана може се наћи у Славујевић, (2005).  
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ције Србије само наставили. Нема ни политичке ни економске ни било какве 
децентрализације, новац се и даље слива ка Београду, као и кадрови и други 
развојни потенцијали. Србија и даље нема ни наговештај некакве стратегије 
равномерног регионалног развоја.26 Све се ово дâ директно видети у серијама. 
Упркос огромном успеху који је постигао филм Зона Замфирова, то није било 
довољно да се аутори нових серија заинтересују за било шта сем Београда27. 
Чињеница да сви они живе у Београду који за већину представља једини 
релевантан простор за живот, као и већ помињана идеологија урбаности, 
водили су ка томе да се готово све серије дешавају у Београду с локалним 
ликовима.  

За разлику од ранијих генерација серија, ниједна се више не дешава на 
селу, нити чак третира село на било који начин као релевантно поприште 
друштвеног живота.28 За јунаке серија Лисице, Дангубе, Лифт, Шта ми спре-
маш, па чак и серије Јелена тај свет уопште не постоји. Опет је једини изузе-
так стари павићевски мејнстрим, који је као једини занимљив нови комичар-
ски пар понудио двојац Тика Шпиц и бата Ђоша у серији Тајна породичног 
блага. У питању су браћа, нови „бизмисмени” који из свог села поред Лес-
ковца долазе у Београд покушавајући да се уклопе у нови свет мућки, трго-
вине, ситних и крупних превара који се код нас подводи под заједнички 
именитељ транзиција. Ови ликови су уведени као споредна линија основне 
приче која се у почетку базирала на догађајима једне београдске породице 
(брачни пар Цеца Бојковић и Миша Јанкетић). Шпиц и Ђоша су уведени као 
изразито негативни ликови, одражавајући стереотип о примитивним новим 
богаташима, муваторима којима из једног џепа вири празилук, а из другог 
дебео буђелар.  

Десио се, међутим, занимљив феномен да су се њихови карикирани 
ликови својом сликовитошћу и животношћу (захваљујући одличној глуми 
Богољуба Митића и Ђорђа Стојковића) издвојили из стандардног павићев-
ског колорита и наметнули као носећа линија серије. Павић је у каснијим 
наставцима на захтев публике морао све више времена да посвећује њима, и 

––––––––––––– 
26 Постоје два делимична изузетка. Први је покушај враћања неких надлежности 

Војводини преко такозваног Омнибус закона из 2001. године, а други је покушај посебног 
фокусирања на општне Бујановац и Прешево, који је уследио као део пакета мера за окон-
чање оружане побуне која је трајала до маја 2001. Реч је о једном од најсиромашнијих 
делова Србије, тако да су и нека значајна средства могла тек незнатно да подигну ово 
подручје. 

27 Британске серије, међутим, управо одликује јака регионална припадност и инси-
стирање на свом локалном идентитету. Јунаци Мућки су незамисливи без Пекама, исто 
као што се може рећи да је Манчестер Јунајтед један од споредних (?) јунака серије 
Топло-хладно (Cold Feet) која се наравно одиграва у Манчестеру. Rab Si Nezbit је шкотски 
ситком базиран управо на свим оним стереотиповима које други имају о Шкотима и 
дешава се у Глазгову. 

28 Присетимо се серија Љубав на сеоски начин, Музиканти, или Камионџија. 
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чак је у серију увео читаву њихову породицу (мајка, деда, ујак и Шпицова 
жена) која у комбију долази у Београд поводом Ђошине свадбе. Штавише, 
њихова два лика постајала су све хуманија и све више су добијала одлике 
несрећних људи који се напросто прилагођавају захтевима времена и знајући 
да им поступци нису баш ни морални ни људски, ипак се труде да уз многе 
личне жртве дођу до богатства као јединог мерила транзиционе вредности 
човека. Нарочито су сјајни монолози Тике Шпица разоткривали његово неза-
довољство свиме што мора да ради и тиме све више придобијали симпатије 
гледалаца који су у томе препознавали своју ситуацију29. Павић је напросто 
применио горе помињани рецепт енглеских сценариста, односно прави начин 
на који се поиграва стереотипима и манама људи без њиховог презирања. 

Популарност ова два лика је још једном потврдила жељу и потребу ауди-
торијума да се изађе из београдског обрасца и да се домаће серије баве и 
осталим, посебно оним егзотичнијим крајевима Србије, а и Црне Горе. Чини 
се да је управо као одговор на тај порив РТС свој следећи павићевски проје-
кат, серију Стижу долари, сместио у Врњачку Бању. Ову потпуно разумљиву 
потребу за дебеоградизацијом серија, први су схватили аутори вероватно нај-
боље серије реализоване у овом периоду, Црногорци Караџић и Копривица, 
који су свој М(ј)ешовити брак на изванредан начин прошетали кроз црногор-
ско приморје, сликајући посебно лепоте Боке, затим кроз Војводину (Палић), 
па кроз србијанске планине, Златибор и Копаоник, коначно и кроз Врњачку 
бању као у последње доба пробуђено старо монденско летовалиште. Нове 
локације су серији природно давале нову динамику, омогућавале увођење 
нових карактера обојених различитим локалним колоритима, главне ликове 
стављале у потпуно нове ситуације, а гледаоцима омогућавале да упознају 
неке од најлепших туристичких изазова у својој земљи. 

Овај пример показује и неискоришћене могућности за стварање зајед-
ничких пројеката у које би биле укључене и туристичке организације. Добра 
и квалитетна серија, реализована на најбољим туристичким локацијама, која 
би се продала у неким страним земљама представљала би једну од најбољих 
реклама за туристичку понуду. Тешко да је неко више могао да учини у том 
правцу од начина на који су аутори М(ј)ешовитог брака представили Црну 
Гору: с крстарењем кроз бококоторски залив и препричавањем легенди о 
појединим местима, с детаљним сликањем карневала, презентацијом добрих 
вина и одличне кухиње. 

Нове серије су, међутим, због просветитељског набоја углавном ишле у 
супротном правцу, представљајући свој задатак као поновну „београдиза-
цију” примитивне и заостале Србије која је (како је то један домаћи анали-
тичар рекао) остала заробљена у оквирима четничке гибанице, пасуља, Цеце 
и Гуче.  

––––––––––––– 
29 Слична стратегија користи се и за грађење лика задуженог и несрећеног Неше 

Љутића у серији Стижу долари. 

__________________________________________________ 
Nova srpska antropologija 10: antropologija TV serija - 16



Социолошки преглед, vol. XXXIX (2005), no. 4, стр. 357–381  
 

 
373 

Ова „београдизација” и вредносна трансформација дозвољеног и прихва-
ћеног јавног дискурса види се и по темама које се први пут уводе у домаће се-
рије. Истакнимо овде питање хомосексуализма. Прве године досовске власти 
обележене су између осталог и иритантним, насилним и показаће се потпуно 
контрапродуктивним увођењем хомосексуалистичког и лезбејског питања и 
дискурса на јавну сцену. Напросто се сматрало да је то део укупног пакета 
који се примитивним и патријарахалним Србима мора увалити преко ноћи, па 
смо напросто терорисани овим питањем као да је то један од суштинских 
приоритета овог друштва. Ово је, како то обично бива, изазвало директно 
насилну реакцију супротног табора, па је први покушај геј-параде, организо-
ван одмах након изручења Слободана Милошевића (које се не заборавимо 
десило на Видовдан 2001) завршен масовним линчом хомосексуалаца које је 
само полиција спасила од бруталне најезде помахниталих противника. Неко-
лико особа је обиљно повређено. Упркос томе, преко медија се наставило с 
пропагирањем ове прич, што је уосталом и први и основни циљ хомосексуал-
ног покрета: појављивање у јавности и борба за легитимно и дозвољено 
испољавање свог полног идентитета у јавном домену. 

Ово се наравно одразило и на серије.30 Хомосексуалном тематиком ба-
виле су се две серије и то на потпуно различити начин. У једној епизоди 
Породичног блага, Шпиц и његов ујак завршавају у затвору, у истој ћелији са 
једном привлачном женском особом за коју се после технички лоше урађене 
трансформације испостави да је заправо настрани трансвестит у тумачењу 
Дејана Луткића. Овде је хомосексуализам заиста приказан на крајње тради-
ционалистички начин: Тика је запањен и згрожен чињеницом да се „примио” 
на мушкарца, након разоткривања његовог полног идентитета следи салва 
напада на „ненормалног”, а затим се и испоставља да је стварно реч о нарко-
ману и пљачкашу тако да је уз хомосексуалност привезано мноштво негатив-
них и патолошких социјалних карактеристика.  

Обрнуто је, наравно, у Лисицама.31 Иако не потпуно про-геј настројена, 
ова серија је као корифеј нове урбаности значајано место посветила питању 
хомосексуализма. У неколико епизода хомосексуалци се интензивно скуп-
љају у кафићу једног од главних јунака и представљају главну клијентелу. 
Иако се Дамир наводно жали на то како су му то једини гости, из перспективе 
геј актера основни циљ благог и прихватљивог приказивања геј феномена у 
јавности је постигнут. Посебно када се дода епизода са Биљаном Србљановић 
у улози врло самосвојне и атрактивне жене, која одлучно одбија Дамирово 
удварање и устремљује се на женску „пилетину”, након што му је претходно 
објаснила да није проблем у њему, већ да она напросто зна шта је њен 
––––––––––––– 

30 Наравно, значајан је и утицај чињенице да смо у истом периоду били преплављени 
америчким серијама у којима су хомосексуалци или најважнији пратећи карактери, попут 
серије Секс и град, или чак главни јунаци као у серији Вил и Грејс. 

31 Ова два случаја могу да послуже као идеалан материјал за мноштво савремених 
домаћих идеолога који се убише од приче о „две Србије”. 
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идентитет. Ово је вероватно до сада најексплицитније и најпозитивније 
представљање и самосвесно заступање хомосексуализма у домаћим играним 
програмима.  

 
Сегмент у коме су наше транзиционе серије оствариле највећи пробој 

свакако је поље техничке реализације и сваковрсног унапређења третмана 
серија. Искуства из страних серија су овде најупечатљивије извршила позити-
ван утицај, а у доста момената су наши аутори показали врхунску креатив-
ност. Чак и када резултати нису били врхунски нити шире прихваћени, очи-
гледна је била жеља да се истражује у добром правцу и да се отварају нове 
могућности изражавања. Поменимо овде неколицину тих новитета које су 
редитељи и сценаристи увели током последњих пет година. 

Моменат који је публика годинама третирала као једну од основних од-
лика ситкома јесте смех из студија који се емитује након сваке доскочице, 
смешне сцене или било ког занимљивог тренутка у епизоди. Ова техника има 
за циљ појачавање ефекта сценарија или посебно дијалога јер код гледаоца 
ствара илузију да је део ширег друштва које се смеје истим стварима. Стога 
није чудно што су се и наши аутори досетили ове могућности. Она је до сада 
коришћена у другој сезони Казненог простора и другој сезони Црног Грује. 
Мора се признати да је читав ефекат изгледао доста бизарно и неприродно јер 
напросто нисмо навикли да вештачки смех чујемо заједно с гласовима дома-
ћих глумаца. Биће, свакако, потребно  још доста времена да се публика на то 
навикне, али и онога што ове серије нажалост нису имале – правог хумора и 
духовитијих дијалога који би заиста били смешни, па би тиме употреба смеха 
била оправдана. 

Слична стратегија, такође преузета са запада, јесте прављење ново-
годишњих или божићних специјала. Дакле, реч је о специјалним епизодама 
које се обично реализују у контексту новогодишњих свечаности, обојене су 
празничном атмосфером и обично завршавају у некој врсти духовите кулми-
нације након које уследи забава, опште весеље или честитање. То су заиста 
посебне епизоде које шире неку врсту божићне атмосфере праштања, измире-
ња, разумевања међу људима и по правилу су обојене снегом, украсима и 
атмосфером свечаности. Ово је сјајна могућност за ревитализацију било које 
серије и за привлачење нове категорије гледалаца. Ови специјали у Енглеској 
и Америци обично спадају међу најгледаније емисије у години, па је природ-
но што су и код нас реализовани први покушаји прављења ових посебних 
епизода. До сада су нам специјале понудили аутори следећих серија: Неки 
нови клинци, Јелена, М(ј)ешовити брак и Никад извини. Опет се као најуспе-
лија показала Пинкова продукција. Новогодишњи Клинци су напросто имали 
проблем исте извештачености коју је носила цела серија: чудни и неприродни 
дијалози, извештачено и театрално понашање свих ликова, бесмислен заплет 
и сл. свакако одударају од потребе за прављењем једне топле и природне 
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атмосфере какву људи траже за Нову годину. Најбоље што је из овог серијала 
остало јесте сјајна песма Кристине Ковач.  

Новогодишња Јелена је опет имала сличан проблем тоталне бесми-
слености читавог пројекта који је пренет и на новогодишњи специјал. Ново-
годишња емисија се углавном свела на то да се одређени парови који су се 
јурили, спајали и растајали током читаве серије, измире и поново заљубе баш 
за Нову годину, те да сви заједно направе велику журку на којој ће сами себе 
забављати тако што ће свако од њих отпевати неку познату песму. Све је упр-
кос настојању да буде блиско, топло и свечано изгледало врло извештачено, 
неуверљиво и поприлично јадно.  

Новогодишњи Никад извини је одступио од опште атмосфере божићног 
измирења и управо обрнуто покушао је да гледаоцима увесели Нову годину 
још радикалнијим карикирањем домаћих политичара. Направљена је једна 
дугометражна авантура за чију је основу искоришћен сиже криминалистич-
ких романа (врло директна порука о стању домаће политике и моралу њених 
актера!) и идеја о сталном понављању једног истог дана позната из филма 
Дан мрмота. Пројекат је испао одлично: добили смо мноштво урнебесних си-
тауција, главни ликови су стављањем у нове ситуације (Лабус као несхваћени 
инспектор коме се стално дешавају исте будалаштине) постали предмет врло 
снажне сатире, емфатично је уведен нови лик (Карић) и све у свему, онај 
коме није било доста политике могао је добро да се забави.32 

Прави новогодишњи специјал добили смо опет од Караџића и Коприви-
це. Новогодишња епизода М(ј)ешовитог брака довела је методом случајно-
сти припаднике породице Чађеновић у једну локалну кафану на Златибору. 
Из већ изгубљене ситуације, у којој су сви пропустили да оду на предвиђена 
места, дошли смо до спонтано настале топле атмосфере у којој се цела поро-
дица, али и њихови пријатељи, окупљају на једном наводно неугледном 
месту које својом топлином, разумевањем, духовитошћу и маштовитошћу 
претварају у најидеалнију могућу позорницу за новогодишње славље. Аутори 
су успели да најбоље сегменте из серије искористе за једну стварно посебну 
епизоду која је разгалила милионе гледалаца и по добром рецепту таквих 
специјала пре свега инсистирала на значају дома и породице као основе за 
прави провод. 
––––––––––––– 

32 Постојање добре политичке сатире у било ком облику чини се да је у последњих 
сто педесет година један од основних индикатора стања слободе и политичког здравља 
код једне нације. Ово је традиција позната још од 19. века, а можда најпознатији пример 
јесте париски сатирични лист Оковани патак (Le canard enchaine), основан 1915. који већ 
деведесет година забавља Французе. Његови тиражи иду и до 500.000 примерака. Код нас 
је стање на овом подручју доста лоше, посебно након укидања поменутог серијала. Сати-
рични листови који су излазили за време Милошевића попут Наше крмаче више не изла-
зе, утицај некад популарног Јежа је занемарљив... Ова тема заслужује посебну пажњу, 
нарочито због чињенице да је стара генерација забављача и шоумена попут Чкаље, Мије 
Алексића али и Минимакса и Јове Радовановића углавном поумирала или се пензиониса-
ла, а да ништа ново нисмо добили. 
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Од нових техничких решења вреди истаћи и Милинковићево коришћење 
колажне технике у Казненом простору. Овај аутор је за шпице, представља-
ње главних ликова и најаве појединих сегмената у маниру немих филмова 
користио посебне најаве, које су углавном рађене по рецепту надреалистич-
ких колажа тако добро коришћених у играном серијалу Монти Пајтона. Уз 
адекватну, комичну инструменталну музику, засновану на мноштву прасака и 
сличних ефеката, идеја се показала врло симпатичном и занимљивом. Било је 
и других интересантних решења: употреба техника убрзавања из немог 
филма у првом и шпица направљена од а капела певања народних песама у 
другом наставку Грује; затим монументално замишљена шпица серије 
Лисице, где главне јунакиње у мега издању грле зграде Београда, патетична и 
углачана шпица Јелене са фокусираним ушћем Саве у Дунав... 

Новитет је и чињеница да се много пажње посвећује музици. Наравно, од 
опере је познато колика је снага сценског представљања музике, односно 
колико музика може да обоји било који сиже. Аутори серија су схватили да 
музика заиста често може да постигне и јаче ефекте од приче или слике, а да 
се пун утисак многих важних момената добија тек уз помоћ одговарајуће 
музике. Тако одговарајући звучни спектар адекватно боји већину помињаних 
серија, као што су Тајна продичног блага (духовита, скоро комична звучна 
слика грађена на етно мотивима која прати сваки улазак Шпица и Ђоше у 
кадар), Јелена (патетична и драматична тема адекватна за латиносапуницу), 
Стижу долари, или Шта ми спремаш, незамислива без хаус музике која даје 
ритам читавом дешавању. У Лисицама су техничка решења, камера и музика 
(дело Александре Ковач и Романа Горшека) далеко бољи од читавог пројекта. 
Похвалу добијају и камермани и остала лица која су радила у сегментима 
визуелне техничке реализације. У Неким новим клинцима медитерански коло-
рит базиран на наранџастој, жутој, црвеној и јарко зеленој боји не само да 
одговарајуће боји једну тинејџерску серију, већ је опет најбољи део читавог 
пројекта и оно што на први поглед упада у очи као позитиван утисак. Други 
изразит пример је серија Лифт где је управо смишљено исисавање боја и 
употреба тамних, филтрираних нијанси више него било шта друго дочарало 
клаустрофобичну и депресивну атмосферу неповерења, отуђења и друштвене 
патологије београдских блокова коју је редитељ хтео да нам пренесе. 

Када се резимира постојећа понуда, намеће се питање у којој се мери за 
наведене серије може рећи да су биле успешне. Шта су традиционални инди-
катори успеха? Телевизијске серије су један од најважнијих жанрова попу-
ларне културе уопште. Стога се за игране серије не сматра да имају високе 
уметничке претензије, те је елитизам нешто што је по природи супротно са-
мом жанру.33 Добре серије морају да имају солидну дозу популизма, позна-
––––––––––––– 

33 Овај проблем пре свега погађа Лифт. Реч је о серији која је настала у продукцији 
РТС-а и која је емитована у термину недеља увече од 20 h, када су гледаоци навикли да се 
опусте уз познате глумце, не претерано захтевну причу и по могућству нешто доброг 
хумора. Лифт је рађен по сасвим супротним принципима: с високим уметничким, соци-
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тости, блискости обичним људима, морају да се заснивају на општим мести-
ма и стереотиповима, али не и да остану на њима, већ управо да понуде зани-
мљиве варијације на од раније познате теме. О структури серија Мек Квин 
каже: „Ситкоми, као и други серијали, примењују ’класичну’ наративну 
структуру у којој се једна стабилна ситуација у свакој епизоди ремети и 
поново успоставља. Међутим, то поновно утврђивање стабилности разликује 
се од оног у уметничком филму, где наративни склоп установљава нову 
равнотежу. Код ситкома, наративни склоп карактеристичан је по томе што се 
све враћа на првобитно стање. Ситком се увек врти око сталног подсећања на 
једну те исту ситуацију која се понавља и наново утврђује упркос разним 
поремећајима и прекорачењима”.34 

У теорији и пракси постоји неколико прихваћених индикатора успешно-
сти серија: висока гледаност, велики број оглашивача које привуче, продужа-
вање емитовања на више сезона, награде и признања за серију и глумце, 
прихваћеност појединих ликова  који остају да трају као типски ликови који 
се користе у другим пројектима, жанровима, обичном говору, рекламама, 
затим заступљеност серије, глумаца и тема у другим медијима, посебно 
писаним, количина насловних страна  које зараде главни јунаци, количина 
расправа, дискусија, трачева које су покренуте или изазване неким детаљима 
или актерима серије... 

 Ако се анализираних петнаестак серија измери по наведеним крите-
ријумима постаје врло јасно да се тек за мали број њих може рећи да су рела-
тивно или сасвим успешне. Другу сезону су доживели Казнени простор, 
Црни Груја, затим (очекивано) Павићеве серије Тајна породичног блага, 
Стижу долари и Пинкове Љубав, навика, паника, те М(ј)ешовити брак. За 
прве две се нажалост не може рећи да су овај продужетак доживеле због 
успешности првих епизода. Казнени простор је изазвао делимично интере-
совање због нових техника и зато што је био први новији покушај прављења 
класичног ситкома. Друга године је донеле много проширења, нових ликова, 
извођење радње из основног простора стана, увођење смеха из студија... 
Међутим, испоставило се да је дух читаве приче превише стран просечном 
гледаоцу који баш и није разумео шта се од њега тражи и шта му аутори 
нуде. Упркос одличној глумачкој екипи, серија је прошла доста незапажено. 
Црни Груја је побудио интересовање пре свега код млађе публике која је у 
дијалозима препознавала буквално цитиране „форе” из других серија, оми-
љених стрипова итд. Међутим, није успела да привуче шири круг гледалаца 
––––––––––––– 
јалним и критичким претензијама, с укупном атмосфером депресије, неревозе, насиља, с 
потребом да провоцира и пропитује. Све то је упркос ангажовању познатих глумаца у 
старту одбило велики део публике. За ову серију је вероватно било боље наћи неки други 
термин и од почетка је усмерити на јасно дефинисану публику. Иако је у питању врло 
занимљив пројекат, серија је лоше прошла пре свега због погрешног контекста и лоше 
припреме публике. 

34 Мек Квин, (2000), стр. 76. 
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нити да стварно отвори неке нове могућности за третман ситкома и историје 
код нас. С обзиром да је и овде друга година донела новог редитеља, новог 
тумача главне улоге (Јездић уместо Трифуновића), већи простор Карађорђу, 
велики број нових ликова, нову шпицу итд, чини се да се пре радило о очај-
ничком покушају да се некако искористи један сценарио за који су газде 
претпостављале да може да се исплати, него о логичном наставку успешног 
серијала. 35  

За сада није јасна судбина серије Љубав, навика, паника. Замишљена као 
нека врста савремене варијације серије Позориште у кући, утолико пре што 
су родитељи разведени а ћерке тинејџерке у потпуности осликавају данас 
прихваћен систем вредности, уз врло јаку екипу комичара (Сека Сабљић, 
Никола Симић, Зијах Соколовић) и најјаче адуте младих српских лепотица 
Марије Каран и Мирке Васиљевић, серија чини се и даље тражи свој иденти-
тет између неколико постојећих модела. Гледаност је прихватљива, али не 
онолика колико су се продуценти надали. Ни остали индикатори не показују 
да је у довољној мери заживела – на  пример, главним глумцима није донела 
ниједну насловну страну, а популарност Каранове и Васиљевићке није се 
увећала од почетка емитовања. Серија није неуспешна, али тренутно актуел-
ни покушаји гостовања познатих Пинкових лица као што су Сека Алексић, 
Рада Раденовић, Сузана Манчић итд. очигледно говоре да се аутори на све 
начине труде да јој подигну гледаност. Чини се да ће тек после окончања 
друге сезоне бити јасно да ли ова прича има будућности. 

Овде се нећемо бавити осталим серијама чије је једногодишње бивст-
вовање довољан почетни индикатор неуспеха. Треба, међутим, поменути нај-
тужније примере, попут Лисица које никад нису завршене јер је било најав-
љено снимање завршних епизода за неки каснији период, што никад није 
реализовано, као и вероватно највећи фијаско, прву српску сапуницу Јелена, 
која је чак изазвала одређено почетно интересовање, неколико насловних 
страна за Даницу Максимовић и откидање једног дела вечерњег шера Пинку. 
Међутим, због потпуног бесмисла, очајно вођене идеје и катастрофалне глу-
ме, при чему се посебно издвајао несрећни Ирфан Менсур,36 гледаност серије 
је страшно опадала а тиме и заинтересованост оглашивача, што је повукло 
опадање буџета, кашњење и смањивање хонорара, и чак тако бизарне детаље 
као што су захтев продуцената глумцима да при крају серије на снимање 
доносе своју личну гардеробу, будући да није било средстава за набавку нове 
одеће! 

––––––––––––– 
35 Чак и ову храброст треба поздравити, јер су и западна искуства показала да многе 

серије стварно заживе и стекну популарност тек у другој години живота. Мућке су најфра-
пантнији пример. 

36 Искарикирано глуматање познатих домаћих актера који су покушавали да опона-
шају театрално понашање мексичких и венецуеланских колега, изазвало је поприличну 
забуну, разочарање, па и гађење код домаће публике.  
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Стварни успех оствариле су само серије које су наствиле основну тради-
цију домаћег мејнстрима – павићевски пројекти (посебно окончана Тајна 
породичног блага, јер Долари тек улазе у другу сезону) и Пинков М(ј)ешови-
ти брак. Сви индикатори су ту: висока гледаност, више сезона као резултат 
захтева публике, велики број реклама и природно висока заинтересованост 
оглашивача, велики број насловних страна за главне глумце, њихова стална 
присутност у медијима, избор глумачког пара године (Војин Ћетковић, Мина 
Лазаревић с једне као и Дара Џокић и Мима Караџић с друге стране), зажив-
љавање и укорењивање неколико карактеристичних ликова као што су Тика 
Шпиц, Ђоша, Бода Тајсон, затим Војин Чађеновић са својом заиста широко 
прихваћеном самодефиницијом о „европском човјеку широкијех схватања”, 
Бањо итд).  

За сва три пројекта је карактеристично да су реализовани као стварни 
народни пројекти у најбољем смислу и да се на врло квалитетан и користан 
начин поигравају са домаћим стереотипима, приближавајући нам своје јунаке 
и терајући нас да боље разумемо једни друге. Ове серије се заиста баве нама, 
нашим људима какви они јесу и на веома реалан начин приказују стварне 
проблеме, преокупације, жеље, страхове, наде и веровања овдашњег човека у 
доба транзиције. Сценарио Стевана Копривице је успео да од једног тешког и 
актуелног проблема какав је однос Србије и Црне Горе, направи савршену 
потку за шалу са особинама и једих и других и да понуди неку своју утопију 
о могућем м(ј)ешовитом заједништву37. Мима Караџић, бриљантни Андрија 
Милошевић38, слично као и Миша Јанкетић39 у Доларима, упркос свим суко-
бима чувају код домаћих гледалаца ону стару врсту симпатије за црногорску 
надменост, ароганцију и спремност да се ухвати кривина, да се нешто улови у 
мутном, а све то уз речитост какву је природа доделила само овом једном 
племену. 

  Све у свему, тајна успеха управо ових пројеката је у томе што су за 
разлику од осталих серија које су имале само форму, донеле и суштину. 
Највећи број осталих серија није донео ни причу, ни идеју, ни реалне и зани-
мљиве ликове, ни ситуације које се памте, дијалоге који се препричавају, неке 
познате фразе и узречице по којима се јунаци препознају. Сви ти недостаци 
потичу од већ помињаног елитизма и настојања да се гледаоцу нешто на силу 
ували. Наши аутори би морали да се сете чувене песме групе The Smiths, 
––––––––––––– 

37 Серија је настала након великог успеха позоришног комада с истоименим насло-
вом, од иста два аутора. У тој представи у којој глуме само Караџић и Дара Џокић, мјешо-
вити брачни пар Чађеновић живи у неутралној Швајцарској, као гастарбајтерска породица 
и стално се поиграва актуелним неспоразумима између Црногораца и Србијанаца. Серија 
почиње када се њих двоје са децом после 5. октобра враћају у Београд. 

38 Ове серије су на ваљан начин увеле и велику плејаду младих глумаца, омогућава-
јући им да се представе аудиторијуму и стекну прилику да се афирмишу у неким другим 
пројектима. 

39 Вукоје, са сином Данилом, и ћеркама Вукосавом и Љепосавом. 
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„Panic” у којој Мориси пева „Обесите ди-џеја, јер музика коју он константно 
врти мени не говори ништа о мом животу”. Метафора о ауторима ових серија 
као ди-џејевима је сасвим на месту. Они заиста подсећају на ситуацију из 
клубова када у петак увече изађе мноштво младих људи који желе да се 
добро проведу уз музику коју препознају, коју воле и која им на неки начин 
нешто значи јер се дотиче тема које су им блиске, или их везује за неке поз-
нате тренутке. Наши редитељи су као препаметни ди-џејеви који уместо да 
забаве публику, будући да презиру профану и популистичку музику, крену да 
врте дискове за које они сматрају да су добри и које познаје само елита, а који 
већини публике не значе ништа. Они не схватају да је њихов посао пре свега 
да забаве људе и да их тек полако уводе у неке друге воде, а не да им попују и 
забрањују оно што воле. 

Аутори наших серија морају да схвате да су серије жанр популарне 
културе који треба да забави своје гледаоце и морају их стога поштовати и 
полазити од њихових жеља. Они не смеју да презиру гледаоца јер он није ни 
глупљи ни тупљи од гледалаца у највећем броју земаља. Он само има своје 
специфичне проблеме и идеје о животу и жели да неко то схвати и да на томе 
гради програм који ће му понудити и продати. Из свега реченог, као и из 
богатог искуства англо-америчих серија, види се да то не само да не затвара 
простор за квалитетну забаву и мноштво едукативних могућности, већ управо 
обрнуто, чини једину реалну и нормалну полазну тачку од које могу да се 
граде успешне и квалитетне ствари – није тачно да једно искључује друго. 
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This article deals with serbian TV serials. The author suggests that there are no serious 
scientific analysis of this genre, although it represents one of the most influential and most 
interesting phenomena of contemporary popular culture. After a short introduction about 
general history of serbian TV serials, he focuses on fifteen recent TV shows that were 
realised in the period after the fall of Slobodan Milosevic's regime. This analysis is above 
all focused on the set of values that is being propagated and represented to the auditorium, 
but also on the genre's realization, technical solutions, music and other important parts of 
the analysed phenomenon. It is obvious that serbian authors have made a huge progress in 
genre's expansion and technical improvement of their own work, but due to the new 
ideology of «urbanity» the essence and traditional TV audience have been lost along the 
way. 

Key words: TV serials, transition, set of values, ideology, genre, Serbia. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Nova srpska antropologija 10: antropologija TV serija - 25



ORIGINALNI NAU�NI RAD                                                                       UDC:654:316.75      398 

�������������	
� ������� �.�. ���. 4. ��. 1 (2009) 

Vesna Trifunovi�
Konceptualizacija gubitnika i dobitnika tranzicije 

u popularnoj kulturi∗

Apstrakt: U ovom radu re� je o rekonstrukciji društvenih predstava 
o gubitnicima i dobitnicima tranzicije na osnovu tvorevina popular-
ne kulture kakve su doma�e televizijske serije. Date predstave raz-
matrane su u kontekstu 90-ih godina prošlog veka, kada su same se-
rije snimljene i emitovane, što zna�i da su karakteristi�ne, pre sve-
ga, za period tzv. prve tranzicije. Analiza je podrazumevala apstra-
hovanje jedne od dominantnih tema u obe serije koja se odnosi na 
odreZenu porodicu obi�nih ljudi, suo�enih sa svakodnevnim proble-
mima vremena u kome žive, i to pretežno egzistencijalne prirode. 
Identifikacija poruka o gubitnicima i dobitnicima tranzicije, koje se 
putem serija šalju, je potom nastavljena utvrZivanjem formule po 
kojoj je pomenuta tema strukturirana, i na kraju dovršena dovoZe-
njem u vezu uo�enih opozicija putem semioti�kog kvadrata. Kon-
ceptualizacija gubitnika i dobitnika tranzicije, do koje se u ovom ra-
du došlo, nikako ne implicira to da je ovakvo njihovo viZenje jedino 
i dominantno u ovom društvu. S druge strane, ono je svakako (bilo) 
postoje�e u datom trenutku i kontekstu i kao takvo je izbilo na povr-
šinu putem doma�ih serija kao tvorevina popularne kulture kroz ko-
je se �esto izražavaju popularni i rašireni stavovi u jednom društvu. 

Klju;ne re;i: popularna kultura, prva tranzicija, gubitnici, dobitni-
ci, doma�e serije 

Uvod 
              
U svojoj inspirativnoj i veoma zanimljivo napisanoj studiji "Jezi�ki šok – 

razumevanje kulture konverzacije" (Language Shock – Understanding the 
Culture of Conversation) Majkl Agar je naveo ne�to �to mi se u�inilo priklad-
nim za otpo�injanje rada koji se doti�e popularne kulture. Agar u pomenutoj 
studiji govori o u�enju odreZene kulture kroz u�enje odgovaraju�eg jezika, �e-
sto navode�i primere iz svakodnevnog života kakav je slede�i: 

∗ Tekst je rezultat rada na projektu Antropološka ispitivanja komunikacije u savre-
menoj Srbiji, br. 147021, koji finansira MN RS.
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...Neposredno po povratku sa jednogodišnjeg boravka u Austriji, razgovarao sam sa jed-
nim biznismenom u tom velikom ispaštalištu koje nas zbližava, aerodromskoj �ekaonici. 
On je bio "Amerika je broj jedan" tip koji se žalio na to kako stranci posluju. Ispri�ao sam 
mu jednu pri�u. Rekao sam mu kako austrijski biznismeni koje sam ja upoznao, a koji 
su radili sa Amerikancima, poznaju naš jezik, gledaju naše TV emisije i filmove, �itaju 
naše knjige, listaju "Herald Tribune" i naše nedeljnike i magazine.  Oni su formirali teo-
rije o tome kakvi smo mi. Oni su znali o nama, o našim vezama izmeZu jezika i svesti, 
dok mi ništa nismo znali o njima. U poslovnim pregovorima gde X zna podosta o Y,  a 
Y ne zna gotovo ništa o X, ko ima prednost, pitao sam ga. Biznismen mi je kupio pivo.1

Navedeni primer sam po sebi svedo�i kako o zna�aju, tako i o uticaju, koji po-
pularna kultura ima konkretno u savremenom svetu. Filmovi, beletristika, �aso-
pisi, televizijske serije i druge mnogobrojne tvorevine koje spadaju u ovu oblast 
mogu, prema gore navedenom, �initi korpus na osnovu koga �e se iznositi zapa-
žanja i kreirati mišljenja o kulturi i dru�tvu �iji su oni proizvodi. Ovo sa sobom 
povla�i konstataciju da se kroz popularnu kulturu �esto izražavaju pogledi i sta-
vovi koji mogu biti opšte prihva�eni, uobi�ajeni, popularni i rasprostranjeni u 
jednom društvu. Kako Danlop navodi, razli�iti autori koji su se bavili ovom 
problematikom, kao što je recimo Berger, smatraju da se kroz popularnu kulturu 
izražava kultura ljudi koja obuhvata njihove vrednosti, ponašanje, a posebno vi-
dove zabave.2 Iz tog razloga je ova oblast vremenom i postala zanimljivo polje 
istraživanja za discipline poput sociologije i antropologije. Sociološka perspek-
tiva je, tako, zainteresovana za elemente popularne kulture koji su društveni, pa 
zato uglavnom stavlja akcenat na publiku koja je konzumira.3 Iako bi antropolo-
ški pristup, takoZe, mogao uklju�iti recepciju jednog proizvoda popularne kul-
ture u javnosti ili odreZenoj društvenoj grupi, u ovom radu je težište na samom 
proizvodu i rekonstrukciji odgovaraju�ih predstava koje su kroz njega izražene, 
a koje bi se mogle tretirati kao rasprostranjene i prihva�ene u ovom društvu i 
uslovljene odgovaraju�im socijalnim, ekonomskim i kulturnim kontekstom. 

