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Сажетак: Захваљујући својој форми и каналима дистрибуције,
популарнакултураимамогућностдапредставикомпликованаи
етичкирелевантнапитањадемографскиигеографскишироком
кругупублике.Кадасеупопуларнојкултурипојавиауторкаошто
јеДејвидСајмон, и кроз уметнички изазован поступак постави
суштинскапитањаонеједнакости,слободиидруштвенојправди,
алииоколективнојморалнојодговорностиинституција,увиђа
модањеговаодбранаобесправљенихотвараразличитапитања.
Кроз причање прича о савременом америчком друштву, Сајмон
тврдипостојањеколективнеодговорностиинституција.Насту
дијислучајадвејутелевизијскихсерија,ДоушницииТреме,указу
јемонаставовеауторакојикрозфикцијусликају(не)моралности
(не)одговорностинституција,појединаца,политике.

Кључнеречи:популарнакултура,твсерија,морал,неједнакост,
институције

Увод

Усавременомсветуглобалнихкомуникација,медијскиса
држајисвихврстаиобликаиграјукључнуулогуупроцесу
ширењасазнањаосветуукомеживимо.Телевизијскесерије
каомалидеотихсадржаја,захваљујућисвеприсутномкана
лудистрибуције,имајуглобалнудоступностипокривеност.
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Онепредстављајудеопопуларнекултуре,ипоследњихго
динапомногимаузимајуприматнадфилмскоминдустри
јомкојасепомногимауспавалаупревазиђеномбизнисмо
делу.1ТВсеријесеналазеу,Бурдијеовскисхваћеном,суб
пољумасовнекултурнепродукцијеукомесенаглашавако
мерцијалниаспект,насупротсубпољаограниченекултурне
продукцијеукомесеналазиелитнауметностнискихкомер
цијалнихмогућностиивисокихуметничкихквалитета.Ова
Бурдијеоваподеланезначидаћенужносвакапраксаизсуб
пољамасовнекултурнепродукцијеиматинизакуметнички
квалитетивисокекомерцијалнепотенцијале,већћењихови
атрибутизависитиоднизафактора.

Феномен развоја телевизијских серија последњих година
јечестатемаиустручнојиупопуларнојлитератури.До
миник Моиси који истражује геополитику телевизијских
серијауказуједа сусценаристииауторскитимовипоста
линајбољианалитичарисавременогсвета.Анализирајући
телевизијске серије које су смештене у политичкемиљее,
каоштосу„Кулаодкарата”,„Домовина”,„Западнокрило”,
„Премијерка”,Моиситврдидаонеинтерпретирајунамање
иливишеуспешанначингеополитикусавременогсвета.2

ПофилозофуКарлуПоперу,свакичовекиманекусвојуфи
лозофију,знаоонтоилине,аутицајте(не)свеснефилозо
фијенанашемишљењеиделовањејеразорно.СтогаПопер
сматра да своје филозофије морамо критички истражити,
иуколикосесложимосаМоисијем,можеморећидапопу
ларнакултурасадржиинтерпретацијугеополитикенакоју
уодређенојмериутичуставовииличнефилозофијеаутора
тихсадржаја.Циљовогистраживањаједапреиспитаетич
кепринципенакојимаауторДејвидСајмон,заједносасво
јимауторскимтимовима,засниваприче,ипреиспитујере
левантнапитањаиотвараболнетачкесавременогдруштва
крозформаттвсерија.

Свакако треба приметити да процес причања прича кроз
фикцију, неминовно суочава и ауторе и публику са пуно
етичкихпитања,одграђењапојединачнихкарактерадосве
укупногморалногставакојиауториисказујукрозпричу.Ме
ђуистраживачима,етикарепрезентацијесвевишебиваза
мењенаетикомнаративакаоформеимагинацијеификције,
стогаутекстуговоримооетицинаративајерстудијаслучаја
којућемокористити,сезасниванапричањуприча.Асман

1 GreenE.,TheAtlantic,WhyTVispummelingthemovieindustry,27Septem
ber,2013,приступљено1октобар2016,http://www.theatlantic.com/busi
ness/archive/2013/09/whytvispummelingthemovieindustry/280086/

2 MoisiD.,(2016)Geopolitikatelevizijskihserija,Beograd:Clio.
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сматра да је релевантност наратива за културнумеморију
веомабитна,акултурнумеморијудефинишекаомеморијуу
којојјеизабранисадржајизпрошлостикодификованистан
дардизованкрозспоменике,музеје,годишњицеиуњеном
стварањуулогуиграјуипојединцииорганизације.3Стога
морални ставови који се изражавају кроз уметничко ства
ралаштвобезобзиранаформу,умногомеутичунатокакву
културнумеморијустварамоиостављамонаувидизадаља
истраживањабудућимгенерацијама.

