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Са ња Ко ва че вић
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ЖИ ЦА: НАЈ БО ЉА СЕ РИ ЈА СВИХ ВРЕ МЕ НА  
КО ЈУ НИ ТКО НИ ЈЕ ГЛЕ ДАО1

Не тко је не гдје ре као да по сто је дви је вр сте љу ди: они ко ји обо жа ва ју Жи цу и они 
ко ји је ни су гле да ли. У свим свјет ским гла си ли ма кри ти ча ри су го то во јед но гла сно 
оци је ни ли Жи цу као „нај бо љу те ле ви зиј ску се ри ју у по ви је сти ме ди ја, а вје ро јат но 
бо љу и од то га” (Hu er tas, 2011). Уто ли ко је за ни мљи ви је што је за ма ло би ла уки ну та и 
што ни ка да ни је осво ји ла на гра ду Еми. 

(...) 

Увод у зло чин: дру штве ни су ста ви

Жи ца је грч ка тра ге ди ја у ко јој пост мо дер не ин сти ту-
ци је пре у зи ма ју мје ста олим пских бо го ва. Ту су по ли ци ја и 
тр го ви на нар ко ти ци ма, по ли тич ке струк ту ре, обра зов ни 
су став и ма кро е ко ном ске си ле ко је ис па љу ју му ње љу ди ма 
у стра жњи це, без ика квог раз ло га.

Деј вид Сај мон2

Док су кон вен ци о нал не по ли циј ске се ри је фо ку си ра не на при че о ис ква ре но сти 
по је ди них по ли ца ја ца или би ро кра ци је, Деј вид Сај мон и Ед Бернс су же ље ли на пи са ти 
при чу о дру штве ним пред у вје ти ма за по чи ње ње зло чи на. Сва ка од се зо на про бле ма-
ти зи ра је дан дру штве ни су став и ње му при па да ју ће ин сти ту ци је: у пр вој се зо ни се 
ра ди о уза луд ној бор би по ли ци је про тив дро ге, у дру гој о про па сти ра да и аме рич ке 
рад нич ке кла се у по стин ду стриј ском до бу, док тре ћа по ста вља пи та ње мо же ли по ли-
ти ка, већ ду го кал ци фи ци ра на, по нов но ра ди ти на ко рист за јед ни це; че твр та се зо на 
го во ри о не јед на ким шан са ма кроз при зму ин ва лид ног јав ног школ ства, а пе та о та-
бло и ди за ци ји но ви нар ства и функ ци ји јав ног ин фор ми ра ња. У Жи ци су ин сти ту ци је 
ме ђу соб но пре пле те ни, хи је рар хиј ски устро је ни дру штве ни кру го ви, по пут оних у 
сим бо лу ме ђу на род ног олим пиј ског по кре та. Већ је од пи ло та очи та па ра ле ла из ме ђу 
ор га ни за ци је по ли ци је и ор га ни за ци је нар ко бан ди. Њи хо ви се ше фо ви ба ве слич ним 
ме на џер ским про бле ми ма ко је рје ша ва ју с истим се бич ним ин те ре си ма: по ли циј ски 
шеф, Ролс, ур ла на де тек ти ва Мак нал ти ја јер је из нио пр ља ви веш свог од је ла пред 

1 Пре у зе то од на сло ва It’s Ti me To Re vi sit The Gre a test TV Show Ever (That No One Watched), Kel ley L. 
Car ter. BuzzFeed News, 24. 12. 2014. https://www.buzzfe ed news.com/ar tic le/kel leylcar ter/its-ti me-to - 
-re vi sit-th e-gre a test-tv-show-ever-that-no-one-watch
2 У: Al va rez (2009: 384).
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су ца ко ји је по кре нуо ис тра гу о Барк сдејл gang-у, а у па ра лел ној сце ни из кри ми нал-
ног ми љеа Еј вон Барк сдејл кри ти зи ра свог не ћа ка Д’Ен џе ла јер их је ко штао нов ца за 
обра ну на су ђе њу због убој ства. Што ви ше, по ли ци ја се ди ви ди сци пли ни и ко ор ди на-
ци ји Барк сдеј ло ве ор га ни за ци је, ко је кро нич но не до ста ју по ли циј ском одје лу. Го во-
ре ћи о не ком глу пом ди ле ру, де тек тив При зби лев ски ка же: „Да тај ра ди за нас, до сад 
би већ био за мје ник за по вјед ни ка.” За то се ри ја не по чи ње по ли циј ском ис тра гом, не го 
ње зи ном за бра ном. Иде ју о спе ци јал ној гру пи ко јој је за да так ухи ти ти чла но ве моћ не 
град ске нар ко бан де – за ко ју би сват ко прет по ста вио да је при о ри тет – бој ко ти ра сам 
врх по ли ци је. „Ако ми по ша љу до бре по ли цај це, мо гло би ми па сти на па мет да на пра-
вим до бар по сао”, ка же иро нич но шеф ти ма Да ни јелс. Умје сто то га, ври је ди: „Не ко пај 
ду бо ко, не мој се ис ти ца ти. Бр зо осу ди тог Барк сдеј ла и мак ни се.” Циљ по ли ци је очи то 
ни је уни шти ти тр го ви ну нар ко ти ци ма, не го одр жа ва ти игру мач ке и ми ша. 

За то ни је слу чај но да се је дан ка дар из че твр те епи зо де по на вља у увод ним шпи-
ца ма свих се зо на. У ње му ди лер Бо ди ба ца ка мен и раз би ја над зор ну ка ме ру ко ја 
сни ма про стор на ко јем се оку пља ју ди ле ри. Уни штив ши је дан об лик кон тро ле, ни је 
свје стан да је у то ме тре нут ку за по че ла дру га вр ста кон тро ле: упра во та да глав ном 
ди ле ру за зво ни пеј џер јер га је на звао де тек тив ко ји је от крио на чин на ко ји gang ме-
ђу соб но ко му ни ци ра. Ка да ка сни је, због тог де ши фри ра ња ко му ни ка ци је, по ли ци ја 
ухап си по ла gang-a, они ће за ми је ни ти пеј џер и те ле фон ске го вор ни це јед но крат ним 
мо би те ли ма: „Те се ро ње уче. Сва ки пут кад смо им на тра гу, они на у че и при ла го де се”, 
за кљу чу је де тек тив Фри мон. Сва ки су став има сво ју вр сту игре ко јом одр жа ва илу зи ју 
да же ли ри је ши ти про блем, а за пра во се су ста ви јед ни дру ги ма при ла го ђа ва ју и одр-
жа ва ју, у су шти ни, свој сим би от ски од нос. Ка да се ле ше ви на го ми ла ју, по ли ци ја хап си 
ди ле ре и пли је ни дро гу, а тр гов ци дро гом, пре ко по ли ти ча ра, по врат но кон тро ли ра ју 
по ли циј ски су став ка ко овај не би по же лио до и ста уни шти ти тр го ви ну дро гом. (...)

Ка ни ба ли зам дру штве них су ста ва

Што је ве ћа лаж, ви ше у њу вје ру ју.
(Банк Мо ре ланд, де тек тив)

Те мељ но пи та ње ко је Жи ца по ста вља ли ко ви ма је сте да ли би ти праг ма ти чар или 
иде а лист. Праг ма ти ча ри се „ра зум но” при ла го ђа ва ју си сте му, а иде а ли сти ин зи сти ра ју 
на сво јој ми си ји од би ја ју ћи се при ла го ди ти. Нај бо љи при мјер праг ма ти ча ра је по ли циј-
ски на ред ник Џеј Лан дсман ко ји ви ди ци је лу сли ку по ли циј ске би ро кра ци је: с јед не 
стра не, по ма же сво јим де тек ти ви ма за у зи ма ју ћи се за њих код ше фа, а с дру ге, ка да 
де тек ти ви Фри мон и Банк от кри ју мр тва ти је ла у на пу ште ним згра да ма, упо зо ра ва их 
да при че ка ју с от кри ва њем те го ми ле но вих убој ста ва јав но сти док то не одо бре по-
ли циј ски ше фо ви. Жи ца зор но при ка зу је ка ко су ста ви од по је ди на ца чи не праг ма ти-
ча ре, ка ко их при си ља ва ју да се при др жа ва ју три „све та” пра ви ла: не по ка зуј особ ну 
ини ци ја ти ву, бу ди по слу шан и бу ди ло ја лан. Али, ма ко ли ко се адап ти ра ли, праг ма ти-
ча ри пла ћа ју јед на ко ви со ку ци је ну као иде а ли сти. Ка да у епи зо ди „Fi nal Gra des” Мак-
нал ти по ку ша на го во ри ти ди ле ра Бо ди ја да свје до чи про тив вла сти те бан де, Бо ди 
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опи су је ка ко су ста ви тре ти ра ју нај вјер ни је игра че: „Уну тра сам од три на е сте, ни сам 
ни кад за је бао с ло вом, ни сам ни кад украо па ке тић, ни сам ни кад учи нио ни шта а да ми 
ни је би ло на ре ђе но... а ка ко ми се то вра ти ло? (...) Гдје су сад да нам по мог ну, сад кад је 
на ста ло сра ње и не тко ће стра да ти, гдје су сад?” Уна точ то ме, љу ди су ста ва вје ру ју да 
ће се вјер ност ис пла ти ти јер сва ки су став га ји „мит” да ће вјер ност би ти на гра ђе на: по-
ли циј ски мит о на пре до ва њу као ре зул та ту до брог ра да ис по ста вља се уто пи јом, као 
и мит gang-ова о на гра ђи ва њу ло јал но сти вој ни ка у за тво ри ма збри ња ва њем њи хо вих 
оби те љи. За то Сај мон ка же да је Жи ца „при ча у ко јој по ли цај ци и ди ле ри ра де за Ен рон 
и за сво ју вјер ност бу ду из да ни” (Se pin wall. 2015: 81), и да је то „на ра тив ко ји отво ре но 
су ге ри ра да на ши по ли тич ки, еко ном ски и дру штве ни кон струк ти ви ше ни су одр жи ви, 
да су нас на ше во ђе без об зир но из не вје ри ле и да ипак све не ће би ти океј” (у: To sca no 
и Kin kle, 2011). На кон што праг ма тич ни Бо ди схва ти да је „игра на мје ште на”, да пакт с 
ре пре сив ним су ста вом ре зул ти ра уни ште ним жи во ти ма, он по ста је иде а лист: „Учи нит 
ћу што тре ба. Је бе ми се. Са мо ме не мој тра жи ти да жи вим на ко ље ни ма, ку жиш?” 
Вје р ност се по ка зу је дво стру ком тра гич ном вар ком, јер осим што је су став не на гра-
ђу је, вјер но сли је ђе ње пра ви ла игре во ди у дез ин те гра ци ју особ но сти. 

