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О НАР КО КРА ТИ ЈИ – ИН ФОР МА ТИВ НИ  
OVER DO SE

Ро бер то Са ви ја но, 000: Ка ко ко ка ин вла да све том, пре ве ла Ан ђе ла Ар сић 
Ми ли во је вић, „Ге о по е ти ка”, Бе о град 2014

По зна та је чи ње ни ца да су књи ге, би ло да је реч о они ма ко је ин си
сти ра ју на фак то гра фи ји, би ло они ма ко је при па да ју кор пу су фик ци о нал
них де ла, због оп се га и ду би не са зна ња ко је пру жа ју, као и кри тич ког 
на бо ја ко ји по се ду ју/под сти чу, уме ле пред ста вља ти опа сну и не по жељ
ну по ја ву, из ло же ну оштри ци цен зу ре и/или при ти сци ма јав ног мње ња 
и сва ко вр сних по ли тич ких струк ту ра. Чи ни се да су у овом кон тек сту 
пи сци књи га до ку мен тар не про ве ни јен ци је оп те ре ће ни за ни јан су те жим 
бре ме ном: њи хо ва де ла, већ са мим жан ров ским од ре ђе њем, ја сном уте
ме ље но шћу у ре ал ном све ту, зах те ва ју нео гре ше ње о им пе ра тив исти
ни то сти, оба ве зу да се ли ко ви и до га ђа ји опи са ни у тек сту по ду да ра ју 
са сво јим од го ва ра ју ћим ствар но сним образ ци ма. Си ту а ци ја се до дат но 
усло жња ва уко ли ко пи сац по сег не за ак ту ел ном, шо кант ном и оп скур
ном те мом чи јим се ра све тља ва њем из ми че осло нац све ту о чи јим се 
раз ме ра ма увек го во ри дис крет но, опре зно, у кру гу не ко ли ци не ода бра
них. Упра во је Са ви ја но ства ра ју ћи 000, од ва жни ли те рар ни до ку мен
та рац, из ве штај у ко јем се пре пли ћу син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско са
гле да ва ње нар котр го ви не, ис ка зао свест о све три на ве де не опа сно сти. 
Пр ва је за сно ва на на по тен ци јал ном пре ћут ки ва њу, мар ги на ли зо ва њу 
књи ге ко ја би би ла у ста њу да јав ност, ре че но у ду ху те ме де ла, пре до
зи ра ин фор ма ци ја ма о ге не зи и по сло ва њу нај моћ ни јих свет ских нар ко
пред у зет ни ка. Дру га опа сност, ко је се пи сац под јед на ко при бо ја ва, сво је 
из во ри ште на ла зи у са мој при ро ди исти не, у чи ње ни ци да се она, још 
вар љи ви ја у све ту кри ми на ла, упр кос свим ње го вим на по ри ма, оти ма 
спо зна ји. Tрећа опа сност од но си се на Са ви ја но ву ег зи стен ци јал ну угро
же ност на ста лу услед по ни ра ња ње го вог би ћа у крип тич не то ко ве под
зе мља, на жи вот под не пре кид ном прат њом ка ра би ње ра, на ле те па ра но је 
и да но ноћ ну ум ну оп те ре ће ност нар кокар те ли ма, тран спорт ним ру та
ма, тр го вин ским стра те ги ја ма, за пле на ма, ко рум пи ра но шћу, тор ту ра ма 
и уби стви ма. Упр кос том ра за ра ју ћем деј ству уви да от кри ва них то ком 
ду го го ди шњег, оп се жног ис тра жи ва ња, ко је је Са ви ја на учи ни ло не 
са мо хро ни ча рем зби ва ња не го и хро ни ча рем соп стве не ду ше, пи сац 
ипак не од у ста је од по зи ци је ин сај де ра – „овај свет је ди но мо жеш да 
схва тиш ако га по сма траш из ну тра”. 

