
П Р И  К А З  Ф И Л М  С К О Г  Ф Е  С Т И  В А  Л А

ДЕ СЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ  
ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS –  

„НИ ЈЕ ЈОШ МРАК”, БЕ О ГРАД, 8–15. МАЈ 2017.

Де се та го ди шњи ца са да већ при лич но ета бли ра ног ме ђу на род ног 
фе сти ва ла до ку мен тар ног фил ма Bel Docs од лич на је при ли ка за пре сек 
са да шњег и ре ка пи ту ла ци ју прет ход ног де це ниј ског ста ња. Ово го ди шње 
из да ње, одр жа но од 8. до 15. ма ја у Бе о гра ду, за др жа ло је све до са да шње 
по зи тив не еле мен те, уз по сте пе но уво ђе ње не ких но вих. Већ не ко ли ко 
го ди на све ча но отва ра ње ре зер ви са но је за ве ли ку дво ра ну „Са ва цен тра”, 
где је ово га пу та при ка зан ко мер ци ја лан и ве о ма за па жен филм Још јед
ном с емо ци јом Ен др јуа До ми ни ка. У ви ше са ла то ком не де љу да на при
ка за но је 89 до ма ћих и стра них оства ре ња, а ју би лар ни фе сти вал отво
рио је вре ме шни швед ски ау тор Стиг Бјорк ман, ко ји се на ње му по ја вио 
са сво јим би о граф ским до ку мен тар цем о Ин грид Берг ман. По ред по сто
је ћих, отво ре не су и не ке дру ге се лек ци је, та ко да су на сло ви би ли по де
ље ни у је да на ест про грам ских це ли на.

Глав ну на гра ду до био је филм Го ра Сте фа на Ма ле ше ви ћа, док је 
ме ђу на род ни жи ри од лу чио да сво је при зна ње до де ли ау то ри ма фил ма 
Без на зи ва, Ми ха е лу Гла во ге ру и Мо ни ки Ви ли. По себ но при зна ње оти
шло је оства ре њу По след њи љу ди у Але пу Фи ра са Фа ја да. Де се ти Bel Docs 
по пр ви пут је увео ме ђу на род ни мар кет, ко ји пру жа дра го це ну при ли ку 
за упо зна ва ње до ку мен та ри ста из зе мље, ре ги о на и све та, као и до дат не 
про гра ме In du stry Bel docs Pro и Teen про гра ма, чи ји ре зул та ти ће би ти 
ре а ли зо ва ни тек у до глед ној бу дућ но сти. По себ ну по хва лу и при зна ње 
Bel Docs за слу жу је због већ тра ди ци о нал не ак тив не уло ге у при ка зи ва
њу, про мо ви са њу и ди стри бу ци ји до ма ћих до ку мен тар них фил мо ва. На 
ве ћи ни про јек ци ја пу бли ци су би ли до ступ ни и њи хо ви ау то ри, за на кнад
ни раз го вор и ди ску си ју, ви ше углед них го сти ју до шло је и ове го ди не, 
а одр жан је и чи тав низ ау тор ских ра ди о ни ца, на ме ње них пре све га мла
дим сна га ма ко је у до ку мен тар ном фил му тек тре ба да ка жу (и) сво ју реч. 
Де це ни ја са Bel Docsом оба ве зу је да она на ред на бу де бар под јед на ко 
успе шна, ако не и успе шни ја, а кон ти ну и ра ни про гре сив ни низ као да 
обе ћа ва да ће упра во та ко и би ти. 
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Због оби ља оства ре ња го то во је не мо гу ће су ми ра ти де фи ни тив не 
до ме те фе сти ва ла, а у овом из бо ру фил мо ва ру ко во ди ли смо се же љом да 
чи та о ци ма пред ста ви мо оства ре ња из што ви ше зе ма ља и про грам ских 
це ли на. Та ко, у скла ду с на шом же љом за што све о бу хват ни јим узор ком, 
из бор пред ва ма са др жи до ку мен тар це из де вет др жа ва и пет про гра ма 
ово го ди шњег Bel Docsа.

„Ни је још мрак” & „Звер је још увек жи ва”

