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П Р И  К А  З И  Ф И Л  М О  В А

LA VI DA ES SUEÑO

Си ро Ге ра, За гр љај зми је (El abra zo de la ser pi en te), Ко лум би ја 2015

Да би по ста ли рат ни ци Ко хи у а но си мо ра ју да од ба це све,
и да по ђу са ми у џун глу, во ђе ни са мо сво јим сно ви ма.

На ви кли смо се да у про те клих не ко ли ко го ди на (или ће, мо жда, 
пре би ти да је та ко од у век!) фил мо ви ко ји бу ду но ми но ва ни за Оска ра 
у кон ку рен ци ји фил мо ва ван ен гле ског го вор ног под руч ја бу ду за не ко
ли ко кла са бо љи од из ви ка них хо ли вуд ских блок ба сте ра пред ло же них 
за глав ни так ми чар ски про грам. Ни шта дру га чи је ни је би ло ни ове го ди
не, а је дан од пет фил мо ва1 ко ји су би ли у тр ци за нај бо љи стра ни филм 
је сте и оства ра ње Си ра Ге ре2 За гр љај зми је, ко ји са сво јим ко ле гом Се
за ром Ау гу стом Асе ве дом3 ре а ни ми ра ко лум биј ску ки не ма то гра фи ју 
ста вља ју ћи је по но во у жи жу свет ске филм ске јав но сти.

Кон тро ли са но се ко ри сте ћи ау тен тич ним днев нич ким за пи си ма 
из не при сту пач не Ама зо ни је дво ји це на уч ни кааван ту ри ста, Нем ца 
Те о до ра КохГрун бер га и Аме ри кан ца Ри чар да Ева на Шул цеа, ре ди тељ 
Си ро Ге ра пра ви до бру осно ву за кре и ра ње сно ли ког ма гиј скоре а ли стич
ног сце на ри ја, ко ји ће по чи ва ти на две па ра лел не при че и кон тра пунк ту 
мо дер ног и на уч ног са тра ди ци о нал ним и при род ним. Овај кон тра пункт 
ко лум биј ски ау тор про ду бљу је уво ђе њем ли ка ша ма на Ка ра ма ка теа, 
по след њег од свог пле ме на, ко ји ће би ти чу вар и из ри ца тељ тра ди ци о нал
них вред но сти и му дро сти, а ко га ће оба на уч ни ка сре сти, је дан док је 
Ка ра ма ка те млад, дру ги ка да је стар. Свој стве но сво јој уло зи ин ди јан ског 
ша ма на, Ка ра ма ка те дог мат ски по шту је за ко не при род ног кул та бес ком

1 По ред Зар ља ја зми је но ми но ва ни фил мо ви би ли су Са у лов син (Ла сло 
Не меш), Вук (На џи Абу Но вар), Му станг (Де низ Гам зе Ер гу вен) и Рат (То би јас 
Линд холм).

2 Ка ко би се сте као пот пу ни ји увид у Ге ри но ства ра ла штво, по треб но је 
по гле да ти и ње го ва прет ход на два фил ма, Пу то ва ње ве тра и Ше та че ву сен ку, 
ко ји сво јим ква ли те том ни ма ло не од у да ра ју од нај но ви јег оства ре ња.

3 О то ме ви ди ње гов филм Зе мља и сен ка.
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про ми сно кри ти ку ју ћи ма те ри ја ли стич ки по се сив ни при ни цип, што се 
нај бо ље огле да у за бра ни ло ва на ри бу, ко је је Ама зон у сва ком тре нут ку 
пре пун, док по но во не пад не ки ша. 

За раз ли ку од Деј ви да Лин ча, ко ји се тру ди да у сво јим фил мо ви ма 
(Бу ле вар зве зда, Из гу бље ни ау топу т) за ма гли гра ни цу ре ал ног и фик
тив ног, све сног и под све сног, или Аки ре Ку ро са ве, ко ји је по ку шао да 
ви зи о нар ски сат ка филм од чи стих сно ва (Сно ви), Ге ра при ка зу је сан, у 
скла ду са древ ним ве ро ва њи ма ама зон ских пле ме на, као ле ги ти ман про
стор де ла ња и бив ство ва ња. У сну се учи, оздра вља, са зре ва, на сан се 
гле да као на ши фро ва ну по ру ку ко ју тре ба рас ту ма чи ти, а ко ја пред ста вља 
пу то каз за бу ду ћи ток жи во та, а по врх све га сан омо гу ћа ва са мо спо зна ју 
и сти ца ње пра древ ног ар хе тип ског зна ња. Ка ра ма ка те је у фил му при ви
ле го ва ни го спо дар сна и они рич ки ини ци ја циј ски во дич, јер ако узме мо 
при мар но зна че ње ре чи ша ман, онај ко ји зна кроз ек ста тич ко ис ку ство, 
он да нам је ја сно за што баш он до во ди љу де до са мо спо зна је кроз сан. 
Спрем ност ини ци јан та да сту пи пре ко сна у кон такт са бо го ви ма, у Тео
до ро вом слу ча ју ра ди из ле че ња, а у Ева но вом слу ча ју ра ди на сле ђи ва ња 
ша ман ског за ве шта ња, про це њу је сам Ка ра ма ка те, а да би об ред био 
пот пун и кон такт са бо го ви ма мо гућ по треб но је про на ћи вр ло рет ку 
биљ ку ја кру ну, ко ја има ам би ва лент ну функ ци ју – ини ци јан ту, уз по моћ 
свог ха лу ци но ге ног деј ства пру жа су срет са бо го ви ма, али се она, та ко ђе, 
ко ри сти за про из вод њу сто про цент ног ка у чу ка, те је узрок ве ли ке по хле
пе и мно го број них уби ста ва. Ка ра ма ка те као во дич кроз об ред ини ци ја
ци је па жљи во при пре ма ини ци јан та и шти ти га, што се нај бо ље огле да 
у то тем ском при зи ва њу ја гу а ра, чи је ша ре на Ева но вим ле ђи ма тре ба 
овог да оспо со бе да из др жи за гр љај змиј ског бо жан ства ко ји ће му пру
жи ти пра древ на са зна ња. 

По ред чвр стог упо ри шта у тра ди ци о нал ној кул ту ри, За гр љај зми је 
из ра жа ва и пост ко ло ни јал ну кри тич ку ми сао. На и ме, филм вр ло упе ча
тљи во илу стру је екс пло а та ци ју до мо ро дач ког ста нов ни штва од стра не 
не ми ло срд них вла сни ка план та жа ка у чу ка, као и не у спе ли на ме тљи ви 
по ку шај јед не хри шћан ске ми си је да до не се хри шћан ство на ме сто ви ше
ми ле ни јум ског што ва ња при род ног кул та.4 Ова кав на си лан по ку шај 
ра ђа ња хри шћан ства за вр шио се апо ка лип тич но, јер, услед по гре шног 
ту ма че ња Ису со вог уче ња „Узми те, је ди те, ово је те ло мо је ко је за вас се 
ло ми” (Ко рин ћа ни ма 11:24), Ин ди јан ци су се пре тво ри ли у оно у шта 
су Евро пља ни по гре шно сте ре о тип но ве ро ва ли, у ка ни ба ле ко ји за хва
љу ју ћи Би бли ји про жди ру свог ла жног Ме си ју. Лик Ме си је би тре ба ло 

4 Овај филм би тре ба ло упо ре ди ти са ро ма ном Кар ло са Фу ен те са Ter ra 
No stra, ко ји на вр ло смео и исто риј ски ве ро до сто јан на чин ис пи ту је ко ло ни за
ци ју Ју жне Аме ри ке. Та ко ђе, до бро би би ло упо ре ди ти га и са фил мом Вер не ра 
Хер цо га Аги ре, гнев Бож ји, јер ово оства ре ње не мач ког ау то ра мо жда нај бо ље 
осли ка ва не за ја жљи ву по хле пу ко ло ни за то ра.
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упо ре ди ти са ли ком пу ков ни ка Вал те ра Кур ца (Мар лон Бран до) из Ко
по ли не Апо ка лип се да нас, а до бар ком па ра тив ни филм ски при мер ко ји 
по ка зу је све те шко ће сни ма ња у џун гли, са ко ји ма се ко лум биј ски ре ди
тељ не сум њи во су срео, би ло би до ку мен тар но оства ре ње Ле са Блан ка 
Те рет сно ва, ко је је на ста ло то ком сни ма ња Хер цо го вог Фиц ка рал да. 
При лич но сам убе ђен да Си ро Ге ра филм ски ци ти ра про сла вље ног не
мач ког ау то ра, јер сце на гра мо фо на ко ји еми ту је кла сич ну му зи ку у ср цу 
пра шу ме ла ко се мо же до ве сти у ве зу са ли ком Фиц ка рал да (Кла ус Кин
ски), ко ме је је ди на же ља би ла да до ве де опе ру у сре ди ште ама зон ске 
џун гле.

Си ро Ге ра упо тре бља ва још је дан спе ци фи чан филм ски по сту пак 
ко ји је ка рак те ри сти чан, на при мер, за Ан дре ја Тар ков ског и Ви ма Вен
дер са. Ра ди се о ко лор ној ди стинк ци ји ко ја се ко ри сти ка ко би се по је ди
ни де ло ви фил ма на гла си ли, чи ме се су ге ри ше гле да о цу да тре ба да их 
по сма тра на дру га чи ји на чин. Го то во цео филм За гр љај зми је сни мљен 
је у цр нобе лој тех ни ци, чи ме нам је ре ди тељ на гла сио да уоп ште ни је 
ва жна буј ност и рас кош Ама зо на, већ да је при мар но ме сто да то ду хов
ноег зи стен ци јал ној сна зи ње го вог про сто ра. Је ди ни ка др о ви у бо ји су 
они ко ји при ка зу ју по тен ци јал не ви зи је при ли ком сти ца ња ар хе тип ског 
са зна ња, чи ме ре ди тељ још ви ше ин си сти ра на ду хов ној ком по нен ти 
фил ма.

Иа ко је сни мао у цр нобе лој тех ни ци, ди рек тор фо то гра фи је Да вид 
Га ље го за слу жан је за ви зу ел ноестет ски над мо ћан из глед фил ма, а вр ло 
до бра глу ма, аван ту ри стич ка ат мос фе ра и не пре ста на по тра га за ја кру
ном, ко ја ме та фо рич ки пред ста вља зна ње, до при не ли су да рад ња фил
ма те че ве о ма бр зо. Ипак, као при мар ни за да так на ме ће се ре ди те ље ва 
те жња из по све те на кра ју фил ма – да За гр љај зми је бу де не из бри си во 
све до чан ство о на ро ду чи ју пе сму се ћа ње ни ка да не за пам ти. У то ме је 
и ви ше не го ус пео.

Иван БА ЗР ЂАН




