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П РИ  К А  З И  ФИ Л  МО  ВА

НО ВИ ПО ГЛЕД НА ХО ЛО КА УСТ

Ла сло Не меш,  Са у лов син (Saul fia), Maђарска 2015

Бо же мој, Бо же
За што си за бо ра вио на нас?
У па као ве ро ва смо и ра ни је,

Али ни кад не по ри ца смо Тво је За ко не Све те.

Ма ђар ски ре ди тељ Ла сло Не меш сво јим фил мом Са у лов син, ко ји је 
ве ро ват но је дан од нај бо љих пр ве на ца у са да не већ та ко крат кој филм ској 
исто ри ји, свр стао се у ред оних рет ких ре ди те ља (Ро ман По лан ски, Јан 
Ка дар, Ел мар Клос, Алан Ре не, Клод Лан цман, Сти вен Спил берг, Ан дре 
Син гер, Ра ду Ми ха и ле а ну, Франк Ба јер) ко ји су ус пе ли да сво јим филм-
ским уме ћем на пра ви на чин об ра де вр ло осе тљи ву те му Хо ло ка у ста.

 Филм ска тех ни ка ко јом се слу жи Ла сло Не меш кад при ка зу је по-
гром Је вре ја отва ра јед ну пот пу но но ву пер спек ти ву и дру га чи ји увид 
у стра хо те кон цен тра ци о них ло го ра. На и ме, филм Са у лов син има фор-
му ви зу ел не ис по ве сти у пр вом ли цу јед ни не зон дер ко ман доа Ау шви ца, 
Са у ла Ау слен де ра, чи ји ће жи вот, уме сто тре нут ног окон ча ва ња по до-
ла ску у ло гор, по тра ја ти мо жда још три, че ти ри ме се ца, са мо из раз ло га 
што је он, као зон дер ко ман до, ду жан да по ма же Нем ци ма при укла ња њу 
и спа љи ва њу те ла жр та ва. Та ко онај ко ји је про го њен би ва при ну ђен да на 
од ре ђе но вре ме бу де де сна ру ка злу ко је нај ви ше пре зи ре. Филм сто га 
ис пи ту је во љу и на гон за жи во том, јер за и ста по сто ји са мо је дан од го вор 
на пи та ње за што ти љу ди по ма жу Нем ци ма ра де ћи нај пр ља ви је и нај од-
врат ни је ства ри. Гле да ју ћи филм, не пре ста но се пи та мо за што се од мах не 
уби ју, ка да већ зна ју да их уско ро че ка си гур на смрт, али на да у жи вот, 
у не ки нео че ки ва ни обрт ко ји ће за на век скло пи ти Мо ло хо ва уста је сте 
је ди но што те љу де одр жа ва да се ба тр га ју на људ ском кр вљу упр ља ној 
по вр ши ни ло го ра. Та ко ђе, филм при ка зу је и оне ко ји се пре тва ра ју у пра-
ве зве ри, ко је ће сво ју ра сну бра ћу мал тре ти ра ти го ре и од са мих Не ма ца, 
јер сви зна мо да ако су Тур чи ну ру ке кр ва ве до ла ка та, по ту ри ци мо ра ју 
би ти до ра ме на.
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Али све ово до ла зи као не што што гле да лац ус пут ухва ти и за па зи, 
јер Ла сло Не меш као да се во ди те о ри јом Кло да Лан цма на,1 ко ји ни у 
јед ном тре нут ку свог фил ма не при ка зу је сце не му че ња, зло ста вља ња, 
спа љи ва ња, већ је чи тав филм дат у фор ми ин тер вјуа са пре жи ве лим ло-
го ра ши ма. Фил мом до ми ни ра ју круп ни пла но ви Са у ло вог сто ич ки на-
стро је ног ли ца, или је мо жда бо ље ре ћи оту пе лог, јер ка кво мо же би ти 
ли це чо ве ка ко ји је чи тав дан окру жен за да хом мр тви ла. Упра во у тим 
оштрим и из му че ним, али ни ка да ту жним ни ти на сме ја ним, без из ра-
жај ним фа ци јал ним цр та ма сим бо лич ки се кри је це ло куп ни па као кроз 
ко ји он, као и сви ње го ви су на род ни ци, про ла зи. Ма да се Не меш не ће 
стрикт но при др жа ва ти Лан цма но вог пра ви ла, не сум њи во је вид на ње-
го ва же ља да оне мо гу ћи гле да о цу да, ка ко Лан цман ка же, пор но граф ски 
ужи ва у сли ка ма ужа са, те ће сто га че сто би ти за ма гље но оно стра хот но 
што се де ша ва у по за ди ни, а што ми не сум њи во мо же мо да на слу ти мо.

