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П Р И  К А  З И  Ф И Л  М О  В А

НАД РЕ АЛ НИ ЕП СКОАП СУРД НИ ТЕ А ТАР  
РО ЈА АН ДЕР СО НА

Рој Ан дер сон, Го луб се ди на гра ни раз ми шља ју ћи о по сто ја њу, Швед ска 2014

Бла же ни би ли сви они ко ји се де
Це зар Ва ље хо

Го ди ну да на на кон што је ди пло ми рао на Швед ском филм ском 
ин сти ту ту (1969) Рој Ан дер сон је сни мио свој пр ви ду го ме тра жни игра ни 
филм – Швед ска љу бав на при ча (1970). Филм до жи вља ва ин тер на ци о нал
ни успех и Ан дер сон бр зо до сти же култ ни ста тус на свет ској ки не ма то
граф ској сце ни. Не у спех ње го вог дру гог фил ма, Ги ли јап, сни мље ног пет 
го ди на на кон пр вог, на вео је ре ди те ља да по сум ња у свој умет нич ки 
та ле нат, што је про у зро ко ва ло ства ра лач ку су шу од пу них два де сет и 
пет го ди на. Ства ра лач ка кри за би ва пре ки ну та 2000. го ди не фил мом 
Пе сме са дру го га спра та, ко ји је ујед но и пр ви филм три ло ги је Жи вот 
(у сло бод ни јем, а мо жда и ис прав ни јем пре во ду, три ло ги ја би се мо гла 
на зва ти Бив ство ва ње). Филм до жи вља ва вр ло по зи тив не ре цеп тив не 
оце не, ка ко од стра не пу бли ке та ко и од стра не кри ти ке, као и дру га два 
фил ма три ло ги је, Ти, што жи виш (2007) и Го луб се ди на гра ни раз ми
шља ју ћи о по сто ја њу (2014).1 

Сам на слов фил ма, крај ње нео би чан, по бу ђу је гле да о че ву ра до зна
лост и на во ди га на раз ми шља ње. Ка да су га пи та ли за што је свој филм 
та ко на сло вио, ре ди тељ је од го во рио да га је ин спи ри са ла сли ка Пи те ра 
Број ге ла Ста ри јег Лов ци у сне гу, на ко јој вр ло ла ко мо же и да нам про мак
не не ко ли ко го лу бо ва ко ји се де на гра на ма. Као је дан од раз ло га због ко јих 

1 По што је Рој Ан дер сон вр ло до сле дан и у сво јој је дин стве ној фор ми 
ис тра јан ства ра лац, све што бу де ре че но за ње гов нај но ви ји филм, Го луб се ди 
на гра ни раз ми шља ју ћи о по сто ја њу, ве о ма ла ко се мо же при ме ни ти и на оста ла 
два фил ма три ло ги је.
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Ан дер сон, по пут Тар ков ског2, ко ри сти Број ге ло ву сли ку мо гао би би ти 
ег зи стен ци ја ли стич ки по рив ко ји у гле да о цу ово де ло не сум њи во бу ди.

Ми шље ња сам да за Ан дер со но вим узо ри ма не тре ба тра га ти кроз 
филм ску исто ри ју,3 већ их тре ба тра жи ти у све ту књи жев но сти. Под тим 
пр вен стве но сма трам да се Ан дер со но ви фил мо ви чвр сто за сни ва ју на 
по сту ла ти ма еп ског и ап сурд ног те а тра. На при мер, Ан дер сон по пут 
Брех та, пи о ни ра и те о рет ског уте ме љи ва ча еп ског по зо ри шта, сво јим 
филм ским сце на ма да је дво ја ку функ ци ју – пе да го шку, ко ја би тре ба ло 
гле да о ца да до ве де до са зна ња о све ту око се бе, као и по ли тич ку4, ко ја би 
тре ба ло да у ње му по бу ди же љу да се по сто је ће ста ње из ме ни.5 Та ко ђе, 
швед ски ре ди тељ раз би ја ли не ар ну на ра тив ну струк ту ру фил ма, па је 
та ко ње го во нај но ви је оства ре ње ли ше но уста ље ног драм ског за пле та – 
сто га сце не не слу же да пред ста ве од ре ђе ну рад њу и да до ве ду до рас пле
та, већ има ју вред ност са ме по се би и слу же као под стрек за раз ми шља ње. 
Сва три фил ма три ло ги је са сто је се од ни за крат ких фил мо ва (ге го ва)6 
ко ји по не кад уме ју да бу ду на сло вље ни, као у фил му Го луб се ди на раз
ми шља ју ћи о по сто ја њу у ком се на по чет ку, као сво је вр стан увод, ја вља
ју Три су сре та са смр ћу, што је та ко ђе јед на од бит них ка рак те ри сти ка 
еп ског те а тра. Раз лог због ког се Ан дер сон од лу чио да сво је игра не фил
мо ве са ста вља од ни за фил мо ва крат ког ме тра ве ро ват но ле жи у чи ње
ни ци што је то ком па у зе од два де сет пет го ди на ве ћи ном сни мао чу ве не 
ре кла ме7, те се из у зет но из ве штио у кре и ра њу крат ких фор ми.