Мар ла Да ни јелс: Др во ко је се не по ви ја сла ма се, Се дри че.
По руч ник Да ни јелс: Са ви јаш ли се пре ви ше, већ си сло мљен.

У кон тра сту с праг ма ти ча ри ма, ко ји по сти жу особ не ци ље ве без об зи ра на по сље-
ди це по дру ге и дру штво, иде а ли сти су не по слу шни ци ко ји од би ја ју ком про ми ти ра ти 
сво ју ми си ју ис прав но сти, ко ји се „не ра зум но” су прот ста вља ју пра ви ли ма игре вла-
сти тог су ста ва, с обје стра не за ко на. Док праг ма ти ча ри у са мој удоб но сти жи во та 
на ла зе ње гов сми сао, иде а ли сти га ви де у одр жа њу до сто јан ства ин ди ви ду ал но сти. 
На из глед па ра док сал но, иде а ли сти ви ше од свих вје ру ју у ин сти ту ци је у ко ји ма ра де 
јер они вје ру ју у њи хов при мар ни за да так, да ра де за до бро бит ве ћи не. Ка да Да ни јелс 
упу ћу је Кар ве ра у но ви по сао ко ји укљу чу је упра вља ње љу ди ма, са вје ту је га: „Ако 
по ка жеш ло јал ност, на у чит ће ло јал ност. Ако им по ка жеш да је ва жан по сао, од ра дит 
ће по сао. Ако им по ка жеш не ку дру гу вр сту игре, то је игра ко ју ће игра ти... Уско ро ће 
до ћи дан ка да ћеш мо ра ти од лу чи ти да ли је ва жан по сао или ти.” Ако од лу чи да је 
ње гов по сао у су ста ву ва жни ји од ње го ве ка ри је ре, ти ме ће под сје ти ти су став за што 
уоп ће по сто ји. За то се иде а ли сти и су прот ста вља ју ло шем функ ци о ни ра њу су ста ва.

Ако те бо го ви за је ба ва ју, на ђи на чи на да и ти њих за је беш. 
Ер вин Ба рел, по ли циј ски на чел ник

Фон Ној ма но ва те о ри ја ига ра ка же: да би игра функ ци о ни ра ла, игра чи мо ра ју бити 
ра ци о нал ни јер, ако је је дан ира ци о на лан, ис ход игре ни је пред ви дљив и она се уру-
ша ва. Ома ро ва љу бав и ода ност ира ци о нал ни су еле мен ти ко је су ста ви не мо гу кон тро-
ли ра ти: се ри ја га че сто та ко и при ка зу је, ка ко че ка у сје ни или не пред ви ди во на па да 
ди ле ре. Ира ци о нал но дје ло ва ње збу њу је су став – оно укла ња ња окрут ност из тр го-
ви не дро гом, ин те гри ра ли је че не ови сни ке у дру штво, за слу ге ди је ли на те ме љу ра да 
– јер га при си ља ва да се про ми је ни у окви ру не ке дру ге со ци о е ко ном ске па ра диг ме.
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Ан тро по ло ги ја нас учи да је у жи во тињ ском сви је ту вр хун ска стра те ги ја пре жи-
вља ва ња при ла год ба, док је бор бе ни иде а ли зам има нент но људ ска осо би на. Бор бе ни 
иде а ли сти су ов дје љу ди с обје стра не за ко на, они се из ла жу у свом дје ло ва њу, у скла ду 
с Ари сто те ло вим по и ма њем хра бро сти као нај ве ће вр ли не „јер омо гу ћа ва по сто ја ње 
свих оста лих” по пут од го вор но сти (Кол вин, Ле стер, Со бот ка), ал тру и зма (Д’Ен џе ло, 
Кар вер, Баблс) или љу ба ви (Омар, Да ни јелс). Ка да де тек тив Мак нал ти упи та Фри мо на 
за што је упро па стио ка ри је ру ти ме што је, уна точ за бра ни ше фо ва, на ста вио ко па ти 
по слу ча ју, овај му не зна ја сно од го во ри ти. Раз лог је са мо при сут ност „не ке вр сте 
без у вјет ног етич ког на го на”, ка ко то на зи ва Жи жек (2012). Иде а ли сти не при хва ћа ју 
не мо рал не из бје жним ди је лом жи во та, већ га рас крин ка ва ју као ли це мјер је, по пут 
Да ни јел са ко ји ра ди је жр тву је ка ри је ру не го да од у ста не од ис тра ге умор ства че тр-
на ест про сти тут ки: „Про гу тат ћу лаж ако је по треб но... Али игре ста ти сти ке? Та лаж? 
То је оно што је уни шти ло по ли ци ју. По зла ти ти гов но и на зва ти га зла том ка ко би ма јор 
по стао пу ков ник, а гра до на чел ник гу вер нер.”

За др жа ва ју ћи вје ру у ин ди ви ду а ли зам, љу ди ма твр до гла ви ма пред сна гом дру-
штве них су ста ва, Жи ца по ста вља пи та ње ка кве су им шан се за про мје ну су ста ва? 
Се ри ја о то ме рас пра вља уну тар два на чи на из и гра ва ња су ста ва.

Ин ди ви ду ал ни би јег из су ста ва

Пр ва осо ба ко ја успи је ва про ми је ни ти смјер сво је суд би не та ко да оси гу ра зна чај ну 
и ко ри сну про мје ну у сво јој за јед ни ци је Де нис Ка ти Вајз, бив ши убо ји ца у Барк сдеј ло вој 
еки пи, ко ји на кон из ла ска из за тво ра схва ћа да „игра ви ше ни је у ње му” те отва ра 
бок сач ки клуб ко ји оку пља мла де ди ле ре с улич них угло ва. Нај ду жа при ча о особ ном 
из ба вље њу је она о Баблсу, ови сни ку, сит ном ло по ву и до у шни ку по ли ци је ко ји, као 
ка ква Брех то ва Мај ка Хра брост гу ра ко ли ца из су пер мар ке та по нар ко че твр ти и про-
да је дран гу ли је ови сни ци ма. Ње гов пут би је га из су ста ва је бор ба с ови сно сти у кла сич-
ном лу ку са мо о свје ште ња: од до ла ска на са ста нак ли је че них нар ко ма на, ко ји га по так не 
на од ви ка ва ње од дро ге, пре ко пре о кре та „жр тво ва њем”, ка да се по ку ша обје си ти јер 
је слу чај но убио свог шти ће ни ка, до од ви ка ва ња у по дру му сво је се стре ко ја му је 
за бра ни ла улаз у свој стан, да би на кра ју про сла вио пр ву го ди шњи цу ап сти нен ци је. 
Обо ји ца су, да би по би је ди ли су став, нај при је мо ра ли по би је ди ти вла сти те сла бо сти, 
но, обје по бје де оста вља ју су став не про ми је ње ним, осим што слу же као при мјер дру-
ги ма да је из ла зак мо гућ – али на особ ној ра зи ни, спо ра дич ној. Аме рич ки сан је очи то 
по стао не ва же ћи на ци о нал ни кон цепт, ако је оства рив на та ко за не ма ри во ма лој ска ли.

Ре фор ма ци ја су ста ва из ну тра

У раз го во ру с Мак нал ти јем, Ки ма Грегс за кљу чу је да је „нај те же у по слу по ли цај ца” 
упра во то „да по слом не што до и ста и про ми је ниш.” Ствар на ре фор ма је мо гу ћа пр вен-
стве но ако је про во де љу ди по пут по ли ти ча ра Кар че ти ја, ко ји има ју си стем ску моћ. 
Свим ре фор ми сти ма, си стем ски моћ ни ма и не моћ ни ма, за јед нич ко је да же ле сво ме 
ра ду, па он да и жи во ту, да ти сми сао дру штве не ко ри сно сти. Осим Кар че ти ја, још је је дан 
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лик имао до вољ но мо ћи и во ље да по кре не ре фор му у ви ду вр ло нео бич ног дру штве-
ног екс пе ри мен та, ко ји Жи ца по ста вља као про блем ско пи та ње за дру штво из ван ТВ 
екра на, па је ври је дан де таљ ни јег опи са.

