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КАД ЛО КАЛ НО ПО СТА НЕ ГЛО БАЛ НО:  
ТРАН СНА ЦИ О НАЛ НА ДРАЖ ИТА ЛИ ЈАН СКЕ  

ПРИ ЧЕ О МА ФИ ЈИ
Тре ба ло је са че ка ти ше зде се те го ди не ка ко би ита ли јан ска др жав на те ле ви зи ја 

(Rai), ко ја је на ста ла сре ди ном 1950-их, еми то ва ла пр ву до ма ћу кри ми на ли стич ку се-
ри ју са рад њом у Ита ли ји. Прет ход них го ди на гле да о ци ма су се ну ди ле са мо оне де тек-
тив ске при че, до ма ће и уво зне, ко је су се од и гра ва ле са ино стран ством као сцен ском 
по за ди ном, а књи жев не адап та ци је ме ђу на род них кри ми ћа на ста ви ће да ис пу ња ва ју 
про грам ске ше ме на ред них го ди на, упо ре до са спо рим раз во јем ло кал но про из ве де ног 
кри ми на ли стич ког жан ра. Ма ко ли ко то чуд но зву ча ло, из бор јав ног еми те ра да при-
ка зу је при че чи ја се рад ња од ви ја „дру гдје“ по те кла је из ду го трај ног увје ре ња да би 
(на вод но) мир на и си гур на Ита ли ја те шко мо гла пред ста вља ти вје ро до сто јан кри ми-
нал ни ми ље. Увоз стра них по ли циј ских се ри ја (пре те жно аме рич ких), ко ји је екс по-
нен ци јал но по рас тао то ком 1970-их и 1980-их, до при нио је с дру ге стра не об ли ко ва њу 
пеј за жа снаб ди је ва ња и по тро шње екра ни зо ва ног кри ми на ла ко ји су ве ћи ном оп скр-
бљи ва ли на ра ти ви из ино стран ства. Ду го трај ни про цес ко ји је омо гу ћио до ма ћим кри-
ми на ли стич ким при ча ма да по стиг ну жан ров ску зре лост и успјех код гле да ла ца, што 
се оства ри ло тек 1990-их, од ви јао се та ко у стал ној тен зи ји на спрам ино стра них уво за, 
„би ло да се ра ди о су прот ста вља њу, от по ру, при ла го ђа ва њу, раз мје ни или ими та ци ји, 
или пак ком би на ци ји свих ових ства ри“ (Hil mes, 2012, 3). При сут ност и ути цај тран сна-
ци о нал них про то ка у ита ли јан ском те ле ви зиј ском про сто ру ду го је био јед но смјер на 
по ја ва. Док је ита ли јан ска ки не ма то гра фи ја до жи вје ла свјет ску сла ву у раз ли чи тим 
фа за ма сво је по ви је сти, те ле ви зиј ске драм ске се ри је про из ве де не у Ита ли ји го то во 
да ни су има ле ни ка кву тран сна ци о нал ну драж или ути цај. Оста ле су, на про тив, пре-
те жно не при мје ће не на ме ђу на род ној те ле ви зиј ској сце ни. Упр кос то ме, по сто ја ли су 
из у зе ци у про шло сти и пр ви на го вје шта ји про мје не трен да у ско ри је ври је ме; ва жно 
је на гла си ти да су оба ова из у зет ка по ве за на са при чом о ма фи ји, глав ним под жан ром 
са вре ме не те ле ви зиј ске кри ми на ли стич ке се ри је у Ита ли ји.

У овом по гла вљу раз ма тра ћу и упо ре ди ти дви је ле ген дар не и ино ва тив не при че о 
ма фи ји: La pi o vra / Хо бот ни ца (Ra i u no, 1984–2001) и Go mor ra: La se rie (Sky Atlan tic, 2014–), 
ита ли јан ске ТВ се ри је с нај ве ћим из во зом у исто ри ји. По ре ђе ње има за циљ да ис так не 
на ко ји на чин су се из гле ди да јед на кри ми на ли стич ка дра ма на ста ла у Ита ли ји до стиг-
не ме ђу на род ни оп ти цај и при зна ње бит но про ми је ни ли то ком три де це ни је ко је су 
про те кле из ме ђу Го мо ре и Хо бот ни це, што је ре зул тат пре ра спо ре да у гло бал ном 
те ле ви зиј ском пеј за жу и ње го вих по сље ди ца на про дук ци ју и ре цеп ци ју ТВ се ри ја.

УОКВИРАВАЊЕ

Ми ли Бу о на но
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По ри је кло ита ли јан ске при че о ма фи ји

Ма фи ја шки кри ми на ли тет – па чак и ви ше кул ту ра ма фи је – одав но је уври је же но 
зло у ита ли јан ском дру штву. Упр кос то ме, спо соб ност тра ди ци о нал ног вођ ства Ко за 
но стре да иза ђе на крај с уну тра шњим су ко би ма без пре ви ше ди за ња пра ши не, обез-
бје ђу ју ћи исто вре ме но иму ни тет сво јим чла но ви ма – за хва љу ју ћи мре жи по ли тич ких 
са ве за на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу – те скло ност др жав них вла сти да пот цје-
њу ју про блем, до зво ли ли су фе но ме ну ма фи је да ду го оста не ско ро не ви дљив у очи ма 
јав но сти и штам пе. Си ту а ци ја се дра ма тич но про ми је ни ла кра јем се дам де се тих го ди-
на, ка да је кри ми нал на гру па Кор ле о не, до тог тре нут ка на мар ги на ма си ци ли јан ске 
ма фи је, за по че ла свој успон и спро ве ла стра те ги ју отво ре ног кр во про ли ћа ко је је 
оста ви ло ви ше од хи ља ду мр твих ме ђу чла но ви ма у ро ку од не ко ли ко го ди на. Пр ви 
пут у исто ри ји ма фи је, др жав не ин сти ту ци је до шле су на удар: по ли ти ча ри, су ди је и 
по ли цај ци по ста ли су ме та смр то но сних на па да. Као по сље ди ца то га, „ван ред но ста-
ње“ иза зва но ма фи јом на мет ну ло се као ис так ну то и го ру ће пи та ње у јав ној де ба ти 
осам де се тих го ди на, до вев ши па жњу ме ди ја и за бри ну тост јав но сти на ни во до тад 
не ви ђен у Ита ли ји. Та ко је и др жав на те ле ви зи ја би ла охра бре на да се оти сне у не ис-
тра же ну те ри то ри ју при че о ма фи ји; гле да о ци су, с дру ге стра не, спрем но при хва ти ли 
при че ко је су има ле од је ка и би ле по ве за не с озбиљ ним дру штве ним про бле мом тог 
вре ме на. За ни ма ње и по тра жња за на ра ти ви ма ко ји би при ка за ли не по гре ши ва оби-
љеж ја „ита ли јан шти не“ да ље су по так ну ти де ба том о те ле ви зиј ском си сте му и кул ту ри. 
Ита ли јан ска те ле ви зиј ска сце на до жи вје ла је ду го се жне и бур не тран сфо р ма ци је по-
чев ши од се дам де се тих го ди на, ка да је на ступ ко мер ци јал не те ле ви зи је – Бер лу ско-
ни је вог Fi ni vest-а, ка сни је пре и ме но ва ног Me di a set – стао на крај мо но по лу јав ног 
сер ви са и утро пут ду о по лу Rai-Me di a set. По ја ва ко мер ци јал не те ле ви зи је по кре ну ла 
је про цес аме ри ка ни за ци је у снаб ди је ва њу те ле ви зиј ским дра ма ма. Но ви ко мер ци-
јал ни ка на ли ко ји су се по ја ви ли у те ле ви зиј ској аре ни без соп стве не би бли о те ке или 
ма ка квог ис ку ства са про дук ци јом по че ли су уво зи ти ве ли ку ко ли чи ну са др жа ја; 
по чет ком осам де се тих ита ли јан ско те ле ви зиј ско тр жи ште има ло је сум њи ву част да 
бу де нај ве ћи европ ски уво зник ино стра них про гра ма, ве ћи ном по ри је клом из САД. 

