
521

П Р И  К А  З И  Ф И Л  М О  В А

МАР ТИН ХАЈ ДЕ ГЕР, РЕ ЛИ ГИ ЈА И ТА РОТ КАР ТЕ

Те ренс Ма лик, Ви тез са пе ха ром (Knight of cups), САД 2015

Ни је ми ми ло да умре без бо жник,
не го да се вра ти без бо жник са сво га пу та и бу де жив.

(Је зек. 33:11)

Ми смо биљ ке ко је се – при зна ли то се би ра до,
 или не – ко ре њем мо ра ју ди за ти из зе мље да би у ете ру

цве та ле и мо гле до но си ти плод.

(Ј. Х. Хе бел)

Вр ло је не згод но го во ри ти о нај но ви јем игра ном фил му Те рен са 
Ма ли ка Ви тез са пе ха ром, ко ји је сва ка ко ам би ци о зни ји ре ди тељ ски 
по ду хват од Др ве та жи во та (2011), али ко ји, на жа лост, ни је до се гао 
са вр шен ство овог ре мекде ла сед ме умет но сти. Ипак, нај го ре што би смо 
мо гли да ура ди мо је сте да Ви те за са пе ха ром не пре кид но ком па ра тив
но по ре ди мо са Др ве том жи во та и на тај на чин пот пу но упро па сти мо 
по зи тив ну им пре си ју ко ју овај филм вр ло ком плек сан и зах те ван за гле
да ње, оста вља на гле да о ца. 

Као и све дру ге Ма ли ко ве фил мо ве, Ви те за са пе ха ром од ли ку је 
осо бен филм ски из раз, уста но вљен још са по ја вом ње го ва пр ва два фил ма 
– Пу ста ра (1973) и Бо жан стве ни да ни (1978) – ко ји се нај ви ше ба зи ра на 
при ка зи ва њу уну тра шњих ста ња ју на ка, ко ја се ни ка да не ис по ља ва ју 
екс пли цит но и у пот пу но сти, већ се Ма лик увек опре де љу је да гле дао цу 
оста ви са мо суп ти лан на го ве штај ко су за пра во ти љу ди ко је он гле да 
на ве ли ком плат ну. Та ко ђе, вр ло је ва жно ис та ћи и vo i ce over nar ra tion 
прин цип ре жи је ко јим аме рич ки ре ди тељ до пу њу је оскуд ну ви зу ел ну 
сиг на ли за ци ју сво јих фил мо ва, ба зи ра ју ћи ти ме сво је фил мо ве не на обил
ним ди ја ло зи ма ка рак те ри стич ним за свет са вре ме ног Хо ли ву да, по што 
је мо дер ном чо ве ку по треб но све до нај сит ни јих де та ља са жва ка ти, већ 
на лир скоме та фи зич ким уну тра шњим мо но ло зи ма, ко је про се чан био
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скоп ски гле да лац вр ло те шко мо же да пра ти. Сто га од мах тре ба ис та ћи 
да Ма ли ко ви фил мо ви ни су за сва ко га, а по го то во не за оне ко ји од ла ском 
у би о скоп тра же вид јеф ти не за ба ве то ком ко је ће се не што ле по по је сти 
и по пи ти. За то Ма лик ва жи за чу да ка у хо ли вуд ском све ту гла му ра, а 
огром не па у зе ко је пра ви то ком ре жи ра ња све до че да он ни ка да не при
ста је на ком про ми се, већ стр пљи во че ка да про ду цен ти одо бре сва ку 
па ру ко ја је по треб на да би се сни мио ква ли те тан арт филм.

Као вр стан по зна ва лац Хај де ге ро ве фи ло зо фи је,1 али и као пре дан 
упу ће ник у ре ли гиј ске тек сто ве и зна че ње та рот ка ра та, Ма лик по ку ша
ва да на ђе збир ни чи ни лац ова три пот пу но раз ли чи та по и ма ња све та и 
да пу тем за јед нич ког пре се ка на о ко не спо ји вих ства ри по ка же ка ко он 
за пра во ви ди по ло жај са вре ме ног чо ве ка у са вре ме ном све ту. Ако би смо 
тра жи ли шта он то пре у зи ма из ре ли гиј ског шти ва, сва ка ко би нам пр во 
на ум па ла па ра бо ла о блуд ном си ну, чи је але го риј ско зна че ње са вр ше но 
од го ва ра фи зич коду хов ној из гу бље но сти глав ног ју на ка фил ма, Ри ка 
(Кри сти јан Бејл). Дру га ва жна ре ли гиј ска ко но та ци ја, ко ја још ви ше про
ду бљу је за блу де лост глав ног ју на ка, је сте ци ти ра ње са мог по чет ка књи ге 
Хо до ча сни ков пут Џо на (Јо ва на) Ба ња на, ко ја на кон по чет не за пи та но
сти и сум ње у спа се ње,2 до ка зу је да је по вра так на пра ви пут, упр кос ве
ли ким не да ћа ма, ипак мо гућ. Тре ћа ре ли гиј ска ве за је сте Хим на о би се ру 
из апо криф ног То ми ног је ван ђе ља, или Хим на о ду ши, ка ко не ки во ле да 
је зо ву, у ко јој се на ла зи па ра бо ла о прин цу ко ји је кра ље вом на ред бом 
по слан у Еги пат да по вра ти би сер од зми је. То ком за дат ка он би ва пре
ва рен од стра не Егип ћа на и до жи вља ва ам не зи ју, те не мо же ви ше да се 
се ти сво је про шло сти, већ на ста вља да бив ству је ве ге ти ра ју ћи у ста њу 
то тал не ду хов не хи бер на ци је ко је је нај слич ни је сну.