Сме ште ност у са мој ср жи та ме нај пре је омо гу ћи ла пи сцу да се 
по дроб ни је упо зна са устрој ством мек сич ке нар косце не: са чи ње ни цом 
да су ита ли јан ски бо со ви пре но си ли сво је по сту ла те но вим ге не ра ци ја ма 
Мек си ка на ца и Ла ти но а ме ри ка на ца, нај су ро ви јим ре гру ти ма у све ту 
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кри ми на ла, спрем ним да вла да ју тр жи шти ма; да је Мек си ко од обич ног 
уз га ји ва ча ма ка и про из во ђа ча опи ју ма пре ра стао у нај сна жни јег ди стри
бу те ра ко ка и на и глав ног кон ку рен та до та да шње си ле Ко лум би је; да је 
је дан по ли ца јац ко ји је хап сио кри јум ча ре и сам ушао у по сло ве тран спор
та ма ри ху а не и опи ју ма упо знав ши се са свим ула зним прав ци ма у САД 
у пе ри о ду ка да кар те ли – ко је је упра во он, Ми гел Ан хел Фе ликс Га љард, 
по зна ти ји као Ел Па дри но, осно вао – ни су ни по сто ја ли. Пи сац ка зу је 
о кла ну Си на лоа, ко ји да нас кон тро ли ше нај ве ћи део нар котр го ви не и 
ди стри бу ци је ко ка и на у САД, о са ве зни штву ње го вог пред вод ни ка Ел 
Ча па са кла ном по ро ди це Бел тран Леј ва и рас ки ду тог са ве за, чи ме се 
по твр ђу је ефе мер ност би ло ка квих од но са у све ту кри ми на ла. Све до чи 
се о ра ту свих нар коор га ни за ци ја про тив јед ног од нај су ро ви јих кла но ва 
– За лив ског кар те ла, о фа ми ли ји Ми чо а кан, стро го устро је ној гру пи ко ја 
функ ци о ни ше као па ра лел на др жа ва бу ду ћи да фи нан си ра про јек те од 
зна ча ја за за јед ни цу, кон тро ли ше сит ни кри ми нал, по сре ду је у ре ша ва њу 
ло кал них сва ђа и уби ра при хо де од ре ке та. Ука зу је се на тр ве ња фа ми
ли је Ми чо а кан са кар те лом Лос Зе тас ко ја су до ве ла до пр ве по ја ве нар
коте ро ри зма у Мек си ку (бом ба шки на пад на трг пун гра ђа на оку пље них 
по во дом про сла ве Да на др жав но сти), чи ме се ујед но озна ча ва крај ста
рог (мо дер ног) при сту па (Ел Ча по вих ма ни ра, по сто ја ња из ве сних пра
ви ла и при бе га ва ња су ро во сти ма са мо кад је ну жно) и по че так но вог 
(пост мо дер ног) при сту па (ме то де Фа ми ли је и Лос Зе тас, за сно ва не на 
бр зој ак ци ји, же ђи за уби ја њем и тех но ло шкој опре мље но сти ра ди креи
ра ња ими џа). По себ ну па жњу пи сац усме ра ва ка ожи вља ва њу цен трал них 
фи гу ра сва ке од ових ор га ни за ци ја, пред ста вља ју ћи их или као бе сти јал
не уби це, по пут бо са За лив ског кар те ла Оси је ла Кар де на са Ги ље на, или 
као не што угла ђе ни је, пер фид ни је ег зе ку то ре из сен ке, по пут Ед га ра 
Вал де са Ви ља ре а ла, тзв. „Бар би ја”. Са ви ја но во са гле да ва ње мек сич ког 
ин фер нал ног нар косве та ре зул ти ра ло је утвр ђи ва њем те зеоко сни це 
овог из ве шта ја, од већ за мр ше ног у по гле ду оцр та ва ња пу те ва дро ге и 
ве за ме ђу нар кокла но ви ма. Упра во тр го ви ну ко ка и ном ау тор сма тра 
ге не ра то ром мо дер не еко но ми је и основ ном ко ро зив ном си лом за све 
де мо крат ске зе мље: „Еко ном ска кри за, фи нан си је за тро ва не сум њи вим 
ка пи та лом и ње го вим про дук ти ма, не ста бил ност бер зан ског тр жи шта 
– го то во сву да то су фак то ри ко ји на гри за ју де мо кра ти ју (...) Кри за ипак 
не уни шта ва јед ну ствар, за пра во је ја ча, а то је кри ми нал на еко но ми ја. 
Са вре ме ни свет ра ђа се ту, из тог мо дер ног Ве ли ког пра ска, по чет не тач ке 
ди рект них фи нан сиј ских то ко ва.” 