С дру ге стра не, Ан дер сон, по пут пи са ца дра ма ап сур да Еже на Јо
не ска и Се мју е ла Бе ке та, ју на ци ма сво јих фил мо ва оне мо гу ћа ва де ла ње. 

2 До бри по зна ва о ци Тар ков ског од мах ће се се ти ти ње го вог фил ма Огле
да ло (1975), у ко јем је за сни ма ње по ку шао да про на ђе иден тич не пре де ле као 
са по ме ну те Број ге ло ве сли ке. Та ко ђе, и у фил му Со ла рис (1972), у нај бит ни јим 
и нај леп шим сце на ма из би бло те ке у све мир ској ста ни ци, Тар ков ски при бе га ва 
при ка зи ва њу чу ве ног Број ге ло вог ци клу са Че ти ри го ди шња до ба, у ком се 
на ла зи и сли ка Лов ци у сне гу.

3 Евен ту ал ни узор Ро ју Ан дер со ну мо гао би би ти, иа ко по го ди на ма знат
но мла ђи, дан ски ре ди тељ Ларс фон Трир, због чи ње ни це што би се Ан дер со но ви 
фил мо ви вр ло ла ко мо гли под ве сти под жа нр увр ну тог ре а ли зма, ко ји је уста но
вљен са по ја вом Три ро вих фил мо ва (О то ме ви ди: Деј вид Пар кин сон, Исто ри ја 
фил ма, „Де ре та”, Бе о град 2014, 262).

4 Тре ба на по ме ну ти да Ан дер сон ни је екс пли ци тан у из ра жа ва њу же ље 
за по бу ном и ру ше њем по сто је ћег дру штве ног си сте ма, али кроз сва три фил ма 
три ло ги је кон стант но про ве ја ва оштра кри ти ка са вре ме ног дру штва и са вре
ме ног чо ве ка.

5 У фил му Го луб се ди на гра ни раз ми шља ју ћи о по сто ја њу по себ но је зна
чај на сце на по сте пе ног за гре ва ња ваљ ка пре пу ног Афри ка на ца од стра не ко ло
ни за то ра, ко ја за циљ има упра во ху ма но раз бу ђи ва ње гле да о че ве све сти.

6 До бро би би ло упо ре ди ти, на осно ву слич но сти у ком по зи ци ји, фил мо ве 
из Ан дер со но ве три ло ги је са фил мо ви ма Мон ти Пај то но ва ца – под тим по себ но 
ми слим на филм Сми сао жи во та из 1983.

7 Инг мар Берг ман је ре као да је Рој Ан дер сон нај бо љи на све ту у пра вље њу 
ре кла ма.
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То ра ди та ко што у свој филм уво ди те му иш че ки ва ња, ко ја сва ку рад њу 
чи ни ста тич ном. Не ке ју на ке, као на при мер про дав це ства ри ко је ни ко не 
же ли да ку пи, вр ло ла ко мо же мо до ве сти у ве зу са Вла ди ми ром и Естра
го ном из Бе ке то ве дра ме Че ка ју ћи Го доа. На и ме, два про дав ца у иш че
ки ва њу не ких бо љих да на и ве ће за ра де ни шта не ра де по пи та њу оно га 
што им се де ша ва у са да шњем тре нут ку, што им пли ци ра да је њи хо во 
по сто ја ње ве ге ти ра ње, а да им жи вот про ла зи у бе сми сле ном иш че ки ва
њу не ког срећ ни јег вре ме на. Та ко ђе, лајт мо ти ви Ан дер со но вих фил мо ва 
су али је на ци ја и уса мље ност мо дер ног чо ве ка, ко ји усло вља ва ју не по сто
ја ност драм ског су ко ба уну тар фил ма, чи ме се рад ња још ви ше ре тар ди
ра. Швед ски ре ди тељ чак и ат мос фе ру уну тар сво јих крат ких се квен ци 
ко је са чи ња ва ју филм, као и сцен ску огра ни за ци ју и глу му сво јих ју на ка, 
под ре ђу је на че ли ма дра ме ап сур да, по ко јој ју на ци, за раз ли ку од ју на ка 
Сар тро вих и Ка ми је вих де ла, не ис ка зу ју де кла ра тив но сво је ми шље ње 
о ап сурд но сти по сто ја ња, не го се осе ћа ње ап сур да мо ра ис по љи ти и у 
са др жи ни и у фор ми – нај бо љи по ка за тељ су без из ра жај на ли ца глу ма
ца ко ја су бле до на пу де ри са на ка ко би се ли цу од у зе ла жи вот на је дрост 
и још упе ча тљи ви је при ка за ло муч но чо ве ко во бив ство ва ње. Обе сми
шља ва ње људ ске ег зи стен ци је по ја ча ва се ве се лом му зи ком ка рак те ри
стич ном за ва ри је те, ко ја од људ ског по сто ја ња пра ви бе сми сле ну цр но
ху мор ну цир ку ску тач ку. 

По ред еле ме на та еп ског те а тра и по зо ри шта ап сур да, Ан дер сон обил
но пра ви и вр ло успе шне над ре а ли стич ке ис па де. Та квом ор га ни за ци јом 
раз би ја по не кад мо но то ну и су мор ну ком по зи ци ју сво јих фил мо ва и чи ни 
их ди на мич ни јим. Сто га се ни ка ко не би тре ба ло чу ди ти ка да сце ну 
ћа ска ња у ка фа ни, обе ле же ну са вре ме ним тре нут ком, пре ки не вој ска 
Кар ла XII (жи вео кра јем XVII и по чет ком XVI II ве ка) ко ја се вра ћа из 
без у спе шног по хо да на Ру си ју. Ти ме се ау тор при бли жа ва ор га ни за ци ји 
ка рак те ри стич ној за Мар ке со ве ро ма не, или за фил мо ве Те о до ро са Ан ге
ло пу ло са, у ко ји ма је су срет љу ди из раз ли чи тих до ба мо гућ.

Упр кос чи ње ни ци што у фил му Го луб се ди на гра ни раз ми шља ју ћи 
о по сто ја њу до ми ни ра ју оту ђе ност, од су ство ко му ни ка ци је, не по сто ја
не вред но сти и ап сурд ност људ ске ег зи стен ци је, не мо гу ће је не осе ти ти 
ау то ро во са о се ћа ње и то пли ну за чо ве ка и ње го во по сто ја ње. Ре ди тељ 
као да сво јим оштрим кри ти ка ма са вре ме ног чо ве ка и са вре ме ног све та, 
ко је су упа ко ва не у ни зо ве цр но ху мор них ге го ва ка ко би би ле што при
хва тљи ви је за гле да ње, на сто ји да не по крет но шћу и ин ди фе рент но шћу 
сво јих ју на ка по кре не гле да о це да бо ље спо зна ју су мор ну сва ко дне ви цу. 
Сто га се мо же за кљу чи ти да овај филм по чи ва на из у зет но ху ма ним на зо
ри ма, а да је ре ди тељ Рој Ан дер сон, иа ко је за шао у осму де це ни ју жи во та 
(ро ђен 1943), је дан од нај о ри ги нал ни јих са вре ме них филм ских ства ра ла ца. 
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