Хам стер дам

У тре ћој се зо ни, по ли циј ски за по вјед ник Ха у ард Ба ни Кол вин же ли оста ви ти не ку 
по зи тив ну про мје ну иза се бе: „Град је го ри от ка да сам до шао у по ли ци ју. Што то го вори 
о ме ни? О мом жи во ту?” Мо ти ва ци ја му је при лич но „ира ци о нал на” с об зи ром на то 
да ће ри ски ра ти ка ри је ру са мо шест мје се ци при је ми ро ви не. На и ме, Кол вин је од лу-
чио, без зна ња над ре ђе них, ство ри ти „сло бод не зо не” про да је дро ге у на пу ште ним 
ди је ло ви ма гра да ка ко би се ди ле ри по ву кли из ре зи ден ци јал них че твр ти. Тај Хам-
стер дам – ка ко ће ди ле ри на зва ти сло бод ну зо ну на кон што од де тек ти ва пр ви пут 
чу ју за Ам стер дам у ко јем је про да ја „ла ке“ дро ге ле гал на – отва ра про зор ал тер на-
тив ној дру штве ној ре ал но сти. Кол ви нов је циљ об но ви ти уни ште не квар тов ске за јед-
ни це и со ли дар ност у њи ма, као не ка да „ка да је сва ка жр тва не што зна чи ла, а са да 
има мо са мо ле ше ве”, ка ко ка же Банк. Ре зул тат је убр зо ви дљив: на ули ца ма на ко ји ма 
су при је опе ри ра ли ди ле ри, по штар раз но си по шту без стра ха, умје сто по ви ка fi ve-o! 
(сленг за Иде по ли ци ја!) чу ју се зву ци дјеч је игре, а па трол ни по ли ца јац раз го ва ра са 
су гра ђа ни ма. Про јект по тај но по др жа ва ју и ме ди цин ске слу жбе ко је ови сни ци ма ди-
је ле чи сте игле и кон до ме. С дру ге стра не, мно ги ови сни ци уми ру бр же но ина че, 
би ло од дро ге, би ло од по прат них бо ле сти, па Кол ви нов при ја тељ Ђа кон у про јек ту 
ви ди „па као ко јим се пла ћа рај”.

До сед ме епи зо де, зна мо ско ро све о Хам стер да му и гле да мо га из не у трал не по-
зи ци је. Та да Жи ца при ка зу је че ти ри ми ну те ду гу сце ну ко јом нас уда ра у емо тив ни 
плек сус. Ка ко би по сти гла же ље ни до јам, ова је сце на сни мље на успо ре ним сним ком, 
у круп ним ка дро ви ма и де та љи ма, но ћу, а зби ва ња нам при ка зу је кроз Баблсо ву пер-
спек ти ву. Гу ра ју ћи с њим ко ли ца по Хам стер да му, гле да мо дро ги ра ње у згра да ма и на 
отво ре ном, нар ко ма не ка ко се ту ку, ле же по зе мљи и по вра ћа ју на сред ули це, же не 
ко је орал но за до во ља ва ју му ште ри је и ди ле ре ко ји мир но про да ју ро бу, на пу ште не 
ма ли ша не ко ји че ка ју дро ги ра не мај ке. Ти се ка дро ви из мје њу ју с они ма ко ји при ка зу ју 
Баблсо во ужа сну то ли це – ли це чо вје ка ко ји је већ ви дио све стра хо те тог сви је та – ка-
ко же ли свр ну ти по глед, али му успи је ва угле да ти са мо још стра шни ји при зор. Ка да се 
то ме при до да звуч на ку ли са за по ма га ња и ви ке, има мо до јам да гле да мо па као на зе мљи.

Даљ њи раз вој до га ђа ја је пред ви дљив. Но ви на ри от кри ва ју про јект, ше фо ви Кол-
ви на при си ља ва ју на при је вре ме ну ми ро ви ну и га се про јект, све се вра ћа на ста ро: 
кри ми нал ци и нар ко ма ни опет вла да ју ре зи ден ци јал ним че твр ти ма, чи не ћи их опа сни-
ма за жи вот. Игра ме ђу су ста ви ма се на ста вља или, ка ко ка же де тек тив При зби лев ски: 
„Ни тко не по бје ђу је. Са мо јед на стра на гу би спо ри је.” Иа ко је у ши рој сли ци Хам стер-
дам по сти гао ве ћу до бро бит за ве ћи ну гра ђа на, Жи ца не ума њу је етич ко си ви ло про-
јек та. Што ви ше, ње го ве по сље ди це са гле да ва са стра на свих су ди о ни ка – од ди ле ра, 
по ли ци је, нар ко ма на и ста нов ни ка квар та до цр кве – да би по ста ви ла про блем: за што 
дру штво не мо же до пу сти ти по сто ја ње Хам стер да ма?
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Ми слим да ни тко од нас не же ли да до ђе до то га да мо ра мо  
по тра жи ти пра ви по сао.

(Кол ман Пар кер, са вјет ник гра до на чел ни ка)

Због по ли тич ког устро ја. Сва ка по ли тич ка ин те ре сна гру па, у же љи да при гра би 
или одр жи власт, ту ма чи овај екс пе ри мент дру га чи је. Шо ки ран ве ли ким па дом кри-
ми на ла у тој град ској че твр ти, гра до на чел ник Ројс же ли на ћи на чин да одр жи екс пе-
ри мент као ме то ду сма ње ња кри ми на ла: „Са мо кад би смо ово сра ње успје ли на зва ти 
не чим што ни је...”, али од у ста је јер „гла са чи ни кад не би ра зу мје ли”. Пре тен ден ти на 
фо те љу про јект же ле при ка за ти као ве ли ку гре шку вла сти, као ле га ли за ци ју дро ге. 
Кључ ра зу ми је ва ња си ту а ци је ле жи у не ра зу ми је ва њу ап сурд но сти сим би о зе су ста ва 
ко ју овај про јект про ка зу је. Њу за бав но при ка зу ју сце не у ко ји ма по ли цај ци мо ра ју 
шти ти ти ди ле ре од пљач ка ша за ли ха дро ге, али ка да ти ди ле ри ипак бу ду опљач ка ни, 
по бје сне на по ли цај це за то што их ни су за шти ти ли. За пре па ште ност по ли ца ја ца – „Же лиш 
под ни је ти при ја ву по ли ци ји јер ти је не тко украо но вац од про да је дро ге?!” – и на ша 
је за пре па ште ност. Но, пра во пи та ње за нас сли је ди из сље де ће, још ап сурд ни је сце-
не: ди ле ри ма, ко ји у по ли ци ји цр та ју фо то-ро бот пљач ка ша, при дру жу ју се по ли цај ци. 
Од јед ном се сви сјај но за ба вља ју цр та ју ћи – лик са вр ше не же не. Под од ре ђе ним увје-
ти ма, љу ди очи то мо гу на ћи на чин да су ра ђу ју ка ко би ри је ши ли про блем. Ако се 
кон ста та ци ја чи ни ба нал ном, за што је про јект про пао?

По ли ца јац Ко ли ки јо: Је беш то! Ово је по гре шно!
По руч ник Кар вер: Као да је оно при је би ло ис прав но!

По пут по ли цај ца Ко ли ки ја, јав ност је на у че на да ми сли она ко ка ко су став же ли, сто-
га ве ћи на љу ди не ви ди ши ру сли ку. Кол ви нов је гри јех у то ме што је не ви дљи ву гњу-
со бу су ста ва учи нио ви дљи вом јер, ка ко сам ка же: „Све је то већ би ло на ра зним мје сти-
ма, са мо је са да на јед ном.” Дру штве но ли це мјер је зна за квар у си сте му, али га не же ли 
ви дје ти, јер он да ни шта не мо ра под у зе ти. Тран спа рент ност је је дан од смрт них гри је ха 
ко је ин сти ту ци је не то ле ри ра ју јер спре ча ва одр жа ње по сто је ћег ста ња. Ви дљи вост 
про бле ма би кад-тад до ве ла до кри тич не ма се ко ја иза зи ва со ци јал не не ре де. Јер, Жи ца 
упо зо ра ва на то да нор ме су ста ва ус по ста вља ис кљу чи во кри тич на ма са љу ди ко ји 
има ју упра во оне осо би не ко је су став же ли одр жа ва ти. У епи зо ди „The Hunt”, Рон да 
Пер лман се не же ли за мје ра ти Ле ви ју и „љу ди ма ко ји не што зна че”, на што јој Мак нал ти 
уз вра ћа: „Да по ла вас у ту жи ла штву не же ли те по ста ти су ци или парт не ри у од вјет нич-
ким тврт ка ма, да има те му да слу чај од ра ди ти до кра ја, знаш што би се до го ди ло? Та кав 
тип би био осу ђен и ка жњен. Оста ли би уз мак ну ли да слу чај мо же мо чи сто до ве сти 
до кра ја. Али, сви оста ју при ја те љи, сви бу ду ис пла ће ни.” Про из ла зи да су ста ви, уна точ 
сви је сти о до бро би ти тран спа рент но сти и рје ша ва ња про бле ма, оста ју твр до кор ни 
због људ ске сла бо сти, ка ко ка же Сај мон, „јер се љу ди бр зо обес хра бре и те же до сег-
ну ти точ ку на ко јој ће се ра ди је пре да ти не го се бо ри ти” (Se itz, 2013). Од но сно, „љу ди 
ко ји има ју до вољ но хи бри са да иза зо ву пост мо дер ни кон структ аме рич ког цар ства 
не из бје жно су исми ја ни, мар ги на ли зи ра ни или скр ше ни” (Al va rez, 2009: 384).
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Они су про из ве ли про блем да би би ли пла ће ни, ми смо 
про из ве ли про блем да би те бе иза бра ли за гу вер не ра. Сви 
до би ва ју оно што же ле на ра чун не ке из ми шљо ти не.

