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ИВАН БА ЗР ЂАН

„ПРА ВИ ДЕ ТЕК ТИВ” 

Грч ка тра ге ди ја на нео но ар на чин

Нај ве ћи кри вац за по ја ву са вре ме не де тек тив ске при че је Ед
гар Алан По и ње го ва при по вет ка „Уби ства у ули ци Морг” (1841). 
По ов обра зац пре у зи ма ју и про ши ру ју Ар тур Ко нан Дојл и Ага та 
Кри сти, кре и ра ју ћи ли ко ве Шер ло ка Хол мса, Хер ку ла По а роа и 
го спо ђи це Марпл, ко ји по ста ју си но ни ми за сна ла жљи ве де тек ти ве 
ен ци кло пе диј ског зна ња. За раз ли ку од све зна ју ћих, угла ђе них и 
без гре шних де тек ти ва, по чет ком два де се тих го ди на два де се тог ве ка 
по ја вљу је се но ви жа нр кри ми ро ма на – твр до ку ва ни (hardbo i led) 
кри миро ман. Овај жа нр из не дри ће ам би ва лент не де тек тив ске 
лич но сти, ко је ни су увек скло не џен тлмен ском по на ша њу, не го су 
вр ло че сто по роч ни и остра шће ни ка рак те ри. Та ко ђе, јед на од њи
хо вих бит них од ли ка је сте то да не ре ша ва ју сво је зло чи не са мо 
сна гом сво га ин те лек та, већ мно го че шће прав ду ис те ру ју упо тре
бом оруж ја и си ро вом фи зич ком сна гом.

По ја ва тер ми на твр до ку ва не кри мипри че ве зу је се за Ке ро ла 
Џо на Деј ли ја и ње го ву при чу „The fal se Bur ton Combs”, об ја вље ну 
1922. го ди не у пет па рач ком ма га зи ну Цр на Ма ска. Али Ке рол Џон 
Деј ли ни је чо век ко ји је про сла вио твр до ку ва ни кри миро ман на 
пла не тар ном ни воу, већ та за слу га при па да Де ши је лу Хе ме ту и 
Реј мон ду Чен дле ру. Ова два пи сца су уз по моћ фик тив них ли ко ва 
Се ма Спеј да (Мал те шки со ко) и Фи ли па Мар ло уа (Ве ли ки сан) на
пра ви ла про то тип но вог де тек ти ва. По пу лар ност књи га Де ши је ла 
Хе ме та и Реј мон да Чен дле ра усло ви ла је да њи хо ва де ла бр зо за
жи ве на ве ли ком плат ну, што је до ве ло до по ја ве и но вог филм ског 
прав ца – но ар фил ма (film no ir).
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Но ар филм је сво је злат но до ба имао у Хо ли ву ду то ком че тр де
се тих и пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, а филм ске ве ли чи не 
по пут Џо на Хју сто на (Мал те шки со ко1, 1941), Ха у арда Хокса (Ве
ли ки сан, 1946), Фри ца Лан га (Же на на про зо ру, 1944, Скар лет на 
ули ца, 1945), Би ли ја Вајл де ра (Бу ле вар су мра ка, 1950, Дво стру ка 
об ма на, 1944), Ор со на Вел са (Гра ђа нин Кејн, 1941, Тре ћи чо век, 
1949, До дир зла2, 1958) и Ал фре да Хич ко ка (Стран ци у во зу, 1951) 
све до че да су се и вр ло озбиљ ни ре ди те љи ба ви ли жа нр ом на ко ји 
да нас мно ги гле да ју са по до зре њем. Но ар филм те мат ски да нас 
мо жда де лу је на ив но, али мо же мо га сма тра ти и ре во лу ци о нар ним 
по кре том у филм ској исто ри ји, ко ји се ме ђу пр ви ма усу дио да за
гре бе ис под те пи ха и из ву че оно нај мрач ни је из љу ди.