Но ви усло ви ство ре ни мје шо ви тим си сте мом про у зро ко ва ли су кул тур ну анк си о-
зност: ко мер ци јал ни ка на ли оп ту же ни су да слу же као ин стру мент аме рич ке кул тур не 
ко ло ни за ци је; и по сто јао је страх да др жав на те ле ви зи ја, под при ти ском агре сив не 
ком пе ти ци је од стра не при ват них мре жа, мо же па сти у ис ку ше ње да се над ме ће на 
њи ма свој стве ном те ре ну, и од рек не се сво је уло ге и над ле жно сти јав ног ра ди о ди фу-
зног сер ви са. Rai је од го во ри ла на иза зов аме ри ка ни за ци је та ко што је на пра ви ла 
при чу о ма фи ји ко ја се бр зо пре тво ри ла у фе но мен огром не и трај не по пу лар но сти. 

Ра ди се о кри ми на ли стич кој се ри ји La Pi o vra / Хо бот ни ца (1984–2001). Ма фи ја је и 
при је то га би ла пред мет број них фил мо ва при зна тих ре жи се ра по чев ши од 1940-их: 
Пје тро Ђер ми (In no me del la leg ge / У име за ко на, 1949), Фран че ско Ро зи (Сал ва то ре 
Ђу ли ја но, 1962; Ла ки Лу ча но, 1973), Елио Пе три (A ci a scu no il suo / Сва ком сво је, 1967), 
Да мја но Да мја ни (Il gi or no del la ci vet ta / Дан со ве, 1968), Ђу зе пе Фе ра ра (Il sas so in boc ca 
/ Ка мен у усти ма, 1969) и мно ги дру ги. Ма да се ови фил мо ви убра ја ју ме ђу нај бо ље 
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пред став ни ке ита ли јан ске тра ди ци је ан га жо ва ног фил ма – ети ке та ко ја се обич но 
при пи су је фил мо ви ма оби ље же ним драм ском струк ту ром, ре а ли стич ким сти лом и 
ци љем да се из ра зи по ли тич ка кри ти ка ита ли јан ских не да ћа – и прем да су до би ли 
на гра де и хва лу кри ти ча ра, оста ли су фе но мен по знат ужем кру гу љу би те ља, уве ли ко 
за не ма ре ни од стра не ши ре пу бли ке. За хва љу ју ћи успје шном на сто ја њу да про из ве-
ду те ле ви зиј ску кри ми на ли стич ку се ри ју ко ја пра ти по пу лар ни ша блон „со ци јал не 
ме ло дра ме“ (Ca welty, 1976) – од но сно, до зво лив ши из ра же ној емо тив но сти да за у зме 
мје сто по ред ду бо ког дру штве ног зна ча ја – јав ни еми тер је пре тво рио оно што је до-
тад би ло огра ни че но за ни ма ње за при чу о ма фи ји у ма сов ни фе но мен. 

Ра сту ћа по пу лар ност Хо бот ни це

Слу чај Хо бот ни це је не сум њи во нај за ни мљи ви ји у чи та вој исто ри ји ита ли јан ске те-
ле ви зиј ске дра ме, за хва љу ју ћи из ра зи том ми то по ет ском учин ку ње не има ги на тив не и 
сим бо лич ке мо ћи, при по вје дач кој струк ту ри без пре се да на и му дрој пра во вре ме но сти. 
По ред то га, Хо бот ни ца се мо же по хва ли ти ки не ма то граф ским пе ча том ко ји су јој за јам-
чи ли углед ни филм ски ре жи се ри (Да мја ни, Ван чи ни, Ба тја то, Пе ре ли), сце на ри сти (из ме-
ђу оста лих оска ро вац Енио Де Кон чи ни) и ком по зи то ри (Ор то ла ни, Мо ри ко не). По ну див-
ши кре а тив ним ка дро ви ма филм ске ин ду стри је да уче ству ју у ства ра њу се ри је, твор ци 
Хо бот ни це су ис ко ри сти ли кри зу у ита ли јан ској филм ској ин ду стри ји ко ја је по мо гла да 
се пре ва зи ђе окли је ва ње фил ма џи ја да су дје лу ју у те ле ви зиј ским по ду хва ти ма. Од пр вог 
еми то ва ња 1984, Хо бот ни ца је оста ла из ра зи то по пу лар на. Чи ње ни ца да је с по но сом 
по здра вље на као „ита ли јан ски од го вор на Да лас“ и хва ље на као „се ри ја ко ја по ди же 
сви јест“ (Bu o na no, 2012), до ка за ла је да уз бу дљи ва при ча мо же има ти и дру штве ну са вјест. 
Сли је де ћи успјех код гле да ла ца и кри ти ке, Rai је одо бри ла на ста вак оно га што је пр во-
бит но би ло осми шље но као не за ви сна ми ни-се ри ја у шест ди је ло ва; то се не ко ли ко 
пу та по но ви ло све до по чет ка дви је хи ља ди тих, ка да се при ча ко ја се од ви ја ла кроз де сет 
ми ни-се ри ја у вре мен ском ра спо ну од се дам на ест го ди на на кра ју скон ча ла. Нео че ки-
ва ну и ду го роч ну по пу лар ност Хо бот ни це тре ба при пи са ти ње ној су штин ској „ита ли-
јан шти ни“, ко ја је од ње учи ни ла са вр шен узор „иден ти тет ског тек ста“ до ма ће дра ме.

Ова ис так ну та по зи ци ја за сно ва на је на три ме ђу соб но по ве за на еле мен та – ма-
фи ја шкој те ма ти ци, ју на ку гу бит ни ку и за вје ри моћ ни ка – ко ји у ита ли јан ској кул ту ри 
ужи ва ју ду бок од јек, пре по зна тљи вост и вје ро до стој ност. Ма фи ја шка те ма би ла је 
пре суд на. Као што је већ ис так ну то, сва ки да шњи ца ра них осам де се тих би ла је оби-
ље же на су ро вом бор бом за пре моћ уну тар си ци ли јан ске ма фи је, ко ја је би ла узрок 
не пре ва зи ђе ног по ко ља (mat tan za) чи ји је ре зул тат био ве ли ки број жр та ва у ре до-
ви ма др жав них слу жбе ни ка. У овом кон тек сту Хо бот ни ца се ни је огра ни чи ла на ра бље-
ње про бле ма ти ке ор га ни зо ва ног кри ми на ла као си ро вог ма те ри ја ла за ганг стер ску 
или по ли циј ску дра му, већ је пред ста ви ла ма фи ју као глав ни про блем, као оли че ње 
дру штве ног зла са вре ме не Ита ли је, уни јев ши у при чу не са мо до зу гра ђан ске стра сти 
већ и број не ре фе рен це и алу зи је на ствар не до га ђа је.