Став да су свет ка кав да нас по зна је мо сво јим чи ње њем у ве ћој ме ри 
об ли ко ва ли Ел Па дри но и Па бло Еско бар не го Ре ган и Гор ба чов ви дљив 
је и у де ло ви ма књи ге ко ји те же раз от кри ва њу ко лум биј ског нар коко
смо са, раз у ме ва њу чи ње ни це да Ко лум би ја, упр кос успе шним ак ци ја ма 
хап ше ња, про ме на ма нар кочел ни ка и из у ми ра ња по је ди них кла но ва, 
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и да ље, нај ви ше због по ве ћа не по тра жње, про из во ди ше зде сет по сто 
ко ка и на за кон зу ми ра ње. Кроз пре до ча ва ње ета па раз во ја ко лум биј ске 
нар котр го ви не – од екс тра ва гант не по ја ве Еско ба ра и ње го вог мо но по
ла над ди стри бу тив ном мре жом, пре ко ја ча ња кла на Ка ли на кон ње го ве 
смр ти и сту па ња на пут мо дер но сти (со а њи ра не во ђе ко је те же осва ја њу 
ле гал них фи нан сиј ских стру ја) па све до про па сти кар те ла Ка ли – Са ви
ја но до ка зу је на ред ну ре ле вант ну ре флек си ју да је је ди но бе ла ро ба пер
ма нент ни фак тор имун на про ме не си сте ма и људ ства. По ред то га, пи сац 
ука зу је на још јед ну зна чај ну цр ту ко лум биј ске нар кокон фи гу ра ци је: 
ме ђу на род на по ли ти ка бор бе про тив нар ко ти ка у Ју жној Аме ри ци не 
са мо да је Ко лум би ју учи ни ла ма ње опа сном зе мљом (она је то, уо ста
лом, по ста ла и због по ме ра ња кон флик та на се вер, у Мек си ко) не го је и 
рас крин ка ла спре гу нар коор га ни за ци ја и др жав них те ла (по ли ци је, вој
ске, ту жи ла ца), као и дру гих моћ них ком па ни ја. 