Нор ман Вил сон, во ди тељ по ли тич ке кам па ње

Али, иа ко би су ста ви мо гли у ко ри је ну за тр ти сво је ре фор ма то ре иде а ли сте, за што 
то ипак не чи не?

С гле ди шта су ста ва, сват ко има сво ју уло гу. У по ли ци ји, Ролс има свог „тро јан ског 
ко ња”, по руч ни ка Ма ри мо ва, по слу шног ти ра ни на ко је га по ста вља та мо гдје тре ба 
не ко га „сло ми ти”. Бри љант ни де тек тив Фри мон, са сво јим „да ром за му че ни штво”, 
сва ку ис тра гу гу ра до кра ја зна ју ћи да ће се за мје ри ти ше фо ви ма. Су став из а би ре, 
пу тем сво јих „чу ва ра”, љу де ка кви му од го ва ра ју да би остао у свом инерт ном ста њу. 
Али, исто та ко, су ста ву тре ба ју „по бу ње ни ци” ка ко би на по вр ши ну из ни је ли жа ри шне 
про бле ме ко ји се мо ра ју ри је ши ти ка да су став до ђе до кри тич не точ ке. За то иде а ли-
зам ов дје ни је ис кљу чи во ствар особ ног из бо ра, не го има дру штве ну функ ци ју – у 
ко нач ни ци ви ше слу жи су ста ву не го по је дин ци ма. Омар сво јим по и ма њем ча сти и 
особ ном сло бо дом слу жи као про ту те жа дик та тор ској струк ту ри нар ко бан ди. Де тек-
тив ка Ки ма Грегс та ко ђер сли је по сли је ди сво је прин ци пе – од би ја про ка за ти Ви-Бе ја 
као свог на па да ча, уна точ до ка зи ма, јер га ни је ви дје ла у мра ку – и ти ме спре ча ва 
по ли ци ју да скли зне у кр ше ње за ко на да би га мо гла ухап си ти. „По не кад ства ри на-
про сто мо ра ју би ти те шке”, ка же она сво јим фру стри ра ним ко ле га ма. Би ра ју ћи те же 
пу то ве, иде а ли сти дје лу ју као ко рек тив за јед ни це. Без њих би се су ста ви или уру ши ли 
у анар хи ји се бич них ин те ре са без пла на за бу ду ће ге не ра ци је, или око шта ли у дик та-
ту ри. Ти ме иде а ли сти на во де су став да „очвр сне”, они сво јим „дје ло ва њем пру жа ју 
но ви за мах са мој си ли ко јој се про ти ве”, ка же Жи жек (2012), и та ко на во де су став да 
про из ве де још ве ћу лаж. Го ми ла њем ла жи, су став ства ра сво је вр сну ал тер на тив ну 
ствар ност у ко ју љу ди вје ру ју, по пут оне да не ма сми сла бу ни ти се про тив по рет ка јер 
ће он уви јек на ћи на чи на да је угу ши. Ову лаж су став одр жа ва под у пи ра њем љу ди 
ко ји ће пру жи ти при вид сло бо де, по ну ди ти на ду, по пут Кар че ти ја, да би их он да опет 
уси сао у се бе и још сна жни је скр шио на ду. Та кви „си стем ски бун тов ни ци” пред ста-
вља ју вр ху нац ци ни зма су ста ва. У сви је ту Жи це, љу ди се мо гу из ба ви ти из сти ска су-
ста ва са мо ако под не су особ ну жр тву или не ким срет ним слу ча јем (Mit tell, 2011), а 
нај че шће њи хо вом ком би на ци јом – по пут по ли циј ског за по вјед ни ка Кол ви на ко ји је 
усво јио мла дог ди ле ра Неј мон да за хва љу ју ћи при стан ку ње го ва оца, убо ји це нар ко-
бан де, што је Неј мон ду омо гу ћи ло шко ло ва ње и бо љи жи вот. Из гле да да ипак има 
сми сла „упрег ну ти сна ге у оства ри ва ње до сто јан ства”.3 Кол вин је по ка зао да се сва ки 
дру штве ни про блем, чак и та ко ду го тра јан као што је рат про тив дро ге, мо же ри је ши ти 
про мје ном пра ви ла игре, уко ли ко то по ре дак за и ста же ли.4 Но, да би успио под у зе ти 
ве ли ки ре монт, то му мо ра до пу сти ти ње гов вр хов ни су став – нео ка пи та ли зам. 

3 Деј вид Сај мон у ко мен та ри ма на текст М. Игле си ја са (2008). Ви ди: Wil li ams (2008).
4 Тре ћа се зо на из рав но упу ћу је на слич но сти ра та у Ира ку и ра та про тив дро ге, ко ји је, ка ко је 
Сај мон ви ше пу та из ја вио, по стао рат про тив аме рич ких ни жих кла са. 
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ОКВИР: ХАМ СТЕР ДАМ, ЗБИ ЉА?

Ствар ни мо дел за глав ну ли ни ју при че у тре ћој се зо ни ни је био Ам стер дам, не го Ци рих, 
гдје је 1980-их „Нидл Парк” иза глав не же ље знич ке ста ни це про гла шен сло бод ном зо ном 
кон зу ма ци је дро ге. Пр ва зо на је 1986. отво ре на у Бер ну, а да нас их је у сви је ту от при ли ке 
де ве де сет. Осим Шви цар ске, мје ста за „над гле да ну кон зу ма ци ју” осни ва ју Ни зо зем ска, 
Шпа њол ска, Ње мач ка и Ау стра ли ја. Је ди но мје сто за ле гал ну упо ра бу дро ге у Сје вер ној 
Аме ри ци је 2003. го ди не отво рио гра до на чел ник Ван ку ве ра – уз по др шку јав но сти од 70% 
– у град ској че твр ти ко ја је та да има ла нај ви шу кон цен тра ци ју ови сни ка о дро ги на сви-
је ту. У „кли ни ци” Ин сајт ови сни ци ле гал но ко ри сте иле гал но ку пље ну дро гу под над зо ром 
ме ди цин ског осо бља. Не ка ко исто вре ме но с еми ти ра њем зад њих се зо на Жи це, за о штра-
ва ју се су ко би за го вор ни ка та кве „ле га ли за ци је дро ге”, по ко ји ма она спа ша ва ти су ће 
жи во та спре ча ва ју ћи ши ре ње бо ле сти по пут AIDS-а или хе па ти ти са C, и ње зи них кри-
ти ча ра ко ји сма тра ју да Ин сајт не санк ци о ни ра очи ти кри ми нал. Суд ску ту жбу за за-
тва ра ње Ин сај та фе де рал ни суд од ба цу је и он на ста вља с ра дом.

Еко ном ска по за ди на жи це

Јед на од ле ген дар них сце на Жи це је она из епи зо де „The De tail”, у ко јој тро ји ца 
мла дих ди ле ра рас пра вља ју о мо гућ но сти ма ка пи та ли стич ког под у зет ни штва кроз 
раз го вор о то ме ко ли ко је Мек до налд со во „пи ле ће ме со без ко сти ју” ге ни јал но уку сан 
изум. Док мла ђи ди ле ри ми сле да се из у ми тељ обо га тио, Д’Ен џе ло је си гу ран да је то 
„цр њо ко ји још уви јек ра ди за ми ни ма лац”, а да ми ли ју не на ра чун ње га за ра ђу ју „пра ви 
игра чи”. Свје сна ма кро е ко ном ских сна га нео ли бе рал ног тр жи шта у по за ди ни сво је 
при че, Жи ца за у зи ма кри тич ки став пре ма еко ном ској хи пер не јед на ко сти, пред ви ђа-
ју ћи и пра те ћи по сље ди це ве ли ке бан кар ске кри зе у за пад ним дру штви ма.