Тра гич на и ро ман тич на лич ност ин спек то ра Ко ра да Ка та ни ја, ју на ка Хо бот ни це 
1–4 („Ка та ни јев ци клус“, 1984–1988), би ла је кључ на за оду ше вље ну ре цеп ци ју се ри је. 
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До дан-да нас не за бо рав ни по пу лар ни идол, Ка та ни је био ви ше сло јан лик. С јед не 
стра не био је пер со ни фи ка ци ја кла сич не и уни вер зал не фи гу ре хе ро ја – по штен, пра-
ве дан, вук са мот њак по при ро ди, бес по ште дан бо рац про тив зла. С дру ге стра не био 
је ти пич но ита ли јан ски лик, с при влач ном мје ша ви ном по ште ња и бес кру пу ло зно сти, 
ус хи ће ња и по ти ште но сти; у ко ле ба њу из ме ђу же ље за прав дом и же ђи за осве том, и 
у анар хич но сти ко ја се очи то ва ла у ње го вом не стр пље њу за огра ни че ња на мет ну та 
за кон ским фор мал но сти ма. Још ти пич ни ји био је при каз Ка та ни ја као хе ро ја му че ни-
ка осу ђе ног да под лег не у же сто кој али не рав но мјер ној бор би про тив над моћ них 
си ла зла, осу ђе ног да жр тву је свој жи вот. 20. мар та 1989, пред за па њу ју ће број ном 
пу бли ком од пре ко се дам на ест ми ли о на гле да ла ца (или 60% гле да но сти) ин спек тор 
Ко ра до Ка та ни по ги нуо је од ру ку ма фи ја шких уби ца.1 У зби љи, иста је суд би на прет-
ход но за де си ла мно ге по ли цај це и ма ги стра те, а три го ди не ка сни је су ди је Ђо ва ни 
Фал ко не и Па о ло Бор се ли но су та ко ђе уби је ни.2

На зив „при ча о ма фи ји“ не мо же аде кват но до ча ра ти ам би ци ју овог на ра ти ва да 
рас крин ка вар љи ве ве зе из ме ђу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, по ли тич ке и фи нан сиј ске 
мо ћи. Свој стве на Хо бот ни ци би ла је не ка вр ста оп се си је те о ри ја ма за вје ре (Sparks, 1992, 
143), глав но на дах ну ће за ком плек сни и ви зи о нар ски за плет ко ји укљу чу је ко ли зи ју 
из ме ђу ма фи ја шких бо со ва и вла сти. Ефи ка сно из ра жен ме та фо ром кра ко ва хо бот ни це, 
при каз сви је та про же тог кри ми на лом до са ме ну три не ин сти ту ци о нал ног ме ха ни зма 
на шао се у не по сред ном скла ду са пре вла да ва ју ћом „кул ту ром сум њи ча во сти“ и не-
по вје ре њем у по ли тич ки ау то ри тет ко ји, спле том број них исто риј ских узро ка, пред ста-
вља ју стал ну од ли ку ита ли јан ског ко лек тив ног мен та ли те та. Ова су штин ски ита ли јан-
ска те ле ви зиј ска дра ма ни је би ла без тран сна ци о нал них ути ца ја. „По у ка“ аме рич ких 
ак ци ја и по ли циј ских се ри ја, па чак и ве стер на – ко ји су од са мог по чет ка ево ци ра ни 
Мо ри ко ни је вим не по гре ши вим са унд тре ком – уо чи ва је и у сце на ри ју и ре ди тељ ском 
сти лу. То об ја шња ва спек та ку лар не сце не, вањ ске ло ка ци је и ин тер на ци о нал ну сцен-
ску по за ди ну, ко ји су до та да сва ка ко би ли стра ни тра ди ци ји до ма ћих ТВ дра ма.

А што се ти че же ђи за осве том ко ју је Ка та ни га јио у сво јој на па ће ној ду ши, би ло је 
то по зна то на сље ђе ме ди те ран ске кул ту ре ко ли ко и еле мент сро дан „ви ги лант ском 
мо ра ли те ту“ ко ји је про жи мао мно штво аме рич ких фил мо ва и се ри ја се дам де се тих 
го ди на и ка сни је. Мо жда је нај зна чај ни је то што је при по вје дач ки обра зац Хо бот ни це, 
сма тра не пр вим ду жим ита ли јан ским се ри ја лом, отво ре но при зна вао и пре кра јао 
мо де ле кон ти ну и ра ног се ри јал ног при по ви је да ња ко ји су уве зе ни кроз стра не про-
гра ме. Број на ста ва ка, од ко јих се сва ки на до ве зи вао на прет ход ну при по вје дач ку нит 
и да ље је раз ви јао, до вео је до ства ра ња нео бич ног и ра зно вр сног се ри ја ли зо ва ног 
обра сца: исто вре ме но за тво ре ног и отво ре ног. Он је са др жа вао де сет при по вје дач ки 
не за ви сних крат ких ми ни-се ри ја, ко је су би ле са став ни дио је дин стве ног при по вје-
дач ког то ка ко ји се од ви јао кроз (при вре ме ни) за кљу чак, пре кид, и на ста вак. Све је 

1 При ча је пре жи вје ла гу би так свог пр вог и нај по пу лар ни јег ју на ка. Сли је ди ла су га још два ју на ка 
у глав ној уло зи ко ји ма је би ло су ђе но да умру.
2 Су ди ја Ђо ва ни Фал ко не био је је дан од нај про сви је ће ни јих и нај струч ни јих ис тра жи те ља ма фи ја-
шких зло чи на. Ма ја 1992. по стао је жр тва бом ба шког атен та та на до мак Па лер ма, ко ји је на ру чио бос 
То то Ри на (тзв. „Ма са кр код Ка па чи ја“). Су ди ја Па о ло Бор се ли но уби јен је три мје се ца ка сни је.
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ово има ло као ре зул тат је дан је дин ствен се ри јал, уну тар ви до кру га се ри ја ли зо ва них 
на ра ти ва уве зе них из ино стран ства, али и не по гре ши во ита ли јан ски, као до бро од-
ра ђе на „ре те ри то ри ја ли за ци ја“ аме рич ких мо де ла.

Би ло би на ив но по ри ца ти да су не пре су ши ва фа сци на ци ја при чом о ма фи ји и рас-
про стра ње ни сте ре о тип Ита ли је као про то тип не до мо ви не ма фи је има ле ути ца ја на 
ја ко по зи ти ван ме ђу на род ни при јем ко ји Хо бот ни ца ужи ва: из ве зе на је у пре ко сто 
зе ма ља, ап со лут но не чу вен до га ђај у исто ри ји ита ли јан ске ТВ дра ме. Би ло ка ко би ло, 
Хо бот ни ца се ни је упу шта ла у сте ре о тип ске пред ста ве ма фи ја шког фол кло ра – си ци-
ли јан ски ди ја лект, све при сут ност по ро ди це, кач ке ти и сач ма ре (cop po la e lu pa ra) – већ их 
је под ри ва ла, смје стив ши кри ми нал на удру же ња и ве зе у сви јет би је лих око врат ни ка 
– сви јет би зни са, фи нан си ја и по ли ти ке, пру жа ју ћи гле да о ци ма до тад не ви ђен при ступ 
(не се би чан у сво јој ви зу ел ној из да шно сти) ход ни ци ма мо ћи ко је су на ста њи ва ли људи 
на из глед из ван сва ке сум ње. На при мјер, Ка та ни јев глав ни ан та го ни ста, Та но Ка ри ди, 
из ван ред но ан ти хе рој ски лик, мо зак еко ном ског кри ми на ли те та, био је у ме ђу соб но 
ја ко ис пла ти вој по слов ној спре зи с ма фи ја шким гла ве ши на ма, а да ни на ко ји на чин 
ни је био при пад ник ма фи је. Из ни јев ши на сце ну успон и стра те шко скла па ње са ве за 
мо дер не пред у зет нич ке ма фи је, на ра тив Хо бот ни це је у свом фа сци нант ном па сти шу 
ма ште и дру штве но ан га жо ва ног ре а ли зма от крио ка ко но во, при хва тљи во ли це кри-
ми нал ног удру же ња мо же ићи ра ме уз ра ме с ње го вим убо ји тим на си љем. Пру жио је 
та ко ђе и но во ста но ви ште с ког фе но мен кри ми на ли те та у ево лу ци ји, та ко уко ри је њен 
у ита ли јан ском дру штву, мо же би ти схва ћен од стра не до ма ћих и стра них гле да ла ца.