Ма лик ће ис ко ри сти ти ову То ми ну па ра бо лу, под ло жну ра зним 
ме та фо рич ним ту ма че њи ма, и кроз зна че ње та рот кар те Ви те за са пе ха
ром про ду би ће сим бо лич ност Ри ко вог ли ка, ко ји по ред ре ли гиј ске до
би ја и астро ло шку ком по нен ту. На и ме, ова кар та озна ча ва шар мант ног, 
ин ту и ци јом и емо ци ја ма во ђе ног чо ве ка, ко ји се не во ди за ко ном здра вог 
ра зу ма већ ср ца. Та ко ђе, Ви тез са пе ха ром склон је стал ним из ли ва ма 

1 Те ренс Ма лик је ди пло ми рао фи ло зо фи ју на Хар вар ду 1965. го ди не, да би 
по том оти шао чак и при ват но да по се ћу је Мар ти на Хај де ге ра ка ко би из раз го
во ра са не мач ким ми сли о цем што бо ље раз у мео на че ла ње го ве фи ло зо фи је, што 
је ре зул ти ра ло Ма ли ко вим пре во дом Хај де ге ро вог де ла Vom We sen des Grun des 
(The Es sen ce of Re a sons).

2 Иду ћи пу сти њом ово га све та, до ђох до јед ног ме ста где је би ла пе ћи на. 
Ту ле гох ма ло да од спа вам. Док сам та ко спа вао уснио сам сан. У сну сам угле дао 
чо ве ка у дроњ ци ма (Иса. 64:6), ко ји је ста јао ле ђи ма окре нут сво ме до му, с књи гом 
у ру ци и те шким бре ме ном на ле ђи ма. (Пс. 38:4; Авак: 2:6; Мат. 11: 28). По гле дах 
и ви дех ка ко отва ра књи гу и по чи ње да чи та. (Иса. 34:16). Чи та ју ћи је пла као и 
дрх тао. По што ни је мо гао ви ше да из др жи, уз вик нуо је жа ло сним гла сом: „Шта 
тре ба да чи ним да бих се спа сао?” (Де ла 2:37, 16:30; Рим. 7:24). О то ме ви ди: Џон 
Ба њан, Хо до ча сни ков пут, Отво ре на књи га, Бе о град 2013.
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осе ћа ња и има лир ски по глед на свет, а исто та ко је и вр ло нео д лу чан и 
стал но му је по треб на не ка ви ша сти му ла ци ја ка ко би се дао у де ла ње.

По ред то га што се глав ни ју нак фил ма по на ша као ви тез са та рот 
кар те, то ни је је ди на ве за овог фил ма са та ро том.3 На и ме, филм је из де
љен на по гла вља ко ја су на зва на пре ма та рот кар та ма, па та ко гле да лац 
као да при су ству је та рот га та њу, ко је ели ми ни ше мо гућ ност да је људ ско 
би ће ho mo fa ber. Ма лик ин си сти ра на то ме да је чо ве ко ва суд би на уна
пред од ре ђе на и да мо гућ но сти за но ви по че так не ма. До бро би би ло упо
ре ди ти Ма ли ко вог Ви те за са пе ха ром са фил мом Леа Ка рак са Све ти 
мо то ри из 2012. го ди не, у ком фран цу ски ре ди тељ кроз лик го спо ди на 
Оска ра, ко ји жи ви ви ше раз ли чи тих жи во та, до ка зу је да, као што ми сли 
и Ан дреј Тар ков ски, чо век ни је на зе мљи да би био сре ћан. 