Ми, као гле да о ци, кре ће мо се са Са у лом и го то во у ду е ту ви ди мо и 
ра ди мо исто што и он ра ди. За то је овај филм мно ги ма био не под но шљив 
за гле да ње, а да би ве ро до стој ност ат мос фе ре ко ја је окру жи ва ла ло го-
ра ше би ла што ве ћа, ре ди тељ се од лу чио да ве ћи ну ка дро ва сни ми из 
ру ке, па има мо осе ћај да смо ми ти ко ји се кре ћу и тр че за јед но са Са у лом 
кроз кон цен тра ци о ни ло гор. Као до дат ни под сти цај за ства ра ње не ла год-
но сти слу жи из у зет но јак ау ди тив ни ути цај на гле да о ца, ко ји нам омо-
гу ћа ва да чу је мо по след ње по ви ке и са мрт не кри ке за то че ни ка, ко је ни 
Са ул не ви ди али их чу је. 

Чи тав филм оску де ва у ре чи ма, и то је још јед но Не ме шо во мај стор-
ство, јер све што су ло го ра ши ра ди ли, мо ра ли су да ра де у ти ши ни, ина-
че би би ли су ро во ка жње ни. За то филм оби лу је ис пре ки да ним, за ди ха-
ним и крат ко трај ним раз го во ри ма, ко ји се увек од ви ја ју кри шом и у 
стра ху од от кри ћа и не ми ло срд не ка зне, ко ја је, ако се не мач ком за по вед-
ни ку та ко прох те, мо гла би ти и са ма смрт. Је ди но о че му глав ни ју нак 
кон ти ну и ра но го во ри је сте ње го ва же ља да са хра ни де те, за ко је ве ру је 
да му је син, иа ко га дру ги ло го ра ши уве ра ва ју да он ни ка да ни је имао 
си на. У не из др жи вом ан ти гон ском на го ну за са хра њи ва њем пот пу но 
не по зна тог де те та, ко је је пре жи ве ло га сну ко мо ру, а ко је је на ци стич ки 
док тор без ду шно угу шио на ње го ве очи, глав ни ју нак као да ви ди на чин 
не са мо да ис ку пи се бе већ да ус по ста ви дав но уз др ма ну ко смич ку рав-
но те жу. Та ко ђе, су ро во окру же ње у ком се Са ул на ла зи и сце на пре жи-
ве лог де те та ко је од мах би ва не ми ло срд но угу ше но по та кли су лу ди ло 
у Са у ло вој гла ви. Као да је ова сце на би ла тач ка Са у ло вог пси хич ког 
ло ма, на ли цу не при мет ног али са стра не по сма тра но вр ло вид ног, ко ји ће 
про у зро ко ва ти да он ви ше пу та ри зи ку је свој и жи вот дру гих за рад са хра-
њи ва ња не по зна тог де те та за ко је он ве ру је да му је син. Али из гле да да 

1 О то ме ви ди филм: Клод Лан цман, Шоа, 1985.
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је ди но лу ди ло пру жа, ма кар ми са о ни, из лаз из ужа са кон цен тра ци о ног 
ло го ра. То је је ди на ствар ко ја у па клу Ау шви ца има не ког сми сла, јер је-
ди но оно пру жа ка кву-та кву мо гућ ност уте хе и ка тар зич ног про чи шће ња.

Ла сло Не меш је Са у ло вим си ном на пра вио ве ли ки ком по зи циј ски 
ис ко рак у пра вље њу фил мо ва о стра да њу Је вре ја, а но ви по глед на Хо ло-
ка уст про у зро ку је да се у на шим гла ва ма ство ри још јед на упе ча тљи ва 
пред ста ва о до га ђа ји ма ко ји се не сме ју за бо ра ви ти. Та ко ђе, овај филм 
је и не збри си во све до чан ство о бу ђе њу ху ма но сти на ме сту на ком се то 
нај ма ње оче ки ва ло, и упра во у из у зет но ви со ким етич ким вред но сти ма, 
ко је ујед но скри ве но и лајт мо тив ски до ми ни ра ју, тре ба тра жи ти глав ни 
сми сао и по ру ку овог не сва ки да шњег фил ма. 

Иван БА ЗР ЂАН