Шта ви ше, без спу та ва ња и на ру ша ва ња сво је пр во бит не оба ве зе ка до ма ћој пу-
бли ци, Хо бот ни ца је на мјер но осми шље на та ко да укљу чи не ке тран сна ци о нал не 
ка рак те ри сти ке, ка ко би по спје ши ла по тен ци јал тзв. пу ту ју ћег на ра ти ва (Bu o nan no, 
2008).3 У том сми слу се та ко ђе по ви но ва ла основ ним усло ви ма и оче ки ва њи ма јед не 
ме ђу на род не ко про дук ци је. Као што је по твр дио из вр шни про ду цент Сер ђо Сил ва у 
ин тер вјуу за Ре пу бли ку (Fu sco, 1984), Хо бот ни ца је би ла пред вод ник ком пе ти тив не 
про дук циј ске стра те ги је са ци љем да за до во љи за хтје ве ме ђу на род ног тр жи шта, са-
чу вав ши исто вре ме но оби љеж ја на ци о нал ног на ра ти ва. По ред то га, пре ла зак ме ђу-
на род них гра ни ца био је кључ ни еле мент у при чи Хо бот ни це, ко ја је, пред ста вив ши 
кра ка сто ра чва ње ма фи је да ле ко ван гра ни ца Си ци ли је и Ита ли је на сто ја ла да ис так-
не све из ра же ни ји тран сна ци о нал ни ка рак тер ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

Успон жан ра „ан ти ма фи ја шког му че ни ка“

Ду бо ки ути цај ино ва тив ног при по ви је да ња Хо бот ни це на про дук ци ју до ма ће те ле-
ви зиј ске дра ме пре ва зи ла зи ње ну огром ну и ду го роч ну по пу лар ност. Хо бот ни ца је 

3 По узо ру на по пу лар ну син таг му ан тро по ло га Џеј мса Кли фор да, tra vel ling cul tu res (кул ту ре у кре-
та њу, кул ту ре ко је „пу ту ју“), Бу о на но је ско ва ла по јам пу ту ју ћих на ра ти ва (tra vel ling nar ra ti ves) ка ко 
би озна чи ла те ле ви зиј ске про гра ме ко ји уче ству ју у уво зу и из во зу те ле ви зиј ског ма те ри ја ла. Они 
су по ве за ни с пој мом пу то ва ња у сми слу да, с јед не стра не, на пу шта ју зе мљу по ри је кла, док с дру ге 
стра не омо гу ћа ва ју гле да о ци ма у зе мљи уво за да кроз њих до жи ве „за ми шље њу де те ри то ри ја-
ли за ци ју“. (Прим. прев.)
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би ла мо ћан и ори ги на лан рад, ко ји је ши ром отво рио вра та ду гом ни зу при ча о ма-
фи ји. Уло га Хо бот ни це у лан си ра њу при че о ма фи ји на ма лим екра ни ма по све му је 
на лик на уло гу Ку ма (1972) у аме рич ком фил му. Иа ко је др жав на те ле ви зи ја већ 1970-
их по че ла с про из вод њом не ко ли ци не исто риј ских се ри ја о ор га ни зо ва ном кри ми-
на лу, по пу лар ност Хо бот ни це је ута ба ла ста зу про цва ту ма фи ја шке са ге на ред них 
го ди на. На кон што је пр ва от кри ла и ис тра жи ла ве ли ки по тен ци јал овог на ра тив ног 
жан ра, др жав на те ле ви зи ја је по ди гла про дук ци ју и до ступ ност ма фи ја шке дра ме на 
ни во ко ји ње ни ко мер ци јал ни кон ку рен ти ни кад ни су до сти гли, прем да ни су про пу сти-
ли при ли ку да сту пе у аре ну про из вод ње кри ми-дра ме. Укуп ни број при ча о ма фи ји 
еми то ва них на ита ли јан ским ра ди о ди фу зним мре жа ма од по чет ка 1990-их пре шао је 
сто ти ну. И док су ве ли чан стве на уо бра зи ља и ме ђу на род не ам би ци је Хо бот ни це и 
да ље не над ма ше ни, ва жно је скре ну ти па жњу на то да је ова уни кат на ТВ дра ма ипак 
по ну ди ла про то тип за кри ми на ли стич ко при по ви је да ње за сно ва но на по зи тив ним 
ју на ци ма. От ка ко је до био на по ле ту у хо ли вуд ским фил мо ви ма 1930-их, уса вр шив ши 
жан ров ске кон вен ци је у фил мо ви ма као што су Ма ли Це зар (1931), Др жав ни не при ја тељ 
(1931) и Ли це са ожиљ ком (1932), ганг стер ски филм раз вио се са кри ми нал цем у сре ди-
шту као глав ним ју на ком.

Ки не ма то граф ски склоп кри ми на ли стич ке ми то ло ги је и гла му ра ма фи је на шао је 
ефи ка сну пот по ру упра во у ис так ну то сти не га тив ног ју на ка као про та го ни сте, би ло 
као по је дин ца или гру пе. Упр кос то ме, ита ли јан ска те ле ви зи ја (као јав ни сер вис) од у-
пр ла се за гр ља ју ка но на ганг стер ског фил ма, на пра вив ши од при че о ма фи ји те ле ви зу-
ел ну ва ри јан ту ко ја же ли да ње ни ју на ци до ђу из сви је та ре да и за ко на, или из ци вил ног 
дру штва, умје сто из под зе мља. При лич но па ра док сал но, пра те ћи сто пе Хо бот ни це, 
ита ли јан ска при ча о ма фи ји по ста ла је ма ши на за про из вод њу ан ти ма фи ја шких хе ро ја. 
И за и ста, ТВ дра ме ко је при ка зу ју бор це про тив кри ми на ла као по зи тив не ју на ке и ста-
вља ју их у сре ди ште сво је при че уве ли ко над ма шу ју оне усред сре ђе не на кри ми нал не 
по је дин це и ор га ни за ци је. Ве ћи на при ча о ма фи ји и њи хо вим ју на ци ма и зли ков ци ма 
пло до ви су ма ште. Ме ђу тим, од кра ја де ве де се тих па на да ље, дра ме ин спи ри са не 
ствар ним жи во том уне ко ли ко су на ру ши ле пре ва гу фик тив них при ча и ли ко ва. И др жав-
на и, у ма њој мје ри, ко мер ци јал на те ле ви зи ја ис тра жи ле су и из ра би ле би о граф ске 
од ли ке при че о ма фи ји, та ко што су ре кон стру и са ле жи во те и дје ла хе рој ских му че-
ни ка ко ји су по ло жи ли жи вот у бор би про тив ма кро-кри ми на ла. Ово се од но си на 
др жав не чи нов ни ке и на обич не љу де, ко ји су ри зи ко ва ли жи во те су прот ста вив ши се 
ма фи ја шким при јет ња ма и кул ту ри кри ми на ли те та. Слич ну тен ден ци ју, пре по зна тљи-
ву у ита ли јан ском фил му но вог ми ле ни ју ма, Ми ли сент Мар кус (Mar cus, 2015) на зва ла 
је „жан ром ан ти ма фи ја шког му че ни ка“. 