Вер ну пу бли ку ју би лар ног фе сти вал ског из да ња до че ка ла је за па
њу ју ће моћ на филм ска при ча, из ко је је фе сти вал и пре у зео свој ово го ди
шњи мо то. Екра ни за ци ја исто и ме не књи ге Сај мо на Фиц мо ри са – Ни је 
још мрак – ир ског си не а сте Френ ки ја Фен то на при ка за на је у ме ђу на род
ном так ми чар ском про гра му. Не ка да та лен то ван филм ски ре ди тељ на гло 
обо ле ва од ма ло по зна те бо ле сти ко ја убр за но од у зи ма мо гућ ност ди са ња, 
гу та ња, го во ра, ефи ка сно бло ки ра рад ми ши ћа итд., али и да ље оста је 
у ста њу да осе ћа! Ме ђу тим, тра гич ност ове при че до ла зи упра во из прет
ход не Сај мо но ве ег зи стен ци је, ка да је овај био ве се ла и код му шких при
ја те ља те жен ских обо жа ва тељ ки увек оми ље на осо ба, та ко да је сна га 
но во на ста лог кон тра ста уто ли ко ве ћа и бол ни ја. Упо зна је мо мла ди ћа 
ко ји се бо ри и успе ва да осво ји Рут, де вој ку ко ја је, ка ко то сам ка же „из
ван ње го ве ли ге” и осе ћа ње ко смич ке сре ће ко је га пра ти оче ки ва но и 
ло гич но кру ни ше чи ном вен ча ња. Уче ста лом мон та жном тех ни ком из
ме не на хи ља де фо то гра фи ја до та да шњег жи во та, ску па са при сут ним 
кра ћим ви деоза пи си ма, са зна је мо о по све ће ном трет ма ну фил ма у ње
го вој по ро ди ци, по то њем упи си ва њу филм ске шко ле, о пр вим крат ким 
оства ре њи ма, за ко ја ће осво ји ти и по не ку на гра ду, све до уче ство ва ња 
на култ ном Сан денс фе сти ва лу, на кон че га ће сва пре пла вљу ју ћа и пре
о вла ђу ју ћа жи вот на иди ла као по кре том ру ке у тре нут ку не по врат но 
не ста ти! Кроз спек та ку лар но гра фич ки до ча ра не при зо ре ње го вог но вог 
до жи вља ва ња све та око се бе, про та го ни ста у ко ма то зном маг но ве њу 
са зна је ка ко му ле ка ри прог но зи ра ју још три до че ти ри го ди не жи во та. 
Ре зо лут но од би ја да се па сив но по ми ри са суд би ном и пр ко сно од лу чу је 
да се бо ри, у сва ком по гле ду по др жан од ро ди те ља, су пру ге и тро је де це, 
ин тен зив но ви зу ел но за ми шља ју ћи све број не мо мен те сре ће ко ји су 
из не над ној бо ле сти ду ги низ го ди на прет хо ди ли. Ко ри сте ћи бла го де ти 
са вре ме не тех но ло ги је би ће у ста њу да уз по моћ нај мо дер ни јих спе ци ја
ли зо ва них ра чу на ра ко му ни ци ра очи ма, па ће та ко ус пе ти да оства ри и 
свој жи вот ни сан: пи са ње сце на ри ја за свој пр ви ду го ме тра жни игра ни 
филм под на сло вом Мо је име је Еми ли! Гле да лац има при ви ле ги ју да пра ти 
на ста ја ње овог де ла и ње го ву пре ми је ру у ис так ну том ир ском би о ско пу, 
што је ма ли Сај мо нов три јумф над не по вољ ним окол но сти ма ко је су се 
за ве ри ле про тив ње га. Убе дљи ва све до че ња по ро ди це, при ја те ља и са рад
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ни ка, за тим до би ја ње још дво је де це у ра ној фа зи бо ле сти по твр ђу ју за
јед нич ку од лу ку ње го вих нај бли жих да се бо ре и већ уве ли ко пре ма ше 
не га тив не ле кар ске прог но зе о фа тал ним по сле ди ца ма. По сре ди је из ван
ред но дир љи ва и сна жним они рич ким еле мен ти ма про ша ра на упе ча
тљи ва лир ска до ку мен тар на еле ги ја, ко ја кроз су ге стив ни и ду бо ки глас 
Ко ли на Фа ре ла ова пло ћу је сна гу во ље за оп стан ком и ства ра њем. Све 
док се са свим не при бли жи све о бу хват ни ко нач ни мрак, ко ји се ефи ка
сно ода гна ва што да ље упра во на по ри ма ка сми сле ној кре а тив но сти, што 
је и ху ма ни пу то каз сва ком гле да о цу ка ко да и он сам по сту па са сво јим, 
ве ро ват но знат но ма њим, вла сти тим де мо ни ма. 

