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ВИ ШЕ ПРА ВИ, НЕ ГО ДЕ ТЕК ТИВ
Уби ство је гре шка у тка њу све та. Оно је пот пу ни и крај њи пре кр шај у по рет ку ства-

ри, за то што се оглу шу је о За кон, за то што је на си ље. Жи во ти ње уби ја мо да би смо их 
је ли, ме ђу соб но уби ја ње не ма ве зе са ин стинк том, већ с не чим мно го стра шни јим. На 
смрт се ра чу на, али на уби ство не. Исто вре ме но, оно је симп том, ру па, ра сап кроз 
ко ји мо же мо да ви ди мо не-ред, за стра шу ју ће и нео бја шњи во Ствар но (у ла ка нов ском 
сми слу ре чи). Де тек тив је ту да по пра ви ства ри, да по вра ти по ре дак, да по пу ни ру пу, 
спо ји или пре мо сти рас цеп и учи ни ства ри глат ким и теч ним по но во. Он је чу вар по-
рет ка, ду ше бри жник, али нај ви ше је ана ли ти чар (ни је слу чај но по ре ђе ње с пси хо а на ли-
зом), ко ри сти тра го ве, асо ци ја ци је, ме та фо ре, ома шке у је зи ку, ти пич не гре шке да би 
от крио узрок, да би нас до вео до по чет ка при че чи ји крај је леш, да об ја сни да по сто-
је си стем и ло ги ка у та ко не ло гич ној ства ри ка кво је уби ство. На тај на чин он вра ћа 
ве ру у то да је овај свет са зна тљив и ра ци о на лан, да га је мо гу ће на ра ти ви зо ва ти, да 
се за сни ва на не у мит но сти хро но ло ги је, од но сно сле ду узро ка и по сле ди ца. Ме ђу тим, 
шта ако је сам де тек тив у ха о су, ако је из гу био ве ру у свет, ако у ње го вој лич ној при чи 
има пре ви ше ла ку на ко је ни је мо гу ће по пу ни ти, шта ви ше, шта ако по сто ји за ве ра која 
се ор га ни зу је и ку је про тив ње га и ње го вог успе ха.

Све три се зо не те ле ви зиј ске се ри је Пра ви де тек тив при ча ле су слич ну при чу о 
де тек ти ви ма ко ји ис тра жу ју уби ство (уби ства), али су и са ми у по при лич ном ха о су, у 
го то во без из ла зном по ло жа ју, у не пре кид ном су ко бу са све том. Ин те ре сант но је да 
су у сва кој од се зо на они ис кљу че ни или су на пу сти ли по ли ци ју, де лу ју ма ње-ви ше 
са мо стал но. Њи хо ве лич но сти ису ви ше су не за ви сне и не по слу шне, али и оп те ре ће не 
по тре бом за по нов ним ус по ста вља њем по рет ка. По след ња при ка за на, тре ћа се зо на, 
у том сми слу је нај ра ди кал ни ја јер је де тек тив Вејн Хејз (из вр сни Ма хер ша ла Али) афро-
а ме ри ка нац у ве о ма по де ље ном дру штву у са ве зној др жа ви Ар кан зас. Ипак, пре пре-
ка ра си зма ко ју не пре кид но мо ра да са вла да ва, као да ни је би ла до вољ на ау то ри ма 
се ри је, па су про та го ни сту на чи ни ли и ви јет нам ским ве те ра ном оп те ре ће ним пост-
тра у мат ским стре сним по ре ме ћа јем и ал ко хо ли ча рем. За јед но са сво јим парт не ром 
Ро лан дом Ве стом ис тра жу је уби ство два на е сто го ди шњег де ча ка Ви ла Пар се ла и не-
ста нак ње го ве се стре Џу ли.