На овом ме сту би тре ба ло укљу чи ти и Мар ти на Хај де ге ра, јер ако 
се при се ти мо јед ног од основ них по сту ла та ње го ве фи ло зо фи је, а то је да 
тре ба да при хва ти мо пут пре ма смр ти као не што са свим нор мал но, и још 
при том укљу чи мо зна че ње та рот кар те Смр ти, ко ја не озна ча ва, сход но 
пред ра суд ном ве ро ва њу не што ло ше, већ је њенa сим бо ли ка са свим по
зи тив на, јер озна ча ва мо гућ ност по бољ ша ња жи вот ног то ну са, он да до
ла зи мо до за кључ ка да све што Рик тре ба да ура ди је сте да се отрг не из 
ле тар гич не по тра ге за но вим по чет ком и при хва ти жи вот она кав ка кав 
је сте и учи ни га сво јим ду хов ним бо га ти јим и под но шљи ви јим. Али Рик, 
као без дом на осо ба и чо век без свог упо ри шта, не мо же по Мар ти ну Хај
де ге ру на ћи свој мир, јер има ју ћи у ви ду ње гов текст „Гра ђе ње, ста но
ва ње, ми шље ње”, ко ји вр ло пре ци зно по ка зу је да ку ћа сим бо лич ки не 
пред ста вља са мо ме сто чо ве ко вог фи зич ког не го и ду хов ног пре би ва ли
шта као ме сто че твор ства не ба, зе мље, бо жан ства и смрт ни ка,4 би ва нам 
ја сно за што Рик као ба сно слов но бо га ти ре ди тељ жен ска рош, од чи је 
пр во бит не по ро дич не ку ће је оста ло са мо зга ри ште, ни ка ко не мо же да 
про на ђе сво је ме сто под сун цем. Та ко ђе, Ма лик још јед ном па ра бо лом, 
оној о не пре ста ној по тра зи за зве здом на ис то ку, же ли да по твр ди да је 
сва ка по тра га за бо љим по чет ком бе сми сле на, јер ако зна мо да је Зе мља 
окру гла, он да је ја сно да је сва ки по ку шај да се до стиг не зве зда на ис то ку 
ап сур дан. Ипак, ако би смо по тра гу за зве здом на ис то ку схва ти ли као 
што Ка ва фи схва та Оди се је ву пло вид бу, не као бе сми сле но му че ње већ 
као мо гућ ност сти ца ња огром ног жи вот ног ис ку ства, он да по тра га за 
зве здом мо же има ти и уло гу осми шља ва ња чо ве ко вог су мор ног бив

3 Оста ле та рот кар те на ко је на и ла зи мо гле да ју ћи филм су: Сун це, Ме сец, 
Обе ше ни, Ви со ка све ште ни ца, Пу сти њак, Ку ла, Суд / Но во до ба, Смрт. Сва ка 
од ових ка ра та, би ло да је но си лац на зи ва чи та вог по гла вља у фил му, би ло да 
се са мо не по сред но по ја вљу је у не ком ка дру, ути че на рад њу фил ма, јер се глав
ни ју нак по на ша у скла ду са зна че њем ко је му сва ка но ва кар та до но си, или је, 
мо жда је бо ље ре ћи, усло вља ва.

4 О то ме ви ди: Мар тин Хај де гер, Пре да ва ња и рас пра ве, Пла то, Бе о град 
1999, 115–131.
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ство ва ња, јер му упра во та по тра га мо же да ти је дан уз ви ше ни сми сао 
тра га ња за не до сти жним.

На кра ју тре ба на по ме ну ти да све ово што је Ма лик за ми слио и 
ин кор по ри рао у свој филм не би би ло мо гу ће без ње го вог ду го го ди шњег 
са рад ни ка и тре нут но ве ро ват но нај бо љег ди рек то ра фо то гра фи је на 
све ту Ема ну е ла Лу бец ког. Сум њам да би ико дру ги ус пео да ис по шту је 
све Ма ли ко ве зах тев не прох те ве да са чи ни филм од хај де ге ров ски ха о
тич но на сла га них фраг ме на та жи во та, осим за и ста пра вог ви зу ел ног чу
до твор ца ка кав је Лу бец ки. Он је је дан од рет ких ко ји ма по ла зи за ру ком 
да, уз Ма ли ко во вођ ство, сво јим фо то граф ским уме ћем на пра ви естет
ски са вр ше не ка дро ве, ко ји по пут гро ма ви зу ел но уда ра ју у чо ве ко ву 
под свест бу де ћи у ње му дав но скри ва не на го не и ми сли. Та ко ђе, Ма лик 
је увек био чу вен и по свом ода би ру му зи ке, па је та кав слу чај и у фил му 
Ви тез са пе ха ром, у ком так то ви лајт мо тив ске ком по зи ци је Вој че ка Ки
ла ра „Из ла зак” као да не пре ста но по зи ва ју усну лог прин ца/ви те за/ре
ди те ља да се трг не из хи бер на ци је. 

Иван БА ЗР ЂАН