Су де ћи по те мат ским ори јен та ци ја ма ре цент них до ку мен тар них 
оства ре ња, фа сци на ци ја ан ти ко му ни стич ким пре вра ти ма с кра ја осам
де се тих го ди на про шлог ве ка и на из глед бес крај на мо гућ ност екс пло а
та ци је по свој при ли ци и да ље не је ња ва. На тој ли ни ји по зи ци о ни ран 
је бу гар ски до ку мен та рац Звер је још увек жи ва Ми не Ми ле ве и Ве се ле 
Ка за ко ве, из не ког не ја сног раз ло га увр штен у про грам ски склоп „Feel 
Good Mo vi es”. У нео бич но ви со кој ме ри сро дан ско ра шњем не мач ком 
Ком плек су ДДР, и овај филм ис ка зу је ам би ци ју да ма кар на кон не ко ли ко 
де це ни ја раз ре ши и олак ша не ке ста ре лич не и по ро дич не ра не, на ста ле 
у до ба „со ци ја ли стич ке стра хо вла де”. Ми ле ва је уну ка јед ног од пр во бо
ра ца ан ти ко му ни стич ког по кре та, та да шњег ин те лек ту ал ца ко ји је још 
1950. осно вао пр во удру же ње овог ти па у Евро пи тог вре ме на – „Гор ја ни” 
– ко је је у за но су илу зи ја о ско ра шњем са ве знич ком (за пад ном) до ла ску 
у Бу гар ску, а још под све жим и не по сред ним ути ском грч ког гра ђан ског 
ра та, пред ста вља ло ма кар по ку шај ан ти си стем ске по бу ње нич ке шум ске 
ге ри ле. Са на кнад ним ис ку ством са вре ме ни ка, Ми ле ва огор че но кон ста
ту је ка ко се бу гар ски ше сти ок то бар ни ка да ни је до го дио и ка ко зе мљом 
и да нас вла да ју исти љу ди, или ма кар њи хо ви по том ци, ко ји су њен жи вот 
и жи вот ње не по ро ди це и та да чи ни ли не под но шљи вим. Све кључ не по
ло жа је ути ца ја и мо ћи чвр сто др же они ко ји се про ти ве про ме ни па ра диг
ме и отва ра њу до си јеа, а кроз за ми шље не ди ја ло ге са де дом Ми на пре и
спи ту је и ње го ве и вла сти те по ступ ке, кон ти ну и ра но ме ша ју ћи ди вље ње 
са осу дом, исто вре ме но га гор ко пре ко ре ва ју ћи да је због ње го ве (мо гу ће 
нео д го вор не) на сил не опо зи ци је и од ла ска на ро би ју оста так по ро ди це 
ду го ме ђу соб но пре жи вља вао у ши ро ком ам би ва лент ном про сто ру сум
ње око ње го вог хе ро и зма или его и зма. И сам син све ште ни ка, вр ло ра но 
је при хва тио ко му ни стич ку иде о ло ги ју, ко ју згро жен на пу шта на кон ми
ни ра ња цр кве у Со фи ји 1925. го ди не. Обра зо ван и сло бо до у ман, на сто ји 
да про на ђе до стој ну ал тер на ти ву на кон (ма хом на сил ног) пре у зи ма ња вла
сти по сле Дру гог свет ског ра та, а у има ги на р ним раз го во ри ма он и де да 
до ла зе до за јед нич ког за кључ ка ка ко би ко му ни зам мо жда и био успе шан 
да је мо гао да бу де им пле мен ти ран у на пред ни јим, бо га ти јим и ве ћим 
дру штви ма од бу гар ског! У сла би јим мо мен ти ма фил ма лич но огор че ње 
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због бре ме на „на род ног не при ја те ља” од нај ра ни јих да на – ко је ни ти же ли 
ни ти мо же да скри ва – не успе ва да над вла да ра ци о нал ну објек тив ну ана
ли зу, иа ко је Ми ле ва у свр ху про на ла же ња од го во ра пу то ва ла у Грч ку, 
на Ку бу, у Шпа ни ју, по се ћи ва ла Жи же ко ве три би не у Лон до ну, а та ко ђе 
је об и шла там ни цу Бе ле не у ко јој је сво је нај бо ље го ди не оста вио њен 
де да (у ко јој се ина че упра во са да, иа ко то у фил му ни је на ве де но, гра ди 
атом ска цен тра ла). По сре ди је на мо мен те тен ден ци о зно, же сто ким ан ти
ко му ни стич ким жа ром ис пу ње но де ло, ква ли та тив но ни бо ље ни го ре 
од оби ља оства ре ња слич ног ти па, а не ве се ло ак ту ел но ста ње и не до ста
так истин ски отво ре ног ди ја ло га у бу гар ском и срод ним дру штви ма као 
да на го ве шта ва да ни у ско ри је вре ме слич ним оства ре њи ма не ће у пот
пу но сти до ћи крај.

„Ин грид Берг ман: ње ним ре чи ма” & „Жи вот као цр та ни филм”