Нај зна чај ни ја од ли ка на ра ци је у се ри ји је то што се од ви ја у три вре мен ска пла на: 
ис тра га от по че та 1980. го ди не, ка да се уби ство и до го ди ло, на ста вље на је 1990. го ди-
не кад је по но во отво ре на на кон што су ис кр сли но ви до ка зи, ко нач но и 2015. го ди не 
ка да је филм ска еки па от по че ла но ву ис тра гу о уби ству због то га што су про у ча ва ли 
лан ча ну по ја ву пе до фи ли је на Ју гу, по себ но у Лу и зи ја ни и Ар кан за су. Све би би ло мно-
го лак ше да вре мен ски пла но ви ни су у не пре кид ном пре пли та њу и јук ста по зи ци ји. 
Не ко би мо жда мо гао да по ми сли да је у пи та њу же ља ау то ра се ри је да до да ју трун чи цу 
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ар ти стич ког ре ла тив но јед но став ној при чи, али ства ри су за пра во мно го ком пли ко-
ва ни је јер се ли ко ви ме ња ју кроз вре ме, не са мо фи зич ки, већ и емо ци о нал но и пси хо-
ло шки. Ипак, не ра ди се са мо о ли ко ви ма. И дру штве не окол но сти ме ња ју се у ра спо-
ну од три де сет и пет го ди на. У том сми слу оно што ва жи за нас као гле да о це, у ве ли кој 
ме ри ва жи и за ли ко ве – мо ра мо да по хва та мо и по ве же мо ве зе и де та ље при че да 
би смо је учи ни ли ко хе рент ном, да би смо раз у ме ли ко је, а по себ но због че га, по чи нио 
уби ство.

Лу та ње и пу та ња ко ју Вејн и Ро ланд пре ла зе ка ко нач ном ци љу рас крин ка ва ња 
уби це и за ве ре у ве зи с от ми цом, пре пу на је по сло вич них „цр ве них ха рин ги“, од но сно 
ла жних тра го ва, по гре шно про чи та них зна ко ва, сле пих пу те ва, ста за и бо га за. Они 
слу же као мо не те ко ји ма се ку пу је вре ме да би се ис при ча ла пра ва при ча. Због то га 
ова се зо на Пра вог де тек ти ва, али и обе прет ход не, има ју ви ше до дир них та ча ка с 
та ко зва ним ме та фи зич ким кри ми ћем осте ров ског или пин чо нов ског ти па, не го с кла-
сич ним узо ри ма у ко ји ма је за плет оно што је бит но, а ли ко ви де лу ју не ка ко пло шно, 
дво ди мен зи о нал но.

Оно, да кле, што све три се зо не Пра вог де тек ти ва чи ни је дин стве ним је сте по ме-
ра ње па жње гле да ла ца са зло чи на на лич ну дра му про та го ни ста. Ово мо же мо да пре-
по зна мо и као глав ни узрок по пу лар но сти те ле ви зиј ских фор ма та у по след ње две де-
це ни је. На и ме, раз вој ли ко ва и пра ће ње њи хо вих сло же них жи вот них при ча осно ва су 
за иден ти фи ка ци ју ко ју гле да о ци до жи вља ва ју. Филм ско вре ме, у од но су на оно ко је 
до би ја мо у се ри ји, не у по ре ди во је кра ће и за то се од фил ма зах те ва упе ча тљи ви ја 
„рад ња“. Се ри ја пру жа до вољ но мо гућ но сти ли ку да се раз ви ја, да ме ан дри ра и на тај 
на чин да се при ка же тро ди мен зи о нал ни јим, жи вот ни јим, што, на рав но, омо гу ћа ва лак-
шу и пот пу ни ју иден ти фи ка ци ју. У пр вој се зо ни Пра вог де тек ти ва лич на дра ма про-
та го ни ста (ма е страл ни су би ли Ву ди Хар ле сон и Ме тју Ма ко на хи) био је од нос из ме ђу 
два де тек ти ва, у дру гој је дат дво стру ки од нос про та го ни сте пре ма кри ми нал цу с 
јед не и ко ле ги ни ци с дру ге стра не (не пра вед но пот це ње на en ge ne ral, дру га се зо на је 
обе ле же на бра ву ро зним уло га ма ко је су оства ри ли Ко лин Фа рел, Реј чел Ма ка дамс и 
Винс Вон). У тре ћој је фо кус на лич ној дра ми чо ве ка ко јем је жи вот од ре ђен оним што 
се до го ди ло у ве зи с уби ством Ви ла Пар се ла. Овај зло чин је до вео до мно гих про ме на 
у Веј но вом жи во ту: упо знао је сво ју же ну Аме ли ју док је ра дио на слу ча ју, из гу био је 
и по но во сте као свој по ло жај де тек ти ва у др жав ној по ли ци ји Ар кан за са, да би на по-
слет ку на пу стио сна ге ре да, из гу био је и по но во сте као свог при ја те ља и парт не ра 
Ро лан да. Ипак слу чај је и да ље остао не ре шен. Вејн му је жр тво вао све. Слу чај га је 
про га њао. Мо же се ре ћи да је ње гов жи вот на стао, али се и рас пао због по ме ну тог 
уби ства, та ко да ре ша ва њем слу ча ја Вејн успе ва да по вра ти свој жи вот – да је му сми-
сао, успе ва да се при бе ре и то не са мо он, већ и Ро ланд. Све што се до го ди ло у ње го-
вом жи во ту – ма кар они де ло ви ко ји су нам при ка за ни у се ри ји, по ве за но је с уби ством 
и тек ре ша ва њем те за го нет ке он мо же да се ис ку пи за све што је учи нио по гре шно, 
ко нач но мо же да се по ми ри сам са со бом.