Пи шу ћи о ру ској ма фи ји, ком плек сној по ја ви по зна тој нај ви ше по 
оп штим ме сти ма (око ре ли ро би ја ши пре кри ве ни те то ва жа ма), фе но ме ну 
ко ји се ка лио у до ба ста љи ни стич ког те ро ра, ка да су хи ља де пре ступ ни
ка и по ли тич ких ди си де на та по сла те у гу ла ге, Са ви ја но за па жа бли скост 
нај пре са ита ли јан ским кри ми нал ним гру па ма: оне не са мо да су слич
ног ево лу тив ног то ка (отва ра ју се ка мо дер но сти) не го и јед на и дру га 
под јед на ко по чи ва ју на стро го ко ди фи ко ва ним пра ви ли ма ко ја се ма ни
фе сту ју пре ко ри ту а ла и ми то ло ги је. С дру ге стра не, ус по ста вља се ана
ло ги ја на рав ни од но са ру ске ма фи је са зе мља ма За пад не Евро пе и од
но са мек сич ких кар те ла са САД – баш као што Мек си ко рас по ла же за 
САД пре ко по треб ним ко ка и ном и јеф ти ном рад ном сна гом, та ко се и 
из ме ђу ру ских кри ми нал них ор га ни за ци ја и САД, Ка на де и Ла тин ске 
Аме ри ке ус по ста вља од нос срећ не сим би о зе. Ру ски нар котр гов ци, за хва
љу ју ћи опет чвр стој ве зи са др жав ним струк ту ра ма, ла ко до ла зе до огром
них ко ли чи на со вјет ског на о ру жа ња тра же ног у зе мља ма За пад не Евро пе, 
док упра во те зе мље по се ду ју за ли хе бе лог бла га за ко јим по тра жња на гло 
ра сте у до ба по сттран зи ци о не Ру си је. Нај у пе ча тљи ви ју фи гу ру ру ског 
под зе мља, Се мјо на Јуд ко ви ча Мо ги ље ви ча, ко јег је Тајм 2011. го ди не 
сме стио на че ло ли сте де сет нај ве ћих ма фи ја шких бо со ва свих вре ме на, 
ис пред Ал Ка по неа, Ла ки ја Лу ча на, Па бла Еско ба ра и То та Ри не, Са ви
ја но на ро чи то ми ну ци о зно пред ста вља, не про пу шта ју ћи да по ме не ни 
Мо ги ље ви че во не за ко ни то убри зга ва ње нар конов ца у свет ски фи нан сиј
ски си стем, ни ње го ве ве зе са ита ли јан ским и ко лум биј ским нар кокру
жо ци ма, као ни при лич но из ве сну уме ша ност у спор Ру си је и Укра ји не 
око ис по ру ке га са Европ ској уни ји. 

Ау то ро ва па жња усме ре на је и ка опи су на чи на до би ја ња ко ка и на, 
ње го вог деј ства и ме ша ња са дру гим суп стан ца ма (тзв. се че ње), ви до ва 
по сло ва ња са мих ди ле ра, пр вих нар коме на џе ра и ме на џе ра ло ги сти ке 
(тзв. Dr Tra vel), тран спор та дро ге, ка опи су лон дон ског Си ти ја и њу јор шког 
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Вол Стри та као нај ве ћих пе ри о ни ца нар конов ца на све ту, од но сно опи су 
Афри ке, бес ца рин ске зо не не ста бил ног ин сти ту ци о нал ног си сте ма, ко ја 
упра во због тих осо би на по ста је рај ски про стор за кри ми нал не гру пе. 
Иа ко о све му ово ме Са ви ја но из ве шта ва у но ви нар ском ду ху, са па са жи
ма пи са ним сти лом по ли циј ских из ве шта ја, 000 ипак ни је ли ше на књи
жев них де о ни ца – њи ма при па да увод ни део пр вог по гла вља, ко ји на 
ма што вит на чин ука зу је на све при сут ност дро ге, као и пе смака та лог 
свих име на за ко ка ин. Књи жев ним пар ти ја ма при па да ју и оне ау то ро ве 
ми сли ко је су ори јен ти са не ка са мом чи ну пи са ња, те жњи да се са гле да ју 
раз лог и свр ха ка зи ва ња о оним до га ђа ји ма чи је обе ло да њи ва ње зна чи 
ди рект ни пу цањ у соп стве но ср це. Је ди на уте шна ми сао и узда ни ца пи сцу 
за то че ном у дво ра на ма под зе мља оте ло тво ре на је у фи гу ри чи та о ца 
ко ји, упра во кроз чин чи та ња, „ства ра жи вот из ван жи во та” и ко ји, нај
зад, за кло пив ши ову књи гу, по ста је, уз из ве сну до зу за хвал но сти ау то ру 
због де ми сти фи ко ва ња ру жи ча стих ви зу ра, по ра жа ва ју ће бол но све стан 
ми зе ри је истин ског по рет ка ства ри.

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ




