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П РИ  К А  З И  ФИ Л  МО  ВА

ДО КУ МЕН ТАР НА ВЕ РО ДО СТОЈ НОСТ ФИЛ МА 
„СИ КА РИО” ДЕ НИ СА ВИЛ НЕ ВА

Де нис Вил нев, Си ка рио (Si ca rio), САД 2015

Де нис Вил нев је дан је од рет ких са вре ме них филм ских ства ра ла ца 
ко ји успе ва да сни ми умет нич ки до па дљи ве и про во ка тив не фил мо ве 
ко ји упо ре до за ра ђу ју ба сно слов не су ме нов ца на би о скоп ским бла гај-
на ма. Ова кав спој да нас је вр ло ре дак, мо жда још Кри сто фер Но лан 
успе ва у то ме, или Квен тин Та ран ти но, с тим да Но лан по ла ко све ви ше 
по вла ђу је зах те ви ма ко мер ци јал ног тр жи шта, а Та ран ти но је по себ ност 
за се бе ко ју баш не мо же мо ука лу пи ти и про ту ма чи ти као уо би ча је ног 
ре ди те ља. Сто га ства ра ла штво Де ни са Вил не ва пред ста вља уни ка тан 
филм ски фе но мен ко ји је у ста њу да при ву че про сеч ног филм ског гле-
да о ца, али то ни ка ко не им пли ци ра да ће ње го ви фил мо ви од би ти ни 
не што зах тев ни ју и пре фи ње ни ју би о скоп ску пу бли ку. 

Та кав је слу чај и са нај но ви јим фил мом Си ка рио. Он до бро пра ти 
уста ље ну па ра диг му кре и ра ну на кон фил ма Зга ри шта, ко ја под ра зу-
ме ва да је реч о из у зет но уз бу дљи вим и на пе тим пси хо ло шким три ле-
ри ма у ко ји ма се ак це нат не ста вља на твр до кор ну ак ци ју и на ју на ке 
хе ро је, ко ји свој пут обич но раш чи сте ве штом упо тре бом оруж ја, не го 
су про та го ни сти углав ном про сеч ни љу ди ста вље ни у екс трем не си туа-
ци је у ко ји ма нај ви ше до ла зи до из ра жа ја сна га или сла бост њи хо ве пси хе. 
За то у фил му глав ну по зи ци ју не ма бри љант ни Бе ни сио дел То ро, ко ји 
глу ми унајм ље ног уби цу, што из ме ђу оста лог и зна чи реч си ка рио, не го 
је глав на ро ла да та Еми ли Блант, ко ја глу ми по ма ло из гу бље ну и упла-
ше ну али вр ло са ве сну и иде а ли стич ки на стро је ну ФБИ де тек тив ку Кејт. 
Она би ва укљу че на у опа сну опе ра ци ју про тив моћ ног мек сич ког кар те-
ла ко ју спро во ди ЦИА, с тим да не мо же да вр ши опе ра ци је на аме рич ком 
тлу без при су ства не ке од до ма ћих аген ци ја. Та ко се Кејт, као из у зет но 
прин ци пи јел на лич ност ко ја увек све ра ди по за кон ској про це ду ри, на-
шла у не бра ном гро жђу и опе ра ци ји ко ја ће вр ло че сто зах те ва ти да се 
по сту пи ван окви ра за ко на и не е тич ки.

Мо же нам се чи ни ти и да је по ма ло ли це мер но од ау то ра фил ма 
што је уло гу ег зе ку то ра освет ни ка кон стру и сао та ко да га игра не а ме-
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ри ка нац, те се на тај на чин уо би ча је но бри жно шти ти уста ље ни пор трет 
Аме ри ка на ца на фил му та ко што су они увек при каза ни као до бри и пра-
вед ни мом ци, али чи ње ни ца да Вил нев при ка зу је Цен трал ну оба ве штај-
ну аген ци ју и аме рич ку вла ду као глав не кан ди да те ко ји ће за по се сти 
че ло кар те ла и кон тро ли са ти пут дро ге свр ста ва овог ре ди те ља у исто 
дру штво са Френ си сом Фор дом Ко по лом и Оли ве ром Сто у ном. Нај за-
ни мљи ви ји од све га је по да так да, док сам чи тао тек сто ве о Си ка ри ју у 
нај е ми нент ни јим филм ским ча со пи си ма на ин тер не ту, ни у јед ном ни-
сам на и шао чак ни на спо мен овог аспек та фил ма, а ка мо ли на не ку 
ду бљу ана ли зу, што све до чи да је Вил нев са Си ка ри ом на пра вом пу ту. 
Мо жда ови све сно ћу те ћи кри ти ча ри сма тра ју да је ипак бо ље да аме-
рич ка вла да кон тро ли ше пут дро ге, јер ће то вр ши ти на мно го мир ни ји 
и ци ви ли зо ва ни ји на чин не го што то ра ди мек сич ки кар тел. Али пра во 
је пи та ње да ли по сто ји ци ви ли зо ван на чин да се ди лу је дро га, или је 
на кра ју рас ту ра ње дро ге са мо рас ту ра ње дро ге, би ло да се вр ши у оде-
лу са кра ва том, би ло са од се че ном гла вом у ру ци.

Као пот по ру ви ђе њу Вил не ва на ве шћу још је дан од ли чан ово го ди-
шњи про је кат из до ме на до ку мен тар ног фил ма, филм Ме тјуа Хај не ма на 
Зе мља кар те ла (Car tel land, 2015). На и ме, Хај не ма нов филм упе ча тљи-
во до ча ра ва те жак жи вот љу ди у бе за ко њем обе ле же ним по гра нич ним 
пре де ли ма ко ји су пре пу ште ни на ми лост и не ми лост мек сич ком кар те лу. 
Услед су ро во сти кар те ла, али и због оста вља ња на це ди лу од стра не 
ду бо ко ко рум пи ра не вла сти, и аме рич ке и мек сич ке, љу ди с обе стра не 
гра ни це при ну ђе ни су да у овом cir cu lus-у vi ti o sus-у узму за кон у сво је 
ру ке и са ми ор га ни зу ју ору жа ну од бра ну сво јих по се да и на се ља. Да Вил-
нев ни шта ни је пре пу стио слу ча ју по ка зу ју и сце не из ње го вог фил ма ко је 
као да су екви ва лен ти сце на ма из до ку мен тар ног Хај не ма но вог фил ма. 
Под тим пр вен стве но ми слим на сце не хап ше ња, пу сти ње, Ху а ре за, као 
и на до ча ра ва ње ат мос фе ре стра ха и на пе то сти ко ја вла да у по гра нич-
ним ме сти ма у ко ји ма вам сва ки дан мо же би ти по след њи. За из у зет ну 
ви зу ел ну ком по зи ци ју и сим бо ли ку нај ви ше је за слу жан Ро џер Ди кинс, 
про сла вље ни ди рек тор фо то гра фи је, а да уго ђај бу де пот пун по бри нуо 
се Јо хан Јо хан сон са сво јом зло сут ном ин ду стриј ском му зи ком. 

На кра ју нам оста је са мо да се за пи та мо ка ко је мо гу ће да филм 
Си ка рио, ко ји је уз фил мо ве По врат ник, Ре флек тор и Со ба не што нај-
бо ље што је Хо ли вуд из не дрио ове го ди не, за слу жио са мо три но ми на-
ци је за Оска ра, и то ни јед ну у не кој од глав них ка те го ри ја. На вик ну ти 
на хо ли вуд ску хи по кри зи ју, ко ја че сто има од лу чу ју ћу уло гу при но ми-
но ва њу фил мо ва, са мо још јед ном мо же мо да кон ста ту је мо да је Вил нев 
на пра вом пу ту, јер чим не ко не же ли да при ча о глав ном про бле му 
ва шег фил ма и же ли да вас ели ми ни ше са ли сте до бит ни ка на гра де ко ја 
би вам омо гу ћи ла још ве ћу по пу лар ност и пла не тар ну при хва ће ност, то 
не мо же зна чи ти ни шта дру го сем да сте уда ри ли на пра во ме сто.
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