Ме ђу тим, да би ства ри би ле ком пли ко ва ни је и не про зир ни је, на ма се пре до ча ва-
ју сле де ћи про бле ми: Веј но ви про бле ми с пам ће њем, ње гов пост тра у мат ски стре сни 
по ре ме ћај, ње гов ал ко хо ли зам. Све ово пред ста вља пре пре ке да би смо на ра ци ју 
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схва ти ли као ко хе рент ну и пре ци зну, а ње га као по у здан фо кус на ше па жње. Да ли је 
ње го во се ћа ње ре ле вант но, да ли су при че ко је се од ви ја ју у про шло сти баш та кве, то 
су пи та ња ко ја су ау то ри се ри је на мер но оста ви ли отво ре ним. С јед не стра не, мо же 
да се учи ни да су дру штве не окол но сти је ди на пре пре ка ко ју тре ба пре ва зи ћи да би 
се до шло до исти не у слу ча ју уби ства де те та, јер се у чи та вој се ри ји ау то ри игра ју с 
ве ли ким бро јем огра ни ча ва ју ћих иде ја. На при мер, пи та ње ра си зма не до ти че са мо 
Веј на, већ и Ву дар да, ин ди јан ца, аме рич ког ста ро се де о ца, ко ји је пр ви на вод ни уби ца 
и због то га су ро во ка жњен. Тре ба на гла си ти да Брет Ву дард ни је са мо ви јет нам ски 
ве те ран по пут Хеј за, већ је и са ку пљач се кун дар них си ро ви на и не ка вр ста ме сног 
ју ро див ца – сва ка ко на гла шен је ње го ва по ло жај со ци јал ног мар ги нал ца. По ред овог, 
ја вља се пи та ње хо мо сек су ал но сти дру гог „уби це“ То ма Пар се ла, оца уби је ног де ча ка 
и не ста ле де вој чи це, као и пи та ње ла тент не хо мо сек су ал но сти Ро лан да Ве ста (мо же 
да зву чи чуд но, али ово пи та ње се по ста вља у нај ма ње три сце не то ком се зо не). Не 
мо же се из бе ћи пи та ње мо гућ но сти по сти за ња прав де у аме рич ком (али и сва ком 
дру гом) дру штву због дру штве не стра ти фи ка ци је. Бо га ти, по ро ди ца Хојт, пот ку пљу ју 
мај ку и по ли ци ју, те скла ња ју до ка зе. На су прот њи ма си ро ма шни не мо гу да са ста ве 
крај с кра јем, те се чи ни да им и сам жи вот из ми че. Они, на рав но, за ви се од бо га тих. 
Ко нач но, ту је пи та ње рат них ве те ра на јер су оба де тек ти ва, као и Брет Ву дард, уче ство-
ва ли у Ви јет нам ском ра ту. Вик ти ми за ци ја Аме ри ка на ца ве о ма је ка рак те ри стич на и 
ли це мер на кроз чи та ву аме рич ку ки не ма то гра фи ју, али ово пи та ње има дру гу функ ци ју 
у се ри ји, с об зи ром на то да се за кључ на сце на чи та ве се зо не од ви ја у ви јет нам ској џун-
гли где Вејн Хејз пра ти је дан од тра го ва. Све ове ве ли ке те ме, да кле, упле те не су у 
на ра тив, али ни су пре суд не, од но сно ау то ри их не чи не та квим. Они су са мо оки да чи 
за Веј но ву лич ну дра му, за ње го ву по тре бу да по но во по ве же свој жи вот, да га учи ни 
ло гич ним и сми сле ним. Чи ни се ипак да је на гла сак на не чем дру гом. Не тре ба на рав но 
пот це ни ти та ко сна жне спо ља шње фак то ре по пут на ве де них, али чи ни се да је лич на 
при ча оно што од ре ђу је Веј но ву суд би ну. У њу је на рав но упле те но све и због то га је 
про стор за гле да лач ку иден ти фи ка ци ју то ли ко ве ли ки. На из ве стан на чин ово мо же 
да се по сма тра и као усту пак пу бли ци ко ју тре ба осво ји ти, те је згод но из бе га ва ти те ме 
ко је мо гу да иза зо ву упи та ност о ко лек тив ној кри ви ци (од нос пре ма цр ним жи во ти ма, 
од нос пре ма хо мо сек су ал ци ма, аме рич ким ста ро се де о ци ма, си ро ма шни ма, ви јет нам-
ским ве те ра ни ма), али те шке те ме ни су из бег ну те, шта ви ше по све ћу је им се до вољ на 
па жња, по себ но ако сте вољ ни да на ра тив чи та те у том кљу чу. 

Ме ђу тим, по след ња сце на има ве ли ку ва жност упра во због чи ње ни це да су је ауто-
ри се ри је оста ви ли и по ста ви ли на ме сто на ком се на ла зи. Она, ре кло би се, пред ста вља 
до каз да Веј нов, али и би ло чи ји жи вот не мо же да се по сма тра као ко хе рен тан. Дру гим 
ре чи ма, да су це ло ви тост и сми сле ност са мо илу зи ја, као у оним по сло вич ним сце на-
ма хо рор фил мо ва кар пен те ров ског ти па ка да нам се ста вља до зна ња да зло ни је 
уни ште но, већ је са мо тре нут но по ра же но. Вејн је по бе дио, про на шао је уби цу и из гу-
бље ну де вој чи цу, али пи та ње ње го вог жи во та и да ље оста је отво ре но. Гле да но из ове 
пер спек ти ве, по нов но или ма кар ка кво ус по ста вља ње ре да ни је мо гу ће, за тва ра ње 
ру пе и пре мо шћа ва ње про ва ли је је тек при вре ме но, де тек тив ски по сао је тлап ња јер се 
ни кад не за вр ша ва. Ако је рас цеп у ве зи с уби ством Ви ла Пар се ла за ши вен, исто вре ме но 
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ће се отво ри ти но ва два или три зја пе ћа. Чак и ако се не до го де у са да шњо сти, де си ће 
се у про шло сти јер и њу из гра ђу је мо, на ра ти ви зу је мо. Ин те ре сант но је ка ко бу дућ ност 
оди ста ни је те ма Пра вог де тек ти ва ни у јед ној од се зо на. Ако се сад за пи та мо због 
че га је ова се ри ја по сти гла огро ман успех, од го вор се на ме ће сам по се би. Она је отво-
ре но го во ри ла о то ме ка ко из гле да пра ви жи вот не са мо про та го ни ста, већ и свих нас. 
Де тек ти ви су ту би ли са мо па ра ван, на ра тив на об лан да ко ју смо лак ше мо гли да про-
гу та мо. Су шти на је би ла и оста ла при ча о на ма са ми ма. И ту ни шта ни је ве се ло ни 
сме шно.