На кон но ар ре не сан се и по ла ког за ми ра ња овог сна жног та
ла са, те ма ти ка но ар фил ма пре жи вља ва и до жи вља ва ра зно ли ке 
ме та мор фо зе у ви ду но вог филм ског фе но ме на – нео но а ра. Нео но ар 
фил мо ви ма сма тра ју се сви они фил мо ви ко ји хро но ло шки не при
па да ју из вор ном жан ру, али ко ји те мат ски и ор га ни за ци о но по чи ва
ју на тра ди ци ји ноар филма. Ре пре зен та тив ни при ме ри овог жан ра 
су Са му рај Жа на Пје ра Мел ви ла, Ки не ска че тврт Ро ма на По лан
ског, Так си ста Мар ти на Скор се зеа, Пла ви со мот Деј ви да Лин ча, 
Улич ни пси и Пет па рач ке при че Квен ти на Та ран ти на, Ноћ не хро
ни ке Де на Ги лр о ја.

Се ри ја Пра ви де тек тив (обе се зо не), ко ја при па да нео но ар 
жан ру, мо же се од ре ди ти као ево лу ци о ни амал гам ко ји са др жи 
еле мен те твр до ку ва них кри миро ма на, но ар фил мо ва3 и кла сич
них хо рор при ча. 

У кон тра сту са уо би ча је ним сим бо лич ким обра сцем но ар 
фил ма, у две рад њом и на ра ци јом не по ве за не се зо не се ри је Пра ви 
де тек тив се, уме сто као уса мље ни ан ти ју на ци ме лан хо ли ци, де
тек ти ви увек ја вља ју као парт не ри. У пр вој се зо ни се стогa ли ко ви 
Ра ста (Ме тју Ме ко на хи) и Мар ти ја (Ву ди Ха рел сон) не ким сво јим 
осо би на ма укла па ју у ка нон но ар фил ма, док дру гим же сто ко исту
па ју из ње га. На пр ви по глед, Раст нам де лу је као кла си чан ка рак
тер но ар фил ма – рас тр зан и не сре ђен при ват ни жи вот, шо пен хау
е ров ска пе си ми стич ка раз ми шља ња и цр на пер цеп ци ја ре ал но сти 
су осо би не ко је овог ју на ка чи не кла сич ним но ар ли ком. Али с 
дру ге стра не сна га ње го вог из у зет ног интелeк та при бли жа ва га 

1 Филм ко ји не зва нич но пред ста вља по че так но ар ере.
2 Филм ко ји не зва нич но пред ста вља крај но ар ере.
3 У да љем тек сту по јам твр до ку ва ни кри миро ман си но ним но ће се из

јед на чи ти са тер ми ном но ар филм, те то ком чи та ња тек ста не тре ба обра ћа ти 
па жњу на то ко ји се од ова два тер ми на ко ри сти, по што у раз во ју тек ста има ју 
исто зна че ње.
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ју на ци ма ро ма на Ар ту ра Ко на на Дој ла и Ага те Кри сти. У но ар фил
мо ви ма де тек тив обич но ре ша ва слу чај сво јом брит ко ум но шћу и 
чи ње ни цом да га је те шка жи вот на шко ла на у чи ла да бу де пре пре
ден и спре ман на сва ка кве сми ца ли це. Рет ки су при ме ри но ар де
тек ти ва где ју на ци пле не сво јом еру ди ци јом и ви со ким обра зо ва њем 
као Раст у се ри ји Пра ви де тек тив.

С дру ге стра не, Мар ти је про тив те жа увек мрач ном и цр но
ми сле ћем Ра сту, те је сто га пот пу но не ти пи чан лик твр до ку ва них 
ро ма на. По ро дич ни чо век, знат но ин те лек ту ал но сла би ји од Ра ста, 
Мар ти пред ста вља про сеч ног Аме ри кан ца, ко ји, за раз ли ку од увек 
на кав гу и ре вол ве ра шки об ра чун спрем них уса мље них но ар рен
џе ра, ни је рад да кад год за тре ба ста ви гла ву у тор бу, јер га код 
ку ће че ка про то тип аме рич ког сна – же на са по ро ди цом. Је ди на 
ствар ко ја Мар ти ја при бли жа ва но ар ли ко ви ма, и ко ја ујед но ње гов 
лик чи ни и мал ко ли це мер ним (вр ло бит на осо би на но ар ли ко ва!) 
је сте то што он, иа ко ду бо ко ве ру је у аме рич ки сан, овај сва ко днев
но из не ве ра ва сво јом пре љу бом са мла дом и за но сном ко ле ги ни цом. 