По сто ји раз лог за овај пре о крет ка до ку дра ми. Уоп ште но гле да ју ћи, ствар ност је 
не пре су шан из вор ли ко ва и до га ђа ја ко ји су, по ред то га што су већ по зна ти јав но сти 
– што је ве о ма ефи ка сан угра ђе ни про мо тив ни ме ха ни зам – про же ти при ма мљи вом 
ау ром исти ни то сти. Кон крет но, Ита ли ја за др жа ва тра гич ни ре корд уби ста ва не при-
ја те ља ма фи је, прем да се број сма њу је од по чет ка ми ле ни ју ма у по ре ђе њу са по сљед ње 
дви је де це ни је два де се тог ви је ка (UNO DOC, 2013). У овој си ту а ци ји, би о граф ска нит ма фи-
ја шке при че окре ће се про шло сти ка ко би очу ва ла у жи во ту сје ћа ње на ове не при зна те 
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или за бо ра вље не ју на ке. Сна жна ду хов на и емо тив на фа сци на ци ја ко ју при че о ор га-
ни зо ва ном кри ми на лу и да ље има ју за ве ли ки број гле да ла ца у Ита ли ји и дру гдје 
до брим ди је лом се за сни ва на јед ној за ни мљи вој ам би ва лент но сти. Она об у хва та 
гну ша ње и осу ду дру штве но по губ не и мо рал но не до стој не кри ми на ли стич ке ор га-
ни за ци је, као и мрач ну али при ма мљи ву драж струк ту ре мо ћи ко ја утје ло вља ва при чу 
о успје ху (прем да из о па че ну) у сво јој спо соб но сти да се ши ри, за ра ђу је но вац и из бо ри 
се за пре власт. У Ита ли ји је при ла го ђа ва ње од ре ђе ног бро ја се ри ја о ма фи ји обра сцу 
фил ма о жи во ту па лих ан ти ма фи ја шких хе ро ја стре ми ло, и уве ли ко до при ни је ло, ус по-
ста вља њу мо рал ног те жи шта ко ји, у од но су на ову ам би ва лент ност, под сти че аспект 
„осу де и гну ша ња“. И док то ни је уви јек би ло до вољ но да спри је чи или убла жи уо би-
ча је не кри ти ке на чи на на ко ји ове се ри је ри зи ку ју ве ли ча ње кри ми нал не ма фи је, 
слу жи ло је ци љу „дру штве но ан га жо ва не те ле ви зи је“ у об ли ку по пу лар ног при по ви-
је да ња о јед ној од ита ли јан ских нај дра ма тич ни јих дру штве них зби ља. 

„Ако функ ци о ни ше у Me di a set-у и Rai-у не ва ља за Sky“

Прем да овим ни је на ру ше на пре моћ Rai-а у про дук ци ји (ан ти)ма фи ја шких при ча, 
ко мер ци јал на те ле ви зи ја је та ко ђе при хва ти ла и ње го ва ла тај жа нр. При том Me di a set 
ни је са свим од ба ци ла на ра тив ни мо дел ус по ста вљен од стра не др жав ног кон ку рен та 
и по ну ди ла је соп стве ни до при нос при ча ма усред сре ђе ним на па ле ју на ке, ко је спа-
да ју у нај ве ће успје хе у ње ној исто ри ји. Упр кос то ме, „ло ги ка пре по зна тљи во сти“ 
ко ја ин спи ри ше су пар нич ке стра те ги је од и гра ла је у то ме сво ју уло гу, та ко да је кри-
ми-при по ви је да ње до жи вје ло је дан пре о бра жај, и тим је до од ре ђе не мје ре би ло 
ре де фи ни са но. Ca na le 5, во де ћи ка нал ко мер ци јал ног ра дио-ди фу зе ра, по мје рио је 
при по вје дач ко те жи ште бли же по зи ци ји кри ми на ла ца, у скла ду са ганг стер ским фил-
мо ви ма (Il ca po dei ca pi / Бос свих бо со ва, 2007).4 Прем да ју нак ни је са свим от кло њен 
из при че, огра ни чен је на уло гу сим бо лич ке про тив те же злу. По ред то га, Me di a set-ов а 
адап та ци ја ма фи ја шке при че укљу чу је и сла бље ње пол ног би на ри зма та ко ти пич ног за 
жа нр; се ри ја Squ a dra an ti ma fia / Ан ти ма фи ја шка бри га да (2009–2016), по себ но успје шна 
ме ђу мла ђом по пу ла ци јом, пред ста ви ла је жен ски лик на че лу кри ми нал не ор га ни за ци је 
(Bu o nan no, 2017). Ре зул тат то га био је да су по де ша ва ња ко ја је уве ла ко мер ци јал на 
те ле ви зи ја уни је ла од ре ђе не про мје не у ка нон на ра ти ва о ма фи ји ко је је Rai про из во-
ди ла по угле ду на Хо бот ни цу. Ме ђу тим, по ја ва Sky-а, прет плат нич ке са те лит ске те ле-
ви зиј ске мре же, на по љу ори ги нал них про дук ци ја ство ри ла је усло ве за ра ди кал но 
ру ше ње прет ход ног мо де ла.

На плат на те ле ви зиј ска ди ги тал на плат фор ма Sky Ita lia огра нак је па не вроп ске 
мре же Ру пер та Мар до ка, ко ја та ко ђе укљу чу је Ве ли ку Бри та ни ју, Ир ску, Ње мач ку и 
Ау стри ју. По кре ну та је у Ита ли ји 2003, и до са да (сре ди ном 2017) до сти гла је 4,8 ми ли о на 
прет плат ни ка од по пу ла ци је од 60,6 ми ли о на. По ја вљи ва ње ви ше ка нал ске плат фор ме 
до ве ло је до спо рог, ма да по сто ја ног, опа да ња гле да но сти тра ди ци о нал не те ле ви зи-
је и уве ло је дан ша блон раз вр ста ва ња пу бли ке у скла ду са ста ро шћу, обра зо ва њем, 