Сдругестране,етичностилиморалностпоступакаимараз
личитозначењеуразличитимрелигијама,културама,исто
ријским раздобљима, пошто је интерпретирана од стране
владара, политичара, организација, владана другачије на
чине.Већинафилозофскихречника4разликујепојаметике
одпојмаморала,идокетикудефинишекаофилозофскуди
сциплинукојасебавипитањимаштајеморалноаштаније
морално,моралдефинишекаоразликуизмеђутогаштаје
исправноилидоброаштанеисправноилилошепонашање
илипоступак.

Античкопоимањеетикеисавременаетика

Главнаподелаетичкихтеоријајенадеонтолошкеиутили
тарне.Овапрвагрупаетичностпосматракаоуниверзалнии
обавезујућипринцип(ињенопореклосевезујезаантичку
Грчку),аутилитаризамзаосновнипринципимаидејудасе
етичностпоступакамерисамоуодносунањиховеефекте
тјпоследицекојеизазову.Подеонтолошкомсхватању,лаж
јелошасамапосеби,иниједозвољенаниподкаквимокол
ностима,докутилитаризампроцењујепозитивнепоследице
лажии у складу са томпроценом, (не)дозвољава лаж.Са
филозофскогстановишта,принципиовихдвају теорија су
некомпатибилни, алипојединац јеу свакодневномживоту
углавномприморандакомбинујеидабалансираизмеђуова
двапринципа.

Даље, утилитаризам као најпознатија и вероватно најпри
сутнијаетичкатеоријаданас,раздваја„исправност”карак
тераиндивидуеод „исправности”његовихилињенихпо
ступака. По утилитаризму, могуће је да неморална особа
урадиморалнуствар,каоида јеморалноисправнаособа
способна за морално неоправдан поступак. Утилитаристи
моралностмереиоправдавајуурелацијисаколичиномдо
бробити коју неки поступци имају за човечанство.Дакле,

3 Asman,J.(2001)Kulturapamćenja,Beograd:Prosveta.
4 StanfordEncyclopediaofPhilosophypristupljeno28septembrahttp://plato.

stanford.edu/entries/moralitydefinition/
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последицеирезултатипоступака,алииполитикаизакона
сујединомерилодалисутипоступци,законииполитике
етичкиисправни.Поутилитаристимаувектребабиратиоп
цију којамаксимализује корист занајвећиброј јединки, и
опцију која производи највећу количину добра. Насупрот
томе,класична,античкатеоријаилитеоријаврлинеизкоје
секаснијеразвиладеонтолошкадоктрина,претпостављада
особаодврлинеувекпоступаморалноисправно.

Ипак,постављасепитањештазначи„добро”.ПоЏеремију
Бентаму (JeremyBentam), једном од најпознатијих утили
тариста, добро представља задовољство, или срећу.Ипак,
многикритичарисуодбацилиоваквоњеговосхватањекао
лимитирајуће јерпостојимногодоброгштонепретпоста
вљанужнозадовољствоисрећу.Стогасуувелипојамдо
бробити (wellbeing) каооногаштоописуједобропосеби.
Овајставизазивапитањеочијојдобробитисеговори,иту
сејављаподеланасопственудобробит,групну(породица,
пријатељи),добробитсвих(свеукупна).Иаконемапростора
задетаљнијепредстављањесвихутилитаристичкиправаца,
указаћемонајошједнудистинкцијууоквируоветеорије.

Одпедесетихгодинапрошлогвека,појавиласеподелана
утилитаризампоступкаиутилитаризамправила.Утилита
ризампоступканаглашаваконтекстиспецифичностсваке
ситуације у којој се одлучује о исправности неке одлуке
илипоступка, докутилитаризамправила указује нанеоп
ходностпосебнихправилау случајевимакада говоримоо
злочинима, лажима, кажњавањима, итд.У сваком случају,
обатипаутилитаризматврдедаисправностпоступкаодре
ђујеодносизмеђуоногашторадимоиутицајаморалности
нашегпоступкананивоиликоличинудобробитидругих.5