Re� je o dve doma�e, televizijske serije, "Sre�ni ljudi" i "Porodi�no blago", 
koje su u vreme svog emitovanja uživale izvesnu popularnost. Ono što je karak-
teristi�no za obe navedene serije jeste upravo vreme njihovog snimanja i prika-
zivanja, kao i sli�an obrazac po kome su koncipirane, što su ujedno i osnovni 
razlozi njihovog izbora za analizu. Prva serija, "Sre�ni ljudi", je, kako prime�uje 
i M. �urkovi�, zanimljiva upravo po uvoZenju nove galerije tranzicionih likova, 

1 M. Agar, Language Shock – Understanding the Culture of Conversation. Harper-
Collins Publishers Inc. New York 1994: 24. 

2 D. Dunlop, Popular Culture and Methodology. Journal of Popular Culture.
Vol. IX, No 2, Fall 1975:  375. 

3 D. F. Gillespie, Sociology of Popular Culture: The Other Side of a Definition. 
Journal of Popular Culture, Vol. VI, Issue 2,  Fall 1972: 296. 
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poput novobogataša, biznismena i vlasnika raznih agencija.4 Ona je emitovana u 
periodu od 1993. do 1995. godine, koji je još poznat kao vreme tzv. prve tranzi-
cije, dok je druga, "Porodi�no blago"5, prikazivana od 1998. do 2001. godine, 
odnosno u poznijoj fazi ove tranzicije, ali delom zalazi i u period druge tranzici-
je. Pojam "prva tranzicija", naime, obeležava socijalne i ekonomske promene 
koje je ovo društvo iskusilo tokom devedesetih godina prošlog veka. Ovaj pe-
riod je još nazvan i periodom blokirane transformacije6, kada dolazi do procesa 
privatizacije i propadanja državnih preduze�a. S druge strane, takoZe treba ista-
�i da je ovo i vreme graZanskog rata, intenzivne kriminalizacije ekonomije, hi-
perinflacije itd. Stabilizacija ekonomskog sistema i ubrzana privatizacija karak-
teristi�ni su tek za period druge tranzicije, nekada nazvane i zakasnelom tran-
sformacijom7, koja nastupa od 2000. godine.8 Pomenute serije se, kao što se na 
osnovu vremena njihovog emitovanja vidi, vezuju najpre za period prve tranzi-
cije, pa �e u tom kontekstu biti i razmatrane.  

U obe serije re� je o odreZenoj porodici obi�nih ljudi, koji se suo�avaju sa 
svakodnevnim problemima vremena u kome žive, a koji su �esto egzistenci-
jalne prirode. Ovo bi ujedno bila i jedna od osnovnih tema oko koje se odvija 
radnja u njima. Identifikacija teme je, naime, �est pristup koji je kori��en u 
prou�avanju popularne kulture.9 Tema je bilo koji istaknuti element ili karak-
teristika grupe dela koji ima zna�aj za neki društveni ili kulturni problem.10

Zamerka koju Kavelti upu�uje ovom metodu jeste ta što izdvajanje teme pod-
razumeva ostavljanje po strani drugih elemenata, što za posledicu ima zane-

4 M. �urkovi�, Prva Petoletka: Doma�e televizijske serije i transformacija sistema 
vrednosti u tranziciji, Sociološki pregled, vol.XXXIX, no.4, 2005: 362. 

5 Serija od 2000. godine nosi naziv "Tajna porodi�nog blaga" i od tada se fokus pomera 
i na druge likove koji su sa svoje strane doprineli njenoj popularnosti kao što su, na pri-
mer, komi�ni par Tika �pic i �oša. Ovde se, meZutim, ograni�avam na period do 2000. 
godine i na likove koji su tada pretežno dominirali u seriji, a koji su, po mom mišljenju, 
relevantni za analizu u ovom radu. Za bliže informacije o samoj seriji v. M. �urkovi�, 
loc.cit. Kao i Internet stranicu:  http://www.imdb.com/find?s=all&q=porodicno+blago 

6 M. Lazi�, ^lite u postsocijalisti�koj transformaciji srpskog društva, U: Ra�ji hod: 

Srbija u transformacijskim procesima, Mladen Lazi� (prir.), Yeograd 2000:  33.
7 M. Lazi�, S. Cveji�, Promene društvene strukture u Srbiji: slu�aj blokirane post-

socijalisti�ke transformacije. U: Društvena transformacija i strategije društvenih gru-

pa: svakodnevica Srbije na po�etku tre'eg milenijuma, AnZelka Mili� (prir.), Institut 
za sociološka istraživanja, Beograd 2004: 40. 

8 O odnosu termina tranzicija i transformacija, te o njihovom analiti�kom i ekspli-
katornom potencijalu v. I. Erdei, Dimenzije ekonomije: prilog promišljanju privatiza-
cije kao socio-kulturne transformacije. u V. Ribi� (ur.), Antropologija postsocijali-

zma, Beograd 2007: 76-127. 
9 J. G. Cawelti, The Concept of Formula in the Study of Popular Culture. Jour-

nal of Popular Culture. Vol. 3. No. 3, 1969:  383. 
10 Loc. cit.  
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marivanje celokupne strukture odreZenog dela. S druge strane, ovaj autor se 
zalaže za primenu druga�ijeg metoda, a to je koncept formule. Za potrebe 
ovog rada smatram da je kombinacija ova dva pomenuta metoda najpoželjni-
ja.  Kao što je pomenuto, jedna od osnovnih tema u ovim serijama jeste život 
jedne porodice u tranzicijskom procesu. Ukoliko apstrahujemo i izanaliziramo 
ovaj zna�ajan deo radnje u obe serije, sti�emo uvid u na�in na koji su u doma-
�oj popularnoj kulturi predstavljene posledice tranzicije, a koje se posredno ti-
�u gubitnika i dobitnika ovog procesa. Pod okriljem pomenute teme, naime, 
nalazimo likove koji se u svom profesionalnom i privatnom životu sre�u sa 
drugim, razli�itim likovima, pa se na osnovu svih njih, njihove karakterizacije 
i meZusobnih odnosa, predstavlja i specifi�an na�in konceptualizacije gubitni-
ka i dobitnika tranzicije u doma�im televizijskim serijama. Namera mi je, da-
kle, da analizom ovih serija, odnosno na�ina na koji su likovi u njima predsta-
vljeni, doZem upravo do te konceptualizacije koja je ovim putem bila prezen-
tovana javnosti u datom vremenskom periodu. S obzirom na popularnost obe 
serije, koje su u više navrata i reprizirane na nacionalnoj televiziji, može se 
pretpostaviti da su takve konceptualizacije nailazile i na izvesno odobravanje i 
prihvatanje u ovom društvu.  

Ovde, zatim, nastupa koncept formule koji bih ograni�ila isklju�ivo na pret-
hodnu izdvojenu temu. Na taj na�in, bile bi identifikovane formule po kojima je 
jedna ista tema strukturirana u dve razli�ite serije, što dalje daje osnov za izvo-
Zenje zaklju�aka o na�inu na koji je ta tema obraZena i predstavljena u jednom 
obliku doma�e popularne kulture. Ukoliko obr�timo pažnju na na�in na koji se 
o gubitnicima i dobitnicima tranzicije govori u razli�itim medijima i javnim dis-
kursima, uo�i�emo da se sa dobitnicima pretežno poistove�uju tajkuni, bogataši 
i krupni biznismeni, dok se kao gubitnici ocenjuju uglavnom nezaposleni i eko-
nomski degradirani, bilo da su to mladi ili starije osobe. Ova �injenica ukazuje 
na to da se gubitnici i dobitnici, pre svega, sagledavaju u ekonomskom klju�u. 
Kakva se njihova konceptualizacija plasira kroz popularnu kulturu u ovom dru-
štvu, i u kojim se sve kodovima gubitnici i dobitnici ovde mogu tuma�iti, jesu 
pitanja koja se nalaze u osnovi ovog rada. 

Karakterizacija likova u serijama 

U obe serije se jasno može pratiti razli�ita konceptualizacija državnih 
preduze�a i privatnih firmi koje po�inju postepeno da se formiraju. UviZa se 
specifi�an na�in poslovanja u njima, odnosi koji vladaju meZu zaposlenima, 
pa se posredno vrši i  njihovo vrednovanje. Najzna�ajniji, paradigmati�ni lik 
za analizu serije "Sre�ni ljudi" je ujedno i glavni lik, Vukašin Golubovi�. Pu-
tem njega i njegove li�ne transformacije od kadra u državnom preduze�u do 
zaposlenog u privatnoj firmi predstavljeno je i intenzivnije pojavljivanje pri-
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vatnog preduzetništva u ovom društvu. Njegovim odnosom i snalaženjem u 
novim životnim okolnostima sti�e se uvid u na�in opažanja i vrednovanja tih 
okolnosti, kao i onih sa kojima se on na tom svom putu sre�e, a koji su na spe-
cifi�an na�in ocenjeni kao gubitnici ili dobitnici vremena u kome žive.   

Vukašina Golubovi�a na po�etku upoznajemo kao kancelarijskog radnika, 
vi�e stru�ne spreme, koji dvadeset godina radi u jednom preduze�u kao samo-
stalni referent. Predstavljen je kao �ovek koji nastoji da poštuje pravila, iako 
je slabo pla�en. Ina�e je obi�an, porodi�ni �ovek, po prirodi veseljak koji sa 
ženom i dvoje dece živi u iznajmljenom stanu. Još jedna od dominantnih crta 
koja mu se pripisuje jeste stalna zabrinutost usled velikih dugova i poprili�na 
ekonomska degradiranost. Reklo bi se da ovaj lik predstavlja prose�nog poje-
dinca u datom vremenskom periodu i okolnostima u kojima se ovo društvo 
našlo. Vuka�in ve� na po�etku serije dobija otkaz u državnoj firmi u kojoj je 
bio zaposlen i prinuZen je da posao traži na drugoj strani. 

Dok na osnovu lika Vukašina Golubovi�a imamo mogu�nost da pratimo 
predstave o svetu privatnika, lik njegove žene, Lole Golubovi�, nas vodi kroz 
pri�u o državnom sektoru.  Za predstavljanje državnih preduze�a i do�arava-
nje stanja u njima, kao i njihovog na�ina poslovanja, ilustrativno je obratiti 
pažnju na odnos koji ovde postoji prema onima na vode�im funkcijama. Tako 
imamo upravnika firme, u kojoj radi Lola Golubovi�, koga zaposleni meZu 
sobom zovu Glavonja i Frenki (skra�eno od Frankenštajn). Ovakve, reklo bi 
se, pogrdne nadimke su mu nadenuli, budu�i revoltirani njegovim nastojanjem 
da održi radnu disciplinu i uvede red. Ovaj upravnik, ipak, uživa odreZeni 
autoritet, pa se može re�i da zaposleni od njega još uvek zaziru. Ovo ne važi i 
za neposrednog šefa odeljenja u kome radi Lola. Ovaj lik je predstavljen kao 
neuticajni starac, nagluv i smušen. Nadimak "Sultan" nadenut mu je iz sprdnje 
s obzirom da su pod njegovim nadzorom isklju�ivo žene u tzv. �ezi�kom ode-
ljenju nad kojima on nema nikakav autoritet. 

Na osnovu do sada navedenog lako je ste�i uvid u to kako je u seriji predsta-
vljeno stanje državne firme o kojoj je re�. Vidimo da su glavne odlike nerad, 
nepoštovanje i neuvažavanje autoriteta, a �esto se isti�e i materijalno neulaganje 
u preduze�e, kao i veliko nezadovoljstvo prihodom koji se ovde ostvaruje. S 
druge strane, za napredovanje �esto nisu zaslu[ni li�ni i profesionalni kvaliteti 
ve�, kako je predstavljeno, slu�ajan i povoljan sticaj okolnosti ili favorizovanje 
pojedinaca na osnovu intimnih odnosa sa nadreZenima. Uzrok ovakvog predsta-
vljanja situacije u državnoj firmi treba tražiti u odgovaraju�em kontekstu pored 
koga treba uklju�iti i dijahronu perspektivu, odnosno uslove koji su na ovom 
polju postojali u vremenu koje je prethodilo prvoj tranziciji. Pod ovim uslovima 
podrazumevaju se, najpre, specifi�ni odnosi izmeZu poslodavca i zaposlenih. 
Poslodavac je u ovom slu�aju bila država na koju je padala sva odgovornost u 
ekonomskom zbrinjavanju zaposlenih, koji su, s druge strane, uživali zna�ajnu 
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zaštitu radni�kog zakonodavstva.11 Ovakva "uljuljkanost" je proizvela veliki 
broj neradnog sveta koji za uzvrat gotovo da nije davao ništa svom neposred-
nom poslodavcu, odnosno preduze�u u kome je bio zaposlen. U takvoj atmosfe-
ri je do�ekana i prva tranzicija sa kojom se odvija postepena devastacija držav-
nih preduze�a, gde se sada više ne poštuje obaveza ekonomskog zbrinjavanja, a 
što je najpre oli�eno u ispla�ivanju minimalnih zarada. 

Uo�ljivo je, meZutim, da se likovi u seriji koji su zaposleni ovde, na prvi 
pogled, ne vrednuju nužno kao gubitnici tranzicije. Oni su više indikativni za 
stanje u kome se jedna državna firma nalazi i u krajnjoj liniji bi se mogli sma-
trati gubitnicima s obzirom na nezavidni ekonomski položaj u kome se nalaze 
kao deo tog kolektiva. Ova �injenica, meZutim, kao da nije dovoljna da se oni 
kategori�ki ozna�e kao gubitnici. Na prvom mestu bitno je da su oni uspeli da 
zadrže svoje, kakvo-takvo, radno mesto. U skladu sa tim, predstavljeno je da 
zaposleni u državnim preduze�ima nastavljaju da uživaju u dokolici i indolen-
ciji prema radu, iako nezadovoljni svojim finansijskim stanjem. Iz toga se mo-
že izvesti preliminarni zaklju�ak da u ovoj doma�oj seriji ekonomska degradi-
ranost nije uzeta kao jedini pokazatelj toga ko je gubitnik tranzicije i da se on 
ovde pre razmatra u druga�ijem klju�u.

Zato je naro�ito indikativno razmotriti one likove koji bi se, isklju�ivo po 
svom ekonomskom položaju, mogli svrstati u dobitnike tranzicije, a koji su ma-
hom privatnici.12 Kao primer se može navesti vlasnik kafane, Ili�, koji je pred-
stavljen kao neobrazovan, sirov, prost i ženskaroš. Karakteriše ga snishodljiv 
odnos prema bogatim gostima njegove kafane, kao i nesreZen privatni život, bu-
du�i da ima izuzetno ljubomornu ženu. Ili� je, takoZe, prinuZen da pla�a reket 
mafiji, pa je predstavljen i kao lik koji nije uspeo da sa�uva svoje dostojanstvo, 
s obzirom da trpi torturu, i na kraju njegov lokal biva dignut u vazduh. Pored 
njega, izdvaja se i šef detektivske agencije, Despotovi�, koji, iako ne posebno 
ekonomski potkovan, namerava da razvije privatni biznis, što bi mu donelo zna-
�ajne prihode. Njega karakterišu pohlepa, nervoza i lažna samouverenost, budu�i
da obe�ava poslove koje ne može da obavi. I ovaj lik je predstavljen kao neko ko je 
izgubio dostojanstvo jer i on na kraju trpi maltretiranje od mafije sa kojom je pret-
hodno sklopio posao. Na kraju treba pomenuti i samog pripadnika mafije kao 
jednog od likova materijalno obezbeZenih privatnika. To je Ozren Soldatovi�, 
koji, iako veoma imu�an i mo�an, vodi prili�no haoti�an privatni život, budu�i 
da sumnja da ga sopstvena žena truje i da se planira njegovo ubistvo, pa tako 
postaje i paranoi�an. Ukoliko posmatramo navedene likove zajedno, uo�ava se 

11 B. Žiki�, Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi. Kulturna konceptualizacija pojma pri-
vatnik u Srbiji. u V. Ribi� (ur.) Antropologija postsocijalizma, Beograd 2007: 56. 

12 O razvoju privatnog preduzetništva u Srbiji, njegovom obliku tokom socijali-
zma, kao i nekih njegovih savremenih oblika v. M. Mati�, Privatno preduzetništvo u 
savremenoj Srbiji.  Antropologija, no. 3. Beograd 2007: 86-96. 
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da ih karakterišu izuzetno nesreZeni socijalni odnosi, kako poslovni, tako i pri-
vatni, zatim sumnjivi moral, takoZe na profesionalnom i privatnom planu, koji 
je uslovio stalnu paranoju, što zajedno uzev implicira nedostojanstven život.  

U seriji se, dakle, može zapaziti zna�ajno insistiranje na moralnoj problema-
ti�nosti poslova koji omogu�avaju ostvarivanje ve�eg materijalnog prihoda. 
Ovo je svakako u vezi sa socijalnim uslovima u kojima se odvijala prva tranzi-
cija, a koji se ogledaju u graZanskom ratu, sankcijama, sivoj ekonomiji, inten-
zivnoj pojavi kriminala i boga�enjem onih koji su bili uklju�eni u takve aktiv-
nosti u ovom periodu. Putem na�ina na koji je predstavljen u seriji, vidimo da se 
i poslovni, ali i privatni položaj onih koji su se ekonomski uzdigli, stoga opaža 
kao neizvestan i opasan. U takav svet ulazi Vukašin Golubovi�, zaposlivši se u 
pomenutoj detektivskoj agenciji. U po�etku mu ovi poslovi idu od ruke i on 
ostvaruje znatno bolji prihod nego u preZašnjem preduze�u. Ipak, na kraju Vu-
kašin shvata da ne može da se uklopi i pronaZe u tom, za njega, novom svetu u 
kome se našao i napušta taj posao. Kako sam kaže: "Ovo je vreme blefera, foli-
ranata i kockara". Budu�i da on to nije, nije uspeo ni da se pronaZe u takvom 
na�inu života, pa otuda vidimo da je problem koji on ima sa tim svetom pre sve-
ga eti�ke prirode. Vukašin je na kraju predstavljen kao �ovek koji ima svoj mir, 
koji je uspeo da sa�uva svoju porodicu i dostojanstvo. Nakon što je napustio po-
sao u privatnoj agenciji, u seriji ostaje nedore�eno kako je dalje privreZivao.  

MeZutim, treba napomenuti da moralna problemati�nost ne važi isklju�ivo 
za privatnike, ve� i za one zaposlene u državnom preduze�u, ako uzmemo u 
obzir na�in na koji su likovi i njihovi meZusobni odnosi tu predstavljeni. Uko-
liko ovu seriju sagledamo zajedno sa slede�om, pokaza�e se, zapravo, da se 
moralna problemati�nost ne vezuje isklju�ivo za profesionalni položaj koji 
osoba ima, te da ju je nemogu�e kategori�ki vezivati ili za državni ili za pri-
vatni sektor. To zna�i da u ovim serijama nije re� o, na primer, osuZivanju 
privatnika i idealizovanju rada u državnom preduze�u, ve� generalno o ocenji-
vanju novonastalih okolnosti i onih koji su se u njima našli.  

Ako, dakle, obratimo pažnju na drugu seriju, "Porodi�no blago", uvide�e-
mo sli�an na�in na koji su predstavljeni likovi, kako u državnom, tako i u pri-
vatnom sektoru. I ovde prepoznajemo istu temu kao u "Sre�nim ljudima", ko-
ja se odnosi na život jedne porodice u odgovaraju�im socijalnim okolnostima. 
Glavni lik je opet otac porodice, Gavrilo Gavrilovi�, s tom razlikom što je on 
zaposlen u državnom sektoru. Gavrilo je, takoZe, porodi�an �ovek, pripadnik 
srednje klase koji uživa dobru reputaciju. Za razliku od Vukašina Golubovi�a, 
on ima visoku stru�nu spremu i nalazi se na položaju direktora. Predstavljen 
je kao po�ten �ovek koji mirno spava. Njegova karakterizacija je naro�ito do-
�arana skromnim automobilom koji vozi, a koji je postavljen spram ostalih 
luksuznih kola koja su u vlasništvu drugih na sli�nim pozicijama.  

Preduze�e u kome je Gavrilo zaposlen ne nalazi se, meZutim, u povoljnim 
okolnostima. Radnici štrajkuju i o�ekuju brza i povoljna rešenja po svoj mate-
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rijalni položaj. Oni su i ovde predstavljeni kao neradnici ali i kao agresivni, pa 
oni na vode�im položajima sada po�inju �ak da zaziru od njih. Pored Gavrilo-
vi�a, bitan je lik generalnog direktora ovog preduze�a. To je Govedarevi� koji 
bi se mogao opisati kao Gavrilovi�eva sušta suprotnost. Predstavljen je i kao 
neko ko je po�eo karijeru za volanom, pa se dalje, na svakojake na�ine, probi-
jao do vode�ih pozicija, kao �lan tri suprotstavljene politi�ke partije itd. Za 
njega je, takoZe, karakteristi�no to da ima poprili�no haoti�an li�ni život, sa 
ljubomornom ženom i pohlepnom ljubavnicom. Još jedan od upe�atljivih liko-
va je sekretarica Duda, koja je došla u glavni grad sa pirotskim naglaskom i 
koja je, kako sama kaže, pošteno platila posao na kome sada ništa ne radi.  
Ova dva poslednja lika su dobar pokazatelj toga kakva moralna problemati�-
nost važi za zaposlene u državnom sektoru.  

Posmatrano u komparativnoj perspektivi sa prethodnom serijom vidimo da 
se predstavljanje odnosa i na�ina poslovanja u državnom sektoru nije mnogo 
promenilo. U državnom preduze�u i dalje vlada nerad i nered sude�i po liko-
vima koji su u njemu zaposleni. Istina, jedini izuzetak ovde je Gavrilo Gavri-
lovi� koji nastoji da izaZe na kraj sa takvim radnim okruženjem. Ostali likovi 
svoj položaj duguju vezama i novcu, a ne li�nim zaslugama i obrazovanju. Ni 
ovde, meZutim, nije mogu�e na�i lika za koga bi se kategori�ki moglo konsta-
tovati da je u seriji smešten meZu gubitnike u novonastalim prilikama koje je 
donela tranzicija, iako je državno preduze�e, o kome je ovde re�, na ivici pro-
pasti i opstaje zahvaljuju�i razli�itim improvizacijama.  

Kada je re� o privatnom sektoru, u ovoj seriji je, za razliku od prethodne, su-
pruga glavnog lika uklju�ena u ovu sferu. Valerija Gavrilovi� je, naime, advo-
kat i ima svoju kancelariju. Ovaj lik ujedno je i potvrda da moralna problema-
ti�nost nije odlika isklju�ivo privatnika. Ona je, naime, za razliku od privatnika 
u prethodnoj seriji, predstavljena kao ozbiljna, poslovna žena koja savesno oba-
vlja svoj posao. S druge strane, treba pomenuti lik Listera kao imu�nog privat-
nika, vlasnika firme, koji je predstavljen kako "trza na sirene" tj. strahuje od po-
licije, paranoiše i ne spava mirno. Na li�nom planu mu bliski ljudi okre�u leZa. 
Ovde, zna�i, imamo dva dijametralno razli�ita slu�aja koji se vezuju za privatnu 
sferu, od kojih je jedan pozitivno, a drugi negativno vrednovan. 

Ko su na kraju gubitnici, a ko dobitnici? 

U obe do sada opisane serije identifikovana je, dakle, ista tema kroz koju 
se predstavlja borba za egzistenciju jedne porodice u odgovaraju�im socijal-
nim uslovima i okolnostima. Ti uslovi se u jednom slu�aju odnose na raniji 
period prve tranzicije, a u drugom na vreme koje se nalazi na prelomu izmeZu 
prve i druge tranzicije, ali je ovde ozna�eno kao pozni period prve tranzicije. 
Kako bi se ova tema sagledala na primeru datih serija, potrebno je uporediti 
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formule po kojima je ona u njima koncipirana. Kada govori o pojmu formule 
Kavelti misli, pre svega, na literarnu formulu koju prepoznajemo u odreZe-
nom žanru popularne kulture kao što su, na primer, detektivski romani. For-
mula se, po ovom autoru, s jedne strane, odnosi na konvencionalan na�in treti-
ranja neke odreZene stvari ili osobe koji je u direktnoj vezi sa odgovaraju�im 
kulturnim kontekstom i vremenskim periodom.13 S druge strane, ovaj koncept 
referira na uobi�ajeni zaplet u odreZenom žanru koji ne mora nužno zavisiti 
od specifi�ne kulture ili vremena.14 Oba ova koncepta bi�e iskori��ena ovde 
kako bi se dve predstavljene serije uporedile, odnosno kako bi se sagledalo 
opažanje gubitnika i dobitnika u ovim tvorevinama popularne kulture. 

U obe serije su, dakle, identifikovani likovi koji su karakterizovani na od-
reZeni na�in, odnosno koji su predstavljeni po odgovaraju�im konvencijama u 
vremenu kada su serije snimane i prikazivane. Videli smo da se oni mogu po-
deliti na one koji pripadaju državnom kadru i one koji spadaju u privatni sek-
tor. Drugim re�ima, u obe serije se iskristalisao konvencionalan na�in tretira-
nja onih koji spadaju u te dve pomenute grupe, što je u direktnoj vezi sa soci-
jalnim, ekonomskim i kulturnim kontekstom datog perioda. Likovi karakteri-
sti�ni za državna preduze�a, na prvom mestu, odaju sâmo stanje u kome se ta 
preduze�a nalaze. Vidimo da se oni predstavljaju kao neradnici koji nemaju 
ose�aj odgovornosti prema sopstvenom poslu i firmi. Oni su mahom lenji i 
nezainteresovani i bez poštovanja prema nadreZenima. Na osnovu svega toga, 
predstavljeno je da u državnim preduze�ima vladaju neprofesionalni odnosi, 
neradni�ka atmosfera i poprili�no anarhi�ne okolnosti. Privatnici, takoZe, nisu 
bolje prošli po formuli koja je ustanovljenja za njihovu karakterizaciju. Oni 
su, iako materijalno u boljem položaju, uglavnom paranoi�ni, odlikuje ih gu-
bitak dostojanstva i izrazito narušeni socijalni odnosi i život. Formula po kojoj 
su obe navedene grupe tretirane pokazuje da su za njih karakteristi�ni razli�iti 
oblici moralne problemati�nosti. Na profesionalnom planu to su najpre ilegal-
ne radnje i aktivnosti, koje se mogu prepoznati u oba sektora. Ovakvo predsta-
vljanje situacije je razumljivo s obzirom na kontekst 90-ih godina prošlog ve-
ka, kada se odvijala zna�ajna kriminalizacija privrede potpomognuta, izmeZu 
ostalog, graZanskim ratom i ekonomskom izolacijom.15 Karakterizacija svih 
ovih likova zajedno daje, najpre, uvid u jednu sferu društvenog života kakva 
je predstavljena u datim serijama, a koja se odnosi na borbu za egzistenciju u 

13 J. G. Cawelti, Adventure, Mystery and Romance. Formula Stories as Art and 

Popular Culture. The University of Chicago Press, Chicago 1976: 5. 
14 Ibid, 6. 
15 M. Lazi�, S. Cveji�, Promene društvene strukture u Srbiji: slu�aj blokirane post-

socijalisti�ke transformacije. U: Društvena transformacija i strategije društvenih gru-

pa: Svakodnevica Srbije na po�etku tre'eg milenijuma, AnZelka Mili� (prir.), Institut 
za sociološka istraživanja, Beograd 2004: 46.

__________________________________________________ 
Nova srpska antropologija 10: antropologija TV serija - 34



VESNA �RI}UNOVI_

�������������	
� ������� �.�. ���. 4. ��.1 (2009)

116

uslovima tranzicije. Ovim putem se posredno i na specifi�an na�in govori o 
novonastalim okolnostima, na�inima rada i gubitnicima i dobitnicima koji su 
se u tom procesu iskristalisali. U obe serije se, s druge strane, izdvajaju glavni 
likovi, Vukašin i Gavrilo. Na�in na koji su oni tretirani se najbolje uo�ava
kroz zaplet putem koga se otkriva još jedna formula koju serije slede. 

Ako, dakle, obratimo pažnju na zaplet u ovim serijama, uo�i�emo zna�ajne
sli�nosti. U obe, naime, zaplet nastaje kada glavni likovi istupaju na neki na�in
iz svog dotadašnjeg mirnog, socijalno prihvatljivog i neproblemati�nog na�ina
života. U prvom slu�aju, Vuka�in to �ini zaposlivši se u privatnoj firmi kada je 
prinuZen da na sebe preuzme socijalnu tipizaciju blefera i foliranta, kako su 
mahom predstavljeni oni sa kojima se ovde sre�e. U drugom, kada se Gavrilo 
nepromišljeno odlu�uje na finansijski potez koji se može opažati kao moralno 
problemati�an, pa rizikuje da bude i sam tipiziran kao muvator i lopov. Oba 
glavna lika su, zna�i, u delikatnoj situaciji da preZu iz kategorije pozitivno tipi-
ziranih u kategoriju negativno tipiziranih, što bi ih, s druge strane, poistovetilo 
sa gore pomenutim likovima. Upravo na tom svom putu suo�avaju se sa takvim 
svetom u koji rizikuju da uZu i �to više imaju uvid u njega, to im je odbojniji. 
Na kraju oba lika uspevaju da ostanu u kategoriji pozitivno vrednovanih, ogra-
divši se i uspešno odolevši na�inu života koji im se ukazao. U tom smislu, indi-
kativno je to što Gavrilo u jednom trenutku kaže: "Hvala bogu još uvek imam 
�ime da se pohvalim: poštenim imenom, zdravom pame�u i dostojanstvom".  

Kroz radnju obe serije i Vukašin i Gavrilo se suo�avaju sa brojnim teško-
�ama u svom nastojanju da obezbede egzistenciju za sebe i svoju porodicu, i 
to �ak u tolikoj meri da je o njima, na prvi pogled, mogu�e razmišljati kao o 
gubitnicima. Oni tek na kraju istupaju kao dobitnici u celoj pri�i budu�i da su, 
uprkos teškom vremenu i velikim iskušenjima, uspeli da o�uvaju odgovaraju-
�e vrednosti poput li�nog mira, dostojanstva i morala.  Na taj na�in i nazivi 
samih serija na kraju dobijaju svoje puno zna�enje i smisao. Vukašin i njego-
va porodica su sre'ni ljudi jer su sa�uvali svoje dostojanstvo, mir i poštenje u, 
po njih, nepovoljnim socijalnim okolnostima. Gavrilo je, o�uvavši svoju poro-
dicu i povrativši svoj miran san, sa�uvao i najve�e blago koje ima, blago po-

rodice.  Ova �injenica otkriva da se u obe serije dobitnici tranzicijskog proce-
sa ne sagledavaju isklju�ivo u ekonomskom klju�u. Kako se, meZutim, opaža-
ju ostali, ovde navedeni, likovi od kojih neki spadaju u državni, a neki u pri-
vatni sektor? Da li su oni gubitnici ili dobitnici tranzicije? Treba još jednom 
ista�i da se svi likovi u obe serije sagledavaju holisti�ki, odnosno u celini koja 
se proteže i na profesionalni i na privatni život, i da su u tom svetlu i vredno-
vani. Ovo naro�ito važi za one koji bi se isklju�ivo na osnovu svog ekonom-
skog statusa ozna�ili kao dobitnici tranzicije. Ukoliko se na njih obrati pažnja, 
uo�ava se da se za njih vezuje osnovna opozicija: 

EKONOMSKI (PROFESIONALNI)  USPEH : PRIVATNI NEUSPEH 
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U prvi plan je kod "ekonomkih" dobitnika istaknuto to da su izgubili ele-
mentarne vrednosti koje novac nije mogao da im nadoknadi, kao što su na, pr-
vom mestu, li�ni mir i dostojanstvo. Štaviše, ispada da je njihovo povoljno ma-
terijalno stanje �ak doprinelo ovom gubitku i njihovoj negativnoj evaluaciji. Na 
osnovu date karakterizacije vidi se da njihov profesionalni položaj nosi sa so-
bom izvesnu nesigurnost, neizvesnost i opasnost. Ovo, takoZe, treba dovesti u 
vezu sa �injenicom da je tokom 90-ih godina boga�enje malog stratuma pojedi-
naca bilo �esto uslovljeno ekonomskim aktivnostima povezanim sa ratom i kr-
šenjem meZunarodnih sankcija.16 U skladu sa tim je i ekonomski uspeh u perio-
du prve tranzicije bio podložan sumnji i oceni da je postignut  politi�kim, van-
zakonskim, sivoekonomskim i kriminalnim sredstvima i da nije posledica uspe-
šne investicije koja donosi legalni prihod.17 Ako, meZutim, likove koji su "eko-
nomski" dobitnici u serijama posmatramo samo u svetlu njihovog privatnog ži-
vota, ukazuje nam se slika paranoi�nog, nedostojanstvenog, otuZenog, usamlje-
nog pojedinca, bez prijatelja i porodice na koje može da se osloni. Ukoliko njih 
zatim sagledamo kroz, gore navedenu, poruku serija o tome šta je neophodno da 
bi se o nekome razmišljalo kao o dobitniku procesa tranzicije, izvodi se zaklju-
�ak da su oni pre gubitnici ovog procesa. Ipak, nemogu�e je zanemariti njihov 
povoljan ekonomski status, pa bi kona�an zaklju�ak bio da su oni samo delimi�-
no dobitnici tranzicije, s obzirom da se, kao što smo videli, veliki zna�aj pridaje 
i drugim aspektima društvenog uspeha, a ne samo ekonomskom. Ukoliko upo-
redimo karakterizaciju likova iz državnog i privatnog sektora u obe serije, uo�a-
vamo da se oni razlikuju samo po jednoj stavki – ekomonskoj. 

DRŽAVNI SEKTOR      PRIVATNI SEKTOR 
ekonomska degradacija     ekonomska obezbeZenost 

moralna degradacija           moralna degradacija 
                

Na osnovu dosadašnje analize istaknuto je da moralna problemati�nost va-
ži za likove koji su uklju�eni u oba navedena sektora. Zato se kao osnovna 
opozicija izmeZu njih može uvesti slede�a:

EKONOMSKI DOBITNICI   :  EKONOMSKI GUBITNICI 
privatni sektor        državni sektor 

S druge strane, videli smo da se dobitnici ne vrednuju isklju�ivo u eko-
nomskom klju�u, te da i druge vrednosti igraju zna�ajnu ulogu u obe serije po 

16 Ibid, 43.  
17 I. Kova�evi�, Tranziciona legenda o dobitnicima.  Etnoantropološki problemi.

n.s. vol. 1, sv. 2, Beograd 2006: 22. 
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pitanju ozna�avanja nekoga kao gubitnika ili dobitnika. Iz tog razloga treba 
izneti još jednu opoziciju: 

MORALNI DOBITNICI   :   MORALNI GUBITNICI
pojedinci                    privatni, državni sektor

Na osnovu glavnih likova u obe serije videli smo da se kao, uslovno re�eno,
moralni dobitnici izdvajaju samo pojedinci koji su uspeli da o�uvaju odgovaraju�e
vrednosti. Može se re�i da se ovim šalje poruka o izuzetno delikatnom poduhvatu 
balansiranja izmeZu poslovnog i privatnog života i o�uvanja odgovaraju�ih eti�-
kih standarda u uslovima tranzicije. Pojedinci kojima je to pošlo za rukom se, 
dakle, smatraju na neki na�in dobitnicima, i to se u obe serije stavlja ispred eko-
nomskog uspeha. Posmatrano u ovom svetlu, oni koji se vezuju za državni sek-
tor predstavljaju dvostruke gubitnike, i u ekonomskom i u moralnom pogledu. 
Ovim se uvode naznake nepovratnog propadanja državnih preduze�a u datom 
periodu.18 Dakle, s obzirom na ekonomsku i moralnu degradaciju, zaposleni u 
državnom sektoru su sigurno na dobrom putu da budu ozna�eni kao apsolutni 
gubitnici tranzicijskog procesa.  

Ukoliko navedene opozicije dovedemo u vezu putem semioti�kog kvadra-
ta19, ukazuju se nove poruke koje se u serijama šalju.  

Budu�i da je ve� istaknuto da su ekonomski dobitnici �esto moralni gubit-
nici, što pokazuje deiksis "laž", bitan je odnos koji nosi deiksis "tajna", a to je 
da su moralni dobitnici zapravo ekonomski gubitnici. Poruka serija tako glasi 
da su u periodu prve tranzicije, moral i ekonomski uspeh nepomirljive katego-
rije, što je razumljivo s obzirom na dati kontekst o kome je ve� bilo re�i. S 
druge strane, vidimo da se u tvorevinama popularne kulture prednost, ipak, 
daje moralnim dobitnicima. TakoZe se pokazalo da su apsolutni gubitnici oni 
koji su ekonomski i moralni gubitnici, kako su predstavljeni likovi u držav-
nom sektoru. Ovo još jednom ukazuje na na�in njihovog opažanja i vrednova-
nja u serijama. Apsolutnih dobitnika nema ni u jednoj seriji, ali se zato šalje 

18 Uzroci ovakvog propadanja su, svakako, višestruki i granaju se od politi�kih, 
preko ekonomskih do društvenih. �italac se sa njima opširnije može upoznati u slede-
�oj studiji: S. Naumovi�, On the heaviness of feathers, or what has culture got to do 
with the failure to establish an organic poultry production business in contemporary 
Serbia? Etnoantropološki problemi, n.s. vol.1, no. 1. Beograd 2006: 103-124. 
19 Semioti�ki kvadrat, najjednostavnije re�eno, predstavlja logi�ki model po kome se 
strukturira odgovaraju�e zna�enje. Horizontalne ose u ovom logi�kom modelu �ine 
maksimum poželjnih crta identifikacije (gornja) i manjak u kvalitetima (donja). Deik-
sisi "tajna" i "laž" (vertikalne ose) ovde predstavljaju ose implikacije koje daju važna 
obaveštenja, a nekada i krajnja rešenja. Opširnije o semioti�kom kvadratu v. D. Anto-
nijevi�, Zna�enje srpskih bajki, Etnografski Institut SANU, knj. 33, Beograd: 1991. 
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poruka ko to mogu biti. Tu su, zna�i, ekonomski dobitnici koji su uspeli da 
svoj imetak ostvare na društveno prihvatljiv i neproblemati�an na�in.20 Ovo 
se, dakle, ukazuje kao mogu�nost, možda u nekom narednom periodu, pa bi 
analiza neke nove serije iz vremena druge tranzicije, možda, mogla da pokaže 
da li je napravljen pomak i u tom pravcu.
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Vesna Trifunovi�
The conceptualization of winners and losers of transit ion  

in popular culture 

This paper is about the reconstruction of social presentations (picture, vision) of 
losers and winners of transition based on the products of the popular culture such as 
the domestic TV series. The given picture was considered in the context of the 1990s, 
when those TV series were filmed and aired (broadcast), which means that they are 
typical, primarily, for the period of the so-called first transition. The analysis meant 
the abstracting one of the dominant themes in both TV series which refers to a certain 
family of ordinary people, faced with the everyday problems of the time their time, 
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and those problems being mainly existential ones. The identification of the messages 
about losers and winners of transition, which was being sent through these TV series, 
was later continued by establishing a formula based on which the mentioned theme 
(subject) was structured, and in the end completed by putting in connection the perce-
ived oppostitions via semiotic square. The conceptualization of losers and winners of 
transition, which is the result of this paper, in no way implies that this vision of theirs 
is the only and the dominant one in this society. On the other hand, it certainly exists 
(existed) in the given moment and context and as such it came to surface through do-
mestic TV series as the product of popular culture, through which often widespread 
and popular attitudes of a society are expressed.  

Key words: popular culture, first transition, losers, winners, domestic TV series 
(shows) 

Vesna Trifunovi�
 La conceptualisation des perdants et  des gagnants de la tran-

sit ion dans la cul ture populaire 

Dans ce travail il s’agit d’une reconstruction des représentations sociales sur les 
perdants et les gagnants de la transition établie à partir des creations de la culture po-
pulaire telles que les séries télévisées serbes. Les représentations en question sont exa-
minées dans le contexte des années 90 du siècle dernier, lorsque ces séries ont été 
filmées et diffusées, ce qui signifie qu’elles sont caractéristiques, avant tout, de la 
période appelée de la première transition. Notre analyse entendait extraire l’un des 
thèmes dominants des deux séries, thème traitant la vie d’une famille de simples gens, 
confrontés aux problèmes quotidiens de l’époque où ils vivent, problèmes principale-
ment de nature existentielle. L’identification des messages sur les perdants et les gag-
nants de la transition, diffusés par ces séries, s’est poursuivie par l’établissement de la 
formule selon laquelle le thème évoqué est structuré. L’analyse s’est enfin achevée 
par la mise en rapport des oppositions relevées grâce au carré sémiotique. La concep-
tualisation des perdants et des gagnants de la transition, à laquelle a amené ce travail, 
n’implique aucunement que la vision qu’elle offre soit la seule ou dominante dans cet-
te société. D’autre part, elle a certainement existé dans le moment et le contexte 
donnés et en tant que telle est remontée à la surface par le moyen des séries télévisées 
en tant que créations de la culture populaire à travers lesquelles s’expriment souvent 
les positions populaires et répandues dans une société.   

Mots-clés:  culture populaire, première transition, perdants, gagnants, séries serbes 
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Типизација приватника у периоду прве 
транзиције: пример домаћих серија∗ 

Рад се бави типизцијом и концептуализацијом приватника у периоду 
90-их година прошлог века, који је још познат под називом прва 
транзиција или период блокиране трансформације. Реконструкција 
поменуте концептуализације заснована је на социјалним типовима 
који се јављају у специфичној творевини из домена популарне 
културе, односно у домаћим телевизијским серијама, од којих су за 
анализу изабране „Срећни људи“ и „Породично благо“. На основу 
социјалних типова у поменутим серијама прати се концептуализација 
приватника у раном и позном периоду прве транзиције. Поред тога, 
пажња је усмерена и на евентуалне промене у концептуализацији 
приватника између два наведена периода. 

Кључне речи:  

Прва транзиција, приватници, социјални 
типови, концептуализација, домаће серије  

Увод 

Популарна култура је у многим дисциплинама препозната као 
занимљиво и значајно поље истраживања. Угао посматрања и интересовања 
многобројних истраживача условио је најразличитије приступе, па самим тим 
и дефиниције дате проблематике. Иако се овај рад не тиче искључиво 
популарне културе, материјал на коме је заснован се директно сврстава у тај 
домен, те обавезује да се осврнемо и на одговарајуће одређење овог појма које 
би овде било релевантно. У том смислу, Бергерова дефиниција, иако се може 
сматрати широком, даје добре смернице за пут којим намеравам да кренем. 

                                                        
∗ Текст је резултат рада на пројекту Антрополошка испитивања комуникације у савременој 
Србији, бр. 147021, који у целини финансира МНТР РС. 
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Како Бергер наводи, популарна култура је „култура људи, односно, њихово 
понашање, вредности и нарочито начин забаве, а не само одређене уметничке 
форме допадљиве великом броју људи.“1 Може се, дакле, констатовати да 
популарна култура, између осталог, даје израз прихваћеним, 
распрострањеним и уобичајеним погледима и ставовима у једном друштву. 
Ово, такође, увиђа и Данлоп по коме је и популарна уметност, као један од 
облика популарне културе, у својој бити конвенционализована и углавном 
потврђује одвећ познате вредности и ставове.2 Имајући ово на уму, дакле, 
приступила сам специфичној творевини из области популарне културе, тј. 
домаћим телевизијским серијама, са циљем стицања увида у одговарајуће 
друштвене представе на које у њима наилазимо. Представе које ме интересују 
тичу се типизације приватника у одређеном друштвеном, културном и 
временском контексту који је, такође, утицао и на избор серија за анализу. 
Значајно је истаћи и то да обе серије, о којима је овде реч, одликује сличан 
образац по коме је радња конципирана што даје могућност њиховог 
компаративног сагледавања када је реч о поменутим представама, будући да 
су приказиване у одвојеним временским периодима.  

Временски, друштвени и културни контекст обе серије, у смислу 
њиховог снимања и приказивања, може се означити као период тзв. прве 
транзиције,3 с тим што би се могло рећи да једна серија („Срећни људи“) 
припада раној, а друга („Породично благо“) позној фази тог периода.4 Ово је 
управо време када интензивније, али и другачије у односу на предтранзиторни 
период, почиње да се говори о приватницима и приватном предузетништву 
који на један нов начин постају део социјалног, економског и културног 

                                                        
1 Наведено према: Donald Dunlop, Popular Culture and Methodology, Journal of Popular 
Culture, Volume IX, Issue 2, Fall 1975, 375.  
2 Исто, 375. 
3 Период тзв. прве транзиције, или како је још назван, блокиране трансформације, обухвата 
90-е године прошлог века. Карактерише га паралелно егзистирање друштвених и 
приватних предузећа која бивају ослобођена социјалистичких стега уз задржавање 
социјалистичких облика својине. Блокирана трансформација је условила одлагање развоја 
тржишне економије, као и пропадање државних предузећа која постепено уступају место 
приватним. Треба поменути да је овај период, такође, обележен и грађанским ратом, 
распадом Југославије, хиперинфлацијом, сивом економијом и интензивном појавом 
криминала. Након њега наступа период тзв. друге транзиције, који се некад још сматра и 
„правом“ транзицијом, када ишчезава економски систем, заснован на државној својини, и 
када се одвија убрзана приватизација и стабилизација економског система.  
4 Прва серија, „Срећни људи“, је емитована од 1993. до 1995. године, у периоду које се, 
дакле, може означити као време тзв. прве транзиције, док се друга, „Породично благо“ 
приказивала од 1998. до 2001. године, односно у познијој фази ове транзиције, али делом 
залази и у период друге транзиције. За ближе информације о серији „Срећни људи“ 
посетити Интернет страницу: http://www.imdb.com/title/tt0191733/, док се о серији 
„Породично благо“ читалац може информисати на следећој адреси: 
http://www.imdb.com/find?s=all&q=porodicno+blago 
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живота овог друштва.5 Тај процес је свакако изнедрио и одговарајуће 
концептуализације приватника које су условљене самим контекстом у коме 
долази до њихове учестале појаве, али и другим друштвеним представама о 
којима ће се говорити у даљем тексту. Концептуализација, о којој је реч, може 
се сматрати производом просечних ставова и схватања који су најбоље 
изражени кроз начин на који су кодирани у језику, тачније у сленгу као 
свакодневном и уобичајеном говору. Путем сленга, наиме, на видело излазе 
социјални типови6 препознати у овом друштву, а који се непосредно тичу и 
концептуализације приватника.  

Домаће серије су, уопште гледано, нарочито погодне за 
реконструкцију социјалних типова с обзиром да се може запазити да су 
ликови у њима практично изграђени на одређеним типовима које ово друштво 
препознаје. У томе, између осталог, можда треба тражити и узрок њиховог 
успеха и популарности. Из тог разлога, намера ми је да у поменутим серијама 
издвојим оне социјалне типове који се користе при типизацији приватника, а 
који су креирани у сленгу. Сврха овога јесте реконструкција начина на који су 
означени, представљени и конципирани приватници у раном и позном 
периоду прве транзиције и то у популарној култури, односно у домаћим 
телевизијским серијама које су доживеле извесни успех.7 Овде треба 
подсетити на то да су социјални типови трајне и упечатљиве слике које 
постоје у друштвеној мисли у складу са којима се врши карактеризација и 
типизација појединца. Иако симплификовани појмови, социјални типови ни у 
ком случају нису искривљене слике, па проницљиви оцењивач људске 
природе најчешће чини „пун погодак“ поистовећујући једну особу са 
одређеним социјалним типом.8 Занимљиво је да потврду овога налазимо и у 
једној од поменутих серија, када један од ликова примећује: „Ако наш народ 
зна нешто да уради, то је да прикачи надимак, апсолутно прецизно и 
адекватно“. Поред тога, социјални типови су нарочито видљиви у друштву 
које пролази кроз промене, с обзиром да се њима дефинишу нове улоге које се 
том приликом појављују. Они су показатељи друштвене промене будући да је 
мењање друштвене структуре обележено појавом и нестанком типова.9  

Имајући ово последње на уму, посебну пажњу ћу обратити на разлике 
у концептуализацији приватника које би се евентуално могле уочити између 
раног и позног периода прве транзиције. Сматрам да су социјални типови 

                                                        
5 Детаљније о поменутим фазама транзиције в. Ivan Kovačević, Tranziciona legenda o 
dobitnicima, Etnoantropološki problemi, god. 1, sv. 2, (n. s.), 2006. 
6 Више о социјалним типовима в. Весна Трифуновић, Формирање социјалних типова у 
теорији Орина Клапа, Гласник Етнографског института САНУ LV, св. 1, 2007. 
7 Анализа домаће продукције телевизијских серија у доба транзиције може се наћи у: Mиша 
Đurković, Prva Petoletka: Domaće televizijske serije i transformacija sistema vrednosti u 
tranziciji, Sociološki pregled, vol. XXXIX, no. 4, 2005. 
8 Orrin E. Klapp, Heroes, Villains and Fools: The Changing American Character, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, 1962, 9. 
9 Исто, 21. 
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нарочито погодно методолошко средство за тако нешто и да је, у ту сврху, 
неопходно обратити пажњу на начин вредновања и опажања типизираних 
ликова који је дат у серијама и то путем понашања које им се приписује, 
њиховог односа са околином и карактеризације коју дају остали ликови у 
серијама. До релевантних социјалних типова је могуће доћи путем начина на 
који су одговарајући ликови представљени и изграђени, као и путем „готових“ 
типизација које чине други ликови. Овде је посебно значајно истаћи 
чињеницу да се типизација лика у серији, која се реконструише на основу 
начина његовог понашања и односа са околином, не мора нужно поклапати са 
типизацијом коју дају остали ликови. Другим речима, показаће се као веома 
битно то да ли је карактеризација одређеног лика „тачна“ када је дају они са 
којима се тај лик сусреће у серији, на шта ће на одговарајућим местима бити 
скренута пажња. 

Социјални типови – државни сектор : приватни сектор 

Концептуализација приватника и приватног предузетништва, између 
осталог, зависи и од начина на који се опажа државни сектор. Увид у то, 
такође, обезбеђују социјални типови који се у серијама везују за државну 
сферу, будући да је на основу њих представљено и стање у државним 
фирмама у датом периоду. Како би њихово објашњавање овде заузело 
исувише места и битно утицало на правац основне теме, ограничићу се само 
на њихово навођење и прећи ћу одмах на то какву аутосферу и околности ови 
социјални типови дочаравају у државним предузећима. Од социјалних типова 
који у серијама доминирају у државном сектору и који најбоље дају увид у то 
какви односи владају у државним предузећима, као и у начин њиховог 
пословања и функционисања, треба издвојити следеће: шефова љубимица, 
језичаре, катастрофичарка (свакодневно је сналазе свакојаке катастрофе на 
путу до посла па никако не може да стигне на време), лопов, забушант, 
галамџија и највећи букаџија у фирми и други. Може се рећи да наведени 
социјални типови одају непрофесионалне односе, нерадничку атмосферу, 
непоштовање надређених, итд. Поглед у време које претходи овим серијама, 
односно у предтранзиторни период, даје потврду да је слична атмосфера 
владала и раније, барем када су у питању радне навике запослених. Она је 
нарочито била потпомогнута тадашњим радничким законодавством које је у 
великој мери штитило запослене као и специфичним односом послодавца и 
запосленог који је подразумевао апсолутну обавезу првог у социо-економском 
збрињавању другог.10 Период прве транзиције је, међутим, са собом донео 
извесне промене на овом плану које су нашле одраз и у серијама. Тако се сада 
у обе серије истиче материјално неулагање у државна предузећа, као и велико 
незадовољство приходом који се у њима остварује. 

                                                        
10 Bojan Žikić, Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi. Kulturna konceptualizacija pojma privatnik u 
Srbiji, Antropologija postsocijalizma, ur. Vladimir Ribić, Etnološka biblioteka knj. 34, Beograd 
2007, 57. 
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Наиме, специфичне околности у којима се одвијала прва транзиција, 
као што су сегменти економије где су различити облици својине директно 
сучељени и заустављена приватизација, изазвали су постепену девастацију 
државних предузећа и исплаћивање минималних зарада.11 Овде, дакле, имамо 
нову ситуацију у којој послодавац више није у могућности да испуњава своју 
дотадашњу обавезу поменутог збрињавања, што значи да сада постоје две 
стране које практично више ништа не дају једна другој. Иако би се ово могло 
узети као сигуран знак неповратног пропадања државних фирми, занимљиво 
је да у обе серије оне настављају са својим радом и испада да и даље нуде 
извесну сигурност. Објашњење тога је могуће наћи управо у начину опажања 
приватног предузетништва, какво је представљено у серијама, а које се 
указало као алтернатива. 

Типизација приватника у серији „Срећни људи“ 

„Срећни људи“ је, као што је већ речено, серија која се везује за рани 
период прве транзиције и у њој наилазимо на изразито негативну типизацију 
приватника. У овом периоду, иначе, углавном доминира негативан став према 
приватницима, изражен у формулацији приватник је лопов, чиме се пре свега 
изражава сумња у поштено стицање значајног иметка.12 Социјални типови 
нам овде, међутим, омогућавају дубљи увид у концептуализацију приватника 
од пуке констатације да се он опажа само као лопов. Поред овакве, постоје и 
друге типизације као што су бараба, битанга, блефер, фолирант, скоројевић, 
ратни профитер, коцкар. Ове епитете понели су ликови у серији који се 
начином привређивања сврставају у приватнике, тј. као власници приватних 
фирми, приватни угоститељи итд. Треба истаћи да се различите неведене 
типизације везују за различите ликове, тако да сваки приватник нипошто није 
обележен свим поменутим типовима. Тако, на пример, власник кафане бива 
типизиран као бараба и битанга, али се никако не типизира и као криминалац 
или ратни профитер. Сами наведени изрази, будући да у себи носе значајну 
емотивну инвестираност, имплицирају да се њихови носиоци налазе ван 
прихваћеног вредносног система и да се изразито негативно опажају.  

 Када бисмо посматрали начин на који су ови ликови представљени у 
серији на основу њиховог понашаја и односа са околином, уочили бисмо да се 
за све њих везује несигурност која их прати на професионалном, као и на 
личном плану. Наиме, приватник овде, уколико сам није припадник мафије, 
неизбежно долази у додир са њом и на овај или онај начин трпи тортуру, 
малтретирање и насиље. На тај начин су представљени несигурност његовог 
положаја и начина пословања који, иако доносе значајан профит, 
најприближније могу бити окарактерисани као незаштићени. Ако се сада 
осврнемо на државни сектор, видећемо да овакве врсте несигурности и 

                                                        
11 Ivan Kovačević, Tranziciona legenda o dobitnicima, Etnoantropološki problemi, god. 1, sv. 2, 
(n. s.), Beograd 2006, 18. 
12 B. Žikić, Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi..., 60. 
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незаштићености нема. Иако овде више нема ни оне, на првом месту 
економске, збринутости, не постоји олако прихватање и позитивно 
вредновање приватног сектора који пружа могућност поновног успостављања 
материјалног комфора. С једне стране, то може бити услед неприхватања и 
ненавикнутости на нов начин пословања који се одвија по принципу 
самосталне организације и вођења послова, док с друге стране, може бити и 
последица претходне „уљуљканости“ која је произвела интензиван осећај 
сигурности и заштићености, а који се поставио спрам запослења у којима 
послодавац у виду државе не учествује.  

 Овде свакако не треба заборавити и веома битну страну контекста 90-
их година, која је најпре могла имати значајног удела у оваквој 
концептуализацији приватног предузетништва, односно период грађанског 
рата, међународне изолације и санкција. Иако се рат овде не помиње 
експлицитно, у серији наилазимо на изјаву једног од ликова која се може 
тумачити као јасна алузија на тај контекст, као и на опажање оних који 
привређују ван државног сектора: „Поштен свет нема за шта пас да 
ухвати...шверцери, дилери, ратни профитери и лопови само зарађују новац“. 
Почетак 90-их је, наиме, донео изненадну пауперизацију већине популације 
која је ишла паралелно са богаћењем малог стратума појединаца који су били 
укључени у економске активности повезане са ратом и кршењем 
међународних санкција.13 На поменутом примеру видимо да је, из тог разлога, 
било веома лако повезати и поистоветити приватника, као индивидуу која 
зарађује новац у „тешким временима“, и са криминалним активностима. 
Штавише, индикативно је да наведену реченицу изговара један од ликова чији 
је комшија прешао у приватни сектор, пошто је претходно изгубио посао у 
државном предузећу, и који сада доноси у кућу значајнија материјална 
средства. Видимо, дакле, да је у овом периоду особа некада ризиковала да, од 
стране свог окружења, буде типизирана и као лопов и криминалац уколико би 
се показала успешном у приватном бизнису. 

Сам начин на који су у серији представљени односи у државном 
предузећу и стање у коме се оно налази, може се тумачити као назнака 
лаганог али сигурног пропадања државних фирми које се готово вештачки 
одржавају у животу. С друге стране, представљено је као да ова предузећа и 
даље опстају и пружају сигурност, на шта је вероватно имало утицај и горе 
описано схватање приватног предузетништва. Овде, дакле, имамо ситуацију у 
којој представе о приватном сектору повратно утичу и на опажање државног 
сектора који, иако у неповољној ситуацији, пружа уточиште и заштиту. Из тог 

                                                        
13 Mladen Lazić, Slobodan Cvejić, Promene društvene strukture u Srbiji: slučaj blokirane post-
socijalističke transformacije. U: Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: 
Svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Anđelka Milić (prir.), Institut za sociološka 
istraživanja, Beograd 2004, 42.  
Текст са сличном тематиком: M. Lazić, S. Cvejić, Kristen Ringdal, Albert Simkus, Structural 
Changes in Serbian Society: A Case of Blocked Post-socialist Transformation, може се преузети 
на следећој интернет адреси: www.sidos.ch/method/RC28/abstracts/Kristen%20Ringdal.pdf 
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разлога постоји невољност да се државна предузећа олако напусте, па се може 
рећи да су, између осталог, и специфична схватања и околности у којима се 
одвијала прва транзиција имале значајног удела у јачем опирању овом 
процесу током његовог раног периода. 

Концептуализација приватника се, међутим, овде не зауставља па се 
дотиче и његовог личног живота. Свим тим ликовима заједнички је и 
несређен лични живот за који се може рећи да је директна последица 
претходног, пословног. Овде, најпре, мислим на константан осећај стрепње 
који у серији прати приватнике, затим на губитак личног мира и достојанства, 
као и на њихове озбиљно нарушене социјалне односе (породичне и 
пријатељске). Оваква њихова типизација на нивоу серије је у директној 
колизији са типизацијом коју они сами себи намећу. Другим речима, за 
приватнике у овој серији је карактеристична манипулација типизацијом, 
будући да они настоје да представе себе околини онаквим какви заправо нису: 
префињени и образовани, успешни бизнисмени, власници озбиљних фирми и 
угледни грађани. Свима њима је, заправо, заједнички сумњиви морал, 
несређен лични живот, недостојанство и константно страховање за свој 
живот, како је то представљено и „откривено“ у серији. Рекло би се, дакле, да 
је свеукупна карактеризација и типизација приватника у раном периоду прве 
транзиције изразито негативна, чиме се изражава сумња не само у начине 
њиховог пословања, већ и у њихове личне вредности и квалитете. У 
предтранзиторном периоду владало је специфично виђење оних који су 
привређивали ван државног сектора, кроз које се најпре изражавало сажаљење 
према радној етици приватника.14 Овде видимо да концептуализација 
приватника у периоду прве транзиције обухвата и њихов лични живот, док 
нам начин њиховог типизирања открива да се они осуђују, па и у неку руку 
сажаљевају, и на личном плану, односно као особе. Овим се, дакле, открива 
успостављање каузалне везе између професионалног и личног живота 
приватника који заједнички граде његову концептуализацију. 

Типизација приватника у серији „Породично благо“ 

Серија „Породично благо“, приказивала се у позној фази прве 
транзиције и у њој наилазимо на сличну типизацију приватника, али и на 
извесне новине. У овој серији приватници су махом типизирани као 
преваранти, бивши робијаши, манипулатори, сплеткароши и муватори и 
профил им се не разликује много од до сада поменутих. Штавише, у неким 
случајевима се њихови почеци везују за рани период прве транзиције, па се за 
једног од ликова у серији каже да се „нафатирао пара“, тј. обогатио пре 6-7 
година. Као најекстремнији пример већ поменуте несигурности коју носи 
приватни бизнис треба поменути којота (тако типизиран јер кад тражи паре 
завија као којот), власника значајне имовине и приватне фирме која, како је 

                                                        
14 B. Žikić, н. д.,  60. 
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речено, „продаје маглу“, иначе необразованог и пуног дугова, а који завршава 
убијен.  

 Промена у типизацији приватника се огледа само у једном лику који 
спада у приватну сферу и који одскаче од осталих. Реч је о лику Валерије 
Гавриловић која, као адвокат, има своју приватну канцеларију. Представљена 
је као озбиљна, пословна жена која савесно обавља свој посао. Занимљиво је, 
међутим, да је међу својим колегама, запосленим у суду, типизирана као жива 
сода и опајдара. Један од споредних ликова и посматрача са стране, тако, 
каже: „Говори као Сен Жист, има речник као Цицерон... у цивилизованом 
свету то се зове оратор, а код нас жива сода, опајдара.“ Овде долази до 
изражаја и искривљен систем вредности који се устоличио у датом периоду, 
као и, на почетку поменута, разлика у типизацији самог лика серије и 
типизација коју дају остали ликови у серији. На основу последњег поменутог 
лика се може закључити да у позној фази прве транзиције бива лакше 
замислити образованог, поштеног и достојанственог појединца који ради у 
приватној сфери. То се може тумачити и као назнака постепене промене у 
опажању и концептуализацији приватника у позном периоду прве транзиције, 
када почиње да долази до изражаја и његово позитивније виђење и 
вредновање. Оно се, најпре, односи на радну етику у смислу тога да плату 
треба зарадити сопственим радом и трудом.15  

Треба нагласити, ипак, да је то случај само уколико приватник није и 
власник значајног капитала који аутоматски побуђује сумњу. Наиме, у обе 
серије уочљива је сумњичавост према оним приватницима који су стекли 
значајан капитал, што је вероватно последица истих схватања, поменутих када 
је било речи о претходној серији, о томе да ратни профитери, шверцери и 
дилери зарађују велики новац, за разлику од поштеног света. Да подсетимо, 
период блокиране трансформације, како су социолози означили 90-е године 
прошлог века, обележен је грађанским ратом и економском изолацијом који 
су, између осталог, утицали и на значајну криминализацију економије.16 Ово 
је произвело појаву да се приватници или директно повезују са криминалом, 
када су типизирани као нпр. ратни профитери, или да се представљају као 
самостални предузетници који, хтели то или не, долазе у додир са првима и 
трпе тортуру, а сами су типизирани као муватори, блефери или фолиранти. 
Ове две врсте приватника паралелно постоје и представљене су у обе серије, 
односно и у раном и у позном периоду прве транзиције.  

С друге стране, негативна типизација коју лик Валерије Гавриловић 
трпи од свог окружења, може се једноставно објаснити опажањем који даје 
један од њених колега: „Чим радите боље од других, оговарају вас“. Како је 
приказано у поменутој серији, дакле, према таквим типовима се гаји завист с 
обзиром на успех који су сами постигли својим радом и умећем. С друге 

                                                        
15 Исто, 60. 
16 M. Lazić, S. Cvejić, Promene društvene strukture u Srbiji: slučaj blokirane post-socijalističke 
transformacije,  46.  
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стране, може се рећи да се на овај, додуше негативан, начин одаје и признање 
онима који успех у приватној сфери дугују искључиво свом поштеном раду и 
знању. Ово нарочито долази до изражаја уколико се има у виду „уобичајена“ 
концептуализација приватног пословања у обе серије, најбоље изражена и 
дата у формулацијама „продавање магле“ и „пресипање из шупљег у празно“.  

У позном периоду прве транзиције, дакле, уочавају се промене у 
концептуализацији приватника, што је одражено и кроз појаву новог начина 
типизације у серији. Ово се може довести у везу са интензивнијим 
укључивањем стручњака и професионалаца у приватну сферу, нарочито на 
почетку деблокирања постсоцијалистичке трансформације у Србији.17 Наиме, 
у ранијем периоду дубоке економске кризе, стручњаци су углавном били 
везани за државни сектор, али крајем 90-их из ових редова почињу да се 
издвајају они који су се временом, акумулирајући приватни капитал, успели 
до економске елите и тако значајно побољшали свој положај.18 Дуг период 
економског пропадања, висока незапосленост и неформална економија 
утицали су на слабљене везе између образовања, занимања и економског 
положаја.19 Са новим друштвеним и економским променама, међутим, 
универзитетско образовање постаје предуслов за добро структурно 
позиционирање.20 На примеру лика Валерије Гавриловић управо можемо 
видети начин на који социјални типови прате ове друштвене промене и 
мењање друштвене структуре. 

Закључак 

Рекло би се да обе серије откривају амбивалентан однос према 
државном и приватном сектору, који се искристалисао у периоду прве 
транзиције. Први је представљен у свој својој фаличности када је реч о начину 
пословања, радној дисциплини и пословним односима, док, с друге стране, и 
даље пружа осећај сигурности и заштићености, нарочито када се упореди са 
приватним радом који се указује као алтернатива. Према приватном 
предузетништву се изражава неповерење у смислу начина остваривања 
прихода, што аутоматски повлачи и несигурност, не само професионалног 
положаја, већ и личну угроженост. Ипак, може се рећи да се овај начин 
пословања не вреднује увек искључиво негативно и да се временом 
концептуално даје могућност за успех у њему путем друштвено 
прихватљивих метода као што су напоран рад и знање. Може се рећи да је 
опажање државног и приватног сектора у тесној вези са концептуализацијом 
поштеног рада. И док се овај рад углавном изједначавао са радом у државној 

                                                        
17 M. Lazić, S. Cvejić, K. Ringdal, A. Simkus, Structural Changes in Serbian Society: A Case of 
Blocked Post-socialist Transformation, 13. 
18 M. Lazić, S. Cvejić, Changes in the Recruitment Patterns of the Economic and Political Elites in 
Serbia, Sociologija, Vol. XLVIII, N° 2, Beograd 2006, 99. 
19 M. Lazić, S. Cvejić, K. Ringdal, A. Simkus, Structural Changes in Serbian Society..., 26. 
20 M. Lazić, S. Cvejić, Changes in the Recruitment Patterns ..., 104. 
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фирми21, у наведеним серијама то није увек случај. Ово најбоље откривају 
одређени социјални типови који се појављују у обе серије, а који се везују за 
државну сферу. У том погледу, може се поменути типизација особа на 
водећим функцијама, као што су генерални директор или помоћник 
генералног директора, али треба назначити да им је заједничка веза са 
приватном сфером у смислу сарадње или самог приватног пословања „са 
стране“. Један од њих је типизиран као агресивни силеџија и његову 
карактеризацију дају други ликови у серији: „вербални агресор који зна да 
отима, псује и прети, обећава без покрића, улази без куцања, седа без питања, 
недостаје му цивилизована комуникација“. На први поглед он је успешан, 
између осталог, и зато што се тако сам представља, доста полаже на спољни 
утисак и лажни сјај како би заварао пословне партнере и друге, дакле вешто 
манипулише типизацијом. Може се, зато, рећи да се овај лик уклапа у тип 
блефера и фолиранта, како су типизирани и остали до сада наведени 
приватници. 

 Сличног лика на водећој позицији у предузећу налазимо и у другој 
серији, а он је типизиран као стипса, швалер, кукавица, јајара, незналица, 
простачина, лажов, лопов. Представљен је и као неко ко је почео каријеру за 
воланом, па се даље, на свакојаке начине, пробијао до водећих позиција, 
затим као члан три супротстваљене политичке партије, одакле се изводи 
закључак да је обичан импровизатор и лицемер. Лични живот оба ова 
поменута лика, такође, чини важан део њихове свеукупне карактеризације, па 
се и на овом плану може уочити велика сличност са ликовима који спадају у 
приватну сферу, о којој је већ било речи. Они се, ипак, не могу поистоветити 
са просечним запосленим у државној фирми, будући да их издваја сам 
положај који заузимају. Пре би се рекло да ови ликови на посредан начин 
говоре о опажањима какви социјални типови опстају и сналазе се у контексту 
транзиције и приватизације на водећим позицијама у државним предузећима, 
а постепено прелазе и у приватну сферу. Овде је, дакле, реч о 
концептуализацији оних који су започели своје каријере на стручним 
позицијама током социјализма, а потом напредовали до управљачких 
функција и политичких положаја пре промене система. Они су били успешни 
у задржавању наведених положаја чак и после 1990. а још више су били 
успешни у конвертовању својих позиција моћи у значајан приватни капитал.22  

С друге стране, када је реч о поштеном раду, треба се запитати да ли, 
на почетку поменути, социјални типови у државном предузећу, као што су 
лопов, забушант или шефова љубимица, одају утисак таквог рада. На овом 
примеру видимо да по питању поштеног рада нема идеализације државних 
предузећа у односу на приватна, како се то може у почетку учинити. Једина и 

                                                        
21 B. Žikić, н. д., 61. 
22 M. Lazić, S. Cvejić, Changes in the Recruitment Patterns..., 103. 
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основна разлика између државног и приватног сектора остаје, већ поменут, 
осећај сигурности и заштићености који донекле пружа овај први. Уочљиво је, 
међутим, да се приватна сфера временом консолидује и укључује све већи 
број оних који се одлучују за такву врсту пословања. На основу лика Валерије 
Гавриловић видели смо да сада приватник не мора нужно бити сумњив када је 
реч, како о начину пословања, тако и о личним квалитетима. На овај начин 
долази до изражаја интензивирање, у овом случају, моралног поуздања у 
приватни бизнис, па заштићеност коју пружа државни сектор тако губи на 
значају. Рекло би се да опирање процесима које транзиција носи временом 
јењава, па се и концептуализација приватника сходно томе мења. 

Када сам започињала овај рад на уму ми је, између осталог, било 
питање на који начин су се новонастали услови у државном сектору, попут 
недостатка ранијег адекватног социоекономског збрињавања, одразили на 
перцепцију приватника у периоду прве транзиције. С обзиром на тешко 
економско и материјално стање просечног грађанина, очекивало би се лакше 
окретање алтернативним облицима привређивања које је приватни бизнис 
нудио. На примеру популарне културе, показало се, међутим, да тај процес 
није текао тако глатко и да је делом зависио и, можда, био инхибиран 
одговарајућим концептуализацијама како приватног начина пословања, тако и 
самих приватника. Штавише, показало се да се оваква концептуализација 
приватника повратно одразила на перцепцију државног сектора, који је у том 
светлу пружао сигурност и заштиту, најпре на личном плану. Овде још једном 
треба истаћи и одговарајући контекст и околности у којима се одвијала прва 
транзиција, а који су несумњиво допринели датој концептуализацији. Серије, 
такође, показују начин на који се даље развијала поменута концептуализација, 
како приватног, тако и државног сектора, па се тако уочавају и очекиване 
промене у корист првог, које су засноване на новим друштвеним и 
економским околностима. Треба напоменути да су овакве представе, до којих 
се дошло анализом датих серија, само један од постојећих начина 
концептуализације приватника и запослених у државним предузећима у овом 
друштву. Конкретно на обликовање представа о приватницима, велики утицај 
може имати и специфичан начин њиховог баратања и располагања 
економским капиталом.23 С друге стране, о прихваћености представа до којих 
се дошло овом анализом, сведочи чињеница да су искоришћене у једном 
облику популарне културе, за који се може рећи да изражава одређене 
раширене ставове у овом друштву. 

 

                                                        
23 Miloš Matić, Privatno preduzetništvo u savremenoj Srbiji, Antropologija, no. 3. Beograd 2007, 
86-96. 
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Vesna Trifunović 

Typology of Entrepreneurs in the First Transition: an 
Example of Domestic TV Series 
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transition, entrepreneurs, social types, con-
ceptualization, domestic TV series 

 

This paper is based on the material which belongs to the domain of popular 
culture. That is, it is based on domestic TV series which belong to the first phase of 
transition, i.e., 1990’s. I assumed that popular culture in general provides an expres-
sion of omnipresent, widely accepted and usual viewpoints within a society: as 
such, it also serves to confirm these values and attitudes. In this sense, I was inter-
ested in ways of presentation of entrepreneurs in the two domestic TV series: Srecni 
ljudi and Porodicno blago; the category of entrepreneurs is especially interesting 
since in the given transitional period, it became a part of the social, economic and 
cultural life of the Serbian society. These representations are very well presented by 
particular social types and they allow an insight of conceptualization of entrepre-
neurs in general. The two domestic TV series were shown at different times in the 
period of the first transition, and thus reflect ways of the conceptualization changes 
and development from the beginning until the late phase of the transition. 
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����$��!Jansen 2005: 188)".  
9 "L�����" �������	��	����������������	����	������"*����+�����" $����	��

������	�����������	������ ���������

10
&���� ��� ���� ������� �� ��� ������������)�������� ���	���� �� ��

���������������)����������������	�!������������������������	����"��&���-
���������������� ����������������������������	��)����������������� �����-
��	��������������� ���������
��� ����	����������$� ��������	�������-
��	�������������-������������������� ��!_AR`BS -a7RAbBS�4:X:9 14).  
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���*�������)�������G�
�����	�������	� ���	�����������������c��������

���������������������������2����������������������������������

��������������������������������"I����	��	���������������������������-
�����������������"��(������������������E������!���������������"�������
��	�������� �����
��������)���
�����"��� ���������;������������������
!E�����"".  
������������������	�������������������������������������������2�-

���������������������.�������2���������	����������������	����������-
����������� ���&��������.������������������������	���������������-
�������	���F�+������$������������E������������������"����������-
�������������	�"�����������������������������������������	�����	�-

������$�������������������	�������F�+��.�����������"�������
��" ��
��	�����������������������������������������*����E������������������

�������������F�+�����������"V�����������	����"�������������������������
�����������������������G�����
���"2�������������������G���F�����
2����������������������������!F�+�"". "1���!F�+�������- 2�*�" ���������
��$���������������������!H���"". 
������������������������������������	�����	����
����

11
����������-

��$����������� ��������������$� �������������������$�������� �-
�$����������	�������$��$������������������������������������	��-
�������������������	��
����������	��	��������E����������	�������-
�	���	����	����������������������	�����$������������������������

���������������������������	��������	�����������������	�������������

�	������ ����������� �������� �������	��� ����	������ �������� �� ��	��

�	��������������$����������� ��!����������"�)���	��
�����������-
����	���� �������
�� ��� ���������� ����	������ ��	��
����� �� ��������

"�	����������������������������������������������������������������-
����������������������!E�����""��.����������	����������	���������
������������������������"'��	����������������
�����������������-
�������� �������� ��� !���"�&���� L���� �� =������,� ��	�
�� ��� ����� �����

2���������������������������=���������	����2�������!���"���
������-
��������)��������!2������"".  
*����	��������������������������������������������	������������

"!���"�������������	��������������������������������������	�����	-
�����������	������)����������������������������	�����	����������-

11
;����
���������	������������	���)����
�������������
������	��������-

������������� �����
���� XX �������!�����������������"������� ������������-
��	����	��������������������� � (cf. Verderi 2005)��������������������������-
�	���	���)�����������	��������	���������������������	���	���������-
���	����������	�������������	�����������	���������	���!2�������$�/0089�/4:"��

(������������	� ��������������������	���	����
����v. H������$�/008�
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���������)�������	������!>������/0049�48""��F��>���������������
��� ������ ���� ���	��� ����	��	� ��$� ������ ����
���� ��� �����	���

�����������E������������	������������������������	�������E�����

�����	����������	����������	������	��	����������)��	������������� ��

������!Pasquali /00?9�?::"�����
���������
�����������������	�����-
 ��	������������������	��������������������
��!>������/0049�/40"����

�������	�������	��
������������������������	��������	�����������-
�� ��	��������	��
����!dBefNA�4:XT9�//["��5	��������������������"*��-
��+���" ���
��������	���������	��.�����������������$� ���������	���
������������������	�	���������������������������
���<=.������������-
	����������	���������������������!��"������$��	�

"��	�������	��	��	�����������", unplugged version 

.���� �������$��� �������� ����� ����� ���� ���������	� �� �������	�

"*����+���" �������������������	� �����	��������������������	���-
��	�������	��������������������������������� �����$����������-
�������������	��������1��	�������������	��� ���������������bRstos - ��-
���	��3���$� ����$���� gPgos - �������� ������ ����������������	������
��������������������$��!Schäuble 2008; Palmberger 2008; v. Jansen 2005: 
219-/8:"��&���� ������	������ ����� �����	����	�� �������� ��������
�	�-��	���	�������������������$� ��12

������	�����������������	�-
���� ��	������� ���	���� ����� ����$�� ������ �������������� ����	����

�����	���<=. (v. higeBS 2003: 106-40X"�� K������ �������	� "*����+���"
��	��������������������������������������������.����������

13
��������-

���������������� �� ���� ��$������)���
���� ������	��������������������
14

'����� ������
����� "*����+���" ������ ���������	� ��������� �� �����-
�������	����������������������	��������	��
��������������������-
��$� ����������������	����<=�.������������1�������	�������������-
�������.��������������������	�������������������
�������	������9���	�-
�������������	� ���������	������	�����
����������������� �������-
���������	����������	������	������ ���������������	��������-
�����!higeBS 2003: 101-408"��&���	��
��������������	������� ����!��-
��"��	�������������������������.��������������������������������������

��	����������������������$�������������$����������������������"*�����-
$������������������<=.�j������������	������	���������������-
��	���������������������)���
������������������	�����������������-

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Yugonostalgy 
13
�����$���������������	������ �������	�����/00/����������������������

�<=.������	����������	������������"������������	�" (2003: 100).  
14 http://www.nspm.org.yu/kulturnapolitika/2007_hofman2.htm  
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���� ��������	
�����	��	����-�������	��� ��igeB� 2003: 100)". "���	�-
����" 	���������	�����	��������������
���������� �����!�"'���	�����'
��������������������	��	��"���"������������������������������������

"���	���	������� #���	�����' ����	����$�����"�
�����	����	��
�����-
�����!�%������$�����	����������������"��������������	�&��������	� �-
����	�����������������������������������$�!�'�������������	�����	������

�������������	��"���������������������������	���	�����".15
(��

	������	�������������������	���������	�����������������	�!�")��
	��������	��&�����������	��������������!������	��&�����	����	�����

������*�%��������	�����������".16
+������������	��������������������-

���!� ",���� ��� ����� ������ �����!�'��������� ��� $���� 	������ ���	�!�
-��������������������������������������"�������.���� ����������������

��������".17
+����	���������������	���	��������	�&������/���	����������

�	�����������������������	�&�����!�",���� ������ ���������������
���������������	������!�0���������������	�����	���	���
��������������

���"������".18
0����������"���������������0�"��'���&��	$����-

	����������$���	�����!�'�������	������'���&������������"���	����
�-
�������	��������������� �����������������������	�&���������"��/�-
��	������!�"���������������������	�����������	�������!�+�#���	�����-
��#� 	�� 	��� ���	�$�� ���������� �$�����	��!�0����� �$���� ������ ���

	��������	������!�#���	�����' �
�������������������	���	���������������
�� �������������	��&�".  
0����	�0������	��������������	�����012/����	������������!�0�-

�������������������������	����� ��$���������/���	������!�0���	��������-
�����������������	���	���������������������!�/����	����������� ��

�����"����������	�&������������������0������������������������ ���

��,�����!
19
0����	���������&�	���������3456B��7889:�7;<; 150), ,��-

������������������������� �����kl!�=B>C?>B��@AA7g:�7BC�����������������

������� 	��	��-
����	��. "+����&���� 	��������$�� 	�$��������� ������-
����	��������������	���� �������������	�����"�����	�����	� (3456B��
2004: 111)". D!�E���������	������������������������	���
���0���������-

15
0������������,���������78EA!�����"������"�	���� ����

16
0�������$�����,���������78E@!�����"������	��	��������������

17
0�������$�����,���������78E@!�����"�������������$����������

18
0�������$�����,���������78;E!�����"�������	�������������������

19
'���������&��� ���������012�/���	��������������&������������� ���,��-

������ �������	���$��� �����	��� ������������ ������������� 	������	������ ��

	������	��	���������$�����1997: 7E;C�������������	���$�����������������-
	����&�� 	�� ������	��	�����$���������� �1997: 157). %����������	������-
	�����������	���������.������������������$� �������������
����	�������	�-
�����,���������������	����������������"���������	�	�����	���������������

@AA<!������!�+�����������E����	���	��������"�����	�����������������!
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������	�����	������������������������������
���	����.����������!

.�����	���������� �����	�����	��������� �������	�������� �������-
	����������$��	�������������	��������������$��$���Palmberger 2008). 
����	� �����������	��� ����������"���	��" �������	����"������" ��-
��$��	�������� ������	������������	������������������ � ��	��-
�	����	��
����������������
�����
������������"���""���	������
��� ��
�������	�!

������	�����
�����	�
������

'����������������������������������������"������" ���U�����-
���� �����	����� ������
�� �������� ���	�	�	�� ����� ��� �������	���� ��

"*����+�����"!����������"U������
" ����������)����������	�����20

��$� ���	�����������������	����������� ��������	���$��� ���������-
���������������� �������	����������	����������������	����!�"�����" ���
�������������	������������������������	�����������	���-����������
�����	������)���!�'�����F��������������������	���$����
�����������

���������������	��� ������� �������� ������� ��� ���	���� ������	� ������-
�����������	���	��!�����������������������	�������������������-
������������
�����	� �������	��������������� ���	�! "^'�������-
���^������������������������������� ^��
��������^�U������������	��� ���

������ �
������� ���	�	�	�� �mB7CR7BS� 4::8� ������ Gordi 2001: 27)". 
*����1������$���	����� K���*���+�$� ������������ �	����	����� ��������

��������������������������	��������
�������������������������-
��!�&	�����	�� ��� ��� ��� ����
��� ���� ����	���� ������ �� ������� �!�

������������	�������������������������������������������������	���-
����� ����	��� �� ����� ������� �����	���	�	�� ������ ����� ��	�������

(Mendras 1986: 31).  
'��������������� ����������������������	�	�	��������	�������

�	������������������� .!�G����$������� ���������������U�����
����-
	���������������������� ���
����������!�����
�������������������-
�����������������������������	������������������������������������

���������������� �� (G����$�4::/9�D:"!�U�����
�������� ���������
������� ���� ���� 	����� �� ������!� "I�	�� �����" ����� ��	�� ���������
����������	���	����������!�"I�	�������" �����	������������ ���	���
�������������	�	!�"����
�����������������	���
����������������-

20
��������)������������������������������������������������9����������

��������#�����������	����K�������2�������� V�������2��������� �������

*����������>�������#����������������_AR`BS-a7RAbBS 1989: 7). �	�����	���
	�������������������������������������! 2����
���������������	������������

XIV ���XIX ������_AR`BS-a7RAbBS�4:X:9 7-8). 
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���	������������!��!!!"�����
�������������������������!��!!!"��������

��� �	�� ��������������������	�+�����G����$�4::/9�84-52)"!�;������
���!�����
�����U�������������������������	�����	�����
�������������

�	��
����������$�����������������	�����	����������������������������

������	������������ � ����	������	��	��G����$�4::/9�8/-8?"!����-
���� ������ ��� ������ ���	���� �	����	��� o����� ������	� ���	�����
���	�	�	�������������	����������������� ��������	��	���������	�-
���������� �����������������
�����$����������	�������	�������	��-
��	����������� ���Her�feld /00D"!�����������	��������������������nn�
���������	��������������������������1������$�4::T9�D/"��������	������

�����������������������������������	���I��������������������������-
	���� ������ ����
���� ���� "������" ����� ����-����	���
���� �mB7CR7BS�
2001b"!���	��������������	�����	����	���� � ������� ����	������	�-
���	����	�����������������������	����������	��������������������-
���������������!�

����
��������������������	���	����������������� ����������	���	��

�����V������������	�����!�����������������������������������������-
�������������	�
�������������	������������������� ������������������

�������������������������� ��!�K�������	���������������������������

���������
������������
���������	��������	�������������V�����������

��	���������������������������������������	���$�� ���	!
21

"��
�	��	��	�����	����7	��������	��	�	����7	
 ��������	�7	 ��������	�"
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KURSADŽIJE – "A THERAPEUTIC LULLABY?" – ANALYSIS 
OF A POPULAR DOMESTIC COMEDY SERIES 

This paper analyzes Serbian television comedy series "Kursadžije" and its 
popularity with Serbian audience. The kursadžije are representatives of nati-
ons of former Socialist Federative Republic of Yugoslavia and participants of 
the course for "Special Balkan Forces" – all are nationally stereotyped, while 
the Serb is also socially defined, as "Peasant Serb" (Srbin-Seljak). The series 
demonstrates the effort to define Serb identity through stereotypes and humili-
ation of other members of former SFRY. I analyzed the contents of the DVD 
edition of "Kursadžije 1-5", and used the results of interviews with fans and 
viewers of the series, and an interview with Saša PanrBS��gktor and screenplay 
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writer of "Kursadžije". Despite poor quality of the series which is mostly ba-
sed on use of ethnic humor, this sitcom is very popular among various social, 
educational and age groups in Serbia. Therefore, aim of the research was to 
reexamine reasons why is such (re)construction of Others important to the 
audience, and is "Yugo-nostalgia", viewed as craving for better times, one of 
the reasons for huge acceptance and popularity of the series.  

Key words: "Kursadžije", national stereotypes, Serb peasant, ethnic hu-
mor, Yugo-nostalgia 
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�1�&"�%&: ��� �� "��!���� �*�"�E�%��� *"#*+� >!4�"�*��3+� 
*�"��� "
!"*�����" ="��� #"��!+2���. ��E�� �� !*4�"��� �� 
"��!4�%��� 4���%� �!�� +��� *� #���%�!�� +�� +�"�+��"�*��+� 
���%��> ��+�%� ! *�"���. 
!"*����� *! #������2� +!"*� �� 5#�-
2������ 9��+��*+� *���� � #"�#����2� *! ��4��� 9�%0� 5�2�-
����*��3+� &���"���%�� ��#!9��+� <!��*��%���. 
�"�*��/� *� 
���"��*+�4 #�*��%+�4� �. 
��#� � �!�� +�� *�2������4 ��#! � 
�������4� @. �"�'!��%�/, #�+���/! ��0�� *! *%� 
!"*����� 
�!�� � +�+� *� 4�Q!*�9�� "����+!�! �� �*��%! *%���> "����3�-
��> �!��*��. 5 �9��"�4 �� �� ! #����! *"#*+� *�"��� � �� *"#-
*+� #������+ +!"*�, =��� �!�� ����+�, ������ �4� ��"����2! 
"�!��" ! *%�4 �4��!, #�*�9�� /! �9"����� #�E�! �� 4���% 
"*"#*+� �!��*��", � �*#����� �� �� �� ! #����! ��3�� �*��2��� 
*"#*+� #�*�9��*��, �����*�%���*�� � ����*��E�� ������+�, ��-
��*��, �9�� 3��� �� "*"#*+� �!��*�" #�����%�� %"����%��� W
�Q#6�$ "$6!: 
!"*�����, �!��, *�2������ ��#, *"#*+� #�*�9��*�

– $ �%�4 #"�%2! – "�3� �3�+ 4�0!/� ��*��4 0�#�4 – E�%� 	�0�"����, � 
! ���4 #"�%2! – 4�0!/� �"!��4 0�#�4 – E�%� �"��%*+� 
!��/. ��*��� +��� 
%�0� %���0, �9���2� *! �!��. 

– ��� �� �� E���4 �� ���4 4�Q! �!��+� – #"�4��� ���*�.
– �, �! ��4� #�4�/� – "�3� �3�+ – *%� *4� 4� �%�� �!��. <� *�4 �!�. �� *� 

�!��. 
(�. 
�"��, *���� � +�-� ����)

$%��
"
!"*�����" *! ����%����*+� >!4�"�*��3+� *�"��� +��� *� #"�+��!�� 

��+�4 4!��3+�-��9�%��> #"��"�4� ="��� 0�! � ="��� #�"��� �� ����%�-

* ?�>%��!��4 *� #"�'�*�"�4� �� ������! �� ���������! � ���"�#������!, �"
-. ��������%�/ �� #�4�/ �+� ��9�"� ����"��!"� � �" . ����+�%�/! �� *�%��� 
� +�4����"� "�����> %�"���� �%�� "���.
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���� ���+. �������� *! #������2� 5#�2������� +!"*� �� *#�2������ 9��-
+��*+� *����, � #"�#����2� *! ��4��� 9�%0� 5�2�����*��3+� &���"�-
��%�� ��#!9��+� <!��*��%���. "
!"*�����" *! ����%����*+� *�"��� ="��� 
#"��!+2��� "��������%����� ���+. 
�+� *� ��%��� �� ��>�%�4 �%���3-
��4 *���!, �@ ���+ #"���%��� � �4��!�� #�#!��"�� *�"���, '��4�%�, *�-
#!��2�, ��9�%��-4!��3+�, talk sho� � realit� sho� #"��"�4�, ��'�"4���%-
�� � #�����3+� �4�*���.1 ��� 0�� �� +�"�+��"�*��3�� �� "
!"*�����", 
�4�*��� ="���� � ���+ �� ��>�%� %���+� #�#!��"��*� ��� � �0�"� �*!�� 
! ��%��*�� �9�� ��0�� +%�������, ��!+!*� � ��4��� *����.2 $ "��! �� 
�������"�4 +����+*� �4���%��� *�"���, * �9��"�4 �� �� �� *! "
!"*���-
��" #�*�9�� 2����� �� *�9�. ��*���� �!9����� "
!"*�����" +��� �� %��� 
="��� �4�*���, +�� � ������2� ="���� +��� �� %��� "
!"*�����". 	�"� 
"��!4�%��� ����%����� ���+ � �4�*��� ="��� #"���%���� ��>��%� #�*�9-
�� �*�"�E�%���, 4�E�� 3�+ � %�0� #�%�����> �*�"�E�%��� +��� 9� �9!-
>%����� ����"��*2�#����"�� "�� ����4!��+�����, ���"�#�����, ���"���-
3�"� 4�����, *�2������ � �*�"�E�%�3� �� *"����> ��*2�#����. 
�+� �*-
��3� �!"+�%�/, *�"��� 4��! �4��� ��"�4�� ��!+���%��, ��9�%��, 4���#!-
����%��, +�4�"2������ ��� ������0+� 4��!/��*�� (�!"+�%�/ wJJ�: |�y). 
5 ��4 ! %���, ! "��! *� 9�%�4 �*�"�E�%���4 4���%� "�!��*��" +��� #"�-
%���%� +"�� *�"��! � #"��*��%�� ����� �� ����> *�*��%��> ���4����� � 
�*#��!��4 !���! �%�� 4���%�  ! *�"���. ��� �*#���%��� *� ��*��%� �� 
������� DVD ������ "
!"*�����" I-V, ���"��*+�> #�*��%+� �. 
��#� �  
*�2������4 ��#�%�4�  �!��, #"�4�����> �� ���%�� ��+�%� ! *�"���, *� 

1 "5�"�+��� *� �"E�/� *%��� �*��%�� '�����'��� – ��9�%�, ��'�"4�2��� � 
��!+�2��� �� 4������ �������2� � *�!0���2� – ���+ �� #�*��� trend–setter �"E�0-
��. �� 1{{8. ������, ����%����� ���+ ��4���"� #� �������*��, ��!��4��!/� #"%� 
4�*��, *%�+� ������, #� "������! � 0�"!. �*�%�"!�!/� ~J-~��  �� !+!#��� #"�>��� 
4�"+����0+�� �"E�0�� ! 5"9���, ���+ ��!��4� ����"*+! #���2��! � ! �%�� 
�9��*�� (http://www.rtvpink.com/kompanija/)". 

2 !��+�, #�#!��"���%��� #�*"��*�%�4 ="��� #"��!+2��� ��+�Q� �� 3�*� #"��-
4�� +"���+�. \��+� #"��*��%�� ���3��� #��#!��� ��!+!*� � ��9���� ��+����2��� 
*%�> �*���*+�> 4�"��� ��+�4 ��%���*���> � +�*����, \="��� #"��!+2���\ �� #�3��� 
�� #�+��!�� ��%�*�! 4�"! !+!*�. ��+� � ���� �!�� �"���*+�� #"���" ! +�4� 0+�-
��%��� 9���"���, �#��3��� 0��+�2�4� � !+"�0��� "�*+�0��4 #�"��4 ��"��! +�-
"���"�'��� �� ��� 9����� �� 4������� +�+%�> ��4� �� ! ��>�"��!, \Grand sho�\ �� 
��E�%�� #�����%�! �"��*'�"4�2��!, 0�� �� �*��+�� *�4 5�0� ��#�%�/, #"����-
0�%��!/� #�9��! -!0��� 5%���"�. ����%�� �� �� �%� #�9��� #"��*��%�� ��%! �"! 
�� ="��� � "�*+�� *� �!"9�-'��+ 4�������4�. 6�%� 9��� #� %������\ (http://
www.nspm.org.yu/kulturnapolitika/2007_irina1.htm). ��+� *� 3�*�� 4!��+� ! ="��� 
�4�*���4� #��*��%�/!�� *� �!"9�-'��+�4 � +"���+!�� +�� %"*�� �!"9�-'��+�, *
�9��"�4 �� �� 4!��+� \E�%� �%�"�%���\, !%�+ ! "��%��!, ��4��!/� �� �#*��!��� 
#��*��%�/�%��� *� �!"9�-'��+�4 (v. �urkovi� 2002; v. �urkovi� wJJ~).
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2���4 �� �9��*��4 3�4! ��>�%� "�!��*��" *�!E�, ����*�� +��� �� *%">� 
#"��*��%���� #"�#����+� "����3���> ��2��� 9�%0� 5&� <!��*��%��� 
+�� �!��W ��+� �� 
!"*����� 4��!/� 4�Q! *�9�4 "����+�%��� � �� �*��%! 
"����3��� %"*�� �!��*�� +��� �> +�"�+��"�0�, ������ ��+ +��� ! �4��! 
�4� ��"����2! "�!��" �� 5"9��. 5�2������ ��# �!�� �. 
��#� +�"�*��4 
+�� ���"��*+! �*��%! �� 9�> �9��*���� ��0�� *! *%� #������2� #���2��-
*+�� +!"*� �!��. B�� #�+��!�� ! +���4 *�!3���%�4� �� "�!��*�" #"�+���-
�� +�� #�����%�� � ! +���4 +�� ������%�� ��"����2� ��2�������� ����-
������. -� �� *�"���, '�%�"���%���4 4����� �� *"#*+! �!��*�, #"�%� ��-
9�" ��4�Q! "	�0�"������ +!/�" � "+!/� �"��%*+�� +!��/�", ����*��, 
�#"�%��%� *�4� ����! %"*�! �!��*��W -� �� �� �!���� ����� �� 4�"+�"� 
�*��2��� *"#*+� "����3���*�� � #�*�9��*�� * �9��"�4 �� �� ! #����! 
*�"��� *"#*+� #"���%����W 

�!�� +�� *�2������ ��#
�!���� #"��*��%�� #*�>�3+! #�"�4�/���*�, ��� ! +��E�%��*��, ��-

��"��!"�, �� '��4! 4�E� +�"�+��"�*��� ��0�� 4���� ��9"� ��� 9��� �� 
*%��� �*����� *��3��� (Aleksi� wJJx: |1). 
�� "�!0�%�� 9���*�" �!���� 
*� ��%�� ��+ ! �I� %�+! (Žakar 2000: 18).3 ��+�%� ! "
!"*�����4�", ��+� 
�!�� – ��*! 9���*��. ��>�%� �*�9���*� �� �!��*�, +��� �� ����%� ��#*+�, 

3 6�+�" (wJJJ: 5|) ��%��� "����3��� #"�*�!#� � *>%����� �!����. $ ��%�*��*-
�� �� #"�*�!#�, �!���� 4�E� 9��� *>%�/��� +�� �!0�%�� 9���*� #"�!�"�+�%��� 
4�E����4 �9�����4 (4���2��*+� #"�*�!#)q �� #*�>��������3�"� �!���� �� *��-
�� �'�+��%�� !���4�"���*�� %����� �� (��'������!) #"�"��! *!9��+��; �!0�%�� 
9���*� +��� �� #�*����2� #�������> #�"���3��> ��� 4�+"�*�2������> +�4!��+�-
2��� (*�*��4��*+� #"�*�!#)q �!���� *�!E� E���*��! � +�E��%��! ��%�������> 
#���0��� ! �"!0�%! (E"�%��� #"�*�!#)q �!0�%�� 9���*� #"��*��%�� �"!0�%��� 
�9����� ! %��� *� #����3���0/! � �*+�"�0/�%���4 *!9��+�� (#�����3+� 
#"�*�!#). $#"+�* ��4�, �� ��+�!3!�� �� �� #�*���� �����*�%��� ��'���2��� 
�!���� ���� 0�� �� ! #����! *��E�� '���4�� +��� *� ! ��%�*��*�� �� �"!0�%� 
�"!��3��� 4���'�*�!�� � *>%���.  \(...) #���0��� ! #��#!��*�� #"�>%����%� ! 
������ +!��!"�, ! �"!��� /� ��������� +�� #�����0+�, +�� � ! �9"�!��4 *�!3��! 
(Žakar 20JJ: w~). ��+� 4������� 9���*�� *! ��#�*������ � #���%�!�! *� *�4� #���-
+�� � �� ��+�4 4�*��4� (Hacking 1999: 100). �!��" #�+��!�� �� �*�9� 4�E� !
"����3��� %"�4� 9��� � ����'�"����� #"�4� *%��! �+� *�9� � ����"�+��%��, +��� 
����"���!�� *� �"!��4� � "���!�� �� ����3��� *����. ��+�" *�, #"�4� ��+%�� �*�9�, 
! ��%�*��*�� �� �� ��3� 4������� �9������ 9����0+�4 ��� #*�>���0+�4 
#"�*�!#�4, 4�E� #"�4� ��� ����*��� +�� �� �� ����'�"����� ��� ����"�+��%�� 
%"*�� (Hacking 1999: 100-124; Haking 1998). ���4��"��� � *�2����0+�4 #"�*�!#! 
#"�!3�%��� �!0�%��> #�"�4�/���, ����%�4 �*��"��*+�4 "��%��! � +"���2� (v. 
Opali� wJJy). 
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� �� �!���� +�� "#�"�4�/���*�". 5�4�4 ��4, ��� *! 9��E� �!��4� � �� 
�!��2�4�. � ����� � �"!�� �4��! ��0�� �������3+� – ��>�%� #���0��� 
�� ��#"�>%����%� �� �"!0�%� � �������2!. 

�"�4� ��"��"!, �!�� �� �+*2���"�3�� ��+ +��� !�"�E�%� +���%� +!�-
�!"�, ��+� +� *�4 *�9� �*!��/!�� � ��+� +� *+��#� ��0� #����9�. �!�� �� 
3�*�� E"�%�, !#��� ! ���9�3�� *��!�2���, ���� ��#"�*���� "0�4�"��!"
��� *� �� !%�+ �#�"�%�.4 5 �9��"�4 �� �� �%� ��'���2��� %��4� 0�"�+�, 
��������� �!4�3��� �. 
��#� +�"�*��/! �� 9�> #�+����� "����+� +��� 
#�*���� ! ��>�%�4 �!��*��4�. @. �"�'!��%�/ ��, +�"�*��/� ���"��� �. 

��#� � *�2������4 ��#�%�4�5 �!��, ;�"��� � ���+�%�, �������"��� ��# 
�!�� ! ��4�/�4 %�2�%�4�. �"�4� 
��#!, *�2������ ��# �!�� ��"�E�%� 
��'�"4���! �"!0�%��! *�"!+�!"! (Trifunovi� wJJy: 1J{). �!��6 +�� *�2�-
����� ��# 3�*�� *� ������ ! '��+��"!, +��E�%��*�� � �"�4� (Klapp 
1{~{: 1�y), ��� �� 4��!/� ��/� ����"�%��� �%� !���� � ! ��*���!2���4�, 
�"������2���4�, #�����3+�4 "�E�4�4�, �*��"��*+�4 #�"����4� � *%�+�-
���%��4 E�%��! (Klapp 1{�~: �x).

�!�� �� �*�9�, *�%�"�� ��� ��4�0���� (����*�� +���+��%�� +��2�#� 
�*�9�) +��� *� #���0� *4�0�� � ��'�"��"�� ��+ �� ��� �"!0�%��� *��-
�!* ����+, �*4�%��, ����"�*�� � ���%���� (Klapp 1{~{: 1�y, 1x1). 
��� 
���� !*#�*��%��� +�� '�"4���� *���!* #�*���� +�� �"!0�%��� ��# ��� 
+�� '��+��"�� +��2�#� ! #�#!��"��4 >!4�"! (Klapp 1{~{: 1x1). �!��  
����*���� "�*!Q�%���, #���0� *� �#*!"��� ��� ��!#�, *4�0�� � ��#"�-
*�����. �!�� #"��*��%�� *!#"����*� ��#���, #"�*�����*��, ���������2�-
��, *����, � �"!��4 %"����4� +��� +�"�+��"�0! >�"���, ��, * ��4 ! %��� 
#"��*��%�� %"*�! ����>�"��� (Klapp 1{~{: 1�y). 5�2������ ��# �!�� 
#"��*��%�� +���+��%�� #���4 ������ �"!0�%� � %"*�� �*�9� ��� #���0�-
�! +��� �� *4�0��, ��'�"��"��, ��!#� � +��� ��!��"� �� ��"4�, +�� � � 
%"����*�� �*�9� +��� ��"�Q��� �"!#� �� #"�>%��� (�"�'!��%�/ wJJ8: 
w~x). 
�+� !+��!�� 
��# (Trifunovi� wJJy: 11x), +���+��% #"�#������ � +�-
����"�0� ��"�Q��� *�%�"�� ��� �4�����"�� �*�9� +�� ;�"���, �!�� ��� 
���+�%�. 5 �9��"�4 �� *! +�"�+��"�*��+� �!�� �� �����%� *4�>, �� *� #�-
��0� ��!#� � �#*!"���, �� �� �������� ��#��� � #"�*�����*��, �� *� ���� 
�"!0�%��� ��#"�>%����%� #���0��� ! *�"��� ����"�0�, ��+�%� ! *�"�-
�� "
!"*�����", =���, &�+�, ;"%���, -�43�, �!"� � <���� *� 4��! *4��"�-

4 http://online.sfsu.edu/~aberger/Frasier_as_20th_century_Fool.doc         
5 �"�4� 
��#!, *�2������ ��#�%� *! �#*�"�+��� 4����� ! *+���! *� +���4� 

*� %"0� #"�2�* ��#���2���, (Klapp 1962 #"�4� �"�'!��%�/ 200y9: 1|1),
����*�� ! #����! �� #"�2�* ���"���� *�9� � �"!��> #!��4 *�%�"��� ��"�Q���> 
#"��*��%� (�"�'!��%�/ 2JJy9: 1w{). 

6 
��# �� +�"�*��� ��"4�� "� fool" 0�� *� �� *"#*+� ����+ 4�E� #"�%�*�� � 
+�� 9!����.
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�� �!��4�, ��4 #"� 0�� 2�� "��� ���� �� *� ���%��� #"�%����*� ! #���-
0��! ������ ��#� �!��, ���� ��'���*��� *�4�� *�2������� ��#� %�/ 
!+���%��� �� *! ���%�� �!��2� *�"��� "
!"*�����" �"!0�%��� �!�� (cf. 
Klapp 1949; Trifunovi� wJJy: 11x-11{). 5���!* �!�� �� �49�%�������. 5 
����� *�"��� �!�� �� �*4�%��� � ��*#�*�9��, ��� ��4� ��+�+%� #"�%� � 
����%�"��*�� ���� *� �0�� ��9���� �"�E� �� ��. 5 �"!�� *�"���,  !#"-
+�* *%�4 ��*+�4 *���!*!, !���� �!�� �� #"������ � 2����� (Klapp 1{~{: 
1x1). -"!0�%��� %��� *� �9��%���! +"�� #"�%���� �!��4 #!��4 !4���-
%��� ����� *���!*� (Klapp 1{~{: 1�{). �"�4� 
��#!, �"!0�%��� !���� 
�!�� '!�+2����0� +�� %"*�� �"!0�%��� +���"��� � +�� *"��*�%� �� "�-
�!+2��! *���!*� ���� 0�� ���� ��+� �� E��� �� *����. 5%� ��9���%��! 
!���! �!�� �� *�"�>� �� �� 9!�! �*4�%���. �"�#�*�%��� �!��*�� ���!�� 
+�� *"��*�%� �� ���4���2��! *+�"���%�/�, ��2�4�"� � ��*#�*�9��> �� 
#���2��� 4�/� (Klapp 1{~{:  1x1q 1xw). 


��# �� +��*�'�+�%�� �!�� ! ��*�� �"!#�.7 $ #����! *! *����/� +���-
��"���:

(1) �����
�� ���� +��� *%���4 �4#!�*�%��4 � "����"���4 #���0�-
��4 ��!��"� �� �"!0�%���> ��"4�q (w) 
������� ���-���� ��� ������-

�� +�"�+��"�0! 9���9"���� ��*��%�, *+�"����*� � ���#�3���*� ��� � ��-
��*����+ ��9���� ��4�"�, (|) �������� ��� ���� ���� *� ����+!�� 
*+����0/! +� �+*�"�4�4� ! E�%��! � ����*����+ "�*!Q�%���q (~) �-

������ ����; (5) �0�������� ���� +��� *%���4 �������4 ��*�!#� �� 
�"!0�%���> ��"4� � ��#���, *���!, �"E��!q (x) ��������� ���� +��! #�-
"�� ����*���+� #�4��� +�"�+��"�0! � ���%��*�, 9���*�/����*�, #"�*����q 
(7) ����� ���� +��! ����+!�� ����*����+ *����, ��"�*�%��*�� � >"�9"�*��q 
(8) 
������ ���� �� #"��"��� ! �"!0�%!. ���� +��� �9�� ����%� ��!#�-
*��, ��+ �� �� #��3���� � *!%�0� #��0��% �� 9� !�%"����q ({) ������� 
���� #"�����!�� �� 4���� %�/� *���!* �� ���� +��� ��� ! *�%�"��*�� #"�-
#���, #� 3�*�� �*#��� *4�0��q (1J) ������� ���� #"��*��%�� #������2� 
+��� *� �*4�%� ��+� 0�� 4! *� #"�#�*!�! ����%� *!#�">�"��� (�"�'!��-
%�/ wJJ8: w~x, w~yq Klapp 1{~{: 1�8-159).8


�� � *%�+� +�����"���2���, � �%� 
��#�%� ��#������� �4� *%��� 4��� 
���� 0�� *! ! #����! *����3�� � �������0+� +�����"���. ��#������! *�4 
��%��� ���� 0�� �� *4��"�4 #"��4���3��4. ���� ����+� %�E�� +��*�'�-

7 ��*���� �%� �"!#� +��*�'�+�2��� �!��, �� �*��%! ���� �� �� �� ! #����! 
#"���"�%��� � #"�+�"�3��� ! #���0��! ��� ����*����+ ! ��3��*�� ��� 
#���0��! (Klapp 1949; �"�'!��%�/ wJJ8), ��� * �9��"�4 �� #"�������*�� 
\
!"*�����\ �� #"�#����! *�4� �����4 ��#!, *4��"�4 �� ���� �� %���+� %�E��*�� 
�� *� �#0�� +��*�'�+�2��� #��"��� �%�� !E��. 

8 �"�'!��%�/�%� !%��� +�����"��! �+*2���"�3�� �!�� +��! ��/! +�"�*���� ! 
�%�4 "��! ���� 0�� *� ������� ��+ �� !+��#� ! �! +�����"��! (2008: 249-250).  
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+�%��� ��+�%� +�� ��*��%�� #"�#����+� �%�� ��� ���� ��#� ��� +�� ��3-
��� #"�#����+� ��"�Q��� +�����"���, %�/ �� %�E���� �#�* 0�� *� *4��"� 
�9�"�2���4 +��� +�"�+��"�0� �!��*�. ?��� ��*�4 ��+�%� #��"����� ��#�-
������, ���� ��#������! +�"�+��"! ��+�%�. 5����, ��+�%� ! "
!"*�����-
4�" �4��! ���4���� ������ ��� %�0� �#�*���> ��#�%�. 


� �� �%�� �!�?

=��%�� ��+�%� ! *�"��� "
!"*�����"9 *! �+�����2 -�43� 5�+*�%*+� 
(5�0� �����/), B"����"�2 �!"� ����2� (�"��+� ��9�%�/), ��*���2 &�-
+� (��0� F���/), 5��%���2 <���� -"0+� (���� @���+�%�/), ;"%�� ;"%�-
�� (���"��� 
�%�3) � =��� �!�� ����+� (���+� =�"���%�/), #������2� 
#���2��*+�� +!"*� �� 5#�2������ 9��+��*+� *����. ?�#��� ! *�"��� �� #�-
*����, ��+ �� "���� ��"���3��� �� �*+���%��� +�����*���� ����3+�� >!-
4�"� ! '�"4� %�2� � ��*+�3�2� (v. 
"*��/ wJJ{).

-�43� �� #"��*��%��+ �+�����2�. �� ��4� ��+� *#�2�'�3�� +�"�+-
��"�*��+� +��� �� �*��2������!�! +�� "��#*+��" �+����2� � ��0+� �� 
+��*�'�+�%��� �� +�� �!�! #"�4� 
��#�%�� +�����"���2���. 5 �9��"�4 
�� �� �#�+ ��*�� #"��4�� #��*4�>�, *4��"�4 �� *��9�4 ��� � 9��������4 
�!��4. ����%� *!#"!�� ($9�%+� 	/�#���%�/) �� 3�*�� �*4�%�, �9�3�� 
+"�� �4���%�E�%��� ����%� 4!0+�*��. 

– �4� $9�%3� 9�,  0�� 4� #"�%� 0�!+�, �4� 0��� /� 4� *�"�'�. 
– 
�4� *"�/� �� �� *�"�'� �� #"�%�4 4�*�!. 
��� �� 3�+ � �!3� ���� 0�� �! �� �*��%�� �� *��!, ! �+�������, *� 

�%��� ��2� ��+ �� �� ! ����"��!. ��"�� ���� ��� �� � %�"�, ��+� -�43� �� 
���. 

– -�43�, -�43� �� ��� +!#!��0 0�4#���, � �"!�� ��� +�*! 4"*� (;"%�-
��).

– �4� �� 4"*��� *�4� +�*�, ���� (-�43�).
$ *�"��� *� ��*��2! &�+� *%� #��*4�%��! ���� 0�� �� ��!#.

– @��� *� �� �� *#�"�*+� ��#. =��%� 4! �� +� +�#�3+� (<���� � &�+!). 

9 �Q! #"�'�*�"�4� *! ���%�� ��+�%�, "��"���� *��"�0���, #"�'�*�" ��9!� 
(����%�� �����/), #"�'�*�"+� 4!��3+�� �9"���%��� �2� (-"����� @!��/) �
#"�'�*�"+� *�+*!����� %�*#����� B!2� (<�%��� ���"�����%�/). 5 �9��"�4 �� 
#"�'�*�"� ��*! �!��, %�/ �� #"���%, �*4�%��� �� *�"���  
!"*�����, ��+ ��� ��> 
�*��%"�4��� �4���%�E�%��!, � ��4� ! �%�4 "��! ��/� 9��� "�3�. �� 3��%"��4 ��-
���! \
!"*�����\ *� #���%�!�� � ����"�2 (�"*�� 	�9�%�/), *�!���� �Q!��-
"���� "��4��� 5����+ – ��*�� – 5����+. ��0�� *� �� #���%�!�� *�4� ! �����4 *�-
"����! (� ���� #"�%�0� ��*�!#���) ����% ��+ �%�� ��+�Q� ���� �������"��.
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��"�� ����, �� �� #"�*� � ���%��. 
��� 4! -�43� +�E� �� �� �� "���4 
"%� =�%������", &�+� ����%�"� "<� *�4 %� �� 5�"���%�". ���� +�"�+��"�-
0! ����*����+ ���������2��� � "��!4�, *4�0�� #"�4�0��� � +�4�3�� 
'"!*�"�2���, ��+ �� �*��%"�4��� ���%��, #"�*�, 9���*�/����. ���� ���%�-
0� +���, �� �� '���3+� �����!�������� 0�� *! *%� �*�9��� �!����*�� � 

�4�3�� �!�� (v. �"�'!��%�/ wJJ8: w~x, w~y). ��+�Q�, �� �� � ��*#"���� 
�!��. ���!9�� �� %���3+! ���%��! ���� 0�� ���� !*#�� �� ��+�3� �� *�4�-
'�"! ��" 4! +�3��2� � "!3�� ��*! "�����, #� �� !����� ! *�4�#�*�!�! – 
+��� �� "�����. 

B"����"�2 �!"� �4� ����4�+ "����2�" +��� !#!/!�� �� #���2��*+� 
#���"�+ * �9��"�4 �� �� ��*� #���2��*+! !��'�"4! ��� �� � ��!���� �� 
����% (4���) #���� �"��� (��%! �� ��0 "�"�9!0��� =��%�2�") � (*��9!) 
*�+*!���! 4�/. 

– �"�'�*�"�2�, �� +��� *�4 �� *� E���4 ! +"�%��!, ��4� �� +�� 4��� 
�� #�� �� 0�*. <��%� �����4. 

� *%�4 #����4 �"���!, *�4 �!"� +�E� �� �� *�!E� +�� �4������2. 
– <� 4! ��Q�4 #�*�� � �� ��/� �� "���. 
�"�4� ����E���4 #���2�4�, �!"� *� 4�E� *4��"��� �*4�%���4 >�"�-

��4. ��4! *� �"���3�� #"�#�*!�! ����%� +�"�+��"�*��3�� �� >�"���. ��+� 
9��� #���2���2 ���� �*�� +�� � 9��� 5!#�"4�� (cf. �"�'!��%�/ wJJq Klapp 
1{~{), ��� �� +!"*! �� #���2��2�, �!"� �4� ���%�0� #"���*#���2��� �� #�-
��2��2�, * �9��"�4 �� �� ��, �9!3�� ! #���2��*+! !��'�"4! ! +���� 3�+ ��� 
� �� "������*+� *�*����+. �� �� �*��%"�4��� ������� �� ����+����! #"�-
���! �4�%��� +�� � �� 4��� � +�"!#2��! 0�� *! +%���'�+�2��� �� ��9"�� 
#���2��2� #"�4� *�����"��4� #�*��%����4 ! *�"���.10

$ ��+! <����� *� ��!��"� �� "*+����*�" 5��%���2� +� >�4�*�+*!���-
�4!. 

-!0+�"2� *! �� 4��� ��+��, � �� %���4 "!#� ! ��+��!. 
����%� *�+*!���� �#"�������*� �� #"��*��%���� ����%�4 '�4�����-

"���4 #���0���4 � >�4�*�+*!����4 ��!����4�, 0�� *� ! *�"��� #"��-
*��%�� +�� #"��%"�#*+� #���0���. 
��� �!"� #��� +� �� 4�Q! ��4� >�-
4�*�+*!���2, <���� ����%�"� �� *� *��� ! �%"�#*+�� !���� +�E� ���, ��+  

10 $ *�"��� *� ��!��"� �� *! #���2��2� ��#�%�. 5%� 
!"*����� *! !*#�0��
��%"0��� +!"* � ! #"�*!*�%! @�*�+�� #"��*��%��+� �$, �!0� ���"�%*+�� (=���
F���%�/), #���E��� ��+���%!. \-���* +�� #�*����4 #���2���2, *%�3��� *�
�9�%��!��4 �� /! ��, ��� � ���, 4�"��%� �!/ � 4���"���"��� *��"��� � *��9��� �� *�-
9�. � �� ! ��� 9�"9� ��/! E����� �� ��4 �!Q� E�%��. 5%�3��� *� �9�%��!��4 ��
��+��� ��/! #"�4��� 4��� (#�!��) 4��� �� 1� �!"� � �� /! �� !+!#�� *%��� 4��� 
��%��� |J� ��E!"��4 +�4����"!, wJ� 4��� � �*����> 1JJ� 4���*�"! #���2���
<�3�/!. ��+� +!#� +��*+, #�"+�"� �� ! *%��� �%�"�0�� � ��+� �� #��3+� �� 4��� 
%���\.
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�!"� ����%�"� �� �� ���� ��� %�/ �9�3�� #���"3���. 
�+� �*��3� ����"�-
%�, "�0�"��� �� 4�0���� �� �� ���+�� #�3�� �� �!9� *%�� ��������� +��� 
�� #�3�� �� *� �%"�#���!�� (Todorova wJJx: x|).  $ *�"��� �� �*��2�����-
*��3+� *>%����� 9��+��*+�� ���������� #"�+����� +"�� ��+ =��� ��+ �� 
��*�"����� #���0���, +�"�+��"�*��3�� �� <�����. �"�4� ��+�/-;������-
%��, ����3��������� #�����3+� "���"�+� ! <!��*��%��� �� 8J-�> *� #"���-
E�� �+"����� �+� �*+��*�"!�*���> �%"��� � #"�%�����%���4 "�%"�#-
*+�4" *���!*! �� ��+� ����%� ��4��, ��+ *! *� �"!�� �#�!E�%��� +�� 
"9��+��*+�", "%�������*+�" � *���� ��-�%"�#*+� ��. -"!�� (Yaki�-Hayden 
wJJx: |x). 5��%����� � ;"%��*+� +�� ��4�� ����"�'*+� 9��E� ?�#����� 
�%"�#�, #�3��! �� 8J-�> �� *� *4��"��! 9��E�4 �%"�#� (Yaki�-Hayden 
wJJx: xw). <�����%� #���0��� � ������ ���%�0� �*�2�"� �� +��%��. �� *� 
4�E� *4��"��� ="���*+��4 �!��4, ���� 0�� ����%� #���0��� ��!��"� 
�� �%���3��> �"!0�%���> ��"4�. ��"�� ����, �� �� � -�'�"4�*��� �!��, 
���� 0�� ����% ������ ��*�!#� �� �*���*+�> ��"4�  � +��%��2��� � *���! 
���%���. 6��*�%�� ��, 4���"�� ��� ��!+!*�� �9!3��, !%�+ ! ��"+�4 9���-
4�, %��� �!�+�2� � 04��+� *�. $ *�%�"�, <�����%� #���0��� �� #"�+���-
�� +�� ��%�������, 0�� *� �� �������3�%� *� �!��0/! ��" �� �!�� *�4� =�-
��. <�����%� #���0��� �� ��"� ���� #���0��� *� +�� �!��.  

;"%��� �� �9"���%��� ;"%�� ! *�+�! *� ��#��" 4�0��4. 
– -���� 4� ��4��! #�*!�! � �� /! ��#"�%��� 2�� �%��� (;"%���). 
– -�� �� 4��� E��! � �� /! �� ��#"�%��� 2��! #�*��! (=���). 
�� �� #"��*��%��+ ��4#���� �!��. ��+� �� ;"%��� #� #���0��! � ���-

�! 9�� ����� �*����>, ! *�"��� �� ��*! %"����*�� +��� ��*�!E!�! #�>%�-
�!. ?9�� ����%� ���4���*�� � ����9!���*��, %"�� 3�*�� �� �*4�%��. $ 
*%�Q�4� ��4�Q! ���� � ����+�, ���3�0/� �� ��%��3� ��9�� +"��. 

– � ;"%���, ��Q� *!�"� +�� 4��� �� ��"�4� 0�>. 
– ��*�4 ���� �� 4� ����+� 2�����0, =���. 
– � ����, �� 2���4 �� ��9� ���� 4� '��� +��.  

=��� �!�� ����+� �� *���+ �� 	!4�����. <����� �� �� ��+�%� +�-
�� �� *����� �9!3�� ! ��"���! ��0�!. �� �� ������ ��+ +��� *�9� *4��"� 
�!��4. �� 3�+ ��>��%� �� 4! *� �9"�/��! *� �!��. 
��� 4! #"�'�*�"+� 
�2� +�E� "5����� ����+�", �� �� �*#"�%��.

– �!�� ����+�, 4���/! '���.  
– 5����� �!��3�, �� 3�4! ��� *� �� ��>%��!��. 
5%���4 �!��4 #���0���4 �*4�%� �"!��, ����*��, ��4! ����%� �9�-

"����� #���0��� ���%���%� �� �*4�%� �"!�� – ���� �� +"�% 0�� �� ����"-
4����. �"�'�*�"! ��9!�! ����%�"� �� �� �4� ����%�� �2� ��"� �!0, � 
�4� ����%� 4��+� 
�"�� ��� �����. 
��� 4! #"�'�*�" ����%�"� �� ��E�, 
�� *%���4 9���9"����4 ��� ��%����%�4 ����%�"�4 �*4�%� ���� � �� *�9�. 

– <�9�0 4� �2� � 4��+! �+� ��E�4�
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5 �9��"�4 �� *%��� #���0���, �� �� #"�4� 
��#�%�� +�����"���2��� 
#"�4�" 
�4�3��� ��%����2�. ��� �� >�#0�� ���� 0�� �� #!2�� �� +!4� ! 
��%!, 4�*��%0� �� �� *"���/, �� 0�� �� ;"%��� ����%�"�� "��#�3�� �� 
5"9���". ����0��� 
�4�3��� ��%����2� !+�!3!�� 9���9"���� ��*��%�, 
*+�"����*� � ���#�3���*� +��� *� �"���3� *� ��9"�����4 ��� �� +�"�+��-
"�0� � ����*����+ ��9���� ��4�"� (�"�'!��%�/ wJJ8: w~x). =��� �� �"!9 
#"�4� *%���� E���, #"�*� � !%�+ *#"�4�� �� *� ��0��� �� �!Q "�3!�. �� 
�� 9!���%��+ ��� � ������ 
!"*����� %���+� �!9�%��+. =����� �!��*� 
���� ����%��!����, ! #����! �� +���+��%�� ����+� 	!4�����2�X5"9���-
��2�X5"9�. �!��*� �� �#���� +��� *� #�*����� �%� ��2����� #"�#�*!�� 
���+� 5"9�4� �9�� ��*"�Q��� *��!�2��� ! 5"9��� ��+�4 ��%���*���> (v. 
Aleksi� wJJx). $ 4�Q!%"�4��! �� ��0�� #"�%"����%��� *���4� (� ��3���-
4� "#�4�"��� *���4� �� ����" v. Živkovi� wJJ1: y|-11J). ��0�� ������%-
�� (#*�>�3+� #�"�4�/��) � �� 3��� *� ����"� ��9��� �� #�����%�! %"��-
��*� � ��*���+��%�! +�"�+��"�*��+! *"#*+�� "���. ���� 9��� "�!�� ���-
+���2" ���� "��� �%"�#�����". �!���� �� *#�2�'�3�� � �� ��#����+� ��-
"��!4��%� ���* (Aleksi� wJJx). 
�+� !+��!�� ���+*�/, +�"�0/��� ��4� 
�!���� �� #���3� *� ?�#��� %�/ �� "��4�/� #"���%��", ����*�� %�"���2�-
�� �� ��4! "��#����> #"��*��%� ���+���" ���� 0�� #���4 �!���� +�� � ��-
����%�� #"��*��%� � ���+��! ��*! *� ?�#��� (Aleksi�  wJJx: �J).


� �� �!� 9!�� 4! �"!�
�"��*��%��2� ��2��� 9�%0� 5&� <!��*��%��� �� 5#�2������4 +!"*! �� 

*#�2������ 9��+��*+� *���� *! �!��, * ��4 0�� �� *�4� 5"9���%� �!��*� 
��+� � ��'���*���, ��� �� �*��%"�4��� � ������ #�����%�� %"����%���.11


�+� �*��3� 
��#, �"!0�%��� *���!* �!�� �*��%"�4��� �� �*4�%�� 
��� � #"�>%�/�� ! �"!#� (Klapp 1{~{q �"�'!��%�/ wJJ8: w�x). �!�� *� 
*4��"� ��*#�*�9��4 � ������%�"��4, ��� !#"+�* *%���4 ����*��2�4�, 
����% *���!* �� ����"�*��, *4��"� *� ��9�%��4 � �� +�E��%� *� (Klapp 
1949: 158). @�*�� �"�'!��%�/ *4��"� �� "(...) �"!#� +"�� ��# �!�� ��-
*2�#���!�� *%��� #"�#����+� � !��3� �� ��>�%� #���0��� �9��+!�!/� 
�� #"�4� #"�>%�/���4 *�����"��4�" (Trifunovi� wJJy�: 1w1). 5�"��� ��%�-
"� � "��0��" ����"�*���� �!��*��: "?�%�4 *� ����+� �!E�/. ?� #"�����-
�� �!��, �� ��#"������� ����!Q� ����+�" – � � "����3���4 "��>�%�4"
�!��*��4�. �!��*� *�!E� +�� ����� �� ���4����� +�"�0/���> ! *�"��� 

11 �"�'�*�"� ! *�"��� ��*! �!��. ��+� *! � ��� #"��4�� 0���, ��� ��*!
�!��2�. ��� 3�+ ��*! �! �� �� #�+"��! "���!, * �9��"�4 �� "���� ����%� � �� �� 
#�*����. 
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+�+� 9� *� ��#"�%��� 0�� ��*���� �"���2� ��4�Q! ��2�������> �"!#�,12

����*�� �� 9� ������2� 4���� �� *� ������'�+!�! *� ��"�Q���4 ��-
+�4X��+�%�4�, #!��4 ���"���� ��*���2� �� �"!��>. ��� �!��*� � +���� 
��%�"� 
��# �4� #�����0+! !���!, *�!E� �� #��!3� *� +�4 *� � ����
������'�+�%���, �4� !���! ! "��!+2��� *���!*�, �"!0�%���� +���"��� � 
"��!��*��! ��"�*��� ���� 0�� �� *�9� #"�4� ����*���*�%� +��� 9� *� ! 
*�%�"��4 E�%��! 4���� �"���"��� +�� !%"��� � 9��� #�%�� �� +��'��+� 
(Klapp, E. O. 1949: 161-162; Trifunovi� wJJy: 1w1). �!Q� �!��*�� #"�+���-
�� ! "
!"*�����4�" �4��! #�����0+! !���!. �� �*+"�%���� ��3�� #�+�-
�!�! 0�� 4�E� �� ��4 *� ��*� �+� !Q�4� ! �%"�#!, ����*�� +���+� ���� 
4�E�4� �� ���!9�4�. ��"�� ����, �!�� 4�E� �4���  !���! � ��*��0��� 
(��� ����"�*����) +"���3�"� (Trifunovi� wJJyc: w8) �"!#�. $ *�"���, 
!"-
*����� #�"���"��! #�����3+� #�"��� #"����9�"�� +�4#��� �� #�"��4��-
��"�� ��9�"� wJJy. ������ � �*4�%��! #�����3+� *�"��+�:

– ��E��� *� ��" *�+* �� 4�E� �� 3�+� (<�" E�%�� �� 4�E� �� 3�+� – 
#�"��� #�����3+� #�"���� -5)

– 5�+* �� ��* ��%�*� (�� ��* ��%�*� – �-�)
– =��*���� *�4� �� ��� wJ� ( G1y�)
��+�%� ! *�"��� *! �!��. -�+ &�+�, ;"%���, �!"�, <���� � -�43� �4�-

�! �� 2�� �� #�+�E! �� ����+� +�+%� *! ���, ���� +�+%� 4� �� �"�9� �� 
9!��4�, =��� �!�� ����+� 9� �"�9��� �� #��!3� ������2� +�+%� 5"9� 
��*! � +�+%� �"�9� �� �*���! – #�4���� � ��%����%�, >���"�*�+*!���� 
�"������*��� � *�+*!���� �+��%�� � *#�*�9�� � ��4������� ! �"!#�. 

?�%"0�� �������
����� "��� ���� 9��� �� *� #��%"��, �#"�%���! ���� !��#"��� +�����-

"���2��� �. 
��#� ���� @. �"�'!��%�/. �� �*��%! 
��#�%� ���"��� � *�-
2������4 ��#! �!�� �9��*���� *�4 �� +��� �� ��3�� 4��!/� #"�#������ 
+�� �!�� #"�������*�� ! *�"��� "
!"*�����" ="��� #"��!+2��� ����%����� 
���+ � !*����%��� +��� �� *%">� ��>�%�> �!��*��. 
�����"��� *! �4��� 
!���! ��, �� �*��%! ��>, !*����%�4 #�*������ #�"�� =���, �"!��> �!��, 
#�*������ "����3���> %"*�� �!�� � #�*������ "����3���� %"����%��� 
�"!��3���> �!��*��, *� 2���4 �� #"��!9�4 "��!4�%��� ��*���+2��� 
"��*" � "��>", ����*�� +�+� �� ��� ����* ����"#"���"�� ! *�"��� "
!"*�-
����" �� #"�4�"! �+*#�����2��� 4���%� �!��*��.


�+� ��+�+ �*��3�, 9��+��*+� ��4�� *! �!�� *�!E��� +�� *�49�� �"!-
��*�� #�4�/! +��� �� 9��� 4��!/� 4�"��� �%"�#*+! ��"4����*� (wJJJ: 1|). 
��+� �� ���4���� +��� !3�*�%!�! ! ��4�"��4 #"�%���! �!��, � +��� �� 4�-

12 5��"����#�, ����+, "�"���2�������" ���/� *! *�4� ��+� �� ���4�����. 
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�!/� !�3��� 4�Q! 
!"*�����4� *!: �*+"�%��%��� ������� ��� ���/� +��� 
��*�!#� �� �"!#��> ��"4� (<����, &�+�), ��#"���3�� #���0��� (<����, 
=���), �#*!"��� ��!*#�*� +��� ��+"�%��! *��9�*�� � '"!*�"�2��� (;"%���, 
�!"�), #�"�Q��� *� ��'�"��"��4 �*�9�4� (;"%���), 9��� ��#"�%��� 9!��-
��4 ! 0��� (&�+�, ;"%���, -�43�, �!"�, =���) (Klapp 1{~{: 1�{). 

<���� �� ���3������> '!�+2��� *�2������� ��#� �!�� ��, #"�4� 
��#!, 
���+0�%��� "!���� +�4�+�4 (�"�'!��%�/ wJJ8: w�x). "��� �%�4 
��# 
#��"��!4�%� �� /� *%�+� #"�#����+ �"!0�%� ��9���%��� �� 9!�� ��#���-
"�� +�� 9��� +��� #"�#������ %"*�� �!�� !�!��" ��� �"!0�%� � �� #"%��-
*�%��� �9�� ���� 0�� ��� !E�%� ��!����� ����+ *���!*. (...) -"!0�%�, ��-
+��, #!��4 *�2������� ��#� �!�� �9�%�0��%� *%��� 3����%� � ��#�E��-
��4 �9��2�4� #���0��� � !����� �> !*4�"�%� � ��*2�#���!��. �� ��� 
��3�� *�, #!��4 �%�� *�2������� ��#�, ��"�E�%� *#�2�'�3�� %"����*�� 
*�*��4" (�"�'!��%�/ wJJ8: w�xq v. Trifunovi� wJJyc: 118). ��+� *� #"��-
#�*��%�� �� /� �*�9� ���#"� !���� ��# ;�"��� +�� *%�� 4���� #���0��� � 
#��%"Q�%�/� *�9� +"�� ��� 4����� +��� ���9�"� �� *%��� >�"��� � +��� #"�-
>%��� +�� %�Q� (Trifunovi� wJJy�), ! *�"��� �� #�*���� ;�"���. $ "
!"*�-
����4�" *! *%� ���%�� �+��"� �!��. 5 �9��"�4 �� �!�� ��*! "����� "�-
#"������2��� #"�*�3�� �!�*+� #"�"��� %�/ +�"�+��!"� ��E�#"�*�3�� 
���������2���, >"�9"�*�� � *���� ! 2��! #"�+���%��� ��'�+��� � *��9�-
*�� (Klapp 1{�~: �8), #�*��%�� *� #����� +��� �� !���� �!�� ! "
!"*���-
��4�"W �� ���3� �� *! <!��2�X;�"���, #"��*��%��2� ��"��� 9�%0� 5&� 
<!��*��%��� �!��, ��� ��4���%�/�%*+�4 ����+�4 "�3��� – %�Q� *! *��#-
2�, #�0�� ���, +�� 9!�!/� #���2��2�, �"�9� �� �4��! %���/! !���! ! ��-
0���� ��"���. =���, *� ���!��4 �!��, 4�E� *� *4��"��� ��>�%�4 #"��-
%����+�4. 5 �9��"�4 �� �� �� *! *%� #"��*��%��2� �!��, ����%� !���� 
�����4���������� ! �"!#� ���� ����+� !#����%�, ��� �� �3��� ��, ��+� �� 
�� #"��4�� 0��� � #��*4�>�, ����%� �� "�3 !���%��4 #�*�����. �� 4�E� 
�� #�!�� �� ;"%���, �� #*!�� *%��! E��!, �� *� *%�Q� � ����"�%� ��0�� 
4�4+�, � �� �*��%"�4��� *�+*!���� ��4���"� 4�Q! �*����4 
!"*�����-
4�, �� ��+� =��� #�*���� >�"�� �!�� � �� >�"�� ;�"��. 

5�4�4 ��4, ���� 0�� *! *%� ��+�%� �!��, ! *�"��� ��, ���4�, %"����-
*�� *�*��4 ���+"��!�. �"�*��*� ��� ������'�+�2��� *� ��+�4 ��+�4 
��� ��%����� �� ��+�� ���� #�*����2� ����%� 4!�"�*��, 4���"� � *���� 
%�/ ������ �*+���%��� �!��*��. �!��*� ! *�"��� #"��*��%�� %"����*� #� 
*�9�. 54��"�4 ��, ��+ *! ��+�  ��+�%� ! "
!"*�����4�" #"��*��%���� 
+�� �"!0�%��� �9���E��� ��#�%� +���> *� "�"�9� +������", =��� �� ��+ 
*� +���4 *� ������2� ! 5"9��� 4��! ������'�+�%���. 
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@�*�+� #�#!��"��*� *�"��� ! 5"9��� � ! 9�%0�4 ��4��4� 5&� <!��-
*��%��� ��%�"� ��� ���� ! #"����.13 �!��*�� #"�+����� ! *�"��� �4��! ��-
9�%��3+! � >!4�"�*��3+! !���!. ;!4�" ! "
!"*�����4�" �� #"%��*�%��� 
� %�/���4 #�����3+�. 
!"*����� *! ��2������� *�"���'�+�%��� ��+�%� 
� �*4�%��! *� ��>�%� ��2������� � ����3+� �������2� (v. 
"*��/ wJJ{). 
��>�%� �!��*�� #"��*��%���! �"!0�%��� ���%���� +���� �� *� +"���+!-
�� *�%�"��*�. 5%���4 #���0���4 ��� ��9�%���! #!9��+!, ��� �� �*��%"�-
4��� "�*��"�/!�! � #�4�E! �� *� *�%���� *�%�"��*� (v. Rot wJJJ: x{-70). 
?��� 0�� *! 
!"*����� �!��, ��>�%� #���0��� *� ����"�0�, ���9"�%� � 
��� *4��! ��%�� �� +"���+!�! *�%"�4��! *"#*+! #�����+!, ��4�� 9�%0� 
5&� <!��*��%���, �4�"�+! � �%"�#!. $ #����! *! 9���#�*�� �!��2� +��� 
��4��! 4�/ �� *�%�"��4 �"!0�%���4 � #�����3+�4 #"�4���4� (Aleksi� 
wJJx: �y). ��� 0�� �� *�4#��4���3�� ! ��+%�4 �!��"��! ��, �� !#"+�* 
��4� 0�� #�*���� #�0���2� � �� =���� "�3!�, �� �� �9�3�� ��� 4!�"��� 
� �!+�%��� �!�� +��� ��+��� �� ��%!3� ��9�� +"��. 

��*��%�� *� #����� �� �� *�"��� �4� !���! ! �#"�%��%��! �!��"���, 
����*��, +���+� #"�+���%��� =��� +�� �"!0�%��� #"�>%����%� �!�� ! 
*�"��� �4� #�����0+! '!�+2��! � +���+� �� ! #����! �+*#�����2��� 4�-
��%� �!�� +�� ������ �� ���4����� ������3��� *"#*+�� ���*�W ���� �!��, 
! =�����4 *�!3��!, #"��*��%���� �� +�� �����*�%��� 9��+��*+� %"����. 
����% ��+ � #���0��� +�4�3��� ��%����2�, �� �"�9� �� #��!3� ������-
2� +�+%� �� �"�9� �� 9!�! – ��4� *�!E� �*���� ��+�%�. �� 9� �"�9��� �� 
#�+�E� +�+%� *! 5"9� � #� 3�4! *� "����+!�! �� �"!��>. 5�4�-��������-
2��� ��4� �� 2�� #������ ����"�%��� *%���> "Q�%�> �*�9��� #"�� "��"-
4����4�" +��� #"��*��%���! ?�#�� (cf. Živkovi� wJJ1: {y-1Jx) ���� 0�� 
��4� "?�#����� �+�". 
��� �� 2��, ����, ��+%�� �!��%���W


�� 0�� �� %�/ "�3���, =��� ���� �!��+, ���� 0�� �� ���� #*�>�3+� 9�-
��*���. =��� *� �!��"� �, 4���� 9� *� "�/�, #"�%� *� �!��4 0�� � ��*�� 
!���� �!�� +��� �4��!/�%� �� *� ����%� #���0��� ����"�0�. =����� #�-
��0��� �� ��"�� 9!��� #"���% �%"�#�. 
���"���� ������+ "
�+� ��4�-
0��4 @�*�+�� #"��*��%��+� �$" *%� *!, �*�4 ����, ��9"� !"�����, � 
*%� *! �� ��4�*���� ! *+���! *� %"����*��4� *%�� �"!0�%� (� *��"����-
#�4� � ��4�).14 =��� ������ ���� ����%�"�� �� #�*��%���� ������+. 

13 v. http://www.lisinski.hr/PokaziDatum.asp?datum=9.3.2008; v. http://www pres 
sonline.co.rs/vest.jsp?id=32122

14 �!"� �� ��4�*��� �� �� @�*�+� #"��*��%��+ #�"�+��4 �� B"�� =�"�, %�*�+� 
������, +��� ��*� A"4��� �"���"+! � @�"*�/� +"�%���. ;"%��� �� ��4�0�� +�� %�-
��+�� � ��3������ ������+�!��2�. \(...) +�"���"! ���"���� �� �����4� �" &"��� 
�!Q4���, �� %��� ��>�� +��� +�� 9�� <���3�/ � �� �� #�3�*�� �"�Q���� B"�� =�"� 
+�� 5��#� �*�/\. <���� �� ��4�0�� '�4�����"����. \-� %��� *%� 0�� %��� 4��-
��, +�+� *#"��� ��+� � ��#�����\. �� �%! ����%! #"�'�*�"� *��#0��%��! �� �� �� 
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– <� �� �� ��4�0��4, %�/ �� 4��! �� �� *4�*��4�

��� *� +���3�� #���%�� �!0 ���"�%*+� ����%�4 #���%�4 *! *%�, *�4 

����+�, !*>�/���. ����%� #���"�%�� "�3 �� �� � #�+����� �� ��#"�#�-
0/��� #"�*!���>.

– @�*�+� #"��*��%��3�, #"%� ��* ��#�����. �� *%� *�"��� 9�49� ����, 
� ����, 9"�, �������� ! #�*���. ���! #���4��� �� ��� �� �%�� ! 5"9�-
��.(...) � ��+ ��9���4 � +�2� 9"�, ��*�� �� #"�3�. ��E� ���%�� @�*�+� 
#"��*��%��3�. @� �� �%"�#� *��, 9"�, 0�"��� ��E�. �� @�*�+� #"��*��%-
��+ �� 3�3� -"�E�� 

5�4�4 ��4, * �9��"�4 �� �� =��� ��+ +��� �� �"!��3��� �� *%�>, #����� 
*�"��� ���� �� �� �� �!��, %�/ �� �� =��� ������ ��"4����. =��� ��!4� �!-
�! �� 9� *�3!%�� *%��! ��"4����*� ���3��! ! *"#*+�4 �"���2�������4 
���������!. ��+ =��� �!��� ����+� �� *�!E� "��� ��������2��� #"�� 
?�#���4, %�/ "��� #��"!����3��� "��>" (#"��*��%��+� �"!��> "�#!9��+� 
9�%0� 5&�<) #"�� "��4�" (������2�4� ! 5"9���)  ! 2��! "��0�" *�4�-
"�#"������2���. 5 �9��"�4 �� �� �� !����+ ! �%"�#*+! !���! #"��*��%�� 
2�� �"����2��� ! 5"9���,15 ��� �*��%"�4��� #"��*��%�� ��%�" *#���-
0�� ��#"������*�� ���� 0�� 4�E� �� ��*��9���0� �"���2������� *"#-
*+� %"����*�� (+�� ! *�!3��! 5��%�����).

��+ �!��� ����+� #"��*��%�� %�� ��"�E�%��� +!��!"�� ����4��-
*�� (v. Her*feld wJJ~). 
!��!"�� ����4��*� #"��*��%�� �*#�+�� +!��!"-
��� ���������� +��� *� *4��"��! ��%�"�4 *#���0�� ��#"������*�� ��+ 
�*��%"�4��� #"!E��! 3����%�4� �������2� �*�/�� *��!"��*�� � %"*�! +�-
��+��%��� *�4�#�!�����. 
��� *� ��%�� �� ��0�� +�E� ��� ����%�"�, =�-
�� �� 3��� #���E!/� �*#"!E��� �"� #"*��, #���2, +�E�#"*� � *"���� 

#"�%� �%"�#*+� ������+ 3�4� *� #��%"Q!�� %�/ ����*�� *��% � *>%����! 5��%����� 
+�� �%"�#*+�, ��� �� ���� #�����%�� ��"����2� %�/ E��. -�43���%� ����%� *! #�%�-
���� *� *�%"�4���4 4�+����*+�4 #������4 ��3��*��4�. \-� �� !9�% +�+� -�"+� 
���3�%. -� #� +�+� ��0� �"��*+� � �� *� �4� 2�2+� +�+� ������ -�#3�%�/\.

15 �"����2��� #"��*��%�� #�"��� �"��*'�"4�2��� 9�%0�> *�2�����*��3+�> ��-
4��� ! #�*������ ��2����� XX %�+� � (! �������4 *�!3��!) !*%����� ��#����> +�-
#�����*��3+�> �9��+� #"���%���� (cf. Verderi 2005). 5+!# #"�4��� +���4 *� �"!-
0�%� �"��*'�"4�0� �� ���"E�0�� ! �"E�0�! �+���4��!, �� �!��"���"��� �����-
#�"���*+�� *�*��4� ! ��4�+"��*+� %�0�#�"���*+� *�*��4 (���0�%�/ wJJ�: w1{). 
� 2���%�4� �"����2���, ����*�� �����"�2��� ! �%"�#*+! !���! (v. http://www.
b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2006&mm=04&dd=03&nav_id=193652; http://
www. b92.net/srbija2020/vesti/aktuelno.php?id=176&start=0&nav_id=241647; http:
//www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2006&mm=06&dd=26&nav_id=202596;   
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=07&dd=07&nav_id=1453
30; http://www.pescanik.net/content/view/987/80/; Biznis novine; Blic). � ����%����-
*+�4 *�"���4� ! #"%�> #�� ������ ��4�+"��*+� %����%��� ! 5"9��� � #"%�4 
������4� �"����2��� (v. �!"+�%�/ w005).
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#"*� ��+ *! 4��� � ��4��� *+!#���� �� ����!. $�9�3�����4 ��3���4 
�"�E��� "�3�, ����*�� ��%���� �� "�3, *4��"��! *� #�����!�� �%� #"*��, 
+�E�#"*� � *"����, ��+ *! #"��*���� �"� #"*�� #"�+"0���� �� ����!. 
=�*� "�"� #"*��" ! 5"9��� 4�E� #"��*��%���� ����+! �� "*"#*�%�", "5"-
9��!" � #"�%�*��%�� +��� �� #�3��+�4 ��%���*���> ������ ! 5"9���, +�� 
"*"#*+� ���+" +���'�+�%�� #"��*����+ #�����3+� *�"��+� 5"#*+� #�-
+"�� �9��%�, @!+ -"�0+�%�/ (6�+�/ wJJw: xy, x8). "(...) #�4��!�� �4-
9��4 �� ���9�"��� *���!* 4�"+�"� ��2��������, ��� � * ��4 #�%������ #�-
����3+�� ����������" (6�+�/ wJJw: x8). ?���4, ��+ ;"%�� +!2� �%� #!�� 
�� %"���, =��� +!2� �9�%���� �"� #!�� � �!9� *� "#� *"#*+�" �"� #!��. 

�� 0�� � �"� #"*�� #"��*��%���! +��*�"!+2��! *"#*+�� ��2�������� 
���������� �� #�*����� ��2����� �� %�+�, ��+� �� � �!9���� �"� #!�� ! 
�9"��, ! #"�+*� �� +"��� �*�4��*���> ������ (5#�*�/ #"�4� ]ansen 
2005:183-18~), �4��� !���! ! ��"E��! *"#*+�� ����������. 
!��!"�! 
����4��*� 3��� ��2������� 2"�� +��� #"!E��! �"�Q���4� �*�/�� #"+�-
*��� #���*� ! ����*! �� '�"4������ ��� �%���3���� *�*��4 4�"����> 
%"����*��, � #���+�� � �� �%���3�� �����9"�%���. �� *! *��"����#� ��-
*�%�16 *� +���4� *� 3����%� �������2� ��9�E� 0��� �� %��*���� +���+��%-
�� "�3!� (Her*feld wJJ~: w1). =��� �!�� ����+� �� ! *�"��� #"�+���� +�� 
*�"�4�0�� 5"9�� *���+ (v. 
"*��/ wJJ{) #"�%�*��%�� %�"��*#�%�*��. 
�� �� !%�+ �9!3�� ! 0!4����*+! ��0�!, +��� *� *4��"� ��2�������4 
���/�4 (v. Pro�i�-Dvorni� 1{8{: 1�), ��*� 9"�����2! � ������ �� ��+ +��� 
��*� 4���2! *� ��2�������4 �"9�4.17

16 Self, ����*�� *�#*�%� ��� ��*�%�, #��"��!4�%� �"!0�%��� +��*�"!+�, '!�-
+2��! ����*� ��4�Q! �*��"���, �"!0�%��� !*��%����*�� � ���9"���� #���0��� 
#�������3�� �*�9�  (Heidegger, Jaspers, Sartre #"�4� Hacking 1999: 14-15). 

17 5"#*+� �"9 *� *�*���� �� +"*�� *� 3���"� �2��� (��� 3���"� *�49���3�� 
*��%�) � #"��#�*��%�� *� �� %��� #�"�+�� �� @�������� � �#�>� ��������� (5�-
��%��% wJJJ: w8~). ���� �%����%� �"��, ����� +�*����, ��+�Q� �4� +�"�� ! %����-
���*+�4 �49��4! (4��� �� �"�������� �"���������� #�"�+��). $ ��9� ��������� 
2�"*+� #�"���2� #�3��� �� �� +�"�*�� ��*�9�� �49��4: +"*� *� 3���"� @ +��� *� 
�!4�3� +�� 3���"� �2��� ��� ������ (5���%��% wJJJ: wyx). �2���X������ �� �%�-
����� ��*�"!4��� +���4 *� �� +"�4���, !��"2�4, ��9��� �*+"� � ��+� #��� %��"� 
� ! #����! �� �9�3�� *�%����� �%������ 0�#+� *� 4��!/�4 %�"���2���4�. 5"���-
��4 0�#+� *� !��"� +"�4���4 ��+ *�%����� +"���%� *�!E� +�� �"0+� ����+� (5�-
��%��% wJJJ: 1JJ). $ +�*����4 >�"����3+�4 ����4� �� XVII %�+� �%� 3���"� *��-
%� *! �!4�3��� +�� B�" B�"�%� B�"!�� ��� B�"�%�4�, ��� 5���%��% *4��"� �� �� 
�����3���� �!4�3��� 
"*�� B�"� B�"�%�, ��4��� B�"� (5���%��% wJJJ: |x). ��-
*���� "����3��� ����"#"���2��� �� �� �� %�������*+� �"9 #"��*��%��� �2��� ��� 
*��%� @  +�� � 0�� �� *"#*+�4 �"9! #"��*��%���! *��%� 5 (� �� �� *! �� ! #���-
�! *��%�). �� *"#*+�4 �"9! �2��� �� XIX %�+� #�3��! �� *� �!4�3� "����!9�-
%�, ����*�� ! %��� *! *� �E�%��%���4 +!��� 5%���� 5�%�. F���"� ���+� *� �!4�-
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5�"���, ��+� *� �4��!�� ��+�4 ��9�%��-4!��3+�> #"��"�4� ="��� 0�! 
� ="��� #�"���, � *�4� ��9�%��� � >!4�"�*��3+�� +�"�+��"�, * �9��"�4 
�� +�� � �"!�� ����%����*+� *�"��� ��*�� ����� �� ������3������> � ���!��-
2������> �9��+� *�%"�4��� #�#!��"�� +!��!"� (�!"+�%�/ wJJ�: w�y), 
#"��*��%�� ��+�Q� #����� "��"��" #�����3+�> �*�"�E�%���. 

"
!"*�����", #"�+��!�!/� #"�#����+� 9�%0� 5&�< �!��4�, �� �4#��-
2���� ��3�� *!��"�0! �� �+� 5"9�  E��� �� *�3!%��! *%��! ��2������! 
#�*�9��*�, ! +����+�! *� -"!��4� 4�"��! �� *� #"�%� �!��4�. T� �� ����-
�� ��3�� �� ��>�%� #���0��� 9!�� ����"�*��� � #"�#������ +�� �"!-
0�%��� #"�>%����%�. �"�+���%��� *"#*+�� ���������� �*��2�����*��3-
+�, +�� *��9�����, ��#"�4����%�� � '�+*��� ����"�, ��*�� "���"���3���� 
�� �!Q�> ����������, #"��*��%�� ��3�� ��"�E�%��� �%"�*+�#��2��4� � 
������%��� #������ �� #�����+! �%"������"�2���.18 "
!"*�����" +�4��-
��"�0! � +"���+!�! 4���� #�����3+� #�"���� ! 5"9���, +�� � "����3��� 
#�����3�"�, ��� *%���4 �#"�������4 �� #�����%�� %"����%��� �+�4�-
����> �"���2�������> *"#*+�> %"����*��, #"�4�%�0! *��% �%"�#� ! 
5"9��� 9�� �%"�#*+� !����. B�� �%�� "��� �� 9�� �� !+�E� +�+� ! *�"���, 
4���% �!��, 4�E� '!�+2����*��� +�� 4���� #���0��� #"�#����+� 9�%-
0� 5&�< � �� +��� �� ��3�� ����%� �+*#�����2��� #�%����� *� �"��!���4 
*#����-#�����3+�4 �"������2���4 5"9���, ����*�� #�����4� #"�+�!-
3��� 5"9��� �%"�#*+�� !����. ��!/� %��� ��4�Q! 4���#!��2��� *��"��-
��#��4 *��+�4� � 4���%�4� �� *�"��� �!��"� *�"��� � #"�+*� � ����� #�-
����3+�> �+��"� ! 5"9��� #"��*��%���! �*�"�E�%��� �� #�*�9�� "��.

3� +�� 5%��� 5�%� 5"#*+� 5��%� ��� +�*���� 5�4� 5���� 5"9��� 5#�*�%� (="!-
��/ 1{1~: w{J #"�4� 5���%��% wJJJ: �{). ?� ��������� !%�� (v. 5���%��% wJJJq
http://www.anarheologija.org/clanci/stevovic/index.php). 

18 � "����3���4 *>%�����4� ����"�"�2��� ! �%"�#*+! !���! � �%"�*+�#��2�-
�4! (v. http://www.pescanik.net/content/view/987/80/; http://www.pescanik.net/con
tent/view/276/91; ttp://www.b92.net/info/vesti/index. php?yyyy=2007&mm= 09&dd 
=28&nav_id=265535; http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/eu-utopija.html; ��-
����/ wJJ9).  �"�4� <. �!"�/, ��+� #"�#����2� �"!0�%� ! 5"9��� ��E�%��%��! 
��������� +�� �� �%�*� ��� #���"�4� #"��9"�E���. \�� 4���'�"� !����� #"-
��*��%�� �9��0���� �� �!���"���� �"!0�%��� ��#�" #"�4���4�, +�� �� ��>��% 
�� #"��9"�E���4 ������ �*+�!3�%� *#���, � �� �� #���3� �� !�!�"�0��> 
#��"�9� �"!0�%�. �%�+�% ��E�%���� #"�4��� ���������� ��*��%� *� �� *�"�>! 
+��� *� *�4 *�9�4 #��>"��!�� – *�"�>! �� ��0��%��� *�4���*������ (�uri� 
2007). �"�4� ����%�/! � �!"�/�%��, %�/��*+� *����%��0�%� �� �#�+ �� �%"���-
���"�2��! 5"9��� (����%�/ w007; �uri� 2007). $ �%�4 "��! *! � �%"�*+�#��2��4! 
� �%"�#*+�4 �����"�2���4� ������ #���2� �� ��%�! ��'�"4�2��� ���� 0�� �9� 
��4� ��>��%��! #�*�9�� ��4���� �*�"�E�%���.
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Marija Krsti�
Serbs,  the craziest  of all  – TV comedy show "
ursadžije"  

by Grand Production 

This paper is the result of research done on the TV comedy show (series) "Kursadži-
je" by Grand Production. The attention is directed towards understanding the motives of 
the Fool (buffoon) which appears as the characteristic of the main characters in the 
show. Kursadžije (a rough translation would be Course-attending-people) are attendants 
of a course for Special Balkan Forces and they are the representatives of the countries 
that constituted the former Socialistic Federative Republic of Yugoslavia.   By using the 
theoretic guidelines of Klappe’s about the Fool as a social type, and the analysis of 
V.Trifunovic, I will demonstrate why all of the Kursadžija’s are Fools and how they are 
different one from the other based on their different follies (buffoonery, craziness). Ha-
ving in mind that this is a Serbian TV show and that the Serbian attendant of that cour-
se, Gedža Crazy Milojko (the American equivalent of Gedža could be Redneck or Hill-
billy), is the only one who has the term "Crazy" (Fool) in his name, I will particularly 
pay attention to the motive of "Serbian craziness", and examine is it a way to  emphasi-
ze how special the Serbs are, how unique and unbeatably exotic, i.e., why is the "Ser-
bian craziness" valued as a positive one. 

Key words: Kursadžije, Fool, social type, Serbian particularity
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Marija Krsti�
Serbes,  peuple le plus fou – série humoristique Kursadžije

de la production Grand  

Ce travail est le résultat d’une étude de la série humoristique serbe "Kursadži-
je"("Les Stagiaires") de la production Grand. L’attention est portée ici à l’intelligence 
du motif du Fou qui apparaît comme la caractéristique des personnages principaux 
dans la série. Les stagiaires en question sont tous membres des pays de l’ex-Républi-
que Socialiste Fédérative de Yougoslavie et suivent une formation pour intégrer les 
Forces spéciales des Balkans. En s’appuyant sur les thèses théoriques de O. Klapp sur 
le Fou comme type social et les analyses de V. Trifunovi�, je montrerai pourquoi tous 
les Stagiaires sont des Fous et comment ils se distinguent entre eux par leurs différen-
tes formes de folies. Etant donné qu’il s’agit d’une série serbe et que le stagiaire ser-
be, Gedža Milojko le Fou, est le seul à porter ce surnom, je consacrerai une attention 
particulière au motif de la "folie serbe", et étudierai s’il s’agit d’une manière de sou-
ligner la particularité, l’unicité et l’exotisme incomparable serbes, autrement dit, pour-
quoi "la folie serbe" est  jugée dans un sens positif. 

Mots-clés: "Kursadžije" (les Stagiaires), le Fou, le type social, la particularité serbe 
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Ти ја на Цвје ти ћа нин

Цен тар за Ин тер ди сци пли нар не пост ди плом ске сту ди је,
Ма стер про грам Род не сту ди је (2008/2010)
Уни вер зи тет у Са ра је ву
tijanac@gmail.com

Чији „Рођак са села“?

Идеолошко читање једног медијског текста

У ра ду се ана ли зи ра иде о ло шка ма три ца те ле ви зиј ске се ри је „Мој ро -
ђак са се ла“ са ста но ви шта иде о ло шке кри ти ке, ко ја по сма тра ме диј ски
про стор као по при ште иде о ло шких бор би. Де ко ди ра њем овог ме диј ског
тек ста до ла зи се до ет но на ци о на ли стич ког „иден ти тет ског про јек та“, усме -
ре ног на сим бо лич ку (ре)афир ма ци ју и ре ци кли ра ње ми ли тант но на ци о на -
ли стич ке кул тур не па ра диг ме у ме диј ском про сто ру тран зи циј ске Ср би је.
Ана ли зом ре цеп ци је пу бли ке до би ја се пун увид у си стем вред но сти на
комe се те ме љи ова парадигма, која настоји да се избори за доминантну
позицију у јавном дискурсу и културној концептуализацији актуелног
друштвеног и политичког тренутка.

Кључне речи: медијски текст, идеологија, етнонационализам, иден ти -
тет, транзиција

Телевизијска серија „Мој рођак са села“ емитована је на Радио Те ле ви -
зи ји Србије крајем 2008. и убрзо је постигла рекордну гледаност – према по -
да цима РТС-а, редовно ју је пратило више од 2,5 милиона људи у Србији, а
најгледанија епизода забележила је публику од преко 3 милиона гледатеља/ки.
Као производ институције која представља државни идеолошки апарат par
excellence (онако како је ту категорију дефинисао Алтисер (Althusser 1971) –
као један од главних инструмената државне политике и промоције интереса
ели та на власти), овај медијски текст, његова креација, рецепција и огромна
по пуларност коју је освојио, представљају одличан терен за анализу ак ту ел -
них идеолошких струјања у медијском простору савремене Србије. У овом
ра ду идентификоваћу идеолошку матрицу која се може ишчитати из овог ме -
диј ског текста, анализирајући је са становишта идеолошке критике која тре -
ти ра медијски простор као поприште идеолошких борби (Kelner 2004: 99;
Fisk 2001: 38–39). Будући да анализа медијског производа мора да узме у
обзир шире структуре које омогућавају његову производњу, промоцију и
дистрибуцију (Kelner 2004: 67), сви елементи његове производње и промоције
третираће се и ана ли зи ра ти као зна чењ ски еле мен ти јед не за јед нич ке, ин те -
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УДК: 791.242:316.75(497.11)”2008”;
791.231:316.42(497.11)”2008”
примљено за штампу: 10. 3. 2010.
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грал не по ру ке.1 Ко нач но, ре цеп ци ја пу бли ке би ће по сма тра на кроз ко мен та -
ре гле да те ља/ки на раз ли чи тим Ин тер нет пор та ли ма.

Контекст

По чет ком но вог ми ле ни ју ма, ме диј ска сфе ра у Ср би ји обе ле же на је „по -
ли тич ком кон фу зи јом тран зи ци о не Ср би је“ (Ма ле ше вић 2003: 237). Иде о ло -
шки кон флик ти од и гра ва ју се у за мр ше ном клуп ку про тив реч них, че сто збу -
њу ју ћих по ру ка, у ме диј ском про сто ру ко ји на чел но кре и ра јав ни дис курс као
„про е вроп ски“, док се исто вре ме но по но во отва ра за де струк тив не гла со ве ет -
но на ци о на ли зма и кле ро фа ши зма, ко ји пре тен ду ју да у ње му осво је при ви ле -
го ва ну по зи ци ју. По ја ва ове се ри је на др жав ној те ле ви зи ји ди рект но је ве за -
на уз ту иде о ло шку ка ко фо ни ју, бу ду ћи да се њен на ра тив гра ди као од го вор
на прет по ста вље ну до ми на ци ју про е вроп ске гра ђан ске па ра диг ме, пре по зна -
те као из вор опа сно сти од стра не ет но на ци о на ли стич ке иде о ло шке ма три це.
Ана ли зи ра ни ме диј ски текст ја вља се као је дан од но си ла ца „иден ти тет ског
про јек та“ – по твр ђи ва ња, об ли ко ва ња и (ре)афир ма ци је ет но на ци о на ли стич -
ке ви зи је срп ског иден ти те та у ме диј ском кра јо ли ку обе ле же ном са бо ти ра ном
тран зи ци јом, не сво ђе њем ра чу на са не дав ном про шло шћу, фор си ра ном фру -
стра ци јом због гу бље ња Ко со ва итд.

Текст у контексту

Вре мен ско-про стор ни оквир рад ње ове се ри је је сте ма ло шу ма диј ско се -
ло с по чет ка 2001. го ди не, не по сред но на кон сме не вла сти у Ср би ји. Ње ни
но си о ци су тро ге не ра циј ска се о ска по ро ди ца Ма ле ше вић и њи хов ро ђак Вра -
нић, вој ни оба ве шта јац ко ји се ми сте ри о зно по ја вио у род ном се лу на кон ду гог
из би ва ња. И вре ме (по че так тран зи ци је) и ме сто (шу ма диј ско се ло) има ју сво ју
иде о ло шку функ ци ју. По ли тич ка упо тре ба се о ске сим бо ли ке има ду гу тра ди-
ци ју у из град њи ми та о на ци ји као ор ган ској за јед ни ци за сно ва ној на крв ном
срод ству (На у мо вић 1995: 46; Vujović 1997: 86), а иде а ли зо ва ње се о ског по -
ре кла оп ште је ме сто на ци о нал-ро ман ти чар ски обо је ног ства ра ла штва (Ер деи
1995: 108). Шу ма ди ја у тој кон струк ци ји за у зи ма по себ но ме сто у раз ли чи тим
сег мен ти ма на ци о на ли стич ке иде о ло ги је: као срп ско „ет нич ко је згро“, као
ме сто са ког су по кре та ни на ци о нал но зна чај ни устан ци, те као сре ди ште кул -
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Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1)

1 У овом слу ча ју, про мо ци ја глу ма ца и сце на ри сте у дру гим (чак и ин фор ма тив ним) еми -
си ја ма др жав не те ле ви зи је, ин тен зив на мар ке тин шка кам па ња, пом пе зне об ја ве ин фор ма ци ја
о гле да но сти и слич но, пред ста вља ју та кве еле мен те. На при мер, ин тен зив на про мо ци ја сце -
на ри сте Ра до сла ва Па вло ви ћа, ко ја је пра ти ла еми то ва ње се ри је, про из ве ла је низ ме та на ра ти -
ва ко ји ма се усме ра ва ла ње на ре цеп ци ја – аутор је у број ним елек трон ским и штам па ним ме -
ди ји ма ра до и оп шир но по ја шња вао „шта је хтео да ка же“. На дру гом ни воу, пу бли ка је има -
ла при ли ку и да се упо зна с ње го вим члан ством у СНС-у и ње му при па да ју ћим па три от ским
све то на зо ром, па је де сни чар ска ори јен та ци ја сце на ри сте по ста ла јед на од пра те ћих те ма ме -
диј ске про мо ци је се ри је.
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тур ног мо де ла ко ји је про мо ви сан у на ци о нал ни стан дард (шу ма диј ски го вор,
му зи ка, но шње, се о ска ар хи тек ту ра, итд). Текст се оби ла то ко ри сти ова квим
сим бо ли ма: ста ри до ма ћин Рај ко је нај че шће об у чен у шу ма диј ски фол клор ни
ко стим, а у ње му се по ја вљу је и оста так по ро ди це (епи зо да по све ће на сла вље -
њу по ро дич не сла ве, као ме то ни миј ског зна ка срп ског пра во сла вља); ис ти чу
се ико нич ки еле мен ти се о ског (та ра ба, дво ри ште, „ста рин ски“ ен те ри јер ку -
ће), ду ги увод ни ка дро ви шу ма диј ских пеј за жа ко ји сли ка ју не ис ква ре ну при -
род ну ле по ту срп ског се ла, те ку хи ња (сим бо лич ка за ме на за ог њи ште) као
цен трал но ме сто оку пља ња по ро ди це. По се бан зна чај има сим бо ли ка (фол -
клор не) му зи ке, као јед не од кључ них кул тур них обла сти у из град њи на ци о -
нал ног иден ти те та ((Longinović 2000: 158; Лу кић Кр ста но вић 2005).): отац и
син су се о ски му зи ча ри ко ји из во де пе сме из шу ма диј ског кра ја. Шу ма ди ја
ме то ни миј ски пред ста вља Ср би ју, ка ко је до жи вља ва ју ауто ри се ри је – вер -
ски и на ци о нал но хо мо ге ну, са дру штвом ко је се те ме љи на па три јар хал ним
вред но сти ма при пи са ним без вре ме ном срп ском се лу. У скла ду са тим кон -
цеп том, си ноп сис се ри је на РТС-овој веб-стра ни по ја шња ва:

То је при ча о на ма да нас, тач ни је 2001. го ди не, по сле свих на ших по је -
ди нач них и за јед нич ких ло мо ва... (...) Ово је драм ска се ри ја са пу но ху мо ра
и то пли не, за ни мљи вих ли ко ва и људ ских од но са чи је је ме сто до га ђа ња
углав ном се ло, ле по и сли ко ви то кроз сва че ти ри го ди шња до ба, а глав ни лик
јој је, ка ко би ре као њен пи сац – са ма Ср би ја.2

Јед но се ло, на ста ње но ет нич ки хо мо ге ним ста нов ни штвом и об ли ко ва но
по кул тур ном мо де лу јед не ре ги је, „спо соб но“ је, да кле, да ис при ча при чу о
це лој Ср би ји – о на ма да нас. Сви ми смо исти – они ко ји се раз ли ку ју, ни су
ми. За раз ли ку, ре ци мо, од се ла у мул ти ет нич ким и мул ти кон фе си о нал ним обла -
сти ма по пут Вој во ди не или Сан џа ка, не по год них за сли ка ње на ци о нал-ро -
ман ти чар ских има ги на ри ју ма (о гра до ви ма, ко ји се у на ци о на ли стич кој кул тур-
ној ма три ци ја вља ју као ме ста опа сног вер ског, ет нич ког и кул тур ног ди вер -
зи те та, да и не го во ри мо (Vujović 1997: 71–102.), шу ма диј ско се ло је кон стру -
и са но као иде а лан оквир за при чу о за јед нич ком срп ском иден ти те ту, ко ји
тран сцен ди ра све гра ни це уну тар је дин стве ног срп ског ду хов ног про сто ра:

(То је) ста ње све сти, то ни је ге о граф ски про блем... (...) Али, то је је дан
про стор. Не ма раз ло га да де ли мо на во де ну, пла нин ску Ср би ју, на ле ву, де сну,
то је је дан ду хов ни про стор. На кра ју кра је ва, сва ко се ло је за сат и по во жње,
Ср би ја је јед на ма ла зе мља.3

Но, ако је окру же ње иде ал но, окол но сти ни су; на су прот ста тич ној, ван -
вре мен ској иди ли срп ског се ла, вре мен ска ди мен зи ја се ја вља као фак тор ди на-
ми ке. За плет по кре ћу два фак то ра, оба ве за на за по че так тран зи ци је – по раз
у ра ту 1999, те про ме на ре жи ма ко ја је усле ди ла на кон ње га. Про за пад на, не -
на род на па ра диг ма, ко ју су на кон сме не вла сти по ку ша ли да ус по ста ве за го -
вор ни ци евро ин те гра циј ских про це са, у осно ви је за пле та – стра да ња глав ног
ју на ка. 
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2 http://www.rts.rs/pa ge/tv/ci/story/17/ РТС+1/412151/Мој+ро ђак+са+се ла.html.
3 Ра до слав Па вло вић у еми си ји „Ста ње на ци је“ (еми то ва на 22. 01. 2009. на ТВ Б92).
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Читање

При ча се од ви ја кроз два па ра лел на сим бо лич ка ре ги стра, ко ји се по вре -
ме но пре пли ћу: сфе ру по ро дич ног/при ват ног но си по ро ди ца Ма ле ше вић, док
је сфе ра вој ног/по ли тич ког кон цен три са на око ро ђа ка Вра ни ћа. Вра нић је
оба ве шта јац и бив ши вој ни ата ше, ко ји се вра ћа у род но се ло на кон што је пао
у не ми лост но вих срп ских вла сти. На ци о на ли стич ка стру ја у вој сци и вла -
сти тре ти ра га као ју на ка, а но ве из дај нич ке сна ге – као из гред ни ка, па се не -
пре ста но на ла зи на клац ка ли ци при зна ва ња и оспо ра ва ња: у јед ној епи зо ди
са зна је да је при сил но пен зи о ни сан,4 да би у дру гој до био ор ден за рат не за -
слу ге; вој на по ли ци ја га хап си усред но ћи, али га од мах пу шта на ин тер вен -
ци ју ње го вих за штит ни ка, итд. Ка ко рад ња од ми че, са зна је мо да је ње гов грех
у то ме што је по ку шао да спре чи рат 1999, због че га је ка жњен од стра не но -
ве вла сти ко ја шу ру је са не при ја те љем. Лик Ми ло ми ра Вра ни ћа је иде а лан
про мо тер тран зи циј ске на ци о нал-ми ли тант не иде о ло ги је: млад, при вла чан,
ми сте ри о зан, со фи сти ци ран, обра зо ван, снаб де вен на пред ном тех но ло ги јом,
об да рен рат нич ким ве шти на ма о ко ји ма са стра хо по што ва њем го во ре ње го ви
са бор ци (от кри ва ју ћи не у пу ће ни ма да Вра ни ћа кра се ско ро над људ ске осо би -
не: је дин стве на хра брост, сна га, спрет ност и ин те ли ген ци ја, ко ја му је омо гу -
ћи ла да сам, без ичи је по мо ћи, од ло жи рат!).5 По пут ли ко ва (па ра)ли те рар них
рат ни ка 90-их, он је хи брид на тво ре ви на ан ти за пад ног кул тур ног ми ли та ри -
зма, ко ји сво је хе ро је об ли ку је у скла ду са кон вен ци ја ма за пад не ма сов не кул -
ту ре, угра ђу ју ћи жан ров ске ар хе ти по ве ње них ак ци о них ју на ка у поп-кул -
тур ну сли ку срп ског па три о те (Чо ло вић 1993: 123–138). Као но си лац нај бо -
љих људ ских осо би на, ху ман, пле ме нит и по жр тво ван, он је за штит ник сво -
је зе мље/на ро да/за јед ни це и у ра ту и у ми ру, и ко лек тив но и ин ди ви ду ал но.6

До дат ну па ти ну ње го вом ли ку да је чи ње ни ца да је узрок ње го вог тре нут ног
стра да ња, за пра во, је дан ан ти рат ни чин – по ку шај да спре чи рат. То пле ме ни -
то де ло ва ње обез бе ђу је до дат ни ле ги ти ми тет ње го вом па три о ти зму: ако не -
ко та кав ра ту је, то мо ра да је из пра вих раз ло га.7
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4 Од то га, пак, по ку ша ва да га спа се сам пред сед ник др жа ве – Во ји слав Ко шту ни ца – ко -
ји у том тре нут ку не успе ва да иза ђе на крај са моћ ним из дај ни ци ма.

5 У при чи о ње го вом по ре клу та ко ђе се ја вља ју еле мен ти ко ји ука зу ју да он ни је „оби чан
чо век“: ње го ва мај ка је умр ла на по ро ђа ју, а оца је на пу стио у ра ној мла до сти. Од су ство ре ал -
не по ро ди це отва ра про стор за ми то ло ги стич ку иден ти фи ка ци ју са сим бо лич ном мај ком-др -
жа вом, те вој ском као по ро ди цом ко ја му је обез бе ди ла очин ску фи гу ру (ге не ра ла – за штит ни -
ка) и ула зак у брат ство – на ци ју.

6 Вра нић је, ре ци мо, мен тор си ро ма шног де ча ка чи ји је отац по ги нуо у ра ту, ње го вој мај -
ци на ла зи по сао, се ља ци ма кр чи за пу ште но гро бље, а вој ник ко јем је у ра ту спа сао жи вот од -
ла же сво је вен ча ње све док не про на ђе Вра ни ћа и по зо ве га да му бу де кум.

7 У том по гле ду, он ба шти ни еле мен те ме диј ског ими џа јед ног ствар ног па ра вој ни ка, ка -
пе та на Дра га на (Чо ло вић 1993: 63–70). И он је су штин ски ми ро љу бив, „не вољ ни рат ник“, ко ји
им по ну је те ле ви зиј ској пу бли ци – угла ђен, про фе си о на лан, во ђен уни вер зал ним вред но сти -
ма(у ра ту уче ству је не за то што мр зи Хр ва те, већ за то што је срп ска стра на пот пу но у
пра ву), ми сте ри о зан, пле ме нит, ви со ко мо ра лан... И је дан и дру ги ме диј ски лик пру жа ју ауди - 
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Око Вра ни ћа се кон це три ше це ло ку пан екс пли цит но по ли тич ки го вор.
На руч ку код се о ског по па,8 по по ва же на га пи та за ми шље ње о Ко со ву, уз
ко мен тар: Хај де, ре ци те нам да су га узе ли и го то во! Из од го во ра на то пи та -
ње – ко је, до ду ше, не да је су здр жа ни Вра нић, не го згра ну ти све ште ник – са -
зна је мо да се не ке ства ри не мо гу узе ти. Став о Ко со ву је кра так и ја сан: оно
се не мо же узе ти. И – тач ка. Та крат ка об ра да у обр ну тој је сра зме ри са зна -
ча јем ко ји ово пи та ње има за укуп ну по ру ку се ри је. Иако се про блем Ко со ва
рет ко „адре си ра“ ди рект но, он је не пре ста но при су тан кроз мо тив НА ТО бом -
бар до ва ња, чи ји је ис ход би ло ад ми ни стра тив но одва ја ње Ко со ва од Ср би је.
Че сто по ми ња ње тог ра та, увек са тра гич ним па то сом, по ка зу је зна чај овог
пи та ња у иде о ло шкој ма три ци на ко јој се те ме љи овај ме диј ски текст.

Зна ча јан је и Вра ни ћев су срет са Нем цем ко ји тра жи ње го ву по моћ у по -
тра зи за сво јим си ном, пи ло том НА ТО ави ја ци је, не ста лим за вре ме бом бар -
до ва ња. Оста ре ли не при ја тељ ко ји је до шао да „по ку пи сво је мр тве“ би ва
иде а лан ме диј за по рав на ње не прав ди на не се них срп ском на ро ду: бо гат и мо -
ћан, али не сре ћан, уса мљен и бо ле стан, он је ме та фо ра сте ре о ти пи зи ра не,
ма те ри јал но над моћ не, али ду хов но ин фе ри ор не Евро пе/За па да. Ста ри Не -
мац па да низ сте пе ни це и, не спо со бан да се сам по кре не, ја у чу ћи че ка да му
се по мог не; ње го ву по вре ду са ни ра се о ски на дри ле кар, ко ји га лант но од би ја
да узме по ну ђе ни но вац. Но, иако пле ме ни ти срп ски се ља ци не при ја те ља не
на па да ју, чак му и по ма жу, осве та се ипак оства ру је кроз де пер со на ли зо ва ну
по ет ску прав ду: син-пи лот од би ја да ви ди оца јер се, на кон спо зна је да је ра -
то вао на по гре шној стра ни, од ре као вред но сти про фа ног (за пад ног) све та и
за мо на шио у срп ском ма на сти ру. Не при ја тељ (За пад) је мо рал но по ра жен:
прем да вој но и еко ном ски над мо ћан, он је на пу штен од сво јих си но ва ко ји
су у срп ској ду хов но сти пре по зна ли пра ве вред но сти.9

Но, кључ ни по ли тич ки текст, ко ји екс пли ци ра Вра ни ће ву при пад ност па -
три от ској стру ји уну тар вој ске, је сте ње гов су срет са ха шком ис тра жи тељ ком
ко ја, за јед но са „сво јим чо ве ком из Вла де“, до ла зи да га на го во ри на са рад њу
са Три бу на лом. Па ра ле ле са ре ал ним лич но сти ма ис так ну те су асо ци ја тив -
ним име но ва њем ли ко ва, са им пли цит ним ра чу на њем на (ба нал ни) ху мор ни
ефе кат – од Вра ни ћа се тра жи да ис по ру чи до ка зе о бе гун цу – ге не ра лу Пре ди-
ћу (асо ци ја ци ја на Мла ди ћа), док је „из дај ни ку“ на де ну то име Та тић (у тре -
нут ку ка да „па три от ске сна ге“ ин тен зив но са та ни зу ју Бо ри са Та ди ћа због са -
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то ри ју му уми ру ју ћу, „сте ри ли са ну“ сли ку пра вед ног од брам бе ног ра та, ко ји се во ди про фе -
си о нал но и по ште но, без зло чи на по чи ње них са на ше стра не.

8 По пут Вра ни ћа, он је та ко ђе „пре ко ман до ван“ из Бе о гра да и по слат на се ло. Струк тур -
на слич ност и при сан од нос ова два ли ка ево ци ра хар мо ни ју две сим бо лич но нај ва жни је ин -
сти ту ци је ет но по ли ти ке – вој ске и цр кве.

9 Иако су ли ко ви оца и си на пот пу но ефе мер ни за рад њу се ри је, раз ра ди њи хо ве при че по -
све ће на је по себ на па жња, ука зу ју ћи на сим бо лич ки зна чај овог под за пле та. Та ко, ре ци мо, са -
зна је мо да су три ге не ра ци је пре да ка не ста лог пи ло та ра то ва ле у Ср би ји, тј. про тив ње, а да
му је мај ка би ла пра во слав на Ру ски ња. Од ри ца ње од оче ве (за пад не, про те стант ске) фи ли ја -
ци је и при кла ња ње мај чи ној (ис точ ној, пра во слав ној) по ја ча ва те жи ну ка зне: отац је из гу био
си на не са мо фи зич ки, не го и сим бо лич ки, као на след ни ка соп стве не ло зе/тра ди ци је.
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рад ње са ха шким Три бу на лом). Ха шка ис тра жи тељ ка је, пак, вул гар на ка ри -
ка ту ра Кар ле Дел Пон те, ко ја не пре ста но афек ти ра гро теск ним „страњ ским“
на гла ском (Ми ће мо фас ухап си ти!). У су ко бу с њом, Вра нић се од луч но ста -
вља на стра ну Пре ди ћа/Мла ди ћа, љу ти то од би ја ју ћи да пре да до ка зе о зло чи -
ни ма за ко је је оп ту жен – прем да ни у јед ном тре нут ку не по ри че да их по се -
ду је. На кон што га аро гант на ха шка ве шти ца ни је смек ша ла прет ња ма, Та тић
по ку ша ва да га при до би је до дво ра ва њем, под ми ћи ва њем и, на кра ју, прет ња -
ма и уце на ма: Знаш, ја ћу да сре дим да те пу сте на ми ру... Па до бар сам с
овом ко зом!... (...) Ма ли смо ми, чо ве че. Ако при ста неш да све до чиш, би ће и
па ра. По де ли ће мо! Не мој да ри зи ку јеш жи вот! Апо ло гет ски на ци о на ли стич -
ки на ра тив, ко ји из ру чи ва ње оп ту же них за рат не зло чи не про гла ша ва из да јом
на ци о нал них ин те ре са и про да јом срп ских хе ро ја, дра ма ти зо ван је кроз су коб
про го ње ног/до бра и моћ ног/зла, у ко ме се не у стра ши ви, ча сни мла ди офи -
цир – по це ну соп стве ног жи во та – су прот ста вља бес ка рак тер ном до ма ћем из -
дај ни ку и јед на ко ре пул сив ној не при ја те љи ци Ср би је. Овај окр шај из ме ђу
„па три о та“ и „из дај ни ка“ на во ди на је зив за кљу чак – зло чи ни ко ји су се де -
си ли ни су спор ни, али ни су ни бит ни. Са до ка зи ма о зло чи ну или без њих,
срп ски па три о та има ду жност да са чу ва сво је, и то је је ди ни мо рал ни им пе -
ра тив ре ле ван тан за пи та ње рат них зло чи на. У скла ду са тим пред ста вље на је
и це ло куп на рат на про шлост 90-их: НА ТО бом бар до ва ње је је ди ни рат о ко јем
се у се ри ји го во ри кон крет но, са на во ђе њем ме ста, вре ме на, до га ђа ја и не -
при ја те ља, и то ис кљу чи во из по зи ци је Ср би је као жр тве агре си је. Осва јач -
ки ра то ви во ђе ни 90-их го ди на при сут ни су тек у ле ти мич ним из ја ва ма, као
не ја сни амал гам „рат них го ди на“ и „те шког вре ме на“ о ко јем је бо ље не го -
во ри ти, а сва ка ко га не тре ба пре и спи ти ва ти. Ра то ви, уоста лом, и ни су ре зул -
тат срп ске по ли ти ке – они су по сле ди ца де ло ва ња сти хиј ских (спо ља шњих)
си ла, од ко јих се др жа ва и на род мо гу бра ни ти (као што чи не хе ро ји), или им
се мо гу по ви но ва ти (као што чи не из дај ни ци). Вра ни ћев над ре ђе ни, пре да ју -
ћи му ор ден за рат не за слу ге, кон ста ту је ка ко је он по ка зао да се рат мо же от -
кри ти, да се мо же од ло жи ти и да му се мо же про ме ни ти ток. И то је ура дио с
бес пре кор ном кон цен тра ци јом. Рат је, да кле, не што што се от кри ва по пут из -
не над не бо ле сти, а са њим се та ко и по сту па: он се од ла же, спре ча ва, или му
се ме ња ток (са без ма ло хи рур шки бес пре кор ном кон цен тра ци јом), али се
„па ци јент“ – срп ски на род и др жа ва – ни ка ко не мо же сма тра ти од го вор ним
за ње го во из би ја ње. 

Сим бо лич ка об ра да са вре ме не срп ске исто ри је за о кру жу је се чи ном Вра -
ни ће вог од ли ко ва ња, у би зар ном рас пле ту ко ји са др жа ве/на ци је ски да сва ку
од го вор ност за ра то ве и њи хо ве по сле ди це: на па ће ни ју нак је ко нач но при -
знат, па три о те се ре гру пи шу на кон про ме не ре жи ма и осва ја ју при ви ле го ва -
ну по зи ци ју у ту ма че њу про шло сти, си ле (ет но на ци о нал ног) до бра по бе ђу ју
си ле (ино стра ног/из дај нич ког) зла, зло чи ни су ис пра жње ни од би ло ка квог
ре ал ног са др жа ја, њи хо ви по чи ни те љи су ета бли ра ни као хе ро ји, а про го ни -
те љи/ке (као, уоста лом, и сам за пад ни свет) су по ни же ни и исме ја ни. Рат је,
по по зна том ре цеп ту ко сов ског ми та, ре ал но из гу бљен, али сим бо лич но до -
би јен.
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Дру ги ток рад ње, ко ји пра ти Ма ле ше ви ће, слу жи као ху мор ни (и, по вре -
ме но, ме ло дра мат ски) вен тил ко ји ре лак си ра „озбиљ не те ме“. Ту функ ци ју
но си лик Драк че та, се о ског бон ви ва на ко ји вре ме про во ди у пе сми, сек су ал ним
аван ту ра ма, ћа ска њу с ко њи ма (ко је, сход но ци ља ној ар ха ич но сти се о ског,
на зи ва до ра ти ма) и сва ђа ма/по ми ре њи ма са сво јом же ном, ко ја из но ва от кри -
ва ње го ве пре љу бе. Ње гов ху мор је ба зи ран на ти пич но па три јар хал ним вред -
но сти ма, пр вен стве но – на дво стру ком сек су ал ном мо ра лу, ко ји по зи тив но
вред ну је му шки, а осу ђу је жен ски про ми ску и тет. Уте ме љен на сек си стич кој
ви зи ји же не као сек су ал ног објек та или по слу шне до ма ћи це, по вре ме но на -
си лан (је дан „ду хо ви ти“ ми зо ги ни на ра тив за вр ша ва се, ре ци мо, фи зич ким
на ср та јем на го ро пад ну љу бав ни цу), усме рен пр вен стве но про тив же на, али
и стра на ца и град ске го спо де, он за пра во слу жи хи је рар хи за ци ји при ви ле го -
ва них и мар ги на ли зо ва них иден ти те та, у скла ду са по ли ти ком на ци је као му -
шке крв не за јед ни це. При ви ле го ва ни су бјект (срп ски се о ски му шка рац), за
раз ли ку од же на/стра на ца, ни ка да ни је пред мет ње го вог под сме ха. 

Сли ка по ро ди це ко ја се иш чи та ва из овог то ка рад ње та ко ђе је ду бо ко па -
три јар хал на. Она је ор га ни зо ва на по прин ци пу ви ше ге не ра циј ске за дру ге ко -
јом до ми ни ра нај ста ри ји му шки члан, у ко јој су же не ис кљу че не из до но ше -
ња од лу ка, ли ше не по се да над ма те ри јал ним до бри ма и пот пу но за ви сне од
од но са са му шкар ци ма/па три јар хал ном по ро ди цом. Као ку ри о зи тет ја вља се
и „ро ман тич на“ фан та зи ја о уго во ре ном бра ку,10 као пре пре ци ко ју мла ди за -
љу бље ни пар мо ра да са вла да да би био за јед но, но стал гич но ево ци ра ју ћи
пред мо дер ни ка рак тер се о ског дру штва као још је дан озна чи тељ ње го ве „из -
вор но сти“. Та ко се, кроз па три јар хал не обра сце и „бај ко ви ту“ сли ку ана хро ног
срп ског се ла, сфе ра при ват ног кон стру и ше као те мељ по ли тич ког – ње не
„тра ди ци о нал не вред но сти“ су ре по зи то риј па три јар хал не дру штве не ма три -
це на ко јој се гра ди срп ски ет но на ци о нал ни иден ти тет.

Рецепција

Џ. Фиск да је про у ча ва њу ре цеп ци је при ви ле го ван по ло жај. Нај по пу лар -
ни ји про из во ди по пу лар не кул ту ре по ње му су они ко ји омо гу ћа ва ју обес пра -
вље ним гру па ма да у њих учи та ју зна че ња ко ја ар ти ку ли шу сим бо лич ки от пор
хе ге мо ниј ским зна че њи ма до ми нант не кул ту ре. На тај на чин, про из вод мо же
при до би ти по тла че не ма се, чак и ако ње го во основ но зна че ње ре про ду ку је
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10 Чи ње ни ца да се рад ња де ша ва у са вре ме ној сва ко днев ни ци пот пу но се то пи пред сим -
бо лич ким ре пер то а ром ко јим је опи сан овај под за плет. На кон што са зна да су је ро ди те љи ве ри-
ли за дру гог, Дра га на бе жи од ку ће; у по ку ша ју да по пра ве ствар, отац и син Ма ле ше вић до ла зе
да је ис про се, али са зна ју да је већ да ри ва на од стра не не по зна тог ве ре ни ка; убе ђу ју ћи ро ди -
те ље да ће оти ћи у до бру и бо га ту ку ћу, она за по чи ње сва ђу ко ја се за вр ша ва оче вим ша ма -
ром, а – као ре зул тат це ле те си ту а ци је – очај ни про сац Ма ли ша са оп шта ва да ће је оте ти –
ако тре ба и под оруж јем! Но, то ни је све: на кон Дра га ни ног бек ства, ње ни ро ди те љи до ла зе
да тра же ма те ри јал ну од ште ту од Ма ли ши ног оца, јер је де вој ка већ осра мо ће на, и та ква не
мо же да се уда ни ти да се вра ти у ро ди тељ ску ку ћу!
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по ре дак ко ји ства ра исте та кве од но се до ми на ци је (Fisk 2001: 211). Д. Кел нер,
пак, ис ти че да та кво гле ди ште за не ма ру је раз ли ке из ме ђу истин ски суб вер -
зив них и кон зер ва тив них ме диј ских тек сто ва, као и по сто ја ње раз ли чи тих вр -
ста сим бо лич ког от по ра у чи та њу тек ста: за до вољ ство пу бли ке мо же би ти
иза зва но и иден ти фи ка ци јом са хе ге мо ниј ским зна че њи ма, ко ја се по гре шно
до жи вља ва ју као суб вер зив на (Kel ner 2004: 68–72). То што Кел нер де фи ни -
ше као ре ак ци о нар ни от пор, а Хол као хе ге мо ниј ску по зи ци ју де ко ди ра ња по -
ру ке (Kel ner 2004: 101; Hall 2003: 171), до ми ни ра у ре цеп ци ји ове те ле ви зиј ске
се ри је. Ко мен та ри гле да те ља/ки опи су ју се ри ју као без ма ло ре во лу ци о нар ну
по ја ву, ко ја је ко нач но ис пу ни ла њи хо ва оче ки ва ња. Из вор за до вољ ства, осим
„умет нич ких ква ли те та“, је сте при ка зи ва ње Ср ба и Ср би је она квим ка кви је су,
као и то што се њен аутор не сти ди сво је кул ту ре и не гу је сво ју тра ди ци ју. У
мо ру хва ло спе ва, ко мен та ри ко ји уво де не га тив не пој мо ве екс пли ци ра ју че му
су су прот ста вље ни та соп стве на кул ту ра и тра ди ци ја и умет нич ки ре а ли зам:

...Оvo je jed na od ret kih se ri ja ko ja je istin ski srp ska, zi vot na, bez ka ri ki ra nja,
isme ja va nja, ni po da sta va nja...

Sva ka cast. Odav no ni je za be le ze no da su Sr bi i le pi i pa met ni. Ovo je za sva -
ku po hva lu. Le po ta i pa met su na se naj bo lje oru zje bi li. Sra mot no je bi lo sto su nas
pred sta vlja li kao ko lja ce sa no zem u usti ma, kao pr lja ve i ne kul tur ne pro sta ci ne.
Ra ni ji fil mo vi Do ro tej, Ba no vic Stra ni nja i ova se ri ja nas do stoj no pred sta vlja ju
ona kvi ma ka kvi u stvar no sti je smo. Sve osta lo je umet nic ki ili pla ce nic ki do zi vljaj.

Mi slim da je ovo jed na od ret kih, mo zda je di na, se ri ja od no sno pri ca za ve li -
ki audi to ri jum, ko ja ne plju je po Sr bi ma i Sr bi ji. Pri ka zu je nas ona kvi ma ka kvi je -
smo. Ni bo lje, ali ni go re. Bo gu hva la.11

Увре ђе ност окле ве та не на ци је по ста вља за ми шље не кле вет ни ке као но -
си о це оног хе ге мо ниј ског де ло ва ња ко јем се ова се ри ја су прот ста вља при ка -
зу ју ћи „иде ал ну ме ру ре ал но сти“, тј. Ср би ју ка кву ови/е гле да те љи/ке же ле
да ви де. У ре цеп ци ји пу бли ке, она је сме ште на из ме ђу два кра ја ска ле кул тур -
ног ре пре зен то ва ња др жа ве/на ци је – оних ме диј ских оства ре ња ко ја при ка зу -
ју су ви ше ствар но сти (се ри је и фил мо ви о кри ми на лу и/или ра то ви ма 90-их,
ко ји ма се за ме ра су ро вост и на сил ност) и оних ко је не при ка зу ју до вољ но
ствар но сти (на зи ва ју ћи их пин ков ским се ри ја ма, озна ча ва ју их као про дук те
„ни ске кул ту ре“, увре дљи ве и ба нал не). По ре ђе ња ра ди, лик Драк че та, ко ји
је нај ви ше ци ти ран, пре при ча ван и с на кло но шћу опи сан као луд, от ка чен,
цар и слич но, не до жи вља ва се на тај на чин, иако је кре и ран по истом обра -
сцу. Као „се о ски ман гуп“, он се пер ци пи ра као но си лац ужи ва ња у жи во ту –
вред но сти ко ја се у са вре ме ној срп ској ауто ре пре зен та ци ји ра до при пи су је
жи вот ној Ср би ји у кон тра сту са не ху ма ним За па дом (Ра до вић 2009: 123–124).
Но, ње гов ху мор је да ле ко од бе за зле не от ка че но сти; ма ли ци о зан, ми зо ги ни -
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11 Из во ри: http://tristacuda.blogspot.com/feeds/5607353252448995128/comments/default и
http://www.rts.rs/page/rts/sr/РТС+ПРЕДСТАВЉА/story/209/Serijski+program/17582/Moj+rođak+s
a+sela.html.
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чан, ксе но фо би чан и ан ти ур бан, он је ин те грал ни део иде о ло шког пред ло -
шка ко ји ис кљу чу је, по ни шта ва и по ни жа ва Дру гог, у те жњи да ус по ста ви
хи је рар хи ју у ко јој је ста тус су бјек та ре зер ви сан ис кљу чи во за при пад ни ке
до ми нант не иден ти тет ске гру пе. 

Кон ста та ци ја да је сва до та да шња кул тур на ре пре зен та ци ја би ла нај ве ћим
де лом ан ти срп ска, пу но зна че ње до би ја уво ђе њем пој ма „ве ли ког ауди то ри ју -
ма“: пр о мо ци ја ет но на ци о на ли стич ког на ра ти ва на др жав ној те ле ви зи ји је сте
оно што до но си са тис фак ци ју пу бли ци ко ја пер ци пи ра тран зи циј ски ме диј -
ски пр о стор, отво рен за дру га чи је гла со ве на кон ду го го ди шње до ми на ци је
на ци о на ли стич ке па ра диг ме, као опа сно под руч је хе ге мо ног де ло ва ња „не -
при ја тељ ског све та“ (ко је се па ра но ич но пре по зна је у сва ком по ку ша ју су о -
ча ва ња са по ра жа ва ју ћим по сле ди ца ма но ви је срп ске по ли ти ке). Та ко се пла -
си ра ње иде о ло ги је, ко ја ма ни пу ли шу ћи на ци о нал ним осе ћа њи ма оства ру је
ин те ре се до ма ћих ели та, до жи вља ва као бун тов но су прот ста вља ње свет ској
хе ге мо ни ји и при хва та као соп стве ни ин те рес на осно ву иден ти фи ка ци је са
ап стракт ним на ци о нал ним ин те ре сом.12

Закључак

По ли тич ка иде о ло ги ја ана ли зи ра не се ри је тран зи циј ска је ме та ста за на -
ци о на ли зма 90-их, ко ја је сре ди ном 2000-их по че ла да осва ја јав ни дис курс.
Зва нич на др жав на по ли ти ка та да је успе шно ре ци кли ра ла на ци о на ли стич ке
па ра диг ме прет ход не вла сти, но срп ски ет но на ци о на ли зам је у ме ђу вре ме ну
из гу био ре ал но, ма те ри јал но ис хо ди ште ко је је ра ни је имао у осва јач ким ра то -
ви ма. Сход но то ме, на ци о на ли стич ки по кли чи се окре ћу „чи стом“ сим бо лич -
ком про сто ру, вр те ћи се уну тар си му ла кру ма чи ја је глав на сим бо лич ка ак тив -
ност – си мул та но рас пи ри ва ње и уми ри ва ње „на ци о нал ног по но са“. Ет но на -
ци о на ли стич ка ма три ца аути стич но по на вља овај ци клус, раз го ва ра ју ћи са ма
са со бом и на па да ју ћи са му се бе у по тра зи за „уну тра шњим не при ја те љем“:13
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12 Сен за ци о на ли стич ка при ча (убр зо раз от кри ве на као не тач на) о на вод ном зах те ву глав -
ног ха шког ту жи о ца да се се ри ја „уки не“, јер пр о па ги ра ан ти ха шке вред но сти, да ла је овој
иден ти фи ка ци ји но ви за мах. На ци о на ли стич ки усме ре ни ме ди ји скан да ли зо ва но су пр о те сто -
ва ли због др ско сти За па да ко ји, по ред свих не пра вед них зах те ва ко је по ста вља Ср би ји, по ку -
ша ва и да јој на мет не ме диј ску цен зу ру. Аутор сце на ри ја је на кнад но об ја снио шта се за пра -
во де си ло: „Ви ше де це ниј ски труд да се љу ди, му шкар ци, же не са ових пр о сто ра при ка жу нај -
го рим мо гу ћим бо ја ма, као при ми тив ци, кре зу би, кур ве, до био је, што би Вук Ка ра џић ре као,
пре у мље ње... (...) Пре „Ро ђа ка“ по сто ја ла је јед на бе то ни ра на не га тив на сли ка о Ср би ма... (...)
По след њих 20 го ди на се то та ко ра ди и он да се по ја ви се ри ја ко је све то раз ва ли, отво ри вра та
јед не ле пе Ср би је ко ја је би ла пр ог на на из ме ди ја. Кад се РТС то усу дио да при ка же, еки па пре -
о бу че них ко му ни ста, са да на пред них де мо кра та, мо ра ла је да по ку ша да то не ка ко за у ста ви.“
(http://www.glas-jav no sti.rs/cla nak/ne de lja/glas-jav no sti-26-04-2009/azda ha-je-od vrat ni-fal si fi kat).

13 Ова ауто де струк тив на спи ра ла има ла је свој вр ху нац у мо ле ба ну за спас срп ског на ро -
да на Ко со ву и Ме то хи ји, би зар ном кле ро на ци о на ли стич ком спек та клу ко ји су 2008. за јед нич ки
при ре ди ле др жа ва и цр ква. Мо ле бан, са зван у знак про те ста по во дом про гла ше ња не за ви сно сти

__________________________________________________ 
Nova srpska antropologija 10: antropologija TV serija - 96



Ср би ја се до и ста ме диј ски на ла зи у хи пер тро фи ра ном ста њу то тал не си -
му ла ци је, и да ка ко не у тра ли за ци је, оног де струк тив ног сце на ри ја ко ји се
ствар но де сио. Ва ља и да ље жи ве ти као да се на ци о на ли стич ко зло ни је до -
го ди ло: ’осло бо ђе ни’ ме ди ји су пре у зе ли за да так да и да ље ре ци кли ра ју ’хе -
рој ску бор бу’ (но стал ги ја за фрон том) ко ја је, за хва љу ју ћи ме ђу на род ној ин -
тер вен ци ји, нео по зи во иза нас. Услед инер ци је чи стог кру же ња већ од и гра не
на ци о нал не при че, до ма ћи ме ди ји су по ста ли ве ли ко уто чи ште на ци о нал не
на де, са бир но ме сто свих срп ских илу зи ја. (Sa vić 2004: 7) 

Ова се ри ја ис по ру чи ла је кон зу мен ти ма „на ци о нал не на де“ при жељ ки ва -
ну сли ку Ср би је као хер ме тич ног – ет нич ки, вер ски, кул тур но и ра сно хо мо -
ге ног – све та, ко ји је на па ћен, али до сто јан ствен; по но сан (јер ју нач ки бра ни
сво је зло чин це) ; ве се ло па три јар ха лан (бу ду ћи да не пре су шни из вор за ба ве
на ла зи у де гра да ци ји же на), ко ји по бе ђу је стран це (јер стран ци су не при ја те -
љи) и ко ји је, на да све, леп – сме штен у „чу де сне пре де ле Шу ма ди је“, сни -
мљен до бром ка ме ром, на ста њен ле пим љу ди ма ко ји оста ју са вр ше но об у че -
ни, чи сти и до те ра ни чак и при нај те жим се о ским по сло ви ма. Чи ње ни ца да
се из те са вре ме не па сто рал не иди ле и то пле по ро дич не при че пре ли ва ју ми -
ли та ри зам, ми зо ги ни ја, ксе но фо би ја и ет но на ци о на ли зам не до жи вља ва се ни
из бли за јед на ко опа сном као увре дљи ви „пла ће нич ки до жи вља ји“ или не у ку -
сне „бру тал но сти“ дру гих кул тур них ре пре зен та ци ја. Бру тал ност ре ал них
стра хо та ко је је по ро ди ла та иде о ло шка ма три ца оста је не ва жна и не ви дљи -
ва – све док се ни шта стра шно не по ја вљу је у си му ла кру му, ње го ве иде о ло -
шке им пли ка ци је не ма ју те жи ну ре ал ног за се да ти ви ра ну пу бли ку те ле ви зиј -
ског спек та кла. Шта ви ше, онај њен део ко ји је успе шно ин док три ни ран у
истом иде о ло шком кљу чу за хвал но до че ку је но ви та лас уми ру ју ће-рас пи ру -
ју ћих то но ва, као од бра ну од не при ја тељ ске ре ал но сти и уте шан од го вор на
сва не при јат на пи та ња ко ја би она мо гла да по ста ви. 
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Tijana Cvjetićanin

Whose “Cousin from the Countryside”?
Ideological Reading of a Media Text

Key words: media text, ideology, ethnonationalism, identity, transition

In this pa per, I analyze ide o lo gi cal pat terns of TV show „My co u sin from the
co un trysi de“, which aired on Ser bian na ti o nal te le vi sion at the end of 2008, ac hi -
e ving gre at suc cess and enor mo us ra tings. Pro du ced by, bro ad ca sted and mar ke ted
on na ti o nal te le vi sion – in Alt hus se rian sen se, an ide o lo gi cal sta te ap pa ra tus par ex-
cel len ce – this me dia text, its cre a tion and re cep tion, ma ke an ex cel lent “ca se-
study” of ide o lo gi cal stre a mings and con fron ta ti ons in con tem po rary Ser bia’s me -
dia sphe re. 

De fi ned ma inly thro ugh con flicts of two op po sing (and of ten con fu singly in-
ter vo wen) pa ra digms – that of mi li tant na ti o na lism and that of euro-in te gra ti ons –
the pu blic sphe re opens a spa ce for ide o lo gi cal bat tles of op po sing si des which
strug gle to gain pri vi le ged po si ti ons in cul tu ral con cep ti ons of con tem po rary so -
cio-po li ti cal si tu a tion. Tran si ti o nal cir cum stan ces de fi ne main po ints of tho se con f-
licts; as seen in the analysis, et hno-na ti o nal nar ra ti ves stri ve to ma ke de fi ni te jud-
ge ments on such re le vant to pics as Ser bia’s re la tion to its re cent mi li tant past (with
emp ha sis on re spon si bi lity for war cri mes), and its re la ti on ship with the West/Euro pe.

This show re pre sents such a nar ra ti ve, gro un ded in et hno-na ti o na li stic „iden-
tity pro ject“. Cre a ting an ima ge of tran si ti o nal Ser bia in ac cor dan ce to cul tu ral vi-
si ons and symbo lics of na ti o na li stic ima gery, it aims to pa int a pic tu re of Ser bian
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iden tity as seen thro ugh na ti o na list ide o lo gi cal lens. Sig ni fi cant re spon se from the
audi en ce shows that this kind of cul tu ral re pre sen ta tion suc ce eds in this in ten tion
– ap pe al ling to the spre a ded vi ews of Ser bian na tion and sta te as vic tims of unjust
per se cu tion of the ho sti le out si de (We stern) world, it of fers its audi en ce a mi sle a -
ding, yet com for ting, symbo lic re so lu tion of pa in ful is su es con nec ted to re cent hi-
story and its con se qu en ces.
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Bafi ubica vampira:  

superheroina, ali ne u Srbiji
∗

  
 

Apstrakt: U radu se raspravlja o TV seriji Bafi ubica vampira – njenoj ogromnoj 
popularnosti u Americi, zapadnoj Evropi i Australiji i potpuno nepostoje!oj reakciji 
na nju u Srbiji. Upore"ivanjem tema koje se smatraju važnim u zapadnim društvima i 
aktuelne situacije u Srbiji, analiza pokazuje da je Bafi ubica vampira serija koja u Sr-
biji i nije mogla da postane popularna, jer jezikom fantastike govori o realnosti i po-
stavlja neprijatna pitanja, koja publika u Srbiji ne želi da #uje. 

 
Klju!ne re!i: Bafi ubica vampira, TV serija, vampir, strah, kultura, Srbija 

 
 

Vampiri – od no!ne more do susedstva 
 
Ideja o hodaju!im mrtvacima koji se hrane krvlju živih (= životom, život-

nom silom) oduvek je fascinirala ljudski duh: pri#e o njima deo su tradicije 
velikog broja evropskih naroda. Tokom 19. veka oni, u obliku vampira, ulaze 
u popularnu kulturu na velika vrata, i to ne toliko zahvaljuju!i još uvek popu-
larnom Drakuli Brema Stokera,1 koliko danas nepoznatom Polidorijevom 
Vampiru,2 kreiranom u velikoj meri više na osnovu utiska koji je Polidorijev 
poslodavac, Bajron, ostavljao na viktorijansku sredinu svog vremena, nego na 
osnovu samog teksta Polidorijeve pri#e, kasnije i romana (#iji je vampirski 
glavni junak u velikoj meri oblikovan na osnovu Polidorijevog vi"enja Bajro-
na).3 Od 19. veka do danas ideja o vampirima se promenila, iako su oni ostali 

                                                      
∗ Rad je rezultat istraživanja na projektu 177026, Kulturno nasle2e i identitet, koje 

finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS. 
1 Dracula, 1897. 
2 The Vampyre, 1819. 
3 Po legendi, dokumentovanoj dnevni#kim zapisima, kišna nedelja 1816. godine, na 

obali Ženevskog jezera, koja je rezultirala Polidorijevim tekstom, kao i Frankenštajnom 
Meri Šeli i Bajronovom makabr bajkom The Burial, može se s pravom smatrati klju#nim 
periodom za oblikovanje kako viktorijanske kulture, tako i savremene popularne kulture. 
Više o tome u: King (2006: 77-79), ali i u sjajnom filmu Kena Rasela Gothic (1986). 
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prisutni u opštoj imaginaciji. Vampiri, kao i ostali demoni zamišljeni kako bo-
rave u drugim svetovima/dimenzijama, ili #ak pored nas nevi"eni, prestali su 
u savremenoj popularnoj kulturi da ozna#avaju strah od onostranog/neprirod-
nog i samim tim Zlog, kako ih je nekada definisalo hriš!ansko vi"enje sveta – 
oni su postali fascinacija dugim životom, ve#nom mladoš!u i nedvojbenom 
seksualnom atraktivnoš!u ove, posebne vrste ne-umrlih,4 a strahovi koje danas 
pobu"uju (ako strahova uopšte ima) postali su sasvim druga#iji – to je skup 
novih strahova koje proizvodi savremena civilizacija.  

Od Stokera pa sve do pred kraj 20. veka, vampiri su, ma koliko popularni, 
za razliku od ve!eg dela horor produkcije, bili štivo isklju#ivo za odrasle ili 
mla"e odrasle #itaoce/gledaoce (one koji su stariji od 20 godina).5 Vampirske 

hronike En Rajs,6 Salemovo Stivena Kinga,7 bezbrojne filmske obrade Stoke-
rovog teksta, a kasnije i drugih popularnih romana o vampirima (npr. Intervju 

sa vampirom, na osnovu prvog dela Vampirskih hronika En Rajs8), kao i fil-
movi nezavisni od literarnih predložaka (npr. Bal vampira, Romana Polan-
skog9 ili Nosferatu, fantom no3i, Vernera Hercoga10) bili su namenjeni pre 
svega odrasloj publici. Istovremeno, do druge polovine 20. veka vampirske 
pri#e su uvek i isklju#ivo povezivane sa hororom, žanrom #iji je cilj da prika-
zuje, i istovremeno ispituje, individualne i društvene/kulturne strahove i to u 
jasnoj formi: vampiri (ma šta oni ozna#avali) su ti koji izazivaju strah. En 
Rajs je prva, u svojim Vampirskim hronikama, uklonila strah od samih vampi-
ra, #ime su oni postali osobe, iako nesumnjivo druga#ije od nas, koje – vi"e-
ne/prepoznate ili nevi"ene/neprepoznate – borave negde u našoj okolini. To-
me je nesumnjivo dalje doprinela ekranizacija Intervjua sa vampirom, u kojoj 
su Bred Pit, Tom Kruz i Antonio Banderas – velike filmske zvezde i nesum-
njivi seks-simboli devedesetih godina prošlog veka – igrali uloge klju#nih 

                                                      
4 Za razliku od zombija i drugih živih mrtvaca, koji su potpuni opozit vampirima. 
5 Ovde pominjem samo one najpopularnije, ali si u mnogi drugi pisci, oni koje ni-

ko ne bi svrstao u pop-kulturne autore, eksperimentisali sa vampirskim temama, kao 
npr. Vijan, sa svojom kratkom pri#om Drenkula (Drencula, 1940), ili Borisav Peki!, 
sa sotijom Kako upokojiti vampira (Beograd: BIGZ, Rad, Narodna knjiga, 1977). Sa-
mo spisak naslova objavljenih tokom 19. i 20. veka u mnogome bi prevazišao okvire 
ovog teksta.  

6 Romani: Interview with the Vampire (1976), The Vampire Lestat (1985), The 

Queen of the Damned (1988), The Tale of the Body Thief (1992), Memnoch the Devil 
(1995), The Vampire Armand (1998), Merrick (2000), Blood and Gold (2001), –
Blackwood Farm (2002), Blood Canticle (2003), kao i drugi romani koji se nalaze van 
ovog serijala, kao što su npr. Pandora (1998) i Vittorio the Vampire (1999). 

7 Salem's Lot, 1978. 
8 Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, Neil Jordan, 1994. 
9 Dance of the Vampires, 1967. 
10 Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979. 
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vampira, #ime je zna#ajno pomeren fokus sa užasa na seksualnu atraktivnost 
vampira. Ideja da su oni mrtvi, a ipak hodaju me"u nama, više nije trebalo da 
izaziva strah od smrti i onostranog Zla – naprotiv. Vampiri su postali oli#enje 
klju#nih snova ameri#kog, a sada u velikoj meri i globalnog društva, jer su po-
sle smrti (kao ljudskih bi!a) stekli ve#nu mladost,11 lepotu i zdravlje. Ono što 
je i dalje (trebalo da) proizvodi strah jeste upravo njihova seksualna zavodlji-
vost, u skladu sa sve ja#im restriktivnim odnosom prema seksu, prouzrokova-
nim s jedne strane pojavom AIDS-a i drugih novih teško le#ivih polnih bole-
sti, a sa druge ozbiljnim zaokretom ka puritanizaciji zapadnog, pre svega ame-
ri#kog društva. 
 
 

Ne tako obi#na serija 
 
Krajem devedesetih godina 20. veka situacija se naglo promenila i vam-

piri su ušli u štivo namenjeno tinejdžerima.12 U Americi je 1997. godine po-
#ela da se emituje tinejdžerska TV serija Bafi ubica vampira13 koja je, ve! 
tokom prve sezone prikazivanja, obezbedila sebi kultni status. Snimljeno je 
sedam sezona da bi, posle tre!e, po#ela da se emituje i spin-off serija An-

2eo,14 namenjena prvenstveno starijim gledaocima (trajala je pet sezona), a 
obe serije su, posle prestanka snimanja, nastavljene u formi stripa i grafi#kih 
novela, koje se objavljuju do danas (neke od njih su objavljivane i paralelno, 
tokom emitovanja serije/serija).15 Uspeh ove serije prouzrokovao je naglu 
proizvodnju novih tekstova o vampirima namenjenih mladim gledaocima, 
od kojih su neki i danas u žiži popularnosti: Vampirski dnevnici,16 Ku3a no-

                                                      
11 Naslovna strana za DVD izdanje filma The Lost Boys (Joel Schumacher 

1987/2004) kaže: "Spavaš ceo dan. Zabavljaš se celu no!. Zabavno je biti vampir". 
12 Deceniju pre toga snimljen je film Lost Boys, koji je tako"e bio namenjen 

tinejdžerima, ali je TV serija bila namenjena mnogo širem auditorijumu. 
13 Film s istim ovim imenom snimljen je još 1992, ali je, po mišljenju pisca cenar-

ija, tada još nepoznatog Džosa Vidona, u filmu izneverena suština njegovog teksta, te 
je on kasnije po#eo sa snimanjem TV serije: Buffy – the Vampire Slayer, Joss Whedo-
n, Mutant Enemy Productions 1997-2003.  

14 Angel, Joss Whedon, Mutant Enemy Productions 1999-2004. 
15 Origin 1999, Fray, 2001-2003, Tales of the Slayers, 2002, Tales of the Vampires, 

2003-2004, Buffy the Vampire Slayer Season Eight, 2007-2008, Buffy the Vampire 

Slayer Season Nine, 2009, Angel: After the Fall, 2007-2009, koja se dalje grana u niz 
novih spin-off serija (Spike: After the Fall, Angel: Only Human i nekoliko drugih).  

16 Originalna trilogija (L. J. Smith, The Vampire Diaries) objavljena je pre filma 
Bafi ubica vampira, još 1991. godine, ali je postigla popularnost znatno kasnije, tako 
da je 2007. godine objavljena spin-off trilogija The Vampire Diaries: The Return, a 
TV serija snimljena na osnovu prve trilogije po#ela je da se prikazuje 2009. godine. 
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3i,17 i, kona#no – najpopularnija od svih naslednika – Sumrak,18 kao i novu 
proizodnju vampirskog štiva za odrasle kakve su npr. Južnja4ke vampirske 

misterije.19 
Serija Bafi ubica vampira je, na prvi pogled, samo još jedna tinejdžerska 

serija u ogromnoj produkciji zabave za mlade. No, to ne objašnjava izuzetan 
interes koji ova, kao i druge serije njenog autora Džosa Vidona,20 pobu"uje do 
danas. Serija se i dalje intenzivno prodaje u DVD izdanjima (piratsko skidanje 
sa Interneta je nemogu!e kvantifikovati, ali je njena velika dostupnost i veliki 
broj razli#itih formata na brojnim web lokacijama nesumnjiva potvrda intere-
sovanja publike), postoji ogroman broj web lokacija i diskusionih grupa koje 
su organizovali fanovi i isto tako ogromna produkcija novih sadržaja nastalih 
mimo autora serije (fan & slash fiction), koji nastavljaju ili šire pri#u u razli#i-
tim pravcima (cf. Kirby-Diaz 2009). O njenoj i dalje aktuelnoj popularnosti 
nesumnjivo govore rezultati izbora najpopularnijih nau#no-fantasti#nih karak-
tera, koje je 2010. godine organizovao britanski #asopis SFX povodom izlaska 
svog dvestotog broja, u kome su se likovi iz ove serije pojavili u više kategori-
ja (SFX 200 Poll Results). U kategoriji heroina, Bafi se našla na drugom me-
stu, odmah posle Sare Konor (Terminator), ali se u prvih 10 pozicionirala i 
njena drugarica Vilou (9. mesto); u kategoriji najomiljenijih vampira, našla su 
se #ak #etiri lika iz serije: Spajk na drugom mestu (odmah posle Drakule), 
Ejndžel (3. mesto), Drusila (5. mesto) i Darla (10. mesto), svi pre Edvarda iz 
trenutno aktuelnog tinejdžerskog hita Sumrak; dok se u kategoriji omiljenih 
mudraca, mentora i u#itelja, Rupert Džajls (posmatra#/tutor Bafi-kao-ubice) 
našao #ak na na prvom mestu – pre Gandalfa (Gospodar prstenova), Obi-Van 
Kenobija (Ratovi zvezda) i/ili Dambldora (Hari Poter).  

 Serija je, pored Amerike, postigla ogroman uspeh u Engleskoj i Australiji, 
ali i u zemljama zapadne Evrope, što govori o nesumnjivoj #injenici da su nje-
ni autori uspeli da prepoznaju probleme i iskustva sa kojima se susre!u mladi 

                                                      
17 P. C. Cast and Kristin Cast: Marked, 2007, Betrayed 2007, Chosen, 2008, Unta-

med, 2008, Hunted, 2009, Tempted, 2009, Burned, 2010, Awakened, 2011, a dalji 
nastavci se o#ekuju (planirano je ukupno 12 knjiga). 

18 Twilight 2005, New Moon 2006, Eclipse 2007, Breaking Dawn 2008, a 
najavljen je i nastavak. 

19 C. Harris The Southern Vampire Mysteries: Dead Until Dark 2001, Living Dead 

in Dallas 2002, Club Dead 2003, Dead to the World 2004, Dead as a Doornail 2005, 
Definitely Dead 2006, All Together Dead 2007, From Dead to Worse 2008, Dead and 

Gone 2009, Dead in the Family 2010, a Dead Reckoning se o#ekuje 2011. godine. 
Serijal je ekranizovan kao True blood TV serija, koja se prikazuje od 2008. godine do 
danas (#etvrta sezona je najavljena za 2011. godinu).  

20 TV serija Angel, TV serija Firefly i njen nastavak, film Serenity (2002/2005), 
kratki internet/TV film Dr. Horrible's Sing-Along Blog (2008), TV serija Dollhouse 
(2009-2010).  
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iz zapadnog sveta i da, istovremeno, o njima govore jezikom i estetikom koja 
im je bliska, koju oni mogu da prepoznaju i prihvate kao svoju, sa kojom mo-
gu da se identifikuju.  

No, s druge strane, ova serija je – kao i ostali radovi njenog autora – proiz-
vela i ozbiljan akademski interes.21 Do sada je organizovano trinaest konfe-
rencija,22 koje su rezultirale zbornicima radova, objavljene su desetine knjiga i 
poseban broj #asopisa European Journal of Cultural Studies (br. 8/3). Specija-
lizovani #asopis Slayage, sa redakcijom koju #ini dvadesetak univerzitetskih 
profesora razli#itih nau#nih usmerenja iz SAD, Engleske i Australije, izlazi od 
2001. godine (do sada je objavljen 31 broj), a postoji i #asopis Watcher Juni-

or, koji je namenjen objavljivanju studentskih radova. U svim ovim publikaci-
jama brojni autori su raspravljali najraznovrsnija pitanja koja se mogu #itati iz 
literarnog, vizuelnog i muzi#kog teksta serije: od generacijskih, porodi#nih i 
polnih odnosa, preko politike, religije i morala, do odnosa publike prema tek-
stu i subtekstu, ali su se bavili i analizama rada istraživa#a koji u sebi nastoje 
da objedine potpuno fanovsku emociju i nau#nu distancu/objektivnost, što ih 
dovodi u razne vrste ambivalencija u odnosu na sopstveno, pre svega nau#no, 
angažovanje (npr. Burr 2005).23 

O#igledno – ne tako obi#na serija. 
 
 

Strah je ubica uma. Strah je mala smrt...  
 

Bafi ubica vampira je serija koja je u po#etku bila namenjena prvenstveno 
mladim gledaocima, ali su se, vrlo brzo, i roditelji ciljanih tinejdžera našli za-
hva!eni njenom #arolijom. Tokom prve tri sezone ona se zaista bavi adole-
scentima – njihovim odnosom prema sebi, svetu koji ih okružuje, odraslima, 
vršnjacima i školom, uklju#uju!i i uobi#ajenu temu medijskih proizvoda za ti-
nejdžere – zbunjenost sopstvenim transformacijama, pre svega promenom u 
seksualna i rodno odre"ena bi!a. Od #etvrte sezone osnovna tema se u nekoli-
ko menja, iako se i dalje bavi odrastanjem. Pri#a prati snalaženje mladih ljudi 
koji su završili srednju školu (i sada se smatraju odraslima) u svetu u kome 

                                                      
21 To je sasvim neo#ekivana realizacija autoironi#ne opaske, u kojoj jedna od #la-

nica Ve!a posmatra#a (tajna organizacija, locirana u Britaniji, #iji je zadatak da pri-
prema Ubice za borbu sa demonima; #uvari informacija, istorije i tradicije) kaže Spaj-
ku (vampiru): "Napisala sam svoj doktorat o tebi" (Checkpoint, 5.12). 

22 Od kojih jedna u Francuskoj i jedna u Turskoj, dok su ostale bile u zemljama s 
engleskog govornog podru#ja. 

23 Naravno, ve!ina pomenutih autora nisu antropolozi, ina#e bi podrazumevali tu 
vrstu sukobljavanja sa materijom o kojoj pišu: u#estvovanje uvek proizvodi emocije, 
ma koliko se trudili da se od njih ogradimo. 
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po#inju da preuzimaju odgovornost za svoje postupke, za sebe same, pa i za 
svet u celini, ali se istovremeno bavi i pitanjima odgovornosti nauke i države 
(4. sezona), analizom i kritikom liberalnog kapitalizma (5. i 6. sezona) i nizom 
drugih, opštih pitanja.  

Osnovna pri#a serije kre!e se oko troje mladih ljudi – Bafi (Buffy), Vilou 
(Wilow) i Ksandera (Xander), koji su u po#etku u#enici srednje škole u izmi-
šljenom kalifornijskom gradi!u Sanidejlu, njihovog odraslog prijatelja/u#ite-
lja/savetnika Džajlsa (Giles), koji je tokom prve tri sezone bibliotekar u škol-
skoj biblioteci (a pre toga je radio kao kustos Britanskog muzeja), kao i pro-
menljive grupe njihovih prijatelja i partnera. Od pete sezone tinejdžerski dis-
kurs preuzima mla"a sestra glavne junakinje Don (Dawn), što se ukršta sa po-
gledom koji na iste probleme imaju osobe koje se smatraju odraslima, iako su 
tek nekoliko godina van tinejdžerskog doba.  etvrta sezona je posve!ena od-
lasku iz ku!e na univerzitet kao prvom separacijom od roditeljskog doma, a 
od pete sezone se glavni junaci sudaraju sa teško!ama nalaženja posla i finan-
siranja svakodnevnog života, bez zaštite i podrške roditelja ili bilo koga iz sta-
rije generacije. 

Osnova pri#e je borba koju Bafi i njeni prijatelji vode protiv sila Tame – 
prvenstveno protiv vampira, ali i drugih monstruma i #udovišta, bilo da su ona 
misti#nog ili, kao u slu#aju kiborga Adama (4. sezona), nau#nog porekla, a 
koji su – svi do jednog – metafore za razli#ite vrste strahova koji proizilaze iz 
realnih ili irealnih problema koje proizvodi zapadna civilizacija. Kako kaže 
glavni negativac iz prve dve sezone:  

 

"Strah je divna stvar! To je najja#a sila na ovom svetu. Nije ljubav, #ak ni mržnja. 
Ve! strah! ... Mi smo definisani stvarima kojih se bojimo. ... Ako mogu da se suo#im 
sa svojim strahom, on ne može vladati mnome"24 (Nightmares, 1.10).25 

 

Pri#a prati na#in na koji se Ubica vampira razra#unava sa strahovima – 
svojim, generacijskim, ili #itavog društva. Obi#ni, sitni, svakodnevni li#ni 
strahovi, za koje su metafora bezbrojni bezli#ni vampiri, bezopasni su i njih se 
Ubica rešava bez ikakvih problema; borba sa njima je relativno teku!a stvar, 
na koju ona gotovo da ne obra!a pažnju. No, ve!i problemi kao što je završe-

                                                      
24 Ova izjava je o#igledna parafraza litanije za prevazilaženje straha iz Herbertove 

Dine ("Strah je ubica uma. Strah je mala smrt koja donosi potpuno brisanje. Suo#i!u 
se sa strahom. Dopusti!u mu da pro"e preko mene i kroz mene. A kada me mine, 
osvrnu!u se da mu vidim trag. Tamo gde je strah prošao, ne!e biti ni#ega. Preosta!u 
samo ja", Herbert 1996/1965). Ovo je samo jedna u gotovo beskrajnom nizu referenci 
na zna#ajne autore/dela iz popularne kulture.  

25 Epizode su citirane navo"enjem imena, broja sezone i broja epizode u sezoni, 
kako je to uobi#ajeno u literaturi koja se bavi TV serijama. Ukoliko se ista epizoda ci-
tira više puta, kasnije se navodi samo broj sezone i broj epizode u sezoni. 
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tak školovanja, suo#avanje sa državom i/ili sistemom u statusu odrasle osobe, 
postaju kataklizmi#ni. 
 itava serija je zapravo, na izvestan na#in, anti-horor, iako je – verovatno s 

obzirom na pojavljivanje vampira i drugih #udovišta – najavljivana kao horor.26 
Iako se horor-kao-žanr naj#eš!e grubo definiše kao literatura/film (i, kasnije, 
drugi oblici stvaralaštva) koji kod #itaoca/gledaoca izaziva ose!anje strave i/ili 
užasa, Bafi ubica vampira je serija koja ima sasvim obrnute efekte. Da – ona se 
bavi strahovima, ali na potpuno druga#iji na#in od uobi#ajenog horor moda: ona 
nije koncipirana tako da izaziva strah, ve! da otvoreno govori o strahovima, sa 
ciljem da se njihovi izvori jasno prepoznaju i da se uvide mogu!nosti za savla-
davanje teško!a od kojih se strahuje. Autor serije je više puta izjavio da je želeo 
da problematizuje i izvrne sve žanrovske klišee, po#evši od pravila da "sitna 
plavuša" ulazi u mra#ni prostor, gde biva ubijena. Umesto toga, sitna plavuša 
(Bafi Samers) postaje sposobnija i ja#a od svih vrsta #udovišta sa kojima se su-
kobljava27 i iz mra#nog prostora izlazi kao pobednik. No, mnogo ve!i otklon od 
klišea je ukupna pri#a, u kojoj najve!i užas ne izaziva suo#avanje sa ne-mrtvim 
vampirima i drugim demonima kao metaforom za razli#ite vrste li#nih/genera-
cijskih strahova, nego sukobljavanje sa svakodnevnim životom i prevazilaženje 
teško!a #ije se rešavanje obi#no uzima zdravo-za-gotovo.  

U prve tri sezone to je suo#avanje sa srednjom školom i odrastanjem, a ka-
snije sa pronalaženjem posla, održavanjem ku!e, brigom o porodici, ili zara"i-
vanjem novca za pla!anje ra#una i teku!u porodi#nu potrošnju.  itav sistem u 
kome odrasli na prvi pogled funkcionišu sa lako!om,28 pokazuje se kao prostor 
u kome se udobno ose!aju samo oni koji su lišeni humanosti, o #emu jasno go-
vori uspeh jednog od prate!ih likova: Ksanderova devojka Anja, koja je zapravo 
hiljadugodišnji demon pretvoren u devojku, snalazi se savršeno u vodama libe-
ralnog kapitalizma, upravo zahvaljuju!i svojoj nepotpunoj #ove#nosti.29 Rešenje 

                                                      
26 Danas je na IMDb (The Internet Movie Database) kategorisana kao akcija, dra-

ma, fantazija, http://www.imdb.com/title/tt0118276/.  
27 To se vidi ve! u prvoj sceni serije, gde je "sitna plavuša", koja sidljivo prati de#-

ka kroz prazne, no!ne hodnike gimnazije, zapravo vampir Darla. Ova scena jasno po-
kazuje i raskid sa klišeima nešto starijih tinejdžerskih serija Beverli Hils (Beverly 
Hills, 90210, 1990-2000) tipa, u kojima su devojke ovog tipa isklju#ivo praznoglave 
lepotice, navija#ice i kraljice mature, fizi#ki i intelektualno slabašne, #iji je jedini cilj 
da na"u "ljubav svog života" i postanu supruge, majke i doma!ice.  

28 U trenutku kada se Bafi u#ini da ne može da se izbori sa teško!ama, Džajs joj kaže 
"Tvoja majka se nosila sa ovakvim stvarima svo vreme. Rešavala je jednu po jednu kri-
zu, bez potpore bilo kakvih supermo!i. I sve je uspevala. Možeš i ti. " (Flooded, 6.04). 

29 Kako sama kaže, ljudi o njoj misle: "Ne svi"a mi se ta Anja. Ona je novo ljudsko 
bi!e i #udno je bukvalna," ali je ipak savršeno samopouzdana, bar kada je posao u pita-
nju: "Bila sam jako dobra za ovu prodavnicu. Da nije bilo mene, Džajls bi bio prestraše-
ni starac koji gleda u kvartalnu poreznu prijavu i znoji se" (Into the Woods, 5.10).  
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koje serija nudi, prvo za srednju školu (na kraju tre!e sezone), a zatim i za #itav 
sistem (u finalnoj epizodi serije) jeste potpuno rušenje – stvaranje #istog prost-
ora na kome bi mogli da budu izgra"eni neki novi, humaniji odnosi, što je po 
Vidonovom vi"enju apsolutno neophodno da bi svet oko nas mogao da postane 
bolje mesto. Nije #udno da se u osmoj sezoni (koja je izašla samo u formi stri-
pa) Bafi i njeni prijatelji smatraju teroristima, jer oni zapravo zagovaraju rušenje 
ukupnog zapadnog društvenog sistema, u ime humanosti. 
 
 

Bafi u Srbiji 
 
Prva sezona ove serije prikazivala se u Srbiji ve! krajem devedesetih godi-

na 20. veka, na TV B92, a 2010/11 se prikazuje na SciFi kablovskom kanalu. 
Ni prvi put, a ni sada ona nije izazvala prakti#no nikakvu pažnju, za razliku od 
ve! pomenutog Sumraka koji je postao hit i me"u srpskim tinejdžerima, upr-
kos tome što nije bilo gotovo nikakvih medijskih i drugih javnih reakcija na 
njega. No, izgleda da se srpski adolescenti nisu prepoznali u seriji koja je na 
engleskom govornom podru#ju postala kultna. Za to postoji više razloga (#ak i 
ako isklju#imo veoma kasni termin tokom prvog prikazivanja serije na TV 
B92, koji nije bio prilago"en mla"im adolescentima), od kojih !e ovde biti po-
menuta samo dva, koja se ti#u neposredno problema odrastanja i adolescent-
skog doba.  

Kreiraju!i prostor u kome se odvija serija, Vidon je smestio Sanidejl, i to 
pre svega samu srednju školu u koju idu glavni likovi iz serije, na mesto koje 
se zove Ždrelo Pakla (Hellmouth), iz koga stalno izviru najrazli#itiji užasi. 
Sam autor je u jednom intervjuu rekao da je srednja škola pakao, što je, sude!i 
i po drugim produktima ameri#ke popularne kulture, istinski ameri#ki doži-
vljaj. A ta škola je osnov #itavog društva: frustracije zbog zamišljenih nespo-
sobnosti, teško!e u komunikaciji sa stvarnoš!u, odustajanje od ciljeva, nesi-
gurnost u sopstvene sposobnosti – sve su to ose!aji koji se oblikuju u adole-
scentskom dobu i prenose kasnije u odrasli život, u nove odnose koji se uspo-
stavljaju u poslovnim i/ili emotivnim vezama. Ukoliko je srednja škola pakao, 
onda ona nikako ne može biti osnov za sre!an i uspešan kasniji odrasli život, 
te bi ova serija, govore!i o užasima škole, trebalo da posluži kao putokaz i 
u#ilo za dostizanje zdravije budu!nosti. 

Jedan od klju#nih problema o kojima ova serija govori jeste proces uspo-
stavljanja odnosa unutar vršnja#ke grupe: ose!anje nesigurnosti, izolovanosti i 
izdvojenosti, koje je pra!eno ose!anjem neuspeha zbog sukobljenih zahteva 
postizanja li#nog uspeha s jedne strane i prihva!enosti u vršnja#koj grupi s 
druge strane. To se naro#ito odnosi na uspeh u smislu postizanja vode!e pozi-
cije u vršnja#koj grupi, koja je, me"utim, uvek usko povezana sa fizi#kim iz-
gledom/sposobnostima, novcem (roditeljskim) i interesom koji se izaziva kod 
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suprotnog pola (ne obavezno tim redom, iako su ta tri parametra uzajamno po-
vezana). Bilo kakvo odstupanje od idealtipskog standarda može se okrivljavati 
za ukupan neuspeh, kako to pokazuje razgovor izme"u Bafi i njenog kolege 
koji želi da se ubije zato što se ose!a neprihva!enim jer, kako kaže: "svi misli-
te da sam ja idiot. Niski idiot". Po njegovom uverenju (a i sve druge dece koja 
se zbog bilo kakvog kompleksa ose!aju inferiornim) "veliki je teret biti pre-
divna i atletski gra"ena... stvarno gadno" – odnosno: oni koji ispunjavaju stan-
darde, nemaju nikakvih problema. Me"utim, Bafi, u ime #itave svoje genera-
cije, daje precizan komentar koji opisuje adolescentsko stanje: 
"Moj život... Ponekad zna da bude odvratan da se ne može opisati. Ponekad 
više nego što mogu da podnesem. I ne samo moj. Svaka osoba tamo dole ig-
noriše tvoj bol zato što je prezauzeta svojim. Predivni... Popularni... Tipovi 
koji te gnjave. Svi. Kad bi mogao da #uješ šta oni ose!aju... Usamljenost... 
Zbunjenost... Izgleda tiho tamo dole, ali nije. Zaglušuju!e je" (Earshot, 3.18). 
U Srbiji se ova vrsta problema gotovo uopše ne razmatra, niti se o njoj govori. 
Iako je jedno (retko) istraživanje pokazalo da od prihva!enosti u grupi zavisi i 
rezultat koji deca postižu tokom školovanja (%&'()*+,-. 2009), elementi koji 
uti#u na pozicioniranje u grupi nisu istraživani, niti se o njima vodi ra#una,30 
kao što ne postoji ni briga (na nivou društva) o tome kako !e se ose!aji razvijeni 
u adolescentsko doba odraziti na kasniji život te dece, ali i na društvo u celini. 

Drugi bitan problem o kome serija vrlo eksplicitno govori je odnos nastav-
nika prema u#enicima. Po tekstu serije, on u velikoj meri po#iva na stereotip-
nom doživljaju svih adolescenata, što je u potpunosti odraženo u izjavi direk-
tora škole koju Bafi poha"a, na po#etku druge sezone:  

 
"Neverovatno je. Jedan dan je dvorište potpuno napušteno, prazno... A slede!eg, 

deca su svuda. Kao skakavci, gamižu svuda bezumno opsednuti samo hranom i paren-
jem... Uništavaju sve u vidokrugu u svojoj nemilosrdnoj, besmislenoj želji za postoja-
njem" (When She Was Bad, 2.01). 

 
Opšte je mesto (poznato i deci, ali i roditeljima koji imaju decu osnovno ili 
srednjoškolskog uzrasta) da u školama u Srbiji nije uspostavljen #ak ni relativ-
no dobar odnos izme"u nastavnika i u#enika, ali ni to nikako nije tema o kojoj 

                                                      
30 Komentar školskog psihologa posle samoubistva 19-godišnje devojke da je u 

školi imala "malo problema u po#etku da se uklopi jer su je deca zadirkivala zbog nje-
nog naglaska. Osim toga, sve je bilo u redu", samo je jedan od mora o#iglednih prime-
ra neprepoznavanja adolescentskih problema; Blic 2011. Jasno je da neprihvatanje od 
strane vršnja#ke grupe nije moralo biti (i verovatno zaista nije bilo) jedini uzrok sa-
moubistva, ali je isto tako jasno da je konstatacija "sve je bilo u redu” apsolutno ne-
ta#na – ona je adekvatan odraz nedostatka interesovanja za adolescentske probleme. 
Komentari #italaca (164) pokazuju da ve!ina njih ne shvata da je u tom starosnom do-
bu mogu!a ikakva depresija, naro#ito ne ona koja bi rezultirala samoubistvom. 
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se javno govori. Da su stereotipi, koji gotovo u potpunosti odgovaraju citatu, 
prisutni i u Srbiji, vidi se i iz rezultata istraživanja stereotipa koje nastavnici 
imaju o adolescentima, a koji pokazuju  

 
"(a) da se stereotipi nastavnika o mla"im adolescentima delimi#no podudaraju sa 

sadržajem široko rasprostranjenog koncepta o ‘buri i stresu’; (b) da je taj koncept 
uglavnom zasi!en negativnom percepcijom u#enika od strane nastavnika i (v) da na-
stavnici u#enike re"e opažaju kroz prizmu nekih pozitivnih osobina. Odnosno, nastav-
nici smatraju da te pozitivne osobine nisu ‘tipi#ne’ odlike adolescenata ukoliko se po-
smatraju kao grupa" (/)0-. 2009, 131).  

 
Dakle – stanje je manje-više isto, samo što se u Srbiji takvo stanje ne vidi 

kao problem. 
Ukrštanjem straha od neuklapanja u vršnja#ku grupu i nedostatka razume-

vanja proizašlog iz ponašanja baziranog na stereotipima koje profesori imaju 
o njima, tinejdžeri se nalaze u stanju stalne frustracije, te nije #udno što likovi 
iz serije na kraju svog školovanja kažu: 

 
"Narode, razmislite malo: preživeli smo. Bila je to prokleto teška borba! 
 Ne borba... Škola" (Graduation Day II, 3.22). 
 
Jedini na#in da se izbori s užasom srednje škole, da se sistem izmeni na 

bolje, jeste – rušenje i napuštanje. U seriji je škola i bukvalno srušena, poka-
zuju!i metafori#ki da se, ne samo škola, ve! #itav period adolescencije, mora 
napustiti bez žaljenja i bez mogu!nosti povratka. Oni koji ostaju vezani za 
uspehe postignute u srednjoj školi, koji ne nastave da se razvijaju posle nje sa-
vladavaju!i probleme koji se umnožavaju, imaju sve šanse da – u svetu koji 
ceni jedino pobede – ostanu gubitnici, nezadovoljni i sobom i svojom okoli-
nom (The Witch, 1.03). 

 
 

Suo#i!u se sa strahom...  
Tamo gde je strah prošao, ne!e biti ni#ega.  

Preosta!u samo ja 
 

U Srbiji se problemima ove vrste niko ne bavi, niti imaju zna#ajniju medij-
sku pažnju. Istraživanja paralela izme"u doživljaja škole u britanskim/ameri#-
kim koledžima i u evropskim gimnazijama (na primeru Francuske) pokazala su 
da je u evropskom sistemu obrazovanja, gde mladi u školi provode samo vreme 
predvi"eno za nastavu (dok u Engleskoj i Americi u školi imaju i sportske i 
vannastavne aktivnosti, te u njoj provode ve!i deo dana), identifikacija sa ško-
lom znatno slabija, kao i da škola ima relativno mali uticaj na život mladih van 
#asova (Joksimovi! 2004, 3). Samim tim i frustracije kojima su tinejdžeri izlo-
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ženi tokom svog školovanja moraju biti manje, iako to nikako ne zna#i da ih 
uopšte nema. Takmi#arski odnos unutar grupe kod omladine u Srbiji nikako nije 
presudan za oblikovanje odnosa prema sebi, školi i svetu, zahvaljuju!i insistira-
nju na ne-takmi#arskom vaspitavanju31 i manjku razvijanja liderskih ambicija 
kod u#enika. Zbog toga ni sukob izme"u težnje/potrebe da se bude druga#iji/iz-
dvojen/razli#it, dakle – individua koja uspostavlja svoje mesto unutar vršnja#ke 
grupe ne samo zahvaljuju!i fizi#kim kvalitetima (sport, lepota), nego znanjem i 
angažovanjem u nekoj od sfera delovanja koja nije isklju#ivo fizi#ka s jedne 
strane, i težnje da se zadovolje kriterijumi pripadanja grupi uspostavljeni na 
osnovu dominantnih kulturnih obrazaca s druge strane, u Srbiji nije jedan od 
najve!ih problema odrastanja, ali to nikako ne zna#i da njega uopšte nema.  

Generalno gledano, škola kao da nije klju#ni problem adolescenata u Srbiji. 
Deca koja su odrastala uz slogan "Da#o, care, ne daj pare", što je bio poziv za 
nastavak beskrajnih štrajkova prosvetnih radnika, zbog kojih se tokom devede-
setih godina prošlog veka ili nije išlo u školu, ili je nastava bila skra!en, uz real-
ni horor novosadskih TV Dnevnika u 5 sati popodne, s detaljnim snimcima is-
kasapljenih tela stvarnih ljudi, u višegeneracijskim porodicama u kojima je na-
micanje sutrašnjeg ru#ka bio svakodnevni izazov i gde se bilo kakvo osamosta-
ljivanje niti o#ekivalo, niti mu se nadalo, imala su potpuno druga#iji skup pro-
blema od onih sa kojima su se suo#avali adolescenti u Americi. Ono što su tamo 
bili problemi stvarnog, svakodnevnog života, ovde je izgledalo kao ideal koji 
nikada ne!e biti dostignut, u okviru koga su "sitni detalji" izgradnje li#nog iden-
titeta i stabilne, samosvojne li#nosti smatrani potpuno trivijalnim. 

S druge strane, samo školovanje kao da se u Srbiji ne smatra preterano 
zna#ajnim, ma koliko se deklarativno o tome govorilo. Na Zapadu se, iako se 
sam proses školovanja vidi kao frustriraju!i, obrazovanje smatra vrhunskom 
vrednoš!u, presudnom za postizanje životnog uspeha. O tome jasno govori za-
brinutost tinejdžerke suo#ene sa finansijskim problemima u ku!i: 
"Misliš da !emo gladovati? (...) Nema šansi da !u morati da napustim školu da 
bi sklapala jeftine igra#ke u neprovetrenoj radionici?" (Flooded, 6.04) 

Za razliku od mladih na Zapadu, u Srbiji je tokom poslednjih 20 godina za 
veliki broj tinejdžera školovanje izgledalo kao gubljenje vremena, dok neki 
loše pismeni i potpuno neobrazovani ljudi postižu medijske i ekonomske usp-

                                                      
31 Istraživanje preferiranih vaspitnih stilova, iako broj#ano pokazuje da postoji po-

drška vaspitanju usmerenom ka razvijanju autonomnih li#nosti, istovremeno je ona 
znatno manja nego u drugim evropskim državama. Sklona sam da se složim sa Pavlo-
vi!evom pretpostavkom da je takav rezultat istraživanja pre "samo verbalna podrška 
odre"enom vaspitnom stilu koja ne ukazuje na prisutnost dubinskih dispozicija poje-
dinca", nego "pokazatelj istinske posve!enosti podsticanju razvoja autonomne li#no-
sti" (Pavlovi! 2010, 70), iako sam autor smatra da su za potvrdu tog zaklju#ka neop-
hodna dalja istraživanja. 
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ehe (kako to mediji prikazuju i u doma!im serijama i u rialitijima raznih vrst-
a). Nemogu!nost da se prona"e posao, bez obzira na stepen školske spreme, 
samo doprinosi takvom vi"enju sveta i odre"ivanja svog mesta u njemu.  ak i 
sasvim objektivno posmatrano, i oni koji su uspešno završili školu mogli bi da 
se na"u u zagušljivoj tekstilnoj radionici, u kojoj se radi na crno, za vrlo malu 
sumu novca,32 tako da nije #udno što školovanje za veliki broj tinejdžera ne i-
zgleda kao adekvatan izlaz iz realnih životnih problema.  

I, na kraju, u Srbiji individualni uspesi nikada nisu bili vrednovani kao na 
Zapadu, jer se individualnost nije razvijala: ni seoska balkanska društva, #iji su 
se strukturni zaostaci održali u porodi#nim odnosima sve do kraja 20. veka, ni 
pravoslavlje kao dominantna religija, niti komunizam/socijalizam nisu stimuli-
sali individualni razvoj, nego naprotiv – insistirali su na uklapanju u grupu i ob-
likovanje isklju#ivo grupnih identiteta (Gavrilovi! 2004). Zbog toga rešavanje 
problema pojedinaca tokom njihovog odrastanja, naro#ito suo#avanje s razli#i-
tim vrstama strahova, posle #ega bi možda moglo da se postigne "preosta!u sa-
mo ja", nije ideja koja je u Srbiji stimulisana. O#ito je bolje da um bude mrtav, 
ali da to bude kolektivno, kako to pokazuje doma!a medijska ponuda.  

Umesto Bafi ubice vampira, tinejdžeri u Srbiji zajedno sa starijim genera-
cijama, s kojima dele i svakodnevicu (roditelji, babe i dede), s pažnjom prate 
rialitije ("Veliki brat", "Farma", "Dvor" i niz drugih), latinoameri#ke i druge 
sapunice (hrvatske, turske, doma!e), pseudotradicijske predstave seoskog ži-
vota ("Selo gori, a baba se #ešlja", "Moj ro"ak sa sela"), romanticizirane tran-
spozicije književnih tekstova iz prve polovine 20. veka (adaptacije romana 
Mir-Jam) ili beskrajno ponavljane serije koje su proizvedene tokom devedese-
tih godina prošlog veka ("Bolji život", "Sre!ni ljudi", "Tajna porodi#nog bla-
ga", itd.) – od #ega ni jedan od ponu"enih programa ne govori o specifi#nim 
problemima odrastanja, a najve!i do njih ni o stvarnom svetu uopšte.33 Zbog 
toga nije #udno što je otužno sladunjava pri#a Sumraka našla plodno tlo i me-
"u srpskim adolescentima – ona se u suštini ne razlikuje mnogo od ostalog što 
im se, u vidu zabave, nudi kao poželjan pogled na svet.  

Strah se u svim ovim medijskim produktima nigde ne pojavljuje – on je 
nešto o #emu se dosledno !uti. No, to je izgleda normalno. Analiziraju!i ciklu-

                                                      
32 Procenat nezaposlenih sa srednjom, višom i visokom stru#nom spremom u Sr-

biji je 2009. godine bio 79,4%, od #ega najve!i deo od 68,6% #ine upravo oni sa 
završenom srednjom školom. Kako po popisu iz 2002. godine 45,7% stanovništva 
Srbije ima osnovnu školu ili manje, a oni u strukturi nezaposlenih u#estvuju samo sa 
20,6%, jasno je da uspešno završavanje srednje škole ne garantuje i uspeh u životu 
(podaci: %1'1-(1-23- 4+5-67'3 %08-9) 2010). 

33  ak i one doma!e TV serije koje se doti#u stvarnog života (:0-;<*+,-. 2009, 
Trifunovi! 2009), zapravo se uklapaju u opštu sliku, gde je medijska produkcija "uto-
#ište nacionalne nade, sabirno mesto svih srpskih iluzija" (=,9)1-.'*-* 2010, 66). 
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se izuzetne popularnosti horora, King je utvrdio da je horor kao žanr prisutan 
u periodima kada postoje ekonomski i/ili politi#ki problemi s kojima ljudi mo-
raju da nau#e da žive, ali ne i onda kada su suo#eni s "primerima užasa u svo-
jim sopstvenim životima" (King 2006, 43). U devedesetim godinama 20. veka 
svako ko je živeo u Srbiji bio je suo#en s primerima užasa u sopstvenom živo-
tu, bilo da su ga oni ugrožavali fizi#ki, ili samo ekonomski, intelektualno i 
emotivno. No, i posle dvehiljadite godine, kao da se ništa zna#ajno nije pro-
menilo – opšta nesigurnost i nedostatak perspektive i dalje postoje.  

Komentar "najteža stvar na ovom svetu ... je živeti u njemu" (Gift, 5.22), 
koji bi se mogao smatrati motom #itave serije Bafi ubica vampira nije poruka 
koju mladi, a izgleda ni odrasli gra"ani Srbije, žele da usvoje kao deo obrazo-
vanja za odrastanje.34 Ideja da se uspeh osvaja, da se do njega dolazi samo is-
trajnim radom, stalnom borbom sa svakodnevicom i stalnim prevazilaženjem 
razli#itih vrsta strahova koje generiše savremeno društvo, u Srbiji nije naro#i-
to popularna. Naprotiv – ovde postoji stalna praksa medijskog, a i državnog 
plašenja naroda informacijama (u okviru razli#itih oblika tuma#enja stvarnosti 
u informativnim segmentima medijske proizvodnje),35 #ime se Srbija uklju#ila 
u globalnu strategiju emocionalne kontrole stanovništva. Istovremeno, medij-
ski proizvodi namenjeni zabavi odbijaju da govore o realnim strahovima, jer 
"sve dok se ništa strašno ne pojavljuje u simulakrumu, njegove ideološke im-
plikacije nemaju težinu realnog za sedativiranu publiku televizijskog spekta-
kla. Šta više, onaj njen deo koji je uspešno indoktriniran (...) zahvalno do#eku-
je novi talas umiruju!e-raspiruju!ih tonova, kao odbranu od neprijateljske re-
alnosti i utešan odgovor na sva neprijatna pitanja koja bi ona mogla da posta-
vi" (=,9)1-.'*-* 2010, 66). 

Upravo zbog toga je Bafi ubica vampira serija koja nije imala šansu da 
uspe na srpskom medijskom nebu, gde se o strahu kao kulturno oblikovanoj i 
kulturom proizvedenoj emociji ne govori,36 možda upravo zbog straha da se 
njegovo postojanje prizna.  

                                                      
34 O specifi#nim porukama kao što je zalaganje za rodnu i rasnu ravnopravnost, iz-

gradnju kvalitetnijih generacijskih odnosa i opštu humanizaciju društva, kao i preispi-
tivanje odnosa prema religiji, odnosa izme"u ljubavi i seksa, odnosa individue i ko-
lektiva i/ili ekonomskih odnosa u liberalnom kapitalizmu bi!e re#i na drugom mestu, 
jer obim ovog teksta ne dozvoljava razmatranje ni jednog od ovih pitanja.  

35 Treba se samo setiti kampanja povodom "pti#jeg" A(H5N1) i "svinjskog" 
A(H1N1) gripa, koje je država sprovodila tokom 2003-2004. i 2009. godine, a koje su 
bile apsolutno medijski podržane. Sli#no, medijsko generisanje straha ponavlja se i u 
slu#aju urbane legende o kanibalima u Šapcu (Kova#evi! 2008). 

36 U zapadnim humanisti#kim naukama, s druge strane, to je tema koja se ubrzano 
razvija od poslednje decenije 20. veka, a naro#ito posle napada na Svetski poslovni 
centar u Njujorku 11. septembra 2001. Tokom poslednjih nekoliko godina na Zapadu 
je objavljen veliki broj knjiga koje #itavu zapadnu civilizaciju, naro#ito njen anglo-

__________________________________________________ 
Nova srpska antropologija 10: antropologija TV serija - 112



LJILJANA GAVRILOVI$ 

 

Issues in Ethnology and Anthropology, Vol. 6. Is. 2 (2011) 

426

* * * 
 

Poznati horor pisac Klajv Barker kaže da je "naš ukus za #udno, morbidno 
ili paradoksalno, nasuprot onome što smo nau#ili da verujemo, znak našeg do-
brog zdravlja" (Cavallaro 2002, 7), dok drugi autori veruju da je bujanje horo-
ra-kao-žanra na Zapadu reakcija na ponašanje "fundamentalisti#kih grupa" ko-
je se bore da iz muzejskih postavki, galerijskih izložbi, televizije, interneta, 
#asopisa, muzi#ke i video produkcije izbace sve što reprezentuje, ili #ak samo 
aludira na "kulturnu tamu" (Cavallaro 2002, 13). Serija Bafi ubica vampira, 
govore!i otvoreno o razli#itim oblicima kulturom generisane tame, je istovre-
meno odraz zdravlja i terapeutsko sredstvo, te nije #udno što se u nizu škola 
koristi i u nastavi (cf. Kreider, Winchell 2010). Svojom uvrnutom realnoš!u, 
ona pokazuje isto što i svaka dobra fantastika: pokazuje naš svet kao udaljen i 
#udan, #esto gotovo monstruozan, ali i mogu!nosti da se on savlada. Jezikom 
fantastike ova serija govori o realnosti i postavlja sva ona neprijatna pitanja 
koja publika u Srbiji ne želi da #uje (ona koja su pomenuta u ovom tekstu, ali i 
veliki broj drugih37). Ona je, upravo zbog toga, "bliže istini, no što socijalni 
realizam ikada može da dostigne" (Quadfasel 2007). A istina u Srbiji izgleda 
da nije na ceni. 
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Buffy the Vampire Slayer:  A Superheroine,  but not  in Serbia 
 
This paper discusses the television series Buffy the Vampire Slayer, more 

specifically, its enormous popularity in the United States, Western Europe and 
Australia, and the absence of any reaction to the series in Serbia. By compari-
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ng themes regarded as important in western societies to the current situation in 
Serbia, the analysis shows that Buffy the Vampire Slayer is a series that could 
not have gained popularity in Serbia because it uses the language of fantasy to 
speak about reality and pose unpleasant questions, which the Serbian public 
does not wish to hear. 

 
Key words: Buffy the Vampire Slayer, TV series, vampire, fear, culture, 

Serbia 
 
 

Buffy contre les vampires:  superheroïne, mais non en Serbie 
 
Dans l’article est discutée l’énorme popularité de la série TV Buffy contre 

les vampires en Amérique, Europe occidentale et en Australie et une absence 
totale de réaction à cette série en Serbie. Par une analyse comparée des thèmes 
considérés comme importants dans les sociétés occidentales et la situation 
actuelle en Serbie, il s’avère que Buffy contre les vampires est une série qui 
n’a pu devenir populaire en Serbie car elle parle de la réalité dans le langage -
du fantastique et pose des questions gênantes que le public en Serbie ne veut -
pas entendre.  
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