У дру гој се зо ни сви ис тра жи те љи – Реј Вел ко ро (Ко лин Фа
рел), агент Бе зи ре дес (Реј чел Ме ка дамс) и Пол Ву дру (Теј лор Кич) 
– пот пу но се укла па ју, због сво је там не про го не ће про шло сти, очај
ног по ро дич ног жи во та и цр ног по гле да на свет, у ка луп ју на ка 
твр до ку ва них ро ма на. По ред оче ки ва них ка рак тер них осо би на 
де тек ти ва, дру га се зо на Пра вог де тек ти ва има и још јед ну ва жну 
од ли ку кла сич ног но ар фил ма, а то је да услед све оп ште амо рал
но сти и по роч но сти ју на ка и лик кри ми нал ца мо же из гле да ти 
че сти то. У Пра вом де тек ти ву де ша ва се не што слич но као у Ко
по ли ном Ку му, где се гле да лац, због до па дљи ве глу ме и чвр стих 
ка рак тер них осо би на кри ми нал ца, по и сто ве ћу је са њи ма и на ви
ја за њи хов оп ста нак, јер су штин ска од ли ка но ар за пле та је да су 
сви ју на ци, на овај или онај на чин, ло ши. Та ко Френк (Винс Вон), 
ганг стер ко ји, по ред то га што се ба ви мут ним рад ња ма, ни ка да, 
па ни ка да је зао, ни је не пра ви чан, ис пли ва ва као по тен ци јал но 
до па дљив ју нак. Ти ме ње гов ка рак тер по чи ва на чу ве ном но ар по
сту ла ту да је он си мул та но и из вор и под но си тељ зла. Али Френк 
нам де лу је по ште но и због чи ње ни це да тво рац се ри је Ник Пи цо
ла то, сле де ћи уста ље ни но ар обра зац де ми то ло ги за ци је, же ли да 
по ка же да нај о па сни ја ствар на све ту ни је не ки обич ни град ски 
ма фи јаш, већ да су мно го го ри љу ди иза ку ли са, ко ји су ду бо ко 
уко ре ње ни у власт и др жав ни апа рат – гра до на чел ни ци, се на то ри, 
кон гре сме ни, су ди је, све ште ни ци. 

Дру ги до бар ин ди ка тор слич но сти Пра вог де тек ти ва са твр до 
ку ва ним за пле ти ма је сте ор га ни за ци ја на ра ци је. Нај че шћи об лик 
на ра ци је у овом жан ру је сте при по ве да ње у пр вом ли цу јед ни не. 
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Као до бар по зна ва лац но ар жан ра, Пи цо ла то пр вој се зо ни да је об лик 
ин тер вјуа, или бо ље ре ћи по ли циј ског са слу ша ња, чи ме се не од
сту па од пр во бит не на ра тив не Ich фор ме, јер су глав ни ју на ци 
Мар ти и Раст при ну ђе ни да ис по вед но ис при ча ју до га ђа је. Та ко ђе, 
вр ло би тан еле мент на ра тив не но ар ком по зи ци је је сте раз би ја ње 
ње ног ли не ар ног то ка, чи ме се до би ја на уз бу дљи во сти и не пред
ви ди во сти фил ма, а ор га ни за ци ја на ра ти ва пр ве се зо не, са че стим 
ре тро спек ти ва ма и по не кад крат ким упли вом гла са на ра то ра пре ко 
ви зу ел них сце на, од ли чан је при мер по што ва ња тра ди ци је. Бит на 
став ка је и да се на ра ци ја у твр до ку ва ним ро ма ни ма нај че шће 
ор га ни зу је око не ког те шког зло чи на, обич но уби ства, ко је је из
ве де но на не у о би ча јен на чин. Обе се зо не ис пу ња ва ју овај услов, 
с тим да у пр вој раз лог за уплив окулт них еле ме на та тре ба тра жи ти 
у по дат ку да но ар филм јед но од сво јих глав них упо ри шта про на
ла зи у не мач ком екс пре си о ни стич ком фил му (Ро берт Ви не, Ка би
нет док то ра Ка ли га ри ја, 1920. и Фриц Ланг, М, 1931).