Моралнаодговорностиморалнопоступањесунајчешћепо
иманиидискутованиуконтекстуодносапојединцаспрам
различитих група – пријатеља, породице, колега. С друге
стране,колективнипоступцикојикаопоследицуимајупат
њу,несрећу,смртиуништењеживогсветанапланети,свесу
чешћеуфокусудебатеоколективнојморалнојодговорности
спрам одређених поступака. Док у области индивидуалне
моралнеодговорностидонеклепостојислагањеоосновним
принципимаморалногпоступања,усфериколективнеодго
ворностизаједничкогставаилиосновногпринципаспрам
колективнеморалнеодговорностинема.Питањеколективне
моралнеодговорностисукобљавадвастава,ставдасесамо
појединцимогусматратиморалноодговорнимиставадасе

5 NathansonS.,InternetEncyclopediaofPhilosophy,pristupljeno2.oktobra
2016.http://www.iep.utm.edu/utilar/
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групе(билодасерадиокорпорацијама,организацијама,за
једницама,нацијама)могусматратиморалноодговорнима
засвојепоступкеилипоследицесвојихпоступака.Истра
живачнапољуполитичкетеорије,Лук(LukesSteven)6ука
зујенавезуизмеђуодговорностиимоћи,тврдећидасеод
организацијаочекујебашкаоиодиндивидуаморалнопо
ступањеуколикоњиховрадипоследицеимајувезесауста
новљенимиприхваћенимдруштвенимморалнимнормама
и стандардима.Рисер (RisserDavid) сматрадаиприватне
ијавнеорганизације,каољудскакреација,немајуморална
праваидакроззаконскиоквиризаконскаправа,којаима
ју,дајудовољаноквирзазаштитуљудскихинтереса.7Овај
аутор и тврди да је ниво личне одговорности у директној
размерисанивоомутицајакојупојединацимакадасеради
опрактичномдоношењуодлука.

Популарнакултураитвсерије

Дејвид Сајмон, продуцент и писац, је по многима фено
менсампосеби.Кроздветелевизијскесерије,којећебити
предметанализеовогтекста,ДоушницииТреме,Сајмонје
покушаодапокажепостојањеколективнеодговорностиса
временогамеричкогдруштва.Изборомтемаипорукакоје
медијскиписменчиталацтј.гледалацуочава,ауторипоку
шавајудапокажукакопопуларнакултураможебитиреле
вантанинструментпреиспитивањасавременогморалаин
ституцијаиполитикеусавременомсвету.Ипак,остајеотво
ренопитањенакојећемопокушатидаодговоримодалииу
којојмериоваформајестебилауспешнаудистрибуцијине
превишелакихи(не)популарнихставоваспрамамеричког
митаослободи,идруштвенојједнакости.

Популарнакултуранијекохерентанпојамиподложнајеме
њању,такојетокомшездесетихгодинадвадесетогвекака
дајенастајала,обликоваласвојупасивнуиактивнуулогу.8
Јанковић указује да се пасивна улога огледа у тенденцији
популарнекултуредабудеогледалостварикаквејесуика
квебитребалодабуду,додајућигламуруизвеснојмериу
доменуиндустријезабаве,доксеактивнаулогаослањана
њенпотенцијалдруштвеногделовањаиутицаја.Популарна
култураможедапредводивеликепромене,„каоисменесо
цијалнихставовапремаратуиразарању,породици,религији

6 Luke,S.(1974)Power:ARadicalView,London:Macmillanpress.
7 Riser,D.(1996)Thesocialdimensionofmoralresponisibility:takingorga

nizationsseriously,JournalofSocialPhilospohy,Vol27,1,p.189–207.
8 Janković,A.(2011)Dugikrivudavput:Bitlsikaokulturniartefakt,Beograd:

Redboоks.str.7.
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иосталимважнимпитањимаодшездесетихнаовамо”.9По
литичкииморалниставовикојисуврлојасноизречениусе
ријиДоушницииТреме,указујудасерадиоактивномтипу
популарнекултуре.

ОбесеријесупродукцијакабловскогканалаХБО,акаоглав
неактереимајунеособевећдваамеричкаграда,Балтимор
иЊуОрлеанс.Крозживотнедрамемноштвајунака,серије
дајуширусликуурбанеАмерикесапочеткаовогвека.Се
ријаДоушницисеприказиваланаамеричком(иевропском)
тржиштуод2002.до2008.године,иималајешездесетепи
зода распоређених у 5 сезона. СеријаТреме, приказивала
сеод2010.до2013.иималајетридесетшестепизодаи4
сезоне.