Ако има исти не у оној древ ној бу ди стич кој му дро сти ка ко се са мо 
кроз ис ку ше ња пат ње по је ди нац уз ди же до ви ших спо знај них ди мен зи ја 
и по то њег лак шег ово зе маљ ског успе ха, он да је то у пу ној ме ри слу чај 
са нај при зна ти јом швед ског глу ми цом свих вре ме на – Ин грид Берг ман. 
На пред лог ње не ћер ке, та ко ђе про сла вље не глу ми це Иза бе ле Ро се ли ни, 
ре но ми ра ни ре жи сер Стиг Бјорк ман на де се ти Bel Docs сти же са оства
ре њем Ин грид Берг ман: ње ним ре чи ма, при ка за ним у про грам ској це ли
ни „Би о граф ски до ку мен тар ци”. Уме шно ко ри сте ћи до ступ ну ар хив ску 
гра ђу, до ступ ност ње не од ра сле де це и ви ше од све га ње них пи са ма и 
днев ни ка ко је је при ље жно ис пи си ва ла де це ни ја ма, Бјорк ман на ван ред
но за ни мљив на чин успе ва да ре кон стру и ше жи вот ни пут Берг ма но ве, 
од нај ра ни јих да на до (ипак) пре ра не смр ти у 67. го ди ни. Њен нај ра ни ји 
пе ри од обе ле жен је се ри јом по ро дич них тра ге ди ја, што је пред ста вља ло 
онај кључ ни фор ма тив ни пе чат ко ји ју је оста так жи во та аван ту ри стич
ки на го нио на из бе га ва ње сва ке мо гућ но сти за ду бљим уко ре њи ва њем 
и кон ти ну и ра но не кон фор ми стич ко ве чи топо чи ња њеиз по чет ка. Ка ко 
са зна је мо из пи са ма при ја те љи ци Мо ли, ни је по сто ја ла мо гућ ност да мла
да Ин грид оста не у Швед ској, ко ја ју је сво јим те сним окви ри ма спу та
ва ла, та ко да ће ње на би о гра фи ја за бе ле жи ти ду же бо рав ке – али ни ка да 
и пре би ва ли шта! – у САД, Ита ли ји, Фран цу ској, Ау стри ји, по но во Швед
ској и Ен гле ској. Нео че ки ван и за њу са му, шо кан тан ин стант успех у 
хо ли вуд ској фа бри ци сно ва за те као ју је не при пре мље ну и пси хо ло шки 
не спрем ну, упр кос при жељ ки ва њу упра во та квог рас пле та до га ђа ја. Сва
ком пра вом љу би те љу ове умет но сти мо ра ју би ти по зна ти ње ни та да шњи 
ве ли ки хи то ви, по пут фил мо ва Др Џе кил и Мр Хајд, Ка за блан ка или 
За ким зво но зво ни, ко ји су се три јум фал но ни за ли упра во у то ку оства
ре ња нај го рих европ ских ноћ них мо ра Дру гог свет ског ра та. Ње на не
осве ште на пре ди спо зи ци ја за од би ја ње сва ке де фи ни тив не из ве сно сти 
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на го ни ла ју је на се ри ју љу бав них аван ту ра и нео че ки ва них пре о кре та, 
пра ће них сна жним нео до бра ва њем и уни со ном осу дом ши ре јав но сти 
и са ме по ро ди це. Узор ног су пру га и ћер ки цу Пи ју оста ви ће због про во да 
са та да слав ним ма ђар ским рат ним фо то гра фом и ва га бун дом оп ште прак
се Ро бер том Ка пом, афе ре са ре жи се ри ма фил мо ва би ле су ре дов на по ја ва 
(и то са мо у то ку сни ма ња!), све док се, већ по за вр шет ку ра та и по врат ку 
на ста ри кон ти нент, ње ни пу те ви ни су укр сти ли и са пу те ви ма чу ве ног 
Ро бер та Ро се ли ни ја, на отво ре но ужа са ва ње и скан да ли зо ва ње до та да 
вер них обо жа ва ла ца. Сте ре о тип ни глу мач ки вр то гла ви успо ни и стр мо
гла ви па до ви ни њу ни по што ни су за о би шли, а пут од објек та не по де ље
ног ди вље ња до ма сов ног пре зи ра био је нео бич но кра так. Све че тво ро 
ње не де це све до чи да им је то ком од ра ста ња нај ви ше не до ста ја ло ње но 
при су ство, и по твр ђу ју да је по се до ва ла онај не за бо рав ни шарм ко ји је 
зрачио ма ги ју са ве ли ких екра на и у рет ким ком плет ним тре ну ци ма по
ро дич не иди ле. У су мрак ка ри је ре вра ћа се у до мо ви ну и пре те жно игра у 
те а тру, за јед но са „но вом је ди ном пра вом љу ба ви”, ово га пу та зе мља ком, 
а све до са мог кра ја сле ди ла је сво ју ин ту и ци ју, уну тра шње за но се, ко
ра ча ла пу те ви ма ко ји су јој се спон та но отва ра ли и ни ка да ни је ро бо ва ла 
уста ље ним ма ло гра ђан ским сте ре о ти пи ма и оче ки ва њи ма. Иа ко је то 
за да ва ло емо тив не бо ло ве ње ним нај бли жи ма, сво ју сло бо ду је увек ста
вља ла ис пред сва ке кон вен ци је. Сла вље на, во ље на и на гра ђи ва на, пред 
крај глу мач ке ка ри је ре до жи ве ла је при ли ку да ра ди и са чу ве ним пре
зи ме ња ком Инг ма ром, а чи та во ово филм ске зве зде до стој но еле гич но 
пу те ше стви је не ка да шње не зграп не де вој чи це круп не гра ђе, ко ја се као 
уса мље но де те игра ла са ма хом за ми шље ним при ја те љи ма, са да је на 
из у зе тан на чин у сти лу кла сич них жур на ла ове ко ве че но у Бјорк ма но вом 
оства ре њу, за све оне ко ји ма ужи ва ња у це лу ло ид ној ча ро ли ји ни ка да ни је 
до ста.

Ве о ма по пу ла ран тренд ства ра ња до ку мен тар них фил мо ва о љу ди ма 
ко ји су на би ло ко ји на чин по го ђе ни мен тал ним бо ле сти ма или оште ће
њи ма свој ус пе ли ји об лик до био је у аме рич ком де лу Жи вот као цр та ни 
филм Ро џе ра Ви ли јам са, при ка за ном у про гра му „Кре а ци ја vs. де струк
ци ја”. У из у зет но ква ли тет ном и ни јед ног тре нут ка па те тич ном оства ре
њу пра ти мо сва ко дне ви цу мла дог Ове на ко ји је у тре ћој го ди ни пре стао 
да го во ри, на кон че га је уста но вље но ка ко па ти од ау ти зма. Већ са ме по
чет не на зна ке да са де те том ни је баш све у ре ду до во де до по ја ча не ак тив
но сти бри жних ро ди те ља и за јед нич ких по ро дич них на по ра, ра чу на ју ћи, 
раз у ме се, и са мог про та го ни сту, они ће ус пе ти да у знат ној ме ри пре ва
зи ђу ње го ве не до стат ке и до не кле га оспо со бе за са мо ста лан жи вот. Филм 
за сно ван на исто и ме ном бест се ле ру ње го вог оца уме шно ко ри сти ани ми
ра не де ло ве за при каз уну тра шњих ста ња или спољ них зби ва ња, до ча
ра ва ју ћи на тај на чин кон цепт функ ци о ни са ња ње го вог ума. Осо бе по
го ђе не овим по ре ме ћа јем, што је љу би те љи ма сед ме умет но сти до бро 



901

по зна то ма кар из Ки шног чо ве ка, ни су у ста њу да функ ци о ни шу на ви ше 
ни воа, али су за то не ки њи хо ви та лен ти до ве де ни до мак си му ма, што је 
слу чај и са сим па тич ним Ове ном. На и ме, фа сци нант но ви зу ел но пам ће
ње код ње га се ма ни фе сту је фо то граф ским пам ће њем свих мо гу ћих ре
пли ка цр та них фил мо ва из Ди зни је ве про дук ци је, до те ме ре да он без 
пре те ри ва ња мо же да твр ди ка ко све њи хо ве фил мо ве у це ло сти зна до
слов це на па мет! На кон што је отац слу чај но от крио да је овај у ста њу да 
се сми сле но из ра жа ва ко ри сте ћи по сто је ће ре пли ке из оми ље них цр та ћа, 
по ро ди ца за по чи ње ко му ни ка ци ју с њим на тај на чин, што ре зул ти ра 
из ве сним про гре сом, а то ће до ве сти и до ње го ве по нов не „до ступ но сти”, 
на су прот за ау ти сте ти пич не „ис кљу че но сти”. У свим тим окол но сти ма 
пре суд но је при су ство ста бил не, ха р мо нич не и љу ба вљу ис пу ње не по
ро ди це са ста вље не од ра зум них чла но ва, ра чу на ју ћи и ње го вог ста ри јег 
бра та, без чи је оби ла те и кон стант не по мо ћи Овен те шко да би ус пео да 
пре ва зи ђе број не симп то ме. Та ко има мо при ли ке да ви ди мо мла ди ћа 
ка ко ди пло ми ра, пре се ља ва се у соп стве ни про стор, до жи вља ва пр ва 
љу бав на оча ра ња и раз о ча ра ња, ни ка да не на пу шта ју ћи де ти њу страст за 
ани ми ра ним фил мо ви ма ко ји су би ли и оста ли ње го во нај ве ће жи вот но 
за до вољ ство и при бе жи ште. Због ње го вог ста ња ве о ма је ра зу мљи ва Ове
но ва же ља да веч но оста не де чак, сле де ћи ти ме син дром Пе тра Па на, 
при су тан и код мно гих ина че здра вих при пад ни ка оп ште по пу ла ци је. 
Ду хо вит, за ни мљив, про ниц љив и оп ти ми стич ким по гле дом на свет сна
жно на би јен филм на про сто еми ту је нео п ход не до зе по зи тив не енер ги је 
гле да о цу ко ји по сред но за кљу чу је да ако је про та го ни ста био у ста њу да 
се са сво јим здрав стве ним те го ба ма успе шно из бо ри, он да ни ње му не 
оста је ни шта дру го не го да то исто у вла сти том жи во ту са не у по ре ди во 
ма њим те шко ћа ма по но ви.

„Не же ље на ба шти на” & „БенГу ри он, епи лог”

Не по сред но ин спи ри са на слу чај ним про на ла ском ста рог ал бу ма за 
сли чи це, да нас са свим би зар ног име на „Спо ме ни ци ре во лу ци је”, хр ват
ска ау тор ка Ире на Шко рић у до ку мен тар цу Не же ље на ба шти на, при ка
за ном у се лек ци ји „Кре а ци ја vs. Де струк ци ја” од лу чу је да се озбиљ ни је 
по за ба ви спо ме нич ким на сле ђем из НОБа, не ко ли ко де це ни ја на кон што 
је др жа ва чи је је де ло оно зва нич но би ло не по врат но пре ста ла да по сто ји. 
Од ва жно ула зе ћи у ко штац са те мом ко ја ау то ру те шко мо же да до не се 
мно го при ја те ља, она кре ће у по тра гу за оста ци ма не ка да мо ну мен тал них 
гра ђе ви на, ко је су чак и код стра них ис тра жи ва ча иза зи ва ле ар хи тек тон
ско ди вље ње. Сма тра се да је до 1991. го ди не по сто ја ло око 15.000 спо ме
ни ка и ме мо ри ја ла НОБа, а од то га у да на шњој Ре пу бли ци Хр ват ској 
око 6.000, од че га је ско ро по ло ви на пот пу но или де ли мич но уни ште на. 
На ме сто све о бу хват ног при сту па, ко ји је у фил му ио на ко и до слов но не



902

мо гућ, ре ди тељ ка свој фо кус усме ра ва на не ко ли ко „оглед них при ме ра” 
ко ји ма до ка зу је сво ју те зу, па ће та ко ши ру оп сер ва ци ју за слу жи ти да
на шње ста ње спо ме ни ка на Пе тро вој го ри Во ји на Ба ки ћа, ко ји је не ка да 
имао до пет ми ли о на по се ти ла ца го ди шње, где се на ла зи ла и пр ва ју го
сло вен ска пар ти зан ска бол ни ца, са чи јих се оста та ка са да но ћу кра де 
рост фрај, на кон што су вла сти на ње га по ста ви ле ода ши љач (?!). Ди вљач
ко и вар вар ско по ни шта ва ње до ско ра шње исто ри је по чет ком де ве де се
тих за хвал но се по кло пи ло са ши рим ис точ но е вроп ским трен до ви ма, што 
је про цес ко ји су струч ња ци на зва ли „ико но кла зам”. Иа ко тре ба на гла
си ти да је про ли фе ра ци ја спо ме ни ка и мо ну ме на та то ком пе ри о да со ци
ја ли стич ке Ју го сла ви је сво јом ме га ло ман ском хи пер про дук ци јом, и та мо 
где им је сте и где им ни је ме сто, оста ја ла с ону стра ну сва ке до бре ме ре и 
уку са, ва ља при зна ти ка ко су мно ги од њих пред ста вља ли вред на ар хи
тек тон ска до стиг ну ћа, не са мо у ло кал ним раз ме ра ма. До вољ но илу стра
ти ван при мер је сте Спо ме ник по бе де ре во лу ци је на ро да Сла во ни је код 
се ла Ка мен ска, ко ји је по ми шље њу струч ња ка пред ста вљао сам врх 
европ ске умет но сти свог вре ме на, а ко ји је у по но вље ним ми ни ра њи ма 
уни штен по чет ком 1992. го ди не. Ап сур дан при мер пред ста вља и слу чај 
опу зен ских те ва љев ских спо ме ни ка на род ном хе ро ју Стје па ну/Сте ва ну 
Фи ли по ви ћу, чи ји ју нач ки чин ре тро ак тив ним ту ма че њем но во и зми шље
не исто ри је по ста је не што пре зи ра а не хва ле вред но. Зва нич но про кла
мо ва но „брат ство и је дин ство” по ве зи ва ло је ју жно сло вен ске на ро де и 
у град њи и у по то њем ре сан ти ман ском ру ше њу у сви ма од њих, иа ко не 
сву да у под јед на ким раз ме ра ма. По ред оби ла ска не ко ли ко по при шта 
зби ва ња, Ире на Шко рић зна лач ки ода би ра број не са го вор ни ке, од све до
ка епо хе, пре ко исто ри ча ра, по ли ти ча ра, ку сто са, па до са мих још жи вих 
ва ја ра, чи је по тре сне ис по ве сти от кри ва ју емо тив не ре ак ци је умет ни ка 
на ру ше ња – че сто и ви ше стру ка – њи хо вих де ла. Де ва ста ци ја се од и гра
ва ла не са мо из иде о ло шких не го и из чи сто лу кра тив них, а под јед на ко 
ни ских, про за ич них по бу да: ра ди про да је ба кра или брон зе. Мо ну мен
тал на про паст за јед нич ке др жа ве по пут рас пр ше них де ли ћа ми ни ра ног 
спо ме ни ка за сва је вре ме на ра су ла де та ље тог рас па да, а ис тра жи ва ње 
ова ко де ли кат не те ме са мо је от кри ва ње јед ног од тих још нео т кри ве них 
пар чи ћа. Два су по себ но зна чај на мо мен та ка та стро фал ног од но са пре ма 
не дав ној ба шти ни: док су де ве де се тих сна гом др жав не иде о ло ги је они 
ак тив но и те мељ но уни шта ва ни, до тле су у пр вој де це ни ји но вог ве ка 
они пре пу шта ни ма хом не бри зи и па сив но за не ма ри ва ни, што је до ве ло 
до под јед на ко скан да ло зног по сто је ћег ста ња. Сво јим ис тра жи ва њем 
усме ре на на овај про блем у Хр ват ској, ау тор ка на ви де ло из но си и дру ге 
епи фе но ме не епо хе, по пут уни шта ва ња и па ље ња књи га на ћи ри ли ци, 
ба ца ња (пар тиј ских) књи жи ца, про ме не име на итд., а све у ци љу не мо гу
ћег и уза луд ног по ду хва та бри са ња не дав не про шло сти. Су штин ску и 
ен дем ску не(до)зре лост, емо тив ну ску че ност и са мо скри вље ну мен тал ну 
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не до вр ше ност ових на ро да нај бо ље илу стру је кон ти ну и ет дис кон ти нуи
те та, на жа лост тек спо ме нут и ов де не до вољ но екс пли ци ран. Кроз че
ти ри или пет су штин ских про ме на па ра диг ми у 20. ве ку све до чи мо о исто 
то ли ко те мељ них про ме на ба зи ра них на де струк ци ји, тј. уни шта ва њу 
свих тра го ва прет хо де ћег и по сле дич ном из ми шља њу по жељ них тра ди
ци ја на ње го вим раз ва ли на ма, што ефи ка сно спре ча ва би ло ка кав кон ти
ну и тет и на пре дак, а с дру ге стра не ди ја бо лич но обе ћа ва ве чи то тап ка ње 
у ло ше за ча ра ном кру гу. Иа ко ни пар ти зан ска ан ти фа ши стич ка тра ди ци
ја ни је пре ки ну ла ту не га тив ну прак су, у тре ну ци ма нај ве ће угро же но сти 
упра во ње не спо ме нич ке („не же ље не”) ба шти не, уз су ге стив ну му зи ку 
Иве Јо си по ви ћа, овај филм пред ста вља уз о ран при мер сва ког умет ни ка 
ду жно сти нај све ти је: да се ста не на стра ну про го ње ног, сла би јег, пре
зре ног и окле ве та ног и то упра во он да ка да му се то зло чи ни. И то не 
(са мо) из раз ло га иде о ло шке не го пре вас ход но ци ви ли за циј ске на ра ви. 
То је упра во оно што Ире на Шко рић у Не же ље ној ба шти ни чи ни. 

