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П РИ  К А  З И  ФИ Л  МО  ВА

ПО ШТАН СКА КО ЧИ ЈА КВЕН ТИ НА ТА РАН ТИ НА 

Квен тин Та ран ти но, Под лих осам (The Ha te ful eight), САД 2015 

Пр ва ствар од ко је тре ба по ћи у ана ли зи нај но ви јег Та ран ти но вог 
фил ма је сте сим бо ли ка бро ја осам. При се ти мо се Ку ро са ви ног фил ма Се-
дам Са му ра ја (1954), ко ји чи та вим сво јим то ком сла ви хе рој ство и пра вед-
ност се дам на нај ве ћу жр тву спрем них са му ра ја за рад до бро би ти јед ног 
ма лог и за пу ште ног се ла ко је не ми ло срд ни бан ди ти ре дов но пљач ка ју. 
Пла не тар на по пу лар ност ја пан ског кла си ка усло ви ла је да и Хо ли вуд же-
ли да ома сти бр ке и за ра ди ко ји до лар од Ку ро са ви не иде је, па је та ко на стао 
чу ве ни ве стерн ри мејк Џо на Стар џи са Се дам ве ли чан стве них (1960). У оба 
фил ма ре ди те љи ко ри сте број се дам као сим бол ко ји пред ста вља ка ко ду-
хов но та ко и фи зич ко са вр шен ство, ко је ју на ци ова два фил ма, за раз ли ку 
од Та ран ти но вог, не сум њи во по се ду ју. За то се Та ран ти но и од лу чу је за 
број осам, по што он са вр ше но од го ва ра бе сти јал ној пси хо ло шкој про фи-
ли за ци ји ње го вих ју на ка, јер над ска че број се дам ко ји је, уз број три, ве-
ро ват но нај са вр ше ни ја ну ме ро ло шка кре а ци ја, а по врх све га број осам 
не ма не ку зна чај ну и пре по зна тљи ву сим бо лич ку ко но та ци ју, па као та кав 
са вр ше но од го ва ра Та ран ти ну за при пи си ва ње не га тив ног сим бо лич ког 
зна че ња. Ма да, књи шки мољ ци зна ју да се у От кри ве њу Јо ва но вом Звер, 
или Ан ти христ, по ми ње као осми краљ (От кри ве ње Јо ва но во, 17: 11), 
па је мо жда и то би ла по тен ци јал на Та ран ти но ва ин спи ра ци ја. 

Дру ги из вор око ког аме рич ки ау тор пле те сво ју при чу је сте ве стерн 
кла сик Џо на Фор да По штан ска ко чи ја из 1939. го ди не. На и ме, пре ма Фор-
до вом при зна њу ин спи ри сан Мо па са но вом при по вет ком Дун да, филм По-
штан ска ко чи ја, иа ко са да на шње тач ке гле ди шта вр ло не ко рек тан јер при-
ка зу је Ин ди јан це, са свим су прот но ва лид ним исто риј ским чи ње ни ца ма, 
као кр во лоч не зли ков це ко ји по сва ку це ну же ле да на у де бе лом чо ве ку, 
од лич но ис пи ту је дух за јед ни штва на су мич но оку пље них љу ди ко ји на-
сто је да са чу ва ју сво је жи во те од го ре по ме ну тих не срећ них Ин ди ја на ца-
-кр во ло ка. Та ко ђе, још је дан би тан филм ски и умет нич ки тер мин се ве зу је 
за Фор дов филм, а то је але го риј ска син таг ма брод бу да ла, по зна та још од 
Пла то на и ан тич ког вре ме на, ко ја озна ча ва брод за ко ји се не зна ку да пло-
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ви, јер су сви на ње га укр ца ни у сва ђи, те не мо гу да се до го во ре око прав-
ца кре та ња. Код Фор да ко чи ја пре у зи ма уло гу бро да и не ко ли ко пут ни ка 
ће упра во сво јом сло гом ус пе ти да пре ва зи ђу не во ље и да стиг ну до же ље-
не де сти на ци је, док код Та ран ти на, иа ко се пре ци зно зна ко чи ји на мар шру-
та, она због сне жне ме ћа ве не ће ус пе ти да до ђе до за цр та не ло ка ци је, те је 
ово још јед на успе шна ва ри ја ци ја у исто ри ји умет но сти че сто упо тре бља-
ва не але го ри је. На још је дан на чин Та ран ти но во ди вр ло успе шан ди ја лог 
са Фор дом, ко ји по пут Мо па са на у ко чи ју сме шта нај ра зли чи ти је ка рак те-
ре и пред став ни ке дру штва, док Та ран ти но пра ви ис ко рак, јер су сви пут-
ни ци у ње го вој ко чи ји зли. Та ко ђе, ста ри ја два ау то ра нај ви ше па жње по-
све ћу ју уло зи мо рал но по ср ну ле же не, док Та ран ти но и ов де иде у екс трем 
– же на у ње го вом фил му је бру тал ни уби ца и члан од мет нич ке бан де.