Дакле, средиште приче јесте непрестана борба појединца
саинституцијамасистема,билодасеналазиуоквируили
изван њих. Сам избор градова битно одређује поруке ау
тора.Наиме,већинаамеричкихсеријазаместодешавања,
бираметрополе,каоштосуЛосАнђелес,Њујорк,Бостон,
Вашингтон, у последње време Сијетл (Увод у анатомију,
Убиство).Сдругестране,Сајмонсмештапричуудвасред
њевеликаамеричкаграда:БалтимориЊуОрлеанс.Балти
мор(државаМериленд)налазисенаисточнојобалиивели
кајелука.Некадавеликииндустријскицентар,последњих
десетгодинаборисесападомпопулацијеисиромаштвом.
ВишеодполовинестановништваБалтиморачинеафроаме
риканци(63%),већинајенезапослена,80%деценезаврши
основнушколу,абројнасилнихзлочинајеизнадамеричког
просека.10 С друге стране,Треме је кварт уЊуОрлеансу,
(државаЛуизијана)уградукојитакођеимавећинскоафро
америчкостановништво.Серијапратидогађајепосле2005.
годинекадајелуканајужномкрајуСједињенихдржаваби
лапогођенаураганомКатрина,једнимоднајсмртоноснијих
уамеричкојисторији,укоме јепогинуловишеодхиљаду
становника.Иначе,Тремејемузичкосрцеграда,идатираиз
18.века,кадајеафроамериканцимабилодозвољенодана
тргуКонгоуовомкварту,певајуиплешу.

ИакоСајмона често називајумарксистом, јер су темање
говихсеријамаргинализованегрупе,онуједноминтервјуу
каже: „Нисаммарксиста.Честоме грешкомтаконазивају.
Људскабићауовојземљивредесвемањеимање.Имамо
Америкукаквусмозаслужилијерсмодопустилидаседесе

9 Исто,стр.7.
10https://suburbanstats.org/population/maryland/howmanypeoplelivein

baltimore,6.oktobar2016.
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некествари.”11УовојизјавиувиђасеСајмоновличнистав
о постојању колективне одговорности, који он, причајући
причуоделуурбанепопулацијекојаједелимичнозабора
вљена и маргинализована, указује на степен групне одго
ворностикојуимаамеричкодруштво.

По Фиску, поп је производ англо америчког либерализма
који се ствара у условима субординације, и стога настаје
каореакцијанасиледоминацијеаникадакаоњиховдео.12
Можемо рећи да поменуте ТВ серије представљају поп
производкојирегујенасиледоминације,насилеполитич
ког и друштвеног естаблишмента.Као такве, представља
ју инструмент друштвене и моралне критике друштва и
доносиоцаодлукакојидржемоћусвојимрукама.

Доушници

ПричaoБалтиморуподељенајекроз5сезонаисмештена
јеуконтекстилегалнетрговинедрогом,бродоградилишта
накомејепочивалаекономијаградаакојепропада,система
јавногшколства,јавнеадминистрацијеилокалнихштампа
нихмедија.Шездесетминутнеепизодепоказујусистемске
грешке институционалног модела савремених Сједиње
них америчких држава, и неправедан положај појединаца
унутарсистема.

Првиочигледанставкојисепровлачикрозсвепричеједаје
системинституцијапостављентакодаограничавамогућно
стиурбанепопулацијекојајесиромашна,идањиховиста
вовииверовањасупотпуноодређенитиминституционал
нимконтекстомукомесурођенииукомесе(не)развијају.
ЧадаиВилсон(ChaddhaandWilson)укритичкојрасправи
осеријиДоушници,наводеда67%американацасматрада
суафроамериканцисамикривизаекономскиположајуко
месеналазе,доксамо18%сматрадајетопоследицадис
криминације.13 Даље наводе да 70% белаца, 69% хиспано
американаца,и52%афроамериканацасматрадасуафро
американцикојинеуспевајусамикривизасвојположај.У
складусаовимподацима,сматрајудасеријаДоушницине
узимауобзировеподатке,већприказујекакосупојединач
неодлукеприпадникаурбане сиромашнепопулацијеувек
одређенедруштвенимоколностима.