Пр во бит на аку му ла ци ја сит них ри ба

Ка да опи су је жи вот у ге ту, Жи ца за пра во опи су је су вре ме ну вер зи ју пр во бит не 
аку му ла ци је ка пи та ла, на сил но оти ма ње те ри то ри ја за про да ју дро ге, та ко зва но обез-
вла ште ње,5 те по че так цир ку ла ци је та ко сте че ног ка пи та ла у ви ду пот ку пљи ва ња 
по ли ти ча ра. Про цес обез вла ште ња омо гу ћу је свој ство ка пи та ла да не ви дљи во цир-
ку ли ра, што ли је по опи су је сце на у епи зо ди „Mis sion Ac com plis hed”, у ко јој де тек ти ви 
Мак нал ти и Банк ула зе у Стрин ге ров стан на кон ње го ве смр ти. Стан из гле да као да је у 
ње му жи вио вр хун ски ме на џер, а је ди ни „до каз” ње го ве кри ми нал не дје лат но сти је књи-

5 Аку му ла ци ја обез вла ште њем је про цес при ва ти за ци је јав них до ба ра, нпр. све у чи ли шта, во до-
оп скр бе и дру гих ко му нал них слу жби, а за по чео је 1970-их. Та да шњи обра сци про из вод ње и 
по тро шње ви ше ни су мо гли да ва ти по раст про фи та ка кав су тра жи ли вла сни ци ка пи та ла, па се 
они, умје сто да ин ве сти ра ју у про из вод њу уз не из вје сну до бит, окре ћу при ва ти за ци ји јав них до-
ба ра. На кон фор ди стич ке фа зе ка пи та ли зма, све ви ше се ин ве сти ра у фи нан циј ску имо ви ну, а сма-
ње ња по ре за круп ном ка пи та лу омо гу ћа ва ју на ку пља ње го ле мог при ват ног бо гат ства. Али, због 
ма њег при ље ва нов ца у др жав ну бла гај ну, вла де су мо ра ле тра жи ти ал тер на тив не из во ре за фи нан-
ци ра ње јав них до ба ра и услу га – њи хо ва при ва ти за ци ја на мет ну та је као „са вр ше но рје ше ње“.
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га Бо гат ство на ро да Ада ма Сми та. Де тек тив је за чу ђе но гле да: „Ко га сам ја то ло вио?” 
Схва ћа да је ис тра жи вао са мо ви дљи ве аспек те кри ми на ла у ге ту, а да су про це си на 
ко ји ма тај кри ми нал по чи ва оста ли не ви дљи ви, као што је и Стрин гер по ри је кло свог 
нов ца учи нио не ви дљи вим јер је сву имо ви ну пре пи сао на дру ге па фак тич ки ни је 
вла сник иче га. То је пак до дат но под цр та но ау то ро вим иро ниј ским ко мен та ром у из-
бо ру про на ђе не књиге – Смит је, на и ме, твр дио да се пр во бит ни ка пи тал сте као штед-
њом мар љи вих по је дина ца – ко јим ау тор исми ја ва лаж „аме рич ког сна” о успје ху као 
ре зул та ту пре га лач ког ра да.

„Не про зир ност цир ку ла ци је” ка пи та ла, ка ко об ја шња ва ју То ска но и Кинкл (2011) у 
свом по зна том ту ма че њу Жи це, стра те шки је нај ва жни ја по кре тач ка си ла ка пи та ла, 
јер га уве ћа ва бри шу ћи тра го ве на си ља ко јим је сте чен и ко руп циј ског не мо ра ла ко-
јим се кре ће. У то ме се на ла зи пра ви раз лог Стрин ге ро вог стра да ња: уна точ го ми ли 
нов ца и пе ти ца у еко ном ској шко ли ми слио је да је до вољ но при ми је ни ти прин цип 
ра да кор по ра ци ја на нар ко ор га ни за ци ју и за ра ђе ни но вац уло жи ти у град њу не крет-
ни на, па га та ко ле га ли зи ра ти. Дје ло мич но је био у пра ву, јер је знао да су иле гал ни и 
ле гал ни су ста ви по ве за ни нов цем, но ни је био на са ту ка да се учи ло за што је то ме 
та ко. Ни је схва ћао да ви ше не жи ви у ка пи та ли зму чи ја је еко но ми ја по чи ва ла на ра ду 
и ино ва ци ја ма, по пут Мек до налд со ва ме са без ко сти ју, не го у нео ли бе рал ном ка пи-
та ли зму ко ји по кре ће не ви дљи ви фи нан циј ски ка пи тал, а тај по сво јој би ти ни је ни ка-
ква на гра да за рад, ма кар то био убо ји то окру тан би знис пре про да је дро ге. Ни је мо гао 
ра зу мје ти за што су бес кру пу ло зни gang-ови сит не ри бе у кри ми нал ном сви је ту нов-
ча них тран сак ци ја.

Раз не еко ном ске ана ли зе Жи це (Жит ко, 2011; Лон чар, 2011; Цвек, 2016) опи су ју ка ко 
се ри ја пра ти два па ра лел на про це са нео ли бе рал ног ка пи та ли зма: де ин ду стри ја ли за-
ци ју аме рич ких гра до ва и ње гов ин те рес у ра сту тр жи шта нар ко ти ка. Ре зул тат тих про-
це са је си ту а ци ја у ко јој нај у гро же ни ји ди је ло ви рад нич ке кла се ви ше не мо гу на ћи 
за по сле ње у ин ду стриј ским сек то ри ма јер су се они дис ло ци ра ли у зе мље с јеф ти ном 
рад ном сна гом и без рад нич ких пра ва, па се су дје ло ва ње у тр го ви ни нар ко ти ци ма 
на ме ће као је ди но рје ше ње за мно ге од њих, на ро чи то Афро а ме ри кан це. У Бал ти мо-
ру, про из вод њу је за ми је ни ла тр го ви на – за ба вом и дро гом, не крет ни на ма, др жав ним 
фон до ви ма, и „бан кар ском ин ду стри јом” (To sca no и Kin kle 2011, у: Har vey 2003). Та ко иле-
гал но тр жи ште нар ко ти ка по ста је за мје на за слу жбе но тр жи ште рад не сна ге, „ус пут“ 
ане сте зи ра ју ћи сва ки от пор те вој ске рад ни ка без по сла. Си мон о то ме ка же: „Не тре-
ба мо вас ви ше за на шу еко но ми ју, али ако би сте се нар ко ти зи ра ли овим хе ро и ном и 
за спа ли, то је оно што вам мо же мо про да ти. И та ко мо же те су дје ло ва ти у вла сти том 
уни ште њу, мо же те би ти уни ште ни у ра ту ко ји ће мо он да во ди ти и та ко одр жа ва ти 
ци је ну тог иле гал ног нар ко ти ка” (Si mon у: Жит ко 2011).6 На да ље, да би тај но вац сте чен 
про да јом нар ко ти ка мо гао цир ку ли ра ти, скре ће се у ле гал не ка на ле. Ка да по ли ци ја 
ухва ти во за ча се на то ра Кле ја Деј ви са с нар ко до ла ри ма из Барк сдеј ло вих не бо де ра, 
мо ра га пу сти ти, а но вац му вра ти ти. Барк сдејл је се на то ру да вао но вац за из бор ну 

6 За исту Сај мо но ву те зу, ви ди: Vul li amy и Ray (2013).
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кам па њу и бу ду ће гра ђе вин ске до зво ле. Та ко је већ у пр вој се зо ни на зна че но ка ко се 
прав но одво је не сфе ре пре ли је ва ју јед на у дру гу, про из во де ћи си стем ле га ли зи ра не 
ко руп ци је по ка зу ју ћи ка ко је но вом ка пи та ли зму цр на еко но ми ја (про да ја оруж ја, љу ди 
итд.) увјет функ ци о ни ра ња. Опе ра тив ни па ра докс ка пи та ли зма је да ле гал ни су став сам 
про из во ди зло чин про тив ко јег се бо ри. За то је ка пи та ли зму ва жно одр жа ва ти при вид 
ра та из ме ђу по ли ци је и нар ко су ста ва: „Јед ном кад си у ра ту, имаш не при ја те ља. Јед ном 
ка да имаш не при ја те ља, мо жеш ра ди ти што же лиш. Вла да је ство ри ла рат не зо не гдје 
је је ди ни еко ном ски мо тор са мо об на вља ју ћа тр го ви на дро гом” (Si mon у: Rot hkerch, 
2002). Иро ни ја Стрин ге ро вог стра да ња је у то ме што му ни је па ло на па мет да би пре ко 
ле гал не ад ми ни стра ци је, без ика квог под ми ћи ва ња, мо гао ку пи ти све до зво ле ко је 
му тре ба ју за ле гал ну град њу. Не зна ју ћи да упра во за кон омо гу ћа ва „не про зир ност 
цир ку ла ци је ка пи та ла”, вје ро вао је да је за кон ски су став са мо свој на струк ту ра ко јој 
он, би ва ју ћи од у ви јек из ван за ко на, не ма при ступ без по мо ћи „из ну тра”.

