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П Р И  К А  З И  Ф И Л  М О  В А

МАЈКЛ МУР ПО НО ВО НА ПА ДА

Мајкл Мур, Ко га сле де ћег на па сти (Whe re to In va de Next), САД 2015 

За раз ли ку од ве ћи не прет ход них фил мо ва, у ко ји ма Мајкл Мур 
оштро и про ниц љи во кри ти ку је без у спе шне и бе сми сле не вој не ин ва зи је 
сво је др жа ве, по ње го вом ми шље њу од Дру гог свет ског ра та, у свом нај
но ви јем до ку мен тар ном фил му Ко га сле де ћег на па сти он сам од лу чу је 
да по кре не ин ва зи ју. Али ни у овом фил му Мур не ће про пу сти ти да 
по бр о ји по гре шно за по че те и во ђе не вој не опе ра ци је, по чев од Ко ре је, 
пре ко Ви јет на ма, Ли ба на, Ира ка, Ав га ни ста на, па до Си ри је. Нај ин те ре
сант ни ја од све га је сте чи ње ни ца да Мур у Аме ри ци од мах про на ла зи 
глав ног крив ца ко ји је омо гу ћио ства ра ње ИСИСа1. Та ко се на ли цу Аме
ри ке раз от кри ва па жљи во тка ни ли це мер ни вео ла жног до бро чин ства, 
ко ји још увек по сто ја но сто ји, за све оне ко ји не уме ју да чи та ју из ме ђу 
ре до ва, за хва љу ју ћи вр ло раз ви је ној про а ме рич ки ори јен ти са ној про
па ганд ној ма ши не ри ји. Исме ва ју ћи не про ми шље не по ступ ке и од лу ке, 
ка ко др жав нопо ли тич ког та ко и вој ног вр ха, он кре и ра има ги нар ну 
си ту а ци ју у ко јој др жав ни врх, при зна ју ћи да не ма све жих иде ја, ко је би 
ујед но ре ши ле за мр ше ну свет ску ге о по ли тич ку сли ку, по бољ ша ле жи вот 
и по ве ћа ле људ ска пра ва про сеч ног Аме ри кан ца, по зи ва ње га да ре ши 
ову на из глед без из ла зну си ту а ци ју.

Аме рич ки ре ди тељ не ће по кре ну ти ни ва зду шне ни коп не не на па де 
на др жа ве на ко је ће из вр ши ти ин ва зи ју, већ ће у атак кре ну ти на о ру жан 
по зи тив ном же љом за раз ме ном ис ку ста ва. На и ме, он ће по се ти ти раз не 
зе мље све та, пре те жно Евро пе, с на дом да ће у њи хо вим др жав ним уре
ђе њи ма и иде ја ма о бри зи за по је дин ца про на ћи обра сце ко је је пре ко 
по треб но ин кор по ри ра ти у са да већ, по Му ро вом ми шље њу, вр ло из о

1 Ов де тре ба спо ме ну ти и Жа ка Оди ја ра, про шло го ди шњег до бит ни ка 
кан ске Злат не пал ме за филм Ди пан. На и ме, у свом фил му, ко ји те ма ти зу је жи
вот из бе гли ца у Фран цу ској, он се кон фор ми стич ки од лу чу је да глав ни ак те ри 
ње го вог фил ма бу ду из бе гли це са остр ва Шри Лан ка, а не осо бе из не ког од 
мно го број них под руч ја ко је је ба че но у рат ни ви хор за хва љу ју ћи аме рич ком 
ин те ре су и нов цу. 
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па че но аме рич ко дру штве но уре ђе ње. Пр ва ин ва зи о на ста ни ца би ће 
Ита ли ја. Вр ло је за ни мљи во што се Мур од лу чио за ову ме ди те ран ску 
зе мљу, јер сва ко би у пр ви мах по ми слио да је Аме ри ка да ле ко раз ви је
ни ја др жа ва од Ита ли је. Она то ве ро ват но и је сте, али це на ко ју про се чан 
др жа вља нин Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва мо ра да пла ти за рад фи нан
сиј ског успе ха и ста ту сне по зи ци је сво је др жа ве знат но је ве ћа од оне ко ју 
пла ћа гра ђа нин Ита ли је. Кон тра сти ра њем вре ме на ко је рад ник има за 
го ди шњи од мор, а ко је у Ита ли ји за кон ски из но си че ти ри до пет не де ља 
и ко је са ра зним сло бод ним да ни ма за др жав не пра зни ке на ра сте и до 
осам не де ља, спрам дво не дељ ног, нај че шће не пла ће ног оду ства са по сла 
у Аме ри ци, Мур ука зу је на та мо шњи го то во ро бо вла снич ки кор по ра тив
ни од нос. Аме рич ки ау тор ће нам чак до ка за ти да у Аме ри ци ро бо ви, у 
пра вом сми слу те ре чи, још увек по сто је. Он ми сли на за тво ре ни ке, ко ји 
су услед и да ље при сут не ра сне не тр пе љи во сти ве ћи ном црн ци, а ко ји ма 
се од у зи ма пра во гла са на из бо ри ма и при мо ра ни су да пре ко за твор ских 
удру га ра де за свет ски по зна те кор по ра ци је, ко је им пла ћа ју све га три де
се так цен ти по са ту ра да. Њи ма Мур кон фрон ти ра за тво ре ни ке у Нор ве
шкој о ко ји ма се др жа ва, во де ћи се мак си мом да ни ко га не тре ба бес по
треб но угње та ва ти и же љом да се са чу ва нај вред ни ја ствар, а то је људ ско 
до сто јан ство, да ле ко бо ље бри не и ста ра. 

По кре ну то је и пи та ње ло шег и ве о ма ску пог обра зов ног си сте ма, 
ко ји у Аме ри ци ви ше ли чи на не ку при ват ну фир му чи ји је глав ни за
да так не да што бо ље обра зу је аме рич ку омла ди ну не го да за ра ди што 
ви ше па ра. За то са мо при ви ле го ва ни мо гу да сту ди ра ју, а је ди но ће они 
ко ји су ба сно слов но бо га ти за вр ши ти сту ди је у Аме ри ци без ше сто ци
фре ног ду га. Од ла ском у Сло ве ни ју у ко јој је сту ди ра ње бес плат но за све, 
па чак и за стра не др жа вља не, Мур по ка зу је да је мо гу ће има ти обра зов
ни си стем ко ји не пљач ка сво је ста нов ни ке. Та ко ђе, су прот но Фин ској, 
ко ја има нај бо љи школ ски обра зов ни си стем, у Аме ри ци је све уо би ча
је ни је уки да ње пред ме та са умет нич ком те ма ти ком, јер уни вер зи те ти 
и шко ле во ђе ни кор по ра тив ном фи ло зо фи јом, сво је по ла зни ке об у ча ва ју 
са мо јед ној ства ри, а то је ка ко да до би ју по сао и за ра де го ми лу нов ца, док 
је ди на пра ва свр ха обра зо ва ња, а то је сти ца ње што ве ћег зна ња, уоп ште 
ни је ви ше при мар на. Ин ва зи ја на Не мач ку да је до бар ре цепт за очу ва ње 
са да већ и у Аме ри ци за мр ле гра ђан ске кла се, док ће по се те Ту ни су и 
Ислан ду по ка за ти ка ко би за пра во род на рав но прав ност тре ба ло да из
гле да. Мур ће још из вр ши ти ин ва зи ју на Пор ту гал, ко ји је ган ди јев ским 
ме то да ма ус пео да су зби је ши ро ку упо тре бу нар ко ти ка.

На кра ју, Му ру мо же мо пре ба ци ти пре те ра ну се лек тив ност при ли
ком сни ма ња, ма да се он од ових оп ту жби огра дио ре чи ма да ни је хтео 
да бе ре ко ров из дру гих др жа ва, не го са мо цве ће. На гла ша ва њем да су 
у ве ли кој ме ри иде је ко је он па ци фи стич ком ин ва зи јом осва ја и но си у 
Аме ри ку не кад за пра во и би ле аме рич ке, он ба ца из рав но у ли це ру ка ви цу 
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сра ма кор по ра тив ној Аме ри ци, ко ја се то ли ко уда љи ла од сво јих пр во
бит них на зо ра пре тво рив ши се у зе мљу ко ја је и да ље из гра ђе на на ге но
ци ду и пле ћи ма мо дер них ро бо ва. Ипак, оп шти ути сак ко ји се на ме ће 
на кон од гле да ног фил ма је сте тај да се Му ров са ти рич ки бри јач мал ко 
ис ту пио и да ни је оштар као у ње го вим нај бо љим оства ре њи ма, али је 
овај филм, та ко ђе, још јед но не из бри си во све до чан ство о про па сти иде је 
о аме рич ком сну, ко ју је Но ам Чом ски већ са хра нио и ис пе вао јој ре кви јем.2

Иван БА ЗР ЂАН

2 О то ме ви ди филм Пи те ра Д. Ха чи со на и Ке ли ја Ник са Ре кви јем за аме
рич ки сан, 2015.