4 Ра ди се о би о граф ском фил му о ма фи ја шком бо су То ту Ри ни.
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за ра дом, уку сом и то ме слич но, ко ји је не из о став ни дио ви ше ка нал ске на плат не те-
ле ви зи је. При мје ра ра ди, ода бра ни ка на ли на Sky-у про на ла зе ве ћи удио гле да ла ца 
ме ђу мла ди ма, до бро сто је ћи ма и обра зо ва ни ма. Иа ко се не мо же ре ћи да су ови по да-
ци но ви или спе ци фич ни за Ита ли ју, зна чај но је то што се у не ким сег мен ти ма дру штва 
при јем те ле ви зи је усмје ре не спе ци фич ним про фи ли ма од ли ко вао рас по ло же њем 
оче ки ва ња и на де. Ово рас по ло же ње на гла ше но је по го то во код ака де ми ка, ин те лек-
ту а ла ца, кри ти ча ра, про фе си о на ла ца за по сле них у ме ди ји ма, љу би те ља и по зна ва-
ла ца ква ли тет них стра них се ри ја, ко ји су би ли из у зет но кри тич ни и не за до вољ ни 
кон вен ци о нал но шћу фор ме и са др жа ја ко ја је ква ри ла fic tion – ка ко у Ита ли ји зо ву 
те ле ви зиј ску дра му (Bu o nan no, 2012) – у про дук ци ји Rai-а и Me di a set-а. При мјер САД, 
гдје је огром на те ле ви зиј ска ре во лу ци ја за по че та уза јам ним дје ло ва њем кон ку рен-
ци је и кре а тив них сло бо да до зво ље них у кон тек сту ка блов ске те ле ви зи је (Lotz, 2017), 
пред ста вља ла је ре фе рент ну тач ку и по бу ђи ва ла оче ки ва ње да би но ви ди ги тал ни 
са те лит ски кон текст мо гао по мо ћи ита ли јан ској те ле ви зи ји да до жи ви сво је злат но 
до ба. Та на да и оче ки ва ње ду го о че ки ва ног пре по ро да до ма ћег ТВ при по ви је да ња, 
слич ног оном по стиг ну том у САД, ука зи ва ли су на „тран са тлант ску ро ман су“ (Brund son, 
2008) с аме рич ком драм ском про дук ци јом но вог ми ле ни ју ма, ње го ва ну од стра не 
сек то ра ита ли јан ског дру штва ко ји умно го ме од сли ка ва ју ствар ну или по тен ци јал ну 
пу бли ку Sky-а. Ово оп ште рас по ло же ње би ло је у пот пу но сти раз ли чи то од оног ко је 
је окру жи ва ло ства ра ње Хо бот ни це с по чет ка осам де се тих. Тре ба ло је, ипак, са че ка ти 
2008. ка ко би Sky на пра вио пр ви ко рак у по љу ори ги нал не про дук ци је, по тез ко ји је 
ута бао ста зу пре о ста лој кон ку рен ци ји у је два кон ку рент ном или ра зно ли ком ита ли-
јан ском тр жи шту фик ци је, гдје је до ма ћа дра ма би ла на ми је ње на ис кљу чи во во де ћим 
др жав ним и ко ме р ци јал ним ка на ли ма. Иа ко с тач ке гле ди шта упе ча тљи во сти ни је 
са свим рав на кри ла ти ци HBO-а, „Ни је те ле ви зи ја, већ HBO“, сло ган Sky-а „Ако функ-
ци о ни ше у Rai-у и Me di a set-у не ва ља за Sky“ (Sca gli o ni, 2016) ис по ља вао је тврд њу 
Sky-а да пред ста вља дру га чи ју вр сту те ле ви зи је. Сто га је би ло са свим ло гич но што је 
– ка ко би об ли ко вао и пре нио осо бе ни иден ти тет – Sky стре мио да се усред сре ди на 
на лич је ита ли јан ског дру штва. Тим је по ста вио ра ди ка лан иза зов опре зним и утје шним 
стан дар ди ма до ма ће тра ди ци је кри ми на ли стич ке фик ци је, у скла ду са ме ђу на род ним 
трен до ви ма. То је укљу чи ва ло и усва ја ње нео бич ног ан ти хе рој ског усмје ре ња, ко је 
се сма тра под стре ком и оби љеж јем тре ћег злат ног до ба аме рич ке ТВ дра ме. Ro man zo 
cri mi na le / Кри ми на ли стич ки ро ман (2008–2010) – при ча о успо ну бан де се дам де се тих 
го ди на ко ја је до ми ни ра ла у Ри му ско ро дви је де це ни је – био је за Sky Ita lia де би на 
по љу игра них про гра ма с ори ги нал ним сце на ри ом. Ова исто риј ска кри ми на ли стич ка 
дра ма ко ја цр пи на дах ну ће из ни за по ве за них из во ра – ствар них до га ђа ја, ро ма на (De 
Ca tal do, 2002) и филм ске адап та ци је (у ре жи ји М. Пла чи да,5 2005) под на сло вом Кри-
ми на ли стич ки ро ман – про из ве ла је не што на лик по тре су у мир ном кра јо ли ку ита ли-
јан ске те ле ви зи је. То је био ре зул тат мај стор ски осми шље не и вје што од ра ђе не при че 
и на чи на на ко ји је по мје ра ла гра ни це на си ља, об на же но сти и псов ке да ле ко пре ко 
оног што је би ло до зво ље но не спе ци ја ли зо ва ним ка на ли ма. Кри ми на ли стич ки ро ман 

5 Ми ке ле Пла чи до про сла вио се упра во с Хо бот ни цом у уло зи Ко ра да Ка та ни ја. (Прим. прев.)
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је убр зо по стао култ ни фе но мен код до ма ће пу бли ке, оп ште хва љен од стра не кри ти-
ча ра и пла си ран на ме ђу на род но тр жи ште. До ма ћи и стра ни ре зул та ти ТВ дра ме чи ја 
је про сјеч на пу бли ка у ра спо ну од дви је се зо не до се гла са мо 400.000 гле да ла ца по-
ну ди ла је убје дљив до каз да су мје ри ла успје ха до жи вје ла су штин ски пре о бра жај у 
но вом те ле ви зиј ском кон тек сту. Још зна чај ни ја би ла је чи ње ни ца да је Кри ми на ли-
стич ки ро ман под вр гао ис пи ту и по твр дио оправ да ност Sky-ове ам би ци је да об ли ку је 
свој иден ти тет ко ли јев ке ал тер на тив ног ТВ при по ви је да ња, по све ће не из ла га њу, у мрач-
ним то но ви ма ре а ли зма, уз бу дљи ве при че о кри ми на лу и ко руп ци ји, при че о „ита лијан-
ском не мо ра лу“, ка ко их је на звао Ник Ви ва ре ли у ма га зи ну Ва ра је ти (Vi va rel li, 2014).

Го мо ра: Се ри ја: Од су ство бо га

Го мо ра: Се ри ја (2014–) ни је на ста ла ни од че га, и то не са мо за то што је пра ти ла ста зу 
ко ју је ута бао Кри ми на ли стич ки ро ман. За пра во, баш као што се на ста нак Хо бот ни це 
не мо же раз дво ји ти од чи ње нич ног кон тек ста ма фи ја шких ра то ва 1980-их, Го мо ра 
ву че ко ри је не из те ри то ри јал них пре вра та уну тар кри ми нал них сна га у Ита ли ји, гдје 
су ка ла бриј ска Ндран ге та и кам па ниј ска Ка мо ра по сљед њих го ди на до би ле на сна зи 
и ве ли чи ни. Ове дви је ор га ни за ци је от кри ле су и из ра бљи ва ле но ву и уно сну жи лу 
та ко зва них „со фи сти ци ра них“ не за ко ни тих дје лат но сти (на при мјер од ла га ње от па да 
од стра не еко-ма фи је и тр го ва ње оруж јем и ими гран ти ма), а да при том ни су из гу би ле 
пре и мућ ство ко је су има ле у тра ди ци о нал ним ма фи ја шким ак тив но сти ма, као што су 
нар ко ти ци и ре кет. Фе но мен кри ми на ла ца ко ји по ста ју свје до ци др жав ног ту жи ла штва, 
учин ко ви тост ис тра жних по сту па ка и по ли циј ске опе ра ци је ко је су бо со ве Ри ну и Про-
вен ца на по сла ле у са ми цу, те успон дру гих кри ми нал них гру па про у зро ко ва ле су по те-
шко ће си ци ли јан ској ма фи ји и осла би ле ње ну цен трал ну уло гу у сви је ту кри ми на ла. 
Вје ру је се да је ак ту ел но нај моћ ни ји и нај кр во лоч ни ји кри ми нал ни син ди кат Ндран ге та; 
ме ђу тим, ка ла бриј ска ор га ни за ци ја тра ди ци о нал но је успје ла из бје ћи из ла га ње јав-
но сти и окру же на је ско ро не про бој ном та јан стве но шћу ко ја од ње чи ни кри ми нал ну 
ор га ни за ци ју о ко јој се нај ма ње зна и го во ри. С дру ге стра не, на пуљ ска Ка мо ра, чи је 
су про спе ри тет не иле гал не дје лат но сти и бор ба за пре моћ ду го би ле пред мет за бри-
ну то сти ло кал но и у ши рем ре ги о ну, из не на да се на шла у сре ди шту па жње ци је ле 
на ци је у пр вој де це ни ји 2000-их, на кон не сва ки да шњег ути ска ко ји је оста ви ла књи га 
Ро бер та Са ви ја на, Го мо ра: Пу то ва ње кроз еко ном ску им пе ри ју и сан о до ми на ци ји Ка мо-
ре (2006), на пе тог и уз не ми ру ју ћег рас крин ка ва ња ко је је из ни је ло на свје тло раз гра-
на тост си сте ма вла сти круп ног кри ми на ла у На пу љу. Под на сло вом Go mor rah: Italy’s 
Ot her Ma fia (2007), по ста ла је ме ђу на род ни бест се лер ко ји је Њу јорк тајмс ста вио на 
спи сак нај зна чај ни јих књи га 2007, по став ши ин спи ра ци јом за ви ше на гра ђи ва ну филм-
ску до ку дра му, Го мо ра (2008), у ре жи ји Ма теа Га ро неа. Од ствар ног жи во та до књи ге, 
а по том до фил ма и те ле ви зиј ске дра ме, успје шни ро до слов Го мо ре пред ста вљао је 
пред ност ко ја је по мо гла те ле ви зиј ској се ри ји да се про сла ви у ци је лом сви је ту. По ред 
то га што је до би ла огро ман пу бли ци тет и ужи ва ла култ ни ста тус у Ита ли ји као пре-
крет ни ца у ТВ дра ми, се ри ја се по ка за ла не пре ва зи ђе ним хи том за Sky; пр ва се зо на 
(2014) ско ро је удво стру чи ла пу бли ку ко ју је до се гао Ro man zo cri mi na le; дви је го ди не 
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ка сни је дру га се зо на успје ла је до сти ћи про сјеч ну гле да ност од пре ко ми ли он гле да-
ла ца – што је до ста број ни је од пу бли ке Игре при је сто ља (2011–2019) и Ку ће од ка ра та 
(2013–2018) у Ита ли ји. Фе но ме нал ни успјех Го мо ре у ино стран ству тре ба мје ри ти не 
са мо ши ро ким до ме том под руч ја гдје је про да на, ко ји су по не ким из вје шта ји ма на 
вр хун цу до сти гли 150, већ при је све га без у слов ном хва лом кри ти ча ра ко ју ужи ва у 
ме ђу на род ним но ви на ма, ча со пи си ма за ра зо но ду, бло го ви ма по све ће ним ТВ ре цен-
зи ја ма – да не по ми ње мо пре гршт ака дем ских чла на ка, ко ји пред ста вља ју је дан од 
нај у пе ча тљи ви јих при мје ра ака дем ских пу бли ка ци ја об ја вље них „у пра ви час“ (Hills, 
2010, 101). Да ука же мо на не ко ли ци ну до бро из ре кла ми ра них при ча о ње ном успје ху: 
Њу јорк тајмс увр стио је Го мо ру ме ђу нај бо ље ТВ про гра ме 2016; се ри ји је Хо ли вуд ре-
пор тер дао на ди мак „ита ли јан ска Жи ца“, а Ва ра је ти је упо ре дио са кла си ци ма злат ног 
до ба, као што је По ро ди ца Со пра но. По пр ви пут је ита ли јан ска ТВ дра ма при мље на у 
ме ђу на род ни круг ква ли тет не те ле ви зиј ске про дук ци је.

Иа ко је то из не на ди ло и твор це се ри је, гло бал на ди стри бу ци ја ко ју је ужи ва ла ло-
кал на дра ма по пут Го мо ре не мо же се у да на шње ври је ме сма тра ти из у зет ком. Зна чај ни 
пре у строј кроз ко ји је ме диј ско окру же ње про шло дви је хи ља ди тих до при нио је да се 
про ши ре и умно же ге о кул тур не обла сти об у хва ће не ди на ми ком те ле ви зиј ског уво за 
и из во за, што је омо гу ћи ло све ве ћем бро ју ло кал но про из ве де них про гра ма да кру же 
ван гра ни ца сво је зе мље. Не коћ сма тран смет њом ко ја је ума њи ва ла из гле де за успје хом 
у ино стран ству, што је би ло обра зло же но па ра диг ма ма кул тур не бли ско сти и опа да њем 
ври јед но сти усљед раз ли ка у кул ту ра ма (cul tu ral di sco unt), ак ту ел ни усло ви мо гућ но-
сти пре тво ри ли су ло кал ни шмек на ци о нал не ТВ дра ме у ма мац ко ји јој до зво ља ва да 
се ис так не и оства ри ду бок ме ђу на род ни ути сак. Го мо ра пру жа зна ча јан до каз за овај 
кул ту рал ни пре о крет, ко ји је ипак зах ти јев ни ји не го што мо дер на тврд ња у ин ду стри ји 
– the lo cal is the new glo bal – на го вје шта ва. Ло ка ли зам Го мо ре је за пра во урав но те жен, 
или тач ни је, ефи ка сно спо јен са од ли ка ма ко је или на ди ла зе спе ци фич ни ге о кул тур ни 
про стор или до при но се да се то окру же ње при бли жи и учи ни пре по зна тљи вим. Док 
ли ко ви го во ре не ра зу мљи вим ди ја лек том кри ми нал ног под зе мља Ка мо ре и на ста њу ју 
од бој ну на пуљ ску пе ри фе ри ју, се ри ја се обра ћа ме ђу на род ној пу бли ци са свим ра зу-
мљи вим је зи ком оно га што је дви је хи ља ди тих про зва но „ква ли тет ном те ле ви зи јом“. 
И за и ста, Го мо ра при ка зу је ком пле тан скуп ре кви зи та дис кур зив но кон стру и са них као 
по ка за те љи ква ли те та у са вре ме ној ТВ дра ми: ма што ви те но ви не, кон тро верз не те ме, 
се ри ја ли за ци ју, при по вје дач ку сло же ност, умјет нич ку ам би ци ју, за па њу ју ћу ви зу ал ност 
и те жњу ка ре а ли зму. Ни је слу чај што и ре цен зи је кри ти ча ра и освр ти ака де ми ка кон-
ста ту ју ви со ке про дук циј ске и естет ске стан дар де се ри је, по себ но на гла ша ва ју ћи 
упе ча тљи ву екс пре сив ност ни јан си ра не мрач не фо то гра фи је и ре а ли стич ки, до не кле 
до ку мен та ри стич ки стил сни ма ња на ло ка ци ји, ко ји ства ра моћ не ико нич ке зна ке и 
опи пљив, прем да ту ро бан, „осје ћај за мје сто“ у де гра ди ра ном кра јо ли ку кри ми на ла. 
Ло кал но и тран сло кал но при бли жа ва ју се на још је дан на чин. Го мо ра пру жа увид у 
рас цјеп ка ну и кон фликт ну струк ту ру на пуљ ске кри ми нал не ор га ни за ци је, рас про-
стра ње но кр ва во на си ље и не ми ло срд ну сви ре пост ње ног на чи на дје ло ва ња; она 
та ко ђе у ве ли кој мје ри пре до ча ва Ка мо ри но вр бо ва ње гру па ти неј џе ра из град ског про-
ле тер ског ми љеа, ко ји ће слу жи ти као ди ле ри па чак и ма ло љет не уби це („baby kil lers“), 
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као и ис так ну ту уло гу же на у ор га ни за ци ји. Ме ђу тим, ови и слич ни еле мен ти ко ји 
упу ћу ју на по се бан те ри то ри јал ни иден ти тет мо гу се под ве сти под уни вер зал но пре-
по зна тљив жан ров ски оквир, с об зи ром на то да Го мо ра – за раз ли ку од Хо бот ни це 
– свје сно за у зи ма мје сто у тра ди ци ји ганг стер ског фил ма и об ли ку је при чу сход но то ме. 
То зна чи да се слу жи кла сич ним ко дек си ма и кон вен ци ја ма жан ра, као што су ли ко ви 
жељ ни мо ћи, кри ву ље успо на и па да, су ко би из ме ђу су пар нич ких кла но ва, смр то но сна 
игра са ве за и из да ја, бор ба за на сљед ство уну тар до но ве по ро ди це и та ко да ље.

Го мо ра та ко ђе те жи да до да но ву оштри ну ганг стер ској при чи, од стра нив ши би ло 
ка кво при су ство „до бра“ у би ло ком об ли ку, ова пло ће њу или по ја ви. Се ри ја по мје ра 
гра ни це у при ка зи ва њу ан ти хе ро ја и пред ста вља ра ди кал ну сли ку сви је та у ком по-
сто је са мо крив ци ка ко би ис тра жи ла све о бу хват ну и не при сту пач ну при ро ду зла 
ко је про жи ма кри ми нал не ор га ни за ци је и њи хо ве чла но ве. Од стра не ци вил ног дру-
штва и ор га на спро во ђе ња за ко на не мо гу се оче ки ва ти ни ал тер на ти ва ни ка зна, јер 
та кве ства ри не по сто је у кла у стро фо бич ном сви је ту Го мо ре – или ако се пак на крат ко 
по ја ве, већ су у ко ли зи ји. Пр ва се зо на ну ди из ра жа јан ви зу ел ни при каз овог уну тра-
шњо сти окре ну тог при сту па на пуљ ском кри ми нал ном си сте му кроз на чи не на ко ји 
је ка дри ра на и сни мље на огром на па ла та бо со ве фа ми ли је. Ви со ки зид окру жу је 
зда ње, кри ју ћи га од по гле да спо ља шњег сви је та. Овај ози да ни про стор, ко ји слу жи 
да за га ран ту је за шти ту и тај но ви тост по ро ди це, и до при но си не ви дљи во сти ко ја по-
спје шу је ау ру мо ћи, пред ста вља и ме та фо рич ку алу зи ју на при по вје дач ки из бор да 
при чу са чу ва од про до ра би ло ка кве спо ља шње тач ке гле ди шта, стра не кри ми нал ној 
ор га ни за ци ји. Го мо ра сво ју рад њу раз ра ђу је из пер спек ти ве у пот пу но сти об у хва ће не 
уну тар суп кул ту ре иле гал ног устрој ства Ка мо ре. На сил нич ки, не ми ло срд ни сви јет 
ко ји на ста њу је за јед ни ца ли ко ва у Го мо ри не по и ма ал тер на ти ве или су пар ни штва 
ко ји ни су утка ни у кон флик ту ал ну ло ги ку кри ми нал ног си сте ма. На тај на чин, сви јет 
Го мо ре се пред ста вља и до жи вља ва као је ди ни мо гућ, оту ђен и не ма ран у од но су на 
све оно што је из ван ози да ног ви до кру га на чи на жи во та за сно ва ног на зло чи ну, под-
стак ну тог про фи том и усмје ре ног на моћ. У овој си ро во ре а ли стич ној при чи цр них и 
мо дрих ни јан си – без пре се да на у ита ли јан ском ТВ при по ви је да њу у по гле ду пот пу ног 
од су ства су прот ста вља ња или су ко ба из ме ђу си ла до бра и зла, из ме ђу хе ро ја и ан ти-
хе ро ја – не по сто је ра је ви из гу бље не не ви но сти или би ло ка кво мејнстрим дру штво 
у по за ди ни, ко ји би пред ста ви ли ар шин нор мал но сти и мо рал но сти спрам ког би се 
мо гло из мје ри ти де ви јант но по на ша ње. Па ра диг ма ка зне ко ја од ре ђу је ко нач ну суд-
би ну кри ва ца у кла сич ној ганг стер ској при чи под ри ве на је, док су ка зна, гу би так и 
смрт сва ко днев на ствар ност трај ног ра та. На кон цу, Го мо ра же ли да гле да о ци до жи ве 
пот пу но има ги на тив но ура ња ње у мрач ни сви јет, док до крај ње мје ре ис ку ша ва њи хов 
мо рал ни ком пас при по ви је да њем ко је из бје га ва – што је ње на од ли ка рас по зна ва ња 
– да уне се до бро у сво ју при чу о злу. Јед на ко осо бен је Го мо рин при ступ кри ми нал ном 
под зе мљу, ко ји га ли ша ва гла му ра. 

По сма тра ни из ре а ли стич ке ви зу ре се ри је, не ми ло срд ни ли ко ви око ко јих се при-
ча вр ти от кри ва ју сво ју пра ву на рав бру тал них, бе стид них ин ди ви дуа, мо ти ви са них 
же ђу за пре мо ћи, ко ја над ма шу је би ло ка кву при вр же ност по ро ди ци, ча сти или тра-
ди ци ји. За раз ли ку од ико нич ких ан ти хе ро ја при ка за них у мно гим са вре ме ним ТВ 



дра ма ма, ове под ле, не гла му ро зне фи гу ре не ма ју ни ка кве до па дљи ве осо би не. Због 
то га је те шко су о сје ћа ти с њи ма или за њих на ви ја ти, или пак за ви дје ти њи хо вом жи-
во ту из ло же ном опа сно сти ма и би је ди град ске пе ри фе ри је у ко јој пре би ва ју. И прем-
да не ну ди при стој не или ма кар мо рал но ам би ва лент не ли ко ве с ко ји ма би се би ло 
мо гу ће по ис то вје ти ти, Го мо ра ипак пру жа гле да о ци ма при ма мљи во за до вољ ство да 
се лич но увје ре – за хва љу ју ћи при чи ис при ча ној са ста но ви шта кри ми на ла ца – ка ко 
функ ци о ни шу ме ха ни зми јед не зле ор га ни за ци је: што је ме та фо ра, у за ми сли се ри је, 
за мо рал ну кри зу са да шњег до ба.
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