Про те кло је све га не ко ли ко го ди на на кон не појм љи вих ужа са Хо ло
ка у ста и по то њег ства ра ња је вреј ске др жа ве Изра ел, а Да вид БенГу ри он 
би ло је име ко је је ста ја ло иза про јек та ове др жа во твор не иде је. Ње гов 
не дав но про на ђе ни ТВ ин тер вју из 1968. го ди не, за ко ји се ми сли ло да је 
не по врат но из гу бљен, чи ни око сни цу до ку мен тар ног оства ре ња БенГу
ри он, епи лог изра ел ског ау то ра Ја ри ва Мо зе ра, при ка за ног у по пу лар ној 
сек ци ји „Би о граф ски до ку мен тар ци”. Про на ла ском ори ги нал не филм ске 
тра ке, а за тим и звуч ног за пи са овог раз го во ра, са да мо же мо да се упо
зна мо са по ли тич ким и жи вот ним раз ми шља њи ма већ уве ли ко пен зио
ни са ног, осам де сет дво го ди шњег Гу ри о на сво јом во љом по ву че ног из пре
сто нич ке вре ве у не пре глед ну ду би ну пу стињ ске изо ла ци је, при че му 
је од рас по ло жи вих ори ги нал них шест ча со ва ода бран је дан до вољ но 
илу стра ти ван део за по тре бе фил ма. Чо век ко ји је про гла сио не за ви сност 
1948. го ди не, два де сет ле та ка сни је, са без бед не дис тан це ко ја га ран ту је 
нео п хо дан мир за до дат но сту ди ра ње и про у ча ва ње, ко ли ко и ја сни ји ре
тро ак тив ни увид у бур не до га ђа је тог до ба, твр ди ка ко је ње го ва ми си ја 
да об но ви ци о ни стич ки про је кат ра ђе на по же љи да из гра ди Изра ел као 
на ци ју ви ших мо рал них вред но сти и тре зве но при зна је ка ко то још ни је 
по сти гао. Аку му ли ра но бо га то жи вот но ис ку ство овог и ина че му дрог 
стар ца кључ но до при но си да ле ко ви дим и стра те шким ци ље ви ма и так
тич ким од лу ка ма у свр ху њи хо вог оства ри ва ња, на су прот ра ди кал ни јој 
во љи пре те жне ве ћи не та мо шњег ста нов ни штва, пре че сто жељ ног ре сан
ти ма на и осве те. У том ду ху БенГу ри он са свим отво ре но ка же ка ко би 
из ме ђу за др жа ва ња но во о сво је них те ри то ри ја (из ра та 1967. го ди не) и трај
ног ми ра без раз ми шља ња ода брао мир! У овом дра го це ном исто риј ском 
до ку мен ту, ко ји осим но се ћег ин тер вјуа са др жи и ње го ве по ли тич ке го
во ре, су сре те, раз го во ре са дру гим ли де ри ма, са зна је мо да је био у ста њу 
да по вла чи и та да не по пу лар не али не из бе жне по ли тич ке по те зе, во ђен 
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не са мо праг ма тич ним зах те ви ма ак ту ел ног тре нут ка не го и ви зи о нар
ским по гле ди ма на то ка ко мла да др жа ва на по слет ку тре ба да из гле да. 
Уз пра те ће сним ке сла вља ра до сти на ули ца ма то ком про гла ше ња не за
ви сно сти, по том бол ног и на пор ног ра пид ног из гра ђи ва ња ин фра струк
ту ре ни из че га, он пру жа и лу цид не оп сер ва ци је о бу ди зму, на ци зму 
или не дав ним исто риј ским зби ва њи ма. Филм чвр сто и скром но сто ји 
на ста но ви шту ка ко ли де ри ни су у ста њу да би ло шта епо хал но учи не 
са мо стал но, не го са мо у про дук тив ној ко о пе ра ци ји и си нер ги ји са на
ро дом и по сто је ћим окол но сти ма, на су прот ис так ну тим по је дин ци ма у 
на у ци, по пут Ал бер та Ајн штај на. Овај раз го вор има ка рак тер ре тро спек
тив ног и те ста мен тар ног, па оста ре ли Гу ри он отво ре но про го ва ра и о 
не из бе жним гре шка ма у том про це су, фа та ли стич ки по ми рен са не мо
гућ но шћу њи хо вог пот пу ног из бе га ва ња. БенГу ри он, епи лог ни је де ло 
атрак тив но за ши ре сло је ве пу бли ке, али ће оне ме ђу њи ма ко ји су за ин
те ре со ва ни за бли жи увид у кон струк тив не дру штве не и исто риј ске про
це се, као и за ко ло рит не лич но сти ко је сто је иза њих, сва ка ко при ву ћи, 
а при том их ни по што не ће оста ви ти раз о ча ра ним.

Rol ling Sto nes ole ole ole! – пу то ва ње Ла тин ском Аме ри ком  
& Ми ха ил Таљ из да ле ка

Од ве чи те и ни ка да до кра ја не раз ре ше не ди ле ме „Битлси или Сто
ун си” ве ро ват но је ста ри је са мо оно пи та ње о ко ко шки и ја је ту. Од у век 
не из ве сно пи та ње о пра ву пр вен ства из ме ђу два култ на ен гле ска му зич ка 
са ста ва још од сре ди не ше зде се тих го ди на, свој но ви и ко зна ко ји по ре ду 
при лог за рас пра ву за до би ло је до ку мен тар цем По ла Даг деј ла Rol ling 
Sto nes ole ole ole! – пу то ва ње Ла тин ском Аме ри ком, при ка за ним у про
грам ској це ли ни „Му зич копле сни до ку мен тар ци” ју би лар ног из да ња 
Bel Docsа. И ти ме ово де ло у сто пу сле ди про шло го ди шњи до ку мен тар
ни филм Be a tles: Осам да на у не де љи Ро на Ха у ар да. По ста вља се ло гич но 
пи та ње: че му још је дан филм ски ура дак о „ко тр ља ју ћем ка ме њу”, да ли 
су ау то ри ус пе ли да оправ да ју ову ру тин ску ре пе ти тив ну прак су? По 
све му су де ћи, је су. Док му зич ки струч ња ци и да ље ло ме ко пља о њи хо
вом објек тив ном му зич ком ква ли те ту, а ми шље ња о то ме ве о ма се ра зи
ла зе, оста је не сум њи ва чи ње ни ца да ако Сто ун си ни су нај ква ли тет ни ји, 
оно сва ка ко је су нај ве ћи рок бенд на пла не ти! Упра во овај сим па тич ни 
и опу шта ју ћи to urmo vie још јед ном убе дљи во при ка зу је ка ко су упра во 
они че сто пр ва асо ци ја ци ја, си но ним и „synec doc he” за ро кен рол! Ole, 
ole, ole! пра ти де се так кон це ра та ко је је бенд одр жао 2016. го ди не у ве ћи
ни ју жно а ме рич ких зе ма ља, па та ко ви ди мо ма хом ста ди он ске при зо ре 
из Ар ген ти не, Чи леа, Уру гва ја, Пе руа, Ко лум би је, Бра зи ла, Мек си ка и, 
нај бит ни је, Ку бе у овом го то во дво ча сов ном му зич косцен ском спек та
клу, ко ји пру жа уну тра шњи увид у за стра шу ју ће раз ме ре нео п ход них 
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ло ги стич ких зах те ва за до га ђа је та квог ти па, а о ко ји ма љу би те љи му зи
ке рет ко или ни ка да не раз ми шља ју. Ов де осим уо би ча је них по је ди нач них 
и ма сов них сце на хи сте ри је, атрак тив них ги тар ских ри фо ва на отва ра њу 
кон це ра та, хо те ла, ли му зи на и ба зе на на два де се том спра ту хо те ла, не 
по сто ји ни ка кав увод и об ја шње ња (као што то је сте слу чај у