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П Р И  К А  З И  Ф И Л  М О  В А

ФИЛМ СКА ОДА ЛУ ВРУ

Алек сан дар Со ку ров, Фран ко фо ни ја (Fran co fo nia), ин тер на ци о нал на ко
про дук ци ја 2015

In ter ar ma mu sae ta cent

Алек сан дар Со ку ров ва жи за јед ног од нај о да ни јих и нај не по ко ле
бљи ви јих ства ра ла ца умет нич ког фил ма дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. 
Че сто про же ти аван гард ним иде ја ма и екс пе ри мен тал ним тех ни ка ма, 
ње го ви фил мо ви рет ко су би ли по пу лар ни ме ђу ши ром филм ском пу бли
ком, али, за хва љу ју ћи свом вр ло ин вен тив ном и ре во лу ци о нар ном филм
ском из ра зу, ње го во име је би ло че сто спо ми ња но у кру жо ци ма ко ји су 
бли ско по ве за ни са филм ском умет но шћу. За но во филм ско чи та ње Фау
ста, ко ји је ујед но и за вр шни филм те тра ло ги је ко ја се са сто ја ла од фил
мо ва по све ће них Хи тле ру, Ста љи ну, Хи ро хи ту,1 2011. го ди не Алек сан дар 
Со ку ров до би ја Злат ног ла ва и, на кон го то во три де сет го ди на ба вље ња 
филм ском умет но шћу, по ла ко по ста је по зна ти ји и ши рој филм ској пу бли
ци. Ипак, оно по че му је ру ски ре ди тељ нај чу ве ни ји сва ка ко је сте естет
ски и тех нич ки ви со ко пре тен ци о зан филм Ру ска бар ка (2002), ко ји је 
сни мљен из јед ног је ди ног ка дра од де ве де сет ми ну та, што је нај ду жи 
не пре ки ну ти ка дар у чи та вој исто ри ји фил ма. 

Филм Ру ска бар ка би ће ко ри шћен као ком па ра тив ни осло нац и за 
ову ана ли зу, по што те мат ски од го во ра Со ку ро вље вом нај но ви јем фил му. 
На и ме, у оба слу ча ја глав ни ју нак фил ма ни је не ка осо ба, већ је при ви
ле го ва на уло га про та го ни сте да та му зе ју.2 У пр вом слу ча ју у пи та њу је 

1 О то ме ви ди фил мо ве: Мо лох (1999), Та у рус (2001) и Сун це (2005).
2 До бар при мер за што Со ку ров би ра баш му зе је за глав не ак те ре сво јих 

фил мо ва кри је се мо жда у нај јед но став ни јој де фи ни ци ји му зе ја, сва ко днев но 
до ступ ној на сај ту Свет ског удру же ња му зе ја (ICOM), у ко јој пи ше да је „му зеј 
не про фит на, стал на уста но ва у слу жби дру штва и ње го вог раз во ја и отво ре на 
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сан ктпе тер бур шки Ер ми таж, док је у дру гој си ту а ци ји глав на ро ла по
ве ре на па ри ском Лу вру. За раз ли ку од Ру ске бар ке, у ко јој је све сни мље
но у јед ном да ху, у Фран ко фо ни ји Со ку ров за ма гљу је жан ров ске гра ни це 
из ме ђу до ку мен тар ног и игра ног фил ма, кон стру и шу ћи та ко жан ров ски 
амал гам у ком се до ку мен тар на ве ро до стој ност и на ра тив на фик ци ја 
пре пли ћу. 

Рад ња фил ма је сме ште на у сам освит Дру гог свет ског ра та, у вре ме 
ка да Фран цу ска ка пи ту ли ра и Па риз би ва ста вљен под не мач ку упра ву. 
На су прот не пре ста но бом бар до ва ном и гра на ти ра ном Санкт Пе тер бур
гу, та да Ле њин гра ду, ко ји ће из др жа ти јед ну од нај су ро ви јих и нај ду жих 
вој них оп са да (872 да на), Па риз ће би ти про гла шен отво ре ним гра дом 
и ни јед на бом ба не ће па сти на ње га. Раз лог за ова кав рас плет си ту а ци
је тре ба тра жи ти у Хи тле ро вој нео б у зда ној не тр пе љи во сти пре ма бољ
ше ви ци ма, ко ји та да ни су би ли сма тра ни за рав но прав на људ ска би ћа, 
док је у Фран цу зи ма ви део на род са ко јим је, услед до брог ге нет ског и 
исто риј ског на сле ђа, мо гућ су жи вот. Ипак Со ку ро ву, на ра то ру у фил му, 
ко ји је ми шље ња да умет ност не по зна је гра ни це, ни ка да не мо же би ти 
ја сно за што не ма ви ше љу ди по пут ви со ког не мач ког офи ци ра гро фа 
Фран ца Вол фа Ме тер ни ха, то ком ра та но во по ста вље ног управ ни ка Лу
вра, ко ји схва та ју зна чај умет но сти за чо ве ка и људ ску ци ви ли за ци ју 
уоп ште. Дру ги зна ча јан исто риј ски лик ко ји се спо ми ње је сте управ ник 
свих фран цу ских на ци о нал них му зе ја, а са мим тим и Лу вра, до до ла ска 
Не ма ца, Жак Жо жар. За ни мљи во је да, ка ко сам Со ку ров ка же, не ма мно
го по да та ка о од но су ове две исто риј ске лич но сти. За то ће он, ко ри сте ћи 
се ар хив ским фо то гра фи ја ма и сним ци ма, на сто ја ти да на пра ви има ги
нар ни сце на рио по ком су се су сре ти из ме ђу ова два истин ска љу би те ља 
и за штит ни ка умет но сти од и гра ва ли.

По ред њих у фил му ће мо сре сти до бро по зна ту ма ни фе ста ци ју 
бо ги ње сло бо де са сли ке Еже на Де ла кроа,3 Ма ри јан, сим бол фран цу ске 
ре во лу ци је и ре пу бли ке, ко јој ће Со ку ров да ти да не пре ста но по на вља 
да нас по ма ло из ли зан и ниг де при мен љив мо то фран цу ске ре во лу ци је: 
сло бо да, јед на кост, брат ство. Дру га ва жна лич ност ко ја се по ја вљу је 
у фил му је сте На по ле он, ко ме Со ку ров не од ри че ме га ло ман ски ка рак
тер, али га ви ди и као јед ног од за чет ни ка мо дер не ар хе о ло ги је и као чо
ве ка ко ји је мно ге умет нич ке ра ри те те до нео у Фран цу ску. Ов де је ру ски 
ре ди тељ по ма ло кон тра дик то ран, јер ако зна мо да је На по ле он мно штво 
умет нич ких де ла осво јио на кр вав на чин и до нео их као рат ни плен, он да 
не ви ди мо раз ло га да се Хи тле ру од ри че то исто пра во на по тра жњу де ла 
ту ђе кул ту ре. 

јав но сти, ко ја са би ра, чу ва, ис тра жу је, ко му ни ци ра и из ла же ма те ри јал на све
до чан ства чо ве ка и ње го ве око ли не, ра ди про у ча ва ња, обра зо ва ња и за ба ве”.

3 Ежен Де ла кроа, Сло бо да пред во ди на род, 1830.
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Со ку ров се у овом фил му по ста вио у по зи ци ју ме ди ју ма ко ји мо же 
да ко му ни ци ра ка ко са ду хо ви ма про шло сти, та ко и са ду хо ви ма бу дућ
но сти. Ова кав вид филм ске ком по зи ци је до вео је до про би ја ња ме ђу 
фил ма џи ја ма по пу лар но на зва ног че твр тог зи да, јер ће се у јед ном 
тре нут ку Со ку ров ди рект но обра ти ти глум ци ма ко ји игра ју Ме тер ни ха 
и Жо жа ра и у ли це им ре ћи њи хо ве суд би не.

За раз ли ку од Го да ра, ко ји у свом фил му Бан да аут сај де ра4 (1964), 
у скла ду са де кон стру и шу ћом по е ти ком фран цу ског Но вог та ла са, ра за
ра све ва же ће кул тур не та буе и сцен ски при ка зу је нај кра ћи мо гу ћи оби
ла зак Лу вра, или од увек ци нич ки и ау то и ро ниј ски на стро је ног Ву ди ја 
Але на,5 чак и пре ма му зе ји ма, Со ку ров му зеј до жи вља ва као са крал но 
ме сто.6 Мо жда упра во ту тре ба тра жи ти кри ви цу за по не кад та ко очи
гле дан не до ста так по ле та у овом фил му. Услед го то во идо ло по кло нич ког 
ста ва пре ма про сто ру му зе ја, филм по не кад об у зме мо но то на ат мос фе ра, 
ко ја не мо же би ти раз мр да на са мо ви со ко ин те лек ту ал ном жан ров ском 
ми сти фи ка ци јом. Фил му као да не до ста ју не ки оки да чи ко ји би гле да о ца 
при ко ва ли за екран. 

На кра ју, као за кљу чак на ме ће се чи ње ни ца да је Фран ко фо ни ја вео
ма пре ци зно и па жљи во кон стру и сан рас ко шни до ку мен тар ноигра ни 
ви зу ел ни спек такл, ко ји је услед по ма ло пре ви ше за штит нич ки на стро
је ног ре ди тељ ског по ду хва та из гу био на енер гич но сти. Ипак, то ни ма ло 
не ума њу је вред ност овог фил ма, ко ји пред ста вља пра ву по хва лу умет
но сти, као нај ва жни јој од ли ци ho mo sa pi ensа, ко ја слу жи да нас ин те
лек ту ал но и емо тив но под у ча ва, не пре кид но уса ђу ју ћи у нас дух про
те клих ве ко ва и по ма жу ћи нам да раз у ме мо и пред ви ди мо оно што нам 
пред сто ји.

Иван БА ЗР ЂАН

4 Код нас је из не ког раз ло га на слов овог фил ма пре ве ден као Нео бич на 
бан да.

5 О то ме ви ди фил мо ве: Мен хетн (1979) и Сви рај то по но во, Се ме (1972).
6 Још је дан до бар при мер фил ма у ком се му зеј не до жи вља ва као кон

тем пла тив ни про стор уз ди за ња људ ског ду ха је сте филм Афе ра То ма са Кра у на 
(1968) са Сти вом Ме кви ном, ри мејк са Пир сом Бро сна ном (1999), бу ду ћи да у 
овом фил му му зеј функ ци о ни ше са мо као про стор ко ји омо гу ћу је до бар кри
миза плет. Не тре ба ни спо ми ња ти са вре ме не блок ба стер хи то ве Ноћ у му зе ју 
(2006, 2009, 2014), са Бе ном Сти ле ром у на слов ној уло зи, у ко ји ма је му зе ју 
до де ље на ко мич на функ ци ја.




