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П РИ К А З И  ФИ Л МО В А

КНЕЗ МИ ШКИН СА ВРЕ МЕ НОГ ДО БА

Ју риј Би ков, Будала(Дурак), Ру си ја 2014

ТакомиБога,рекаосамимистину.
Свиделоимсетоилине.

Какветовезеимасамном?
Рекаосамимистину.

Знаосамдајетобилаистинатада,знамдајеистинаисада.1

Ју риј Би ков је мла ди ру ски ре ди тељ и глу мац, пре по зна тљив по 
то ме што сам пи ше и сце на рио и му зич ки аран жман за све сво је фил
мо ве. На свет ској ки не ма то граф ској сце ни по ја вио се пре пет го ди на са 
фил мом Живети(2010),ко ји код крити ке ни је про шао за па же но. Овај 
по да так чу ди с об зи ром да Би ков, већ у свом пр вен цу, кре и ра је дин ствен 
свет у ко јем се, ми мо естет ских, из у зет но це не и не гу ју и етич ке вред но
сти. И у дру гом фил му, Мајор(2013), Би ков на ста вља да сле ди про кр че
ну ста зу – по но во ко стур фил ма чи не етич ки про бле ми ко ји као да про
га ња ју ре ди те ља. Којеправичовек?Штајеистинаидалијемогућа?
Далијеправдаостварива?Какобитипоштенидобронамеранумо
дерномсвету?Заштоживети,аконормаланживотнијемогућ?Како
сеизборитисакорумпираномвлашћуињенимграбежљивимчиновни
цима? – са мо су не ка од пи та ња на ко ја Би ков же ли да дâ од го вор и у 
свом тре ћем, ујед но и нај но ви јем фил му, со ци јал ној дра ми Будала(2014).

Рад ња свих фил мо вате че ли не ар но и сме ште на је у са вре ме ну Ру
си ју. Би ко ва не за ни ма ни цар ска, ни ко му ни стич ка Ру си ја, већ ва жност 
при да је са мо ак ту ел ном со ци јал ном тре нут ку. За то ње го ва филм ска 
оства ре ња има ју из у зет но јак и про до ран ути цај на гле да о ца, ко ји че сто 
не мо же, а по не кад и не же ли да по гле да ре ал но сти у очи. Та кав је слу чај 
и са фил мом Будала, чи ју срж чи ни јед на ноћ Ди ме (Ар тјом Би стров),2 

1 Ци тат се на ла зи на по чет ку не мог фил ма Похлепа Ери ха фон Штро
хај ма, а ре ди тељ је пре у зео овај ци тат из књи ге МектигФрен ка Но ри са, пре ма 
чи јем књи жев ном де лу је и на стао чу ве ни Штро хај мов филм. 

2 Лик Ди ме (сту дент ар хи тек ту ре – во до ин ста ла тер) мо же мо упо ре ди ти 
са ли ком Зо ра на Цви ја но ви ћа (дипл. исто ри чар умет но сти – трам вај џи ја) из 
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во до ин ста ла те ра и сту ден та ар хи тек ту ре ко ји, од ме њу ју ћи свог пи ја ног 
ко ле гу, от кри ва да стам бе ној згра ди пре ти уру ше ње и од лу чу је да учи
ни све што је у ње го вој мо ћи ка ко би спа сао жи во те ста на ра. У бор би 
са град ским гла ве ши на ма Ди ма по ста је си зи фов ски ју нак. 

Ула ском Ди ме на рас пу сну ро ђен дан ску за ба ву градоначелницe 
ре ди тељ пра ви упе ча тљив кон траст из ме ђу ви ших и ни жих сло је ва дру
штва. Код Би ко ва сред ња кла са не по сто ји, што нај ви ше и од го ва ра 
тре нут ном свет ском дру штве ном по рет ку3 – или сте ба сно слов но бо га
ти, или сте ми зер но си ро ма шни. Гро теск ном кар не вал ском ат мос фе ром 
ре ди тељ ве ро до стој но илу стру је љу де ко ји су се из об ли чи ли под ути
ца јем мо ћи. Ди ма ме ђу њи ма нај ви ше под се ћа, што и сам на слов фил ма 
бла го ин си ну и ра, на кне за Ми шки на из ро ма на Идиот До сто јев ско вог.
На и ван и до бро на ме ран, он са сво јом кон ста та ци јом до ла зи код љу ди 
ко ји све гле да ју кроз ци фре и про фит. Њих не за ни ма да ли ће осам сто 
љу ди по ги ну ти или не ће. Мно ги од њих чак сма тра ју да та кав људ ски 
сој тре ба ис тре би ти, не ви де ћи да су га они сво јом кра ђом и по хле пом 
учи ни ли та квим. 

Си ву и там ну ат мос фе ру ау тор по ја ча ва сме шта њем ско ро чи та ве 
рад ње фил ма у ноћ, чи ме се ис ти че ин вер зив на ег зи стен ци ја мо дер ног 
чо ве ка, а сли ка стам бе не згра де ко ја се ру ши упе ча тљи ва је ме та фо ра 
тру лог дру штва ко је се, на гри зе но ко руп ци јом, уру ша ва од те ме ља. Са мо 
је ма ли део фил ма вре мен ски сме штен у пе ри од ју тра, али, кон траст но 
уо би ча је ном сим бо лич ком обра сцу − ју тро у Би ко вље вом фил му глав
ном ју на ку не до но си све тлост но вог да на, не го му от кри ва та му људ ског 
ду ха. Та ко ђе, ни јед ном се не спо ми ње име гра да у ком се рад ња де ша ва, 
те се та квим по ступ ком, че стим код пи са ца по пут Го го ља и Каф ке, ин си
сти ра да то мо же би ти би ло ко ји град, чи ме филм до би ја на уни вер зал
но сти. 

Али Ми шкин 21. ве ка, упр кос све му, ве ру је у људ ску са о се ћај ност 
и до бро ту. За ње га је ди но при хва тљи во ре ше ње, је ди но чо веч но ре ше ње, 
је сте да се сви ти не срет ни љу ди спа су – за то је спре ман и да се жр тву је. 
Та ко ђе, Ди ма по се ду је и јед но људ ско осе ћа ње, ко је Би ков ста вља у пр ви 
план у сва ком свом фил му – осе ћа ње са ве сти, ко је сре бро љу би ви град
ски моћ ни ци, али и из ва ра ни и из ма ни пу ли са ни обич ни љу ди, ко ји ма 
су устапуназемље, а до сто јан стве на ег зи стен ци ја оне мо гу ће на, сма тра
ју мо рал ним хен ди ке пом. Због то га ће се мо дер ни Ми шкин про ве сти слич
но Бу њу е ло вој Ви ри ди ја ни – же ља да се дру гом чо ве ку по мог не до ве шће 
га до ег зи стен ци јал не угро же но сти упра во од стра не тих истих љу ди. 

ИванБАЗРЂАН

до ма ћег фил ма Октобарфест Дра га на Кре со је. Из о кре ну та ле стви ца вред но сти 
нај бо ље све до чи о ак ту ел ном ста њу дру штва. 

3 О то ме ви ди филм Капитализам:љубавнаприча Мај кла Му ра.


