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

Миша Ђурковић 
Институт за европске студије 
 Београд 

UDK:  316. 752.4  
Оригиналан научни рад 
Примљен: 11 12. 2005. 

 
 

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. 
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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 



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

 
375 

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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FIRST FIVE YEARS: SERBIAN TV SERIALS AND TRANSFORMATION 

OF SET OF VALUES IN TRANSITION 
  

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. 
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