Дру ги филм на ко ји тре ба обра ти ти па жњу, а ко ји је пре ма Та ран ти-
но вом при зна њу је дан од мо гу ћих узо ра за кре и ра ње Под лих осам, је сте 
сне жни ве стерн Сер ђа Кор бу чи ја1 Ве ли ка ти ши на (1968). На и ме, у овом 
вр ло нео бич ном фил му чи та ва рад ња је сме ште на у сне жно окру же ње, 
а јед на од крат ких епи зо да у фил му је сте и сце на пу ту ју ће по штан ске 
ко чи је на ко ју ло вац на уце не ста вља ле ше ве уби је них ла жно оп ту же них 
бан ди та. Очи глед но је да Та ран ти но пост мо дер ни стич ки филм ски ци ти-
ра ове сце не, а та ко ђе се од лу чу је и да му раз ре ше ње у фил му бу де исто 
као и код Кор бу чи ја. Кор бу чи јев филм је је дан од рет ких ве стер на у ком 
до бро не по бе ђу је, али за раз ли ку од ита ли јан ског ре ди те ља ко ји пра ви 
ан ти те зу злу (Жан Луј Трен ти њан – Кла ус Кин ски), Та ран ти но кон стру-
и ше филм у ком за би ло шта до бро и пра вед но на про сто не ма ме ста.

Бит но од сту па ње од кла сич ног ве стерн жан ра је сте и чи ње ни ца да 
уме сто оче ки ва не пуц ња ве и јур ња ве по пре ри ји Та ран ти но од лу чу је да 
глав ни цу рад ње свог фил ма сме сти у са мо јед ну за ве ја ну брв на ру.2 Сто га, 
овај филм сво јом ком по зи ци јом ви ше под се ћа на кла сич не кри ми-дра ме3, 

1 И прет ход ни Та ран ти нов филм Ђан го ва осве та нај ви ше се ве зу је за Кор-
бу чи јев филм Ђан го (1966).

2 Мно ги твр де да је Та ран ти но овај филм са мо за рад ка при ци о зно сти сни мио 
Ul tra Pa na vi sion 70 mm тех ни ком, ко ја се због сво је по де сно сти да об у хва ти ка др ом 
ве ли ки про стор и мно шт во љу ди нај че шће ко ри сти ла за сни ма ње исто риј ских 
спек та кла пе де се тих, по пут Де сет Бож јих за по ве сти или Бена Ху ра. Али иа ко је 
упо тре ба ова кве ка ме ре крај ње не ти пич на за сни ма ње фил ма ко ји као глав но ме-
сто рад ње има са мо јед ну брв на ру, мо жда баш ту до ла зи до из ра жа ја Та ран ти но ва 
ге ни јал ност. Сни ма њем тех ни ком ши ро ког екра на Та ран ти но у вид ни про стор 
гле да о ца укљу чу је знат но ве ћи број љу ди и на тај на чин де цен тра ли за ци јом фо ку-
са он ста вља гле да о ца у по вла шће но ме сто да би ра ко га ће од глу ма ца да по сма тра, 
а, ако је до вољ но вешт, мо же и да пра ти по кре те свих глав них ак те ра фил ма.

3 Ов де сва ка ко тре ба спо ме ну ти Ага ту Кри сти и ње ну књи гу Де сет 
ма лих цр на ца, као и филм Ан дреа де То та Дан од мет ни ка (1958), ко ји су та ко ђе 
вид но ути ца ли на Та ран ти на. Ага та Кри сти пре вас ход но због на чи на на ко ји 
глав ни ју на ци фил ма утвр ђу ју ко је отро вао ка фу, док је филм Дан од мет ни ка, 
ко ји је та ко ђе сме штен у сне жно окру же ње и др жа ву Ва јо минг, нај ви ше по слу-
жио као ин спи ра ци ја за кре и ра ње ли ка раш чи ње ног ко њич ког офи ци ра, као и 
за иде ју о не мо гућ но сти на пу шта ња не ког ме ста услед на до ла зе ће ме ћа ве. 