11SajmonD.,Viceland,april2014,pristupljeno3.oktobar2016.http://www.
viceland.com/int/v16n12/htdocs/davidsimon280.php?page=2

12Fisk,Dž.(2004)Popularnakultura,Beograd:Clio,str.54
13ChaddaandWilson,Washingtonpost,WhyweareteachingWireatHarvard,

12sept2010,pristupljeno28septembar2016https://www.hks.harvard.edu/
newsevents/news/newsarchive/teachingthewireatharvard
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Захваљујућиуметничкој слободи, аутори серијеимајумо
гућностданагласеаспектеурбаногсиромаштваинеједна
костинаначиниумерикојаодговарањиховомуметничком
поступку и политичком ставу. Дакле, они указују да већи
деоодговорностипочиванаамеричкоминституционалном
системуаненапојединцу,иакогоренаведеноистраживање
тврдидавећинаамериканаца,избилокојераснегрупеда
долазе,сматрадасеипакрадиоиндивидуалнојодговорно
стианеколективнојтјинституционалној.

Упрве две сезоне серије, пратимопричу трговиненарко
тицимаутзв„гето”насељима,заборбупротивкојејефор
мирана посебна јединица полиције. Иако са једне стране
завршавају криминалне послове у оквиру система у коме
сеналазеизасвојекриминалнешефове,ликовикаоВалас
(Wallace)иОмар(Omar)уактивностимакојенисудиректно
везанеза„посао”понашајусеморалноидруштвеноодго
ворно.Валас,тинејџеркојидокседоказујегангстеримаза
којеради,истовременочувагрупумлађедеце(некисуму
браћа,анекирођацибезпородице)у једномодстановау
комшилуку,узградиинасељуукомеживесамоафроаме
риканцииукојојсупљачкеикриминалсвакеврсте,днев
напојава,аполицијареткозалазиутекрајеве.Валасдеци
обезбеђујехрану,водиихушколу,ипомажеимокодомаћих
задатака,понашајућисекаостаратељ.Свевремесепреи
спитуједали јеспреманзапосаоугангу,инакрајубива
убијенодстранесвогпретпостављеногкојисумњауњегову
лојалност.Сдругестране,имамоликОмара,којијенекавр
стамодерногДонКихота,којиниједеоглавнекриминалне
групечијесувођеАвонБарксдејл(AvonBarksdale)иСтрин
герБел(StringerBell).Омаротимадрогуодгангаипљач
катајнаскладишта,водећиселичнимкодомдауњеговим
акцијаманесмејудастрадајунедужниислучајниграђани,
којинисуповезанисањиховим„послом”.Овадихотомија
којаосликавасједнестранеулицу(посао)асадругестране
некидруштвениживотиприватнопонашање(укључујућии
унутрашњапревирања,преиспитивањаитензије)каракте
ришујунакекојиживекроздваморалнапринципа,добраи
зла.Мотивизакриминалнерадњекојесвакодневночинесу
углавномпоследицациљевакриминалноггангаукомераде
иодкогадиректнозависињиховаегзистенцијаалииегзи
стенцијањиховихпородица.Овимотивизанасиљеикри
минал су различити од психолошких и емотивних извора
насиља.Креирајућиовакведвојнекарактере,ауторисепри
клањајуморалномрелативизму,јергледалацможедасхва
тикриминалкојиједеосвакодневногпослатихпојединаца
каооправданјерима„вишу”сврху,атојехранаибуквално
преживљавањеВаласовемлађебраћенапример.Дакле, у
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својим„приватним”животима,ликовипопутВаласа,посту
пајуморалночувајућимлађеибринућидалићеизаћина
путбезкриминала.Омартакођепредстављапримерморал
недихотомије,којикриминалсматранужнимзломвезаним
затзв.посао,докдруштвениживот,обавезеинекиспољни
свет,покушавадаизузме.

Иакоауторинеописујугенезукриминалнегрупекаонипо
јединачнемотивеипричесвихприпадниканаркоклана,ви
димодаимеђуњимаимаонихкојимамотивзазлочиннису
увекпословнициљевигрупе.Уствари,ауторивршеподелу
на„добре”и„лоше”криминалце,такодагледалацнавијаза
условнореченодобрекриминалцејерњиховипоступцису
повезанисанеким„вишим”циљем,даклевидимонаделу
утилитаризампоступка.

Поједини аутори и Сајмонови критичари, сматрају да се
ријаДоушници подржава стереотип о афроамериканцима
каолењиминеморалнимкриминалцима.14Чињеницаједа
популарнакултураимавеликезаслугезастереотипизацију.
Ипак,чиниседабалансиранимприказомкарактераизраз
личитихслојевапопулације,ауториЖиценеупадајуузам
кустереотипа.Иакотонијефокусовогистраживања,жен
скикарактериусеријиТремесу,например,врлонетипични
иантиподстереотипу.