Сви смо ми ин те ре сне стра не, сви су ди о ни ци. 
Ле стер Фри мон, де тек тив

Ра зор ни ре зул тат цр не еко но ми је ко ји гле да мо у Жи ци је сте да се но вац аку му ли-
ран кроз иле гал не опе ра ци је не опо ре зу је, не вра ћа у др жав ни бу џет, па ни је до сту пан 
за јав не ин ве сти ци је ко је би по зи тив но дје ло ва ле на оп ћи жи вот ни стан дард. То пак 
из рав но сма њу је сред ства за фи нан ци ра ње „ра та про тив дро ге”. Круг се та ко за тва ра: 
гра до на чел ник Кар че ти на во ди да се због стал ног по ра ста кри ми на ла и ло ших шко ла 
љу ди ма сов но исе ља ва ју из гра да па град има све ма њи бу џет. За то Жи ца одва ја те 
дви је ре ал но сти: рје ша ва ти кри ми нал не слу ча је ве је ко зме тич ко рје ше ње, пра ви кри-
ми нал је дру гдје. Ка ко Фри мон ка же: „Ако сли је диш дро гу, до бит ћеш слу чај ко ји има 
ве зе с дро га ма. Но, ако сли је диш но вац, не знаш гдје ће те од ве сти.” На кра ју се ри је, 
те се ре ал но сти опет до ди ру ју у „крат ком спо ју” су ста ва: по ли циј ска ис тра га при слу-
шки ва њем се мо ра за у ста ви ти у тре нут ку ка да де тек тив Фри мон от кри је љу де „ко ји 
за ра ђу ју на ци је лој тра ге ди ји и при је ва ри”. Уз по ли ти ча ре, Фри мон са зна је да су ти 
љу ди од вјет ни ци ко ји не до пу шта ју да нар ко ди ле ри бу ду осу ђе ни ка ко би им мо гли 
ма сно на пла ћи ва ти сво је услу ге. Та ко Жи ца у зад њој епи зо ди од го ва ра на пи та ње ко-
је је по ста ви ла у пр вој епи зо ди ко јим је по кре ну ла рад њу: за што су Барк сдеј ло ви 
кри ми нал ци ма сов но осло ба ђа ни на су ду? Да би од вјет ни ци одр жа ва ли ви ше ми ли-
јун ско тр жи ште кри ми на ла ца ко ји ће се бо ри ти за власт. Ис по ста вља се да се глав ни 
зло чин ко ји ис тра жу је де тек тив ски „Тим глав них зло чи на“ до га ђа у гор њим кла са ма, 
они ма „из над” за ко на. За то њи хо ве при је сту пе мо гу ка зни ти са мо при пад ни ци тих 
еша ло на – при ча о суд ском про це су про тив ко рум пи ра ног се на то ра Кле ја Деј ви са 
ја сно по ка зу је да пре су ду не об ли ку је за кон не го су ко би ин те ре са дру гих по ли ти ча ра, 
да моћ ни ци ин сти ту ци ја мо гу би ти ски ну ти с вла сти са мо ак ци јом њи хо вих опо не на та. 
И од ка квог су со ци о пат ског ма те ри ја ла на пра вље не те круп не ри бе дис функ ци о нал ног 
дру штва, са вр ше но при ла го ђе не за успје шно пли ва ње у мут ним во да ма нео ли бе рал ног 
ка пи та ли зма. 
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Ко ме још тре ба рад?

Не кад смо про из во ди ли ства ри, гра ди ли, а да нас са мо 
гу ра мо ру ку у ту ђи џеп.

Франк Со бот ка, во ђа син ди ка та луч ких рад ни ка

У сва кој се зо ни Жи це се опи су је не ка вр ста де ва лу а ци је ра да: по ли ца ја ца у бор би 
про тив нар ко ди ле ра, луч ких рад ни ка, по ли ти ча ра ко ји же ли пре ра спо ди је ли ти бу џет 
ка ко би оси гу рао бо ље јав не услу ге, учи те ља у шко ла ма и ис тра жи вач ких но ви на ра. 
Пра те ћи раз не ка на ле ко ји ма се нео ли бе рал ни ка пи та ли зам уву као у све по ре дру штва 
– по пут ко руп ци је или не бри ге су ста ва за дје цу – Жи ца се на ро чи то фо ку си ра на дра му 
рад ни штва и ме ха ни зме ко ји ма оно по ку ша ва пре жи вје ти у си ту а ци ји де ва ло ри за ци је 
ра да. Ка да Со бот ки ни луч ки рад ни ци гле да ју про мо тив ни ви део о бла го да ти ма ме ха-
ни за ци је у еу роп ским лу ка ма, ко ја рад ни ке за мје њу је стро је ви ма, њи хов пре да вач 
ни је свје стан ка ко им ти ме по дје љу је по сљед њу по маст. При ка зу ју ћи кон теј не ри за-
ци ју ко ја сма њу је по тре бу за луч ким рад ни ци ма, се ри ја уни вер за ли зи ра про цес про-
па да ња ра да као из у мр ле основ не ври јед но сти ка пи та ли зма на ци је ли за пад ни сви јет7. 

Се ри ја отво ре но опи су је на чи не на ко је си стем же ли скр ши ти мо гућ ност осна жи-
ва ња рад ни штва – од ФБИ-а, ко ји ра ди је про га ња син ди ка те не го кри ми нал це, до 
по ли тич ког за не ма ри ва ња – при ка зу ју ћи рад ни ке као „љу де ко ји су од јед ном ври је-
ди ли ма ње” јер „мо жда 10–15 по сто ста нов ни штва ви ше ни је по треб но еко но ми ји”.8 
Сим па ти зи ра с њи ма, по ка зу ју ћи нам њи хо ву сва ко дне ви цу и ме ђу соб ну со ли дар ност, 
њи хо ву мо ти ва ци ју за по сје до ва њем рад них мје ста а не нов ца. По Сај мо ну, од 1981. и 
Ре га но вог уки да ња дру штве ног уго во ра из ме ђу ка пи та ла и син ди ка та у ко рист ка пи-
та ла,9 су став сло бод ног тр жи шта ми је ња уло гу рад ни ка из про из во ђа ча у ло по ва, јер 
му је још је ди но та уло га оста ла на рас по ла га њу (Лон чар, 2011).10 Та ко се, уз гу би так 
по сло ва, људ ски ин те гри тет рас тва ра на ви ше на чи на: кроз по ру ку ка пи та ла да је 
ва жни је ула га ти у ства ри не го у љу де – кри јум чар „Грк” ка же Со бот ки да си „ку пи не-
што опи пљи во” нов цем ко јим га пла ћа, умје сто да га ула же у син ди кат. Та ко ђер и кроз 
ко мо ди фи ка ци ју и објек ти ви за ци ју ме ђу људ ских од но са јер се љу ди ма тр гу је (до слов но 
и ме та фо рич ки) те кроз гу би так со ли дар но сти, не кад нај ја чег оруж ја рад ни штва, ко је 
са да по ста је по ли гон за тра гич но стра да ње.

7 Зна ко ви то је да обје глав не на ра тив не ли ни је дру ге се зо не – тра га ње за по ри је клом про сти тут-
ки у Еу ро пи и тра га ње за по ри је клом кри јум ча ре не ро бе – за вр ша ва ју на не по сто је ћој адре си: 
цир ку ла ци ја ка пи та ла је не про зир на на ци је лом пла не ту.
8 Fe sti val of Dan ge ro us Ide as 2013: Da vid Si mon – So me Pe o ple are Mo re Equ al than Ot hers (2013), из во ди 
до ступ ни у: Si mon (2013).
9 „До са да шње бла го ста ње је омо гу ћи ла рав но те жа сна га из ме ђу ка пи та ли ста и син ди ка та ко ја је 
се по сти за ла њи хо вом стал ном бор бом, али ни јед на стра на ни је до би ва ла рат, не го са мо бит ке. 
Кроз ту бор бу је ка пи та ли зам по стао функ ци о на лан јер је дру штве ни им пулс био у ње му угра ђен 
сна гом бор бе за рад нич ка пра ва, не што у че му су сви сло је ви дру штва има ли удје ла, сви су ди је-
ли ли до бит... Де мо ни за ци ја син ди ка та је би ла за па њу ју ће по стиг ну ће по ли тич ке не ми ло сти на 
За па ду” (Si mon, Fe sti val of Dan ge ro us Ide as 2013…, 2013).
10 Те за из Лон чар (2011): „Си стем је не ка да шњим про из во ђа чи ма оста вио је ди ну уло гу у ко јој су 
му још по треб ни: уло гу ло по ва.”
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Жи ца очи то жа ли за фор ди стич ком еко но ми јом у ко јој је рад имао ври јед ност, рад-
ник по што ва ње, а про фе си о нал ни успјех је био ве зан уз рад ну ети ку. Што ви ше, рад на 
ети ка се ви ше ци је ни у иле гал ној до ме ни не го у ле гал ној. У ус по ред ној мон та жи у епи-
зо ди „The Pa ger”, по ли циј ски шеф тра жи од де тек ти ва да ра ни је кре ну у ра ци ју, зна ју ћи 
да ће ти ме упро па сти ти ис тра гу о ше фо ви ма gang-a, а да би одр жао при вид успје шне 
ста ти сти ке ри је ше них слу ча је ва. У сље де ћој сце ни ше фо ви нар ко бан де до ла зе у „Ја му” 
по ди је ли ти сво јим чла но ви ма но вац за до бро оба вљен по сао. У кри ми нал ној ор га ни-
за ци ји, сви су ње зи ни чла но ви мо ти ви ра ни, од улич них про да ва ча до „вој ни ка”, јер 
зна ју да ће до би ти про мак ну ће за до бар рад или ме так ако по гри је ше. У по ли ци ји и 
дру гим ле гал ним су ста ви ма, ко ји су из гу би ли сво је ја сне (дру штве не) ци ље ве, љу ди се 
му че с мо ти ва ци јом и рад ном ети ком. Тех нич ки, тај про блем је ла ко рје шив: ка да гра-
до на чел ник Кар че ти уки не ла жи ра ње ста ти сти ке сви се по ли цај ци зду шно при хва ћа ју 
сво га по сла, по ка зу ју ћи да љу ди же ле ра ди ти, али мо ра ју има ти и ја сне кри те ри је јер 
је ди но та ко су став мо же би ти „про из во дан”. Раз ли ка ста рог и но вог ка пи та ли зма је 
окрут на и ја сна: док иле гал ни су став укла ња не спо соб не чла но ве, ле гал ни по др жа ва ју 
вла да ви ну по лу ком пе тент них ме ди о кри те та до пу шта ју ћи да про ђу не ка жње но. 