Ме сто од ви ја ња рад ње у но ар фил мо ви ма је увек град, док је 
рад ња вре мен ски нај че шће сме ште на у ноћ. Ова ква хро но топ ска 
ор га ни за ци ја нај ви ше од го ва ра остра шће ним и по роч ним ју на ци
ма, ко ји се кре ћу по озло гла ше ним ба ро ви ма, коц кар ни ца ма, стрип
тиз клу бо ви ма, жи ве у јеф ти ним и мрач ним хо те ли ма и оскуд но 
опре мље ним при ват ним ста но ви ма. У пр вој се зо ни но а ров ски хро
но топ се по шту је ре ла тив но, јер се рад ња не од ви ја увек но ћу, чи ме 
Пи цо ла то пра ви леп от клон од тра ди ци је, до ка зу ју ћи да де мо ни 
мо дер ног све та ни су сме ште ни са мо у та му. Из ме шта њем рад ње 
из гра да у ру рал не и сла бо на се ље не пре де ле Лу и зи ја не Пи цо ла то 
пр ву се зо ну при бли жа ва и тра ди ци ји кла сич не хо рор при че4, ко ју 
нај че шће за ни ма ју изо ло ва не и окулт не за јед ни це. Дру га се зо на 
та ко ђе на ру ша ва вре мен ску кон стан ту но ар фил мо ва, али, за раз ли
ку од пр ве се зо не, чи тав глав ни ток рад ње од ви ја се у гра ду ти пич
ном за но ар филм – ин ду стриј ски цр ном и ко рум пи ра ном Вин чи ју.

Иа ко је пр ва се зо на по сти гла да ле ко ве ћи ко мер ци јал ни и кри
тич ки успех, дру га, за ко ју је по стао по мо дан оби чај да се ни по
да шта ва, знат но ви ше по чи ва на твр до ку ва ним осно ва ма. То се 
нај бо ље огле да у фа та ли стич ким суд би на ма ју на ка5, ко ји, ан ти гон
ски, упр кос стро гим дру штве ним за бра на ма, по ку ша ва ју да ура
де ма кар не што ис прав но у сво јим про ма ше ним жи во ти ма. Та квим 

4 Meђу име ни ма пи са ца ко ји су ути ца ли на Пи цо ла та то ком кре и ра ња се
ри је, по ред име на Реј мон да Чен дле ра, ис ти чу се и име на чу ве них хо рор ау то ра 
Ха у ар да Лав краф та и То ма са Ли го ти ја. 

5 Пр ва се зо на из не ве ра ва упра во овај вр ло ва жан по сту лат но ар фил мо ва, 
ко ји би, да је био укљу чен у пр ву се зо ну, учи нио да епи зо де не бу ду са мо ја ко 
до бре не го и са вр ше не. 
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по ступ ци ма они се при бли жа ва ју ју на ци ма кла сич не грч ке тра ге
ди је, ко ји ма је не мо гу ће да утек ну сво јој злој ко би.

За крај нам оста је са мо да ка же мо да Пи цо ла то, као идеј ни 
тво рац се ри је Пра ви де тек тив, пра ви за и ста убе дљив и ве ро до сто
јан омаж на ра ти ви ма ка рак те ри стич ним за твр до ку ва не кри миро
ма не. Та ко ђе, ре ак ту а ли за ци јом ис кли ше и ра них те ма и осве жа ва
њем жан ра не ким не ка рак те ри стич ним по ступ ци ма он по ку ша ва 
да ове шта лој фор ми да но ву екс пре си ју. То му и по ла зи од ру ке, те 
је сто га се ри ја Пра ви де тек тив из у зет но ак ту ел на и за ни мљи ва 
за ту ма че ње.