СеријаДоушници у другој сезони сефокусирана сирома
штвобелацакојисезбогсвевећеекономскекризе,аутома
тизацијеиндустрије,општегсмањењаобимапословауБал
тиморскојлуци,окрећукриминалу:одкријумчарењаљуди
дотрговинедрогом.Заразликуодприпадниканаркоклана
којисеодсамогрођењаусавременимгетоимасусрећуса
криминалом, изненадна економска неизвесност тера вође
синдикаталучкихрадниканаулазакусумњивепословеса
правимкриминалцима.Соботка,лидерсиндиката,очекују
ћидаћеуспетидакреирапосаозалучкерадникекрозлоби
рањеиуценуградскихвласти,биракриминалкаосредство
за постизање вишег циља. У овој причи о Балтиморским
доковима видимо да се и радничка класа осећа изневере
номод стране институција и система, јер не успева да се
преквалификујеусистемуукомесесмањујепотребазањи
ховимрадом.Овапричаолучкимрадницима јестеипри
чаоаутомобилскојиндустријиуДетроиту,исвимвеликим
индустријскимсекторима,укојимазбогсвевећеаутомати
зацијеиразвојатехнологије,раднициоператерисуостали

14BowdenM., ThеAtlantic, The angriest man on television, januar/februar
2008,pristupljeno9oktobar2016.http://www.theatlantic.com/magazine/ar
chive/2008/01/theangriestmanintelevision/306581/
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безегзистенције,аинституцијенисууспеледапредвидеи
креирајунекеновепословезањих.

Насупроткриминалнојгрупикојаживиирадиуафроаме
ричкомделуграда,јемалагрупаполицајаца,којајеупрвој
сезониокупљенаодстранеградскеадминистрацијеидирек
тораполиције,сазадаткомдаразоткријенаркогангкојико
ристећиновеметодекомуникацијеуспевадаводипосаоада
небудуразоткривени.15Двојицаглавнихполицајаца,Џими
МекналтииЛестерФримонсуодлучнонастранидобра,иа
коприватанживотМекналтија,неуказујенапревишеодго
ворнопонашање(алкохол,жене,занемаривањепородице).
Професионалнитрудизалагањеовогполицијскогтиманије
увекпрепознат.Напротив,упојединимсценамавидиседа
њиховенесвакидашњеметодесметајуодређенимполициј
скимструктурамакоји тежеодржавањуконтинуитета, без
таласања,доксебавесвојимкаријерамаинапредовањему
систему.Полицијскаизузетностурадунијетретиранакао
врлина,већуглавномдоводидодеградацијеположаја,што
сеивидинакрајудругесезоне.

Једнаодпаралелнихпричакојанијеодсуштинскеважно
стизатокдогађаја,представљапричуомаломдруштвеном
експериментууоквиримазаједницеукојојживеафроаме
риканци.Дакле, користећиутилитаризам, аутори експери
ментишусаподршкоммањемзлу,којеиаконелегалнопро
изводибарпривременимир.Наиме,начелникполиције,без
знањасвојихпретпостављених,„легализује”продајудроге
уЗападномБалтимору,јерсматрадајеилузорнабезобзи
ранатруд,борбапротивдроге.Операционализацијомове
одлукеначелникаполициједрастичноопадабројнасилних
злочина,криминалнастатистикакаоважанпоказатељуспе
хаполитичарасепоследугогнизагодинапоправља,ало
калнаполицијапочињедаупознајеипомажестановницима
насеља.Сдругестране,ауторинеминимализујунегативне
аспектеоваквогрешења,јерпричапоказуједаквартовигде
седрогаслободнопродајепостајупоприштасвеприсутног
уживања наркотика која обичне становнике приморава на
исељавање, док видимо да се здравствено стање великог
бројазависникапогоршава.Кадапричадоспеулокалнено
вине,начелникбивасмењен,уличниратиобрачунипостају
свакодневни.Политичкиовојеприхватљивојерсеструкту
репоново„формално”борепротивтрговиненаркотицима.
Причапоказуједаморалнирелативизамвладаисастране
закона,пакритичаринајчешћезамерајуСајмонунедостатак
равнотежеуприказу,сматрајућиданеприказујекарактере

15ОтудапотичеиназивсеријеДоушници.
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који нису подложни релативизму, већ су обични, пристој
ниихрабриљуди, који сена својначинборепротив зла,
одлазећиукрајностипретеривање.16

Треме

ЧињеницадајекабловскиканалХБОодлучиодапродуци
расеријучијајетемаград,којипослеприроднекатастрофе
покушавадапревазиђетрауму,указујенаодговорностипо
требудаширикругпубликемождапопрвипутвидикакве
субилеразмереовогдогађаја.Семтога,Тремејеиприлика
дасепубликаупознасаинституционалнонеадекватнимод
говоромидаотвориплатформузадискусијуобудућности
остатказаједницекојајепреживелатрауму.Иакосенеради
одокументарномфилму,већофикцији,причањемпричео
природнојкатастрофиизразличитихперспектива,стичесе
утисакоцелини.Главналичностовесеријејесамград,који
покушавадасеопоравипослеураганаКатринакојијепого
диоЊуОрлеанс29августа2005.Десетгодинапослеурага
на,становницисвојасећањапочињуреченицом:„Катрина
јебилалака.Последицесубилетешке.Алиовосхватамо
каоновушансудасекренекакотребаизпочетка.”17

Упревазилажењуколективетраумеирекреацијиидентите
таисећањазаједницепослевеликетрауме,битнуулогумо
жедаодиграуправопричањеприча.18Уфикцијисутраума
тичнидогађајиприказани,датоимјезначењеиинтерпрета
ција.Стога,иакојеважнокакавјебиопрвобитандоживљај
трауматичногдогађаја,релевантнојезадруштвенуисторију
у какав се културниоквир ставља.Упопуларној култури,
причеотраумамакористеседасеподржеиликритикујуод
ређенипоступци,иполитичкеодлуке.АуторисеријеТреме
користепричедаукажунапостојањеодговорностилокал
нихполитичараиделаинституцијакојенисубилеспремне
заодговорнуибрзуреакцијукадасекатастрофадесила.По
том, указују и на контроверзност одлука и понашања јав
нихвластипослеурагана,кадајеградпокушаодасеврати
свакодневномживоту.„Професионалнаетикаприпримени
законајеодсутна”кратакјеописпонашањалокалнихсна
гаредауЊуОрлеансупослеураганаКатрина.19Удругој

16Bowden, M. ThеAtlantic, The angriest man on television, januar/febru
ar 2008, 9 oktobar 2016.http://www.theatlantic.com/magazine/archi
ve/2008/01/theangriestmanintelevision/306581/

17http://www.history.com/topics/hurricanekatrina
18Alexander,J.,Eyerman,R.,Giesen,B.,Smelser,N.andSztompka,P.(2004)
Culturaltraumaandcollectiveidentity,UniversityofCaliforniaPress.

19Chilton,M.Guardian,Tremé:Best thingonTVand so fewarewatching,
9.april2015.,9oktobar2016.http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandra
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епизодипрвесезоне,којаседешавачетрнаестмесеципосле
урагана,једанодкарактера,млададевојкаСофијапоставља
на интернет видео у коме описује своје виђење ситуације
уграду,икажедаНационалнагардамаршираугрупамаи
легитимишепролазнике(„каодасмоуФалуџи”)докстаро
седеоциодбијајуданапустеград,трагајућипорушевинама.
Ауториуказујудасемштојесавезнаадминистрацијапосла
лаНационалнугардудазаведеред,нијеурадиладовољно
наобновиграда.Такође,индиректноупоређујуреакцијуса
везнедржавепослетерористичкогнападауЊујоркууодно
сунареакцијууЊуОрлеансу,сматрајућијенеадекватному
случајуЊуОрлеанса.

Моралногрелативизмаукарактериманема.Свистановни
циЊуОрлеансакојиостајууразрушеномградујединстве
нисуу ставудаморајудапробајудапреживеи сачувају
локалнутрадицијуикултуру:инеодговорнитромбониста,
и ди џеј, и власница локалног бара, и виолинисткиња, и
професоркњижевности,власницаресторана,адвокат,итд.

Закључак

ПјерВерњо(PierreVergniaud),адвокатизБордоа,говорник
Жирондинскогклуба,усвојојбеседиоАмерициислободи
1791.године,подсећадајеАмерикарођенаумуцикојаве
ковиманеможебитизаборављена.20Зацивилизацијукојасе
отуђилаодсвоједомовинетврдиданепостојеосновниза
кониниполитичкаубеђењајертаквихосећањабездомови
ненема,указујућинадубокпроблемидентитетаамеричког
народа,насталогнакоренимаиндијанацаиафроамерикан
цакојисубилипоробљиваниипротериванисасвојеземље.
Вишеоддвавекакасније,положајделаамеричкеурбанепо
пулације,идаљејеизвориинспирацијамногимуметници
маимислиоцима.

Непопуларнетемекаоштојеживотусавременомамерич
комгетуиградпослеприроднекатастрофесудонелеДеј
видуСајмону,статусборцазаправду.Ипак,гледаностових
серија није била превелика. Ако упоредимо гледаност са
другимсеријама,видимодаје,например,премијернеепи
зодесеријеХитнапомоћуСједињенимдржавамагледало
идотридесеттримилионагледалаца,доксајтХоливудре
портер преноси да је прву сезону серијеТреме у просеку
гледаломилионичетиристотинегледалаца.Сдругестране,
двдиздањасеријеДоушницинасајтуАмазонагодинамасу

dio/10064886/TremeBestthingonTVandsofewarewatching.html
20Верњо,П.(2004)ОдговорБриосоуоамеричкојслободи,премаБрани

славуНушићу,Реторика,Ниш:Зоограф,стр.34.
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међунајпродаванијимиздањима.Серијесузаобишлеина
градекаоштосуЗлатниГлобусиЕми,стогасепоставља
питањеотомеколикојезаистабиоширокканалдистрибу
цијекритичкихпричаизоведвесерије.Имајућиувидуда
јеуспешнијабилапродајадвдиздањауодносунакабловску
гледаност,можесерећидајесеријаипаквишепогодиладео
публикекојасеслажесаауторимаопостојањуколективне
одговорностииукритицисавременогамеричкогдруштва.

Усвакомслучају,ауторисупажљивимграђењемситуација
икарактера,исказалиетичкииполитичкиставдаеконом
скиидруштвениположајукомесеактеридраменалазе,без
обзирадалисерадиоафроамериканцимаилибелцима,ни
јенужнопоследица„лоших”карактераилинаклоностикоју
имајукакриминалуизлочинувећјеузрокована,увеликом
бројуслучајева,институционалнимоквиромизкогапотичу
иукомеживе.Њиховапорукаједа,пресвега,образовниси
стемнијеразвиомеханизмепросвећивањадруштвеноизо
лованих,мањинскихгрупа,којиикадасенађууживотном
изазову,неуспевајудасагледајуширусликуинађупуткоји
ихнећеодвестиу контроверзнеиликриминалнепослове.
Указујућинаколективнуинституционалнуодговорност,ау
торинаизвестанначиноптужујусвеонекојистварајуичи
нетеинституције(одполитичкеелитедоВолСтрита),јер
управотеинтереснегрупенеуспевајуданаправесистеми
јавносткојаћебитиспособнадакритичкимисли.

Моралнирелативистиби,гледајућиСајмоновесерије,при
метили да су сва друштва несавршена, и да неједнакост
свудапостоји.Иакојеовоистина,уметностимаобавезуда
критичкипромишљадруштвенефеноменеидабезобзирао
којојврстистваралаштвасеради,непрестаједауказујена
појединачнуиколективнуодговорност.Популарнакултура
стогаможеиматибитнуулогу,ииакоједосадапуноуради
ланаплануфеминизма(например,крозсеријеСексиград),
досеријаДоушницииТреме,нијебилопокушајадасеукаже
наколективнуодговорностинституцијаидруштва,коједок
суштинскинепроменијавнеполитикеспрамјавногшкол
ства, расне и класне неједнакости, и борбе против дроге,
градовипопутБалтимораиЊуОрлеанса, бићеподељени
илизапостављени.

И да закључимо цитирајући БориславаПекића: „Треба се
придружитиљудимакојибраненекоправо,некивишивид
људскеегзистенције,чакиакосечовексањимаупотпуно
стинеслаже.Тосаполитикомнеманикаквевезе.Тојечисто
моралнопитањe.”21

21http://www.borislavpekic.com/2007/09/idejeomoralu.html
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POPULARCULTUREANDETHICS–CASESTUDIESOF
THETVSHOWSTHEWIREANDTREME

Abstract

Thankstoaspecificformofdistribution,popularculturehaspotential
to present complicated and ethically relevant issues to the widest
audience.When someone like David Simon appears in the field of
popular culture, and through an artistically challenging process asks
essential questions regarding inequality and social justice, claiming
collectivemoral responsibility of the public institutions,we see that
thisnarrativeopensmanydifferentissues.Bytellingstoriesaboutthe
contemporaryAmericansocietyanditsflaws,Simonclaimscollective
institutionalresponsibility.BasedonananalysisoftwoTVshows,The
WireandTreme,wewilldiscussethicsoftheinstitutions,individuals

andpolicies.
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