Маркс је пред ви дио да ће, у сво јој ка сној фа зи, ка пи та ли стич ки си стем по че ти 
кон зу ми ра ти струк ту ре ко је га одр жа ва ју. Да ће, окрут но шћу, гу ра ти рад ни ке још ду-
бље у ду го ве и си ро ма штво, ума њу ју ћи спо соб ност др жа ве да за до во ља ва по тре бе 
гра ђа на. И да ће по ли ти ка у ка сној фа зи ка пи та ли зма би ти под ре ђе на еко но ми ји, 
во де ћи к то ме да по ли тич ке стран ке гу бе ства ран по ли тич ки са др жај, по ко ра ва ју ћи 
се на ред ба ма и нов цу гло бал ног ка пи та ли зма (Marx, 1969: Пред го вор). Опи сав ши сви-
јет оства ре ња ове прог но зе, Жи ца је по ка за ла крај ње по сље ди це нео ка пи та ли зма 
ко је су про шле ис под ра да у дру штве ним ана ли за ма: ис под рад нич ке кла се по сто ји 
још јед на кла са. То је кла са су вре ме них „па ри ја”, не ви дљи вих љу ди ко ји жи ве у еко-
су ста ву упо ра бе и про да је нар ко ти ка, а ко ји не про из во ди ни шта, чак ни услу ге, не го 
по ла га ну смрт. Под сјет ник на ге то и за ци ју те пот кла се је ка дар из шпи це у ко јем ди лер 
раз би ја над зор ну ка ме ру, али, за раз ли ку од ка дра из епи зо де сни мље ног из по зи ци-
је ди ле ра, ка дар у шпи ци ви ди мо из ра кур са оно га ко ји гле да кроз ка ме ру. Не ра ди се 
са мо о то ме да нар ко сви јет не же ли би ти ви ђен ка ко би са крио кри ми нал, не го о то ме 
да ни ле гал ни су ста ви не же ле ви дје ти ње га, да је ње гов за да так оста ти не ви дљив, 
са кри ти чи тав сви јет ре ал них љу ди и при род них до ба ра чи јим се ре сур си ма ка пи тал 
хра ни по пут ги гант ског па ра зи та.

Мо је име ни је мо је име. 
„Грк”, шеф до ба вља ча дро ге

По зна та је те за да ка пи та ли зам же ли по сје до ва ти сред ства за про из вод њу кул тур-
них до ба ра, та ко да, при мје ри це кроз фил мо ве и ТВ се ри је, глав не ан та го ни сте при-
ка зу је као по је дин це са злим на мје ра ма. Та ко ко ри сти утје шну ме то ду при су ства „глав-
ног зло чин ца”, али јас Ве ли ког Зли ков ца, по ко јој су став оста је имун на оп ту жбе. У 
Жи ци је на си ље си стем ско, у њој је ан та го нист „ко лек ти ван“ а онај ко ји се мо же из дво-
ји ти као „глав ног“ учи ни ла је – без и ме ним. Пре мре жен ве за ма по ци је лом сви је ту, 
„ве ле тр го вац“ нар ко ти ци ма, Грк је нај ви ше ран ги ра ни кри ми на лац у се ри ји, не у хва тљив 
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као фик тив ни но вац. Ра ци о нал но окру тан и се би чан, он је Зли ко вац ко ји утје ло вљу је 
гло бал ност и ап стракт ност ка пи та ли зма – он има „мно го раз ли чи тих па со ша”.11 Сва ком 
сво јом ми ну том Жи ца од у зи ма сна гу ста ром ар гу мен ту ли бе ра ли зма о „особ ној од го-
вор но сти” чо вје ка за по бољ ша ње, или по гор ша ње, ње го вих жи вот них увје та, те од-
ва жно пре ба цу је од го вор ност на функ ци о ни ра ње еко ном ског су ста ва.

За ау то ре Жи це, рје ше ње се не на зи ре ла ко: си ту а ци ја ни жих кла са се не ће про ми-
је ни ти „све док са сто ла па да до вољ но мр ви ца за пре хра ни ти си ро ма шну ве ћи ну” 
(Si mon у: King, 2006). Сај мон не вје ру је да ин сти ту ци је оп сјед ну те оли го ка пи та лом 
мо гу би ти ре фор ми ра не уну тар се бе, осим ако не пад ну у те шку еко ном ску де пре си ју.12 
То не зна чи да Жи ца, се ци ра ју ћи тру ло тки во дру штва, про пи ту је те ме ље ка пи та ли зма, 
не го ње гов рас кид дру штве ног уго во ра по ко јем се до бро би ти ка пи та ли зма не ди-
стри бу и ра ју до ра зум не мје ре на све чла но ве дру штва.13 То чи ни на ро чи тим на гла ском 
на про пи ти ва ње по сље ди ца ра за ра ња дру штве не со ли дар но сти. 

Док Мар ло раз ми шља крат ко роч но, во ђен ис кљу чи во вла сти тим ин те ре сом, Проп 
Џо дје лу је у ци љу ду го роч не про фи та бил но сти ра зних нар ко бан ди, и за ла же се за 
њи хо ву „су рад њу” (Co-Op) ко ја им пру жа си гур ност од по ли ци је и по сао без на си ља. 
Раз ли ка је то из ме ђу вла да ју ћег и ху ма ни јег об ли ка ка пи та ли зма: „На кра ју смо то на-
пу сти ли и по вје ро ва ли у иде ју да... тр жи ште зна нај бо ље, до точ ке да се да нас ли бер-
та ри ја ни зам у мо јој зе мљи озбиљ но сма тра ин те ли гент ним мо де лом по ли тич ке ми сли. 
То ме за пре па шћу је. Љу ди ка жу ’не тре ба ми ни шта осим мо је спо соб но сти да за ра дим 
но вац. Ни сам по ве зан са за јед ни цом. Не за ни ма ме ка ко су из гра ђе не це сте, не за ни-
ма ме ода кле до ла зе ва тро га сци, не за ни ма ме тко обра зу је дру гу дје цу осим мо је 
дје це’. То је три јумф са мо љу бља... То је на про сто по хле па. Не спо соб ност да се ви ди да 
смо сви по ве за ни”, ка же Сај мон.14 Жи ца не не ги ра људ ску при ро ду у ко јој је по хле па 
те мељ ига ра у ко ји ма љу ди су ра ђу ју, ка ко је ег закт но по ка зао Фон Ној ман (у: Те о ри ја 
ига ра и еко ном ско по на ша ње, 1944), не го се ра ди о то ме да се при мје не мо де ли ко ји ма 
се по хле па кро ти и та ко оси гу ра пра вед ни ја рас по дје ла. Се ри ја не опи су је рад ни ке 
ко ји же ле по ди ћи ре во лу ци ју, не го по тла че не ко ји се бо ре за ег зи стен ци ју уну тар по-
рет ка. За то Си мон сма тра да је ну жно об но ви ти дру штве ни уго вор из ме ђу ка пи та ла 
и ра да ка ко не би до шло до то га да „не тко по диг не ци глу јер, зна те, ка да су љу ди при-
ти сну ти до кра ја, уви јек се по ја ви не ка ци гла” (у: Mul hol land, 2014).

11 Је ди ни па сош ко ји се ја сно ви ди је онај Ре пу бли ке Хр ват ске, као сим бол не ва жне ег зо тич не 
др жа ви це.
12 Деј вид Сај мон у ко мен та ри ма на текст М. Игле си ја са (2008).
13 Из Сај мо но вог го во ра на Fe sti val of Dan ge ro us Ide as 2013. про из ла зи да Сај мон ни је со ци ја лист, 
не го ре фор мист ка пи та ли зма те да је Жи цом хтио по ка за ти да се у ге то и за ци ји дру штве них кла са 
кри је при ли ка за „цр ну еко но ми ју” јер да се ка пи та ли сти при др жа ва ју дру штве ног уго во ра за 
до бро бит свих, не би би ло по тре бе за по ли тич ком ко руп ци јом, тр го ви ном же на ма или дро гом.
14 Fe sti val of Dan ge ro us Ide as 2013, го во ре ћи о „ли бер та ри ја ни зму као со ци о пат ској иде о ло ги ји” 
Сај мон ка же ка ко је „згро жен иде јом да ће тр жи ште ри је ши ти ства ри као што су оне чи шће ње 
око ли ша, или ра сне по дје ле или про бле ме школ ства и за по шља ва ти ге не ра ци је рад ни ка у еко-
но ми ји ко ја се ми је ња; иде ја да ће тр жи ште ри је ши ти све бри ге чо вје чан ства и при том мак си ми-
зи ра ти про фит је дје ти ња ста. Али се о њој и да ље стра стве но рас пра вља у мо јој зе мљи, док и 
да ље то тал но про па да мо” (Co hen, 2013).
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(Бе)сми сао кра ја