561

што је аме рич ком ау то ру и би ло ну жно по треб но јер је са мо на тај на чин, 
у ску че ном про сто ру, мо гао та ко до бро да из ни јан си ра зли ко вач ке пси-
хо ло шке пор тре те сво јих ли ко ва. Због го то во кла у стро фо бич ног ме ста 
рад ње, али и због че сте упо тре бе ре тро спек ци је, овај Та ран ти нов филм 
нај ви ше под се ћа на ње го ве Улич не псе, ко ји су га уве ли на ве ли ка вра та 
у свет Хо ли ву да. За раз ли ку од ур ба не сли ке Аме ри ке, на ко ју на и ла зи мо 
гле да ју ћи Улич не псе, рад ња Под лих осам сме ште на је у вре ме не по сред-
но на кон Гра ђан ског ра та. То ни је ни ма ло слу чај но, јер по ред то га што 
ју на ке од ли ку је пот пу но од су ство ети ке и са о се ћај но сти пре ма бли жњем 
свом, Та ран ти но још ви ше про ду бљу је кон фликт но по ље су че ља ва ју ћи 
од мах на кон кр ва вог гра ђан ског су ко ба Се вер са Ју гом, црн це са бел ци ма, 
не про пу шта ју ћи да при ка же ни ни по да шта ва ју ћи од нос пре ма Ин ди-
јан ци ма и Мек си кан ци ма. Та ко има мо ми кро ко смич ки при каз он да шње 
ди вље и су ро ве Аме ри ке, у ко јој љу ди, на у че ни да је је ди ни по што ва ни 
за кон на За па ду за кон ја чег и за кон оруж ја, чак и сво јим по след њим 
тр за ји ма же ле да на чи не ма кар још је дан сви реп чин.

На ви кли смо да је Та ран ти но во нај ја че оруж је у ве ћи ни слу ча је ва 
ње гов сце на рио. Та кав је слу чај и са фил мом Под лих осам, у ком из ра зи-
то вул гар ни и су ро ви ди ја ло зи од лич но функ ци о ни шу у ко хе рен ци ји са 
ка рак те ри ма љу ди ко ји их из го ва ра ју. По ред од лич них си ро вих ди ја ло га, 
Та ран ти но нас оба си па и че стим вр ло успе шним по ен та ма та ко ка рак те-
ри стич ним за ње гов стил пи са ња, ко је ће и оне нај твр до кор ни је гле да-
о це омек ша ти и на сме ја ти сво јом глу по шћу. Још јед на вр ло бит на ком-
по нен та фил ма је сте и му зи ка Мо ри ко неа, ко ји је, на сву сре ћу, пре кр шио 
сво ју за кле тву да ви ше ни ка да не ће са ра ђи ва ти са Квен ти ном Та ран ти-
ном. Пре ра див ши ме ло ди је ко је су би ле пред ви ђе не за Кар пен те ро вог 
Ство ра, Мо ри ко не је на пра вио крај ње не у о би ча је ну му зи ку за ве стерн, 
ко ја сво јим мрач ним так то ви ма са вр ше но од го ва ра си ро вој бру тал но сти 
Та ран ти но вог фил ма. Јед на ком по зи ци ја је чак пре у зе та и из по тен ци-
јал ног са унд тре ка за дру ги део Ис те ри ва ча ђа во ла, а кр ва во-из о па че ни 
из глед Деј зи До мер гу (Џе ни фер Џеј сон Ли) и го ми ла љу ди ко ја по вра ћа 
крв око ње мо жда су још јед на Та ран ти но ва пост мо дер на игра ри ја. 

На кра ју оста је да ка же мо да је филм Под лих осам, иа ко тра је ско ро 
три са та и иа ко је ве ћи на рад ње сме ште на у са мо јед ну про сто ри ју, бес-
крај но за ни мљив и вр ло ори ги на лан. Бру тал но до бре ро ле Се мју е ла Л. 
Џек со на, Кур та Ра се ла, Џе ни фер Џеј сон Ли и Вол то на Го гин са и вр ло 
кон тро ли са но и ау тен тич но Та ран ти но во филм ско „сва што јед ство” ре-
зул ти ра ло је да на кра ју до би је мо још јед ну не ис при ча ну при чу са то ли-
ко спо ми ња ног Ди вљег за па да o љу ди ма ко ји би без трун ке раз ми шља ња 
по но во рас пе ли Ису са Хри ста, што ре ди тељ бла го и ин си ну и ра про ду-
же ним ка др о ви ма Ису со вог ки па за ве ја ног у снег.
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