(...) Сво јом зад њом епи зо дом, Жи ца по твр ђу је свој ци нич ни став о ре фор ми стич кој 
на ди – сва ки лик ко ји је про тје ран или уби јен уред но се за мје њу је ње го вом но вом, мла-
ђом, вер зи јом. Сид нор по ста је но ви Мак нал ти, Кар вер но ви Да ни јелс, Мајкл пљач ка 
ди ле ре умје сто Ома ра, а Дју ки иде Баблсо вим сто па ма ови сни ка. Иа ко је особ но спа се-
ње мо гу ће, ствар на про мје на цје ли не ни је, јер дру штвом вла да ци клич ка при ро да ин-
сти ту ци ја под чи јим утје ца јем су исте људ ске при че по но во ис при ча не с но вом ге не-
ра ци јом ли ко ва у не пре кид ном кру же њу до брог, ло шег и још го рег. Ту фи ло зо фи ју 
„вјеч ног вра ћа ња истог” се ри ја по ка зу је и струк ту рал но, по ве зу ју ћи пи лот-епи зо ду са 
зад њом: де тек ти ви Банк и Грегс ис тра жу ју убој ство на истом мје сту на ко јем је уби је на 
пр ва жр тва у пи ло ту. „Ево га сад”, Банк ка же Ки ми оно што је уви јек го во рио Мак нал-
ти ју, „ста ло ти је ка да ни је на те би да ти бу де ста ло”. У по ли циј ским се ри ја ма, ло ши су 
мом ци ухва ће ни јер се те се ри је те ме ље на вје ри у функ ци о ни ра ње ин сти ту ци ја ко је 
ка жња ва ју зло чи не. Бу ду ћи да у Жи ци те вје ре не ма, стал но се пи та мо тко су уоп ће 
ло ши мом ци и зна чи ли ишта њи хо во ухи ће ње. Гдје је он да прав да, пи тат ће се гле да тељ.

Пра вед ност и ка зна су бли ми ра не су у иде ји кар мич ке смр ти (али јас, Суд би не у 
кла сич ној тра ге ди ји): слав ног Ома ра убио је Ке нард, кли нац од де се так го ди на ко ји га 
је на по чет ку се ри је, оча ран њи ме, ими ти рао у игри с дру гим клин ци ма, а Снуп је убио 
Мајкл, ко ри сте ћи тех ни ку ко ју га је она са ма на у чи ла, свје сна да „за слу ге не ма ју ве зе 
с убој стви ма“, ни са чим. Пре мре же ност мо ти ва у Жи ци ја сно су ге ри ра да је сват ко од-
го во ран за ши ре дру штве не про бле ме јер чак и оно што се чи ни „иро ни ја ма жи во та” 
за пра во су ка у зал ни кру го ви људ ског дје ло ва ња под при ти ском дру штве них су ста ва. 
Но, и у њи ма још уви јек оста је про сто ра за „не по бје ди ву ра дост жи вље ња” (Camp bell, 
1973: 28) и сми сао по је ди нач них дје ло ва ња. У свр ше ци ма свих се зо на по сто ји ба рем 
је дан ка дар ко ји опи су је успјех љу ди ко ји су упа ли ли искру у тој тми ни. Жи ца пред ла-
же бор бу по се би као ra i son d’être, на ла зе ћи у њој и во љу за моћ и ху ма ност, из ве де ну 
из тра гич ке при ну де ко ја гла си „пру жај от пор чак и ако знаш да ћеш на кра ју из гу би ти”. 
То је те ра пе ут ски до при нос Жи це – од нас тра жи да не скла ња мо по глед с ру жне исти не 
о на шој дру штве ној зби љи, не го да се су о чи мо с њом. За то нас зад ња се квен ца опет под-
сје ћа на жи вот ну ва жност ира ци о нал них еле ме на та: „Због тво је смо је бе не сен ти мен-
тал но сти са да из гу би ли но вац”, ре ћи ће је дан ганг стер дру го ме на кон што овај упу ца 
убо ји цу свог мр твог при ја те ља. У сви је ту у ко јем је „нор мал но” ра ди по сла уби ти 
сво га уја ка, то је не ра ци о на лан по тез, али је и под сјет ник да под цје њу је мо сен ти мент 
– вјер ност, при вр же ност, љу бав – и ње го ву смр то но сну сна гу. Се ри ја по ка зу је да смо, 
пре зрев ши сен ти мент као „сла бост”, опа сно пре тје ра ли у ци ни зму, да без „ира ци о-
нал не“ при вр же но сти не ма хра бро сти за иде а ли зам ко ји мо же про би ти ста ре па ра-
диг ме јер, у су прот ном, ка ни ба ли зам су ста ва ће са мо ра сти.

Сто га се у зад њој се квен ци на ла зе и нај ту жни ји при зор се ри је, у ко јем се дје чак 
Дју ки дро ги ра, и нај срет ни ји, у ко јем се Баблс из па кла ови сно сти о дро ги поп не у 
се стрин стан, ко нач но при хва ћен на оби тељ ски ру чак. У зад њој се зо ни, Баблсо ву жи-
вот ну при чу је дан пра ви ис тра жи вач ки но ви нар пре та че у ре пор та жу о Баблсо вој бор-
би да над вла да по ра зе. Об ја вом те ре пор та же, ди је ље њем особ не дра ме с јав но шћу, 
Баблс је дао сми сао сво ме жи во ту. Као што је то по ку шао Кол вин с Хам стер да мом или 



255

Сај мон са Жи цом. За раз ли ку од Ве ли ког Ни шта ви ла у Со пра но си ма, пе си ми зам Жи це 
ни ка да не скли зне у ни хи ли зам.

Же ли мо ли уоп ће зах ти је ва ти ви ше?

Ре зо ни ра ју ћи као кул тур но ре ле вант на и дру штве но ан га жи ра на се ри ја – опи су-
ју ћи свој сви јет без мо ра ли зи ра ња или па те ти ке, уви јек с ем па ти јом пре ма чо вје ку, 
био он ди лер, по ли ца јац, или чак по ли ти чар – Жи ца под ри ва кул ту рал ну хе ге мо ни ју 
за ба вљач ке ин ду стри је као ала та вла да ју ће иде о ло ги је. Пре ма те за ма Те о до ра Адор-
на (1938), кул тур ну ин ду стри ју и ње ну за бав ност кон тро ли ра ју ели те да би одр жа ва ле 
дру штве ну па сив ност ње зи них кон зу ме на та. Жи ца же ли би ти под сјет ник на ври јед-
но сти ко је би ин сти ту ци је тре ба ле шти ти ти, а то ви ше не чи не, по пут де мо кра ци је, 
обра зо ва ња, оби те љи, за ко на и људ ских пра ва. Су де ћи по Сај мо но вим ри је чи ма, она 
же ли би ти фо рум за про пи ти ва ње ле ги тим но сти си сте ма: „По ку ша ли смо за ба ви ти али 
не би нас тре ба ло за ми је ни ти за за ба ву. Тру ди ли смо се про во ци ра ти, кри ти зи ра ти и 
де ба ти ра ти... Ни шта се не до га ђа док не уз бур ка те sta tus quo. За нас је то био пр вен стве-
ни циљ”, ка же Сај мон (2008). Сај мон не ми сли да ће се ри ја по мо ћи да се ре фор ми ра ју 
ин сти ту ци је или про гу ра не ки но ви за кон и не ка ко кон крет но про ми је ни дру штво, 
али је по ста ви ла не у год на пи та ња. Исти ни те про бле ме ко је је опи са ла Жи ца ма сов ни 
ме ди ји не же ле адре си ра ти јер су дио кул ту ре ко ја по се же за ла ким рје ше њи ма: „Ужи-
ва мо да нас се про во ци ра и за го ли ца, али се опи ре мо бол ним ис тра жи ва њи ма про-
бле ма ко ји би мо гли на кра ју до ве сти до то га да пре по зна мо сво је про бле ме, што је 
нај ва жни ји и пр ви ко рак к њи хо вом рје ша ва њу” (Si mon, 2008). Сај мон на ла зи за до вољ-
шти ну у то ме да „ако од ре ђе ни по сто так љу ди про зре по ли ти ча ре ка ко мла те пра зну 
сла му и обе ћа ва ју нео ства ри во па се из вла че на ло ше увје те ко је су на сли је ди ли, да ће 
им ре ћи: ‘Се реш!’” (у: Rot hkerch, 2002) – а то је у рјеч ни ку Жи це де фи ни ци ја про свје ти тељ-
ства. Сна жна со ци о ло шка ана ли тич ност чи ни Жи цу дје лом ко је нас же ли под сје ти ти 
да су не у спје си по ли тич ког су ста ва на ши не у спје си – да мо ра мо зах ти је ва ти ви ше, од 
во ђа тра жи ти од го вор ност, а од се бе да ми сли мо сво јом гла вом. И ко нач но под у зме мо 
кон крет не ак ци је за рје ша ва ње про бле ма ра зор не не јед на ко сти јер ина че се бе са мо 
„удоб но одр је шу је мо од оно га што је те мељ но мо рал ни из бор: је смо ли сви у ово ме 
за јед но или ни смо?” (Si mon, 2013). На ро чи то илу зи јом да смо не што под у зе ли за то што 
смо од гле да ли кри тич ки-про во ка тив ну ТВ се ри ју. 

Жи цу је мо гу ће са гле да ти с мно го раз ли чи тих аспе ка та, од ко јих су не ки ов дје тек 
до так ну ти, а не ки ни то. За та ко ви ше слој ну се ри ју мо же се до да ти још мно го, или са мо 
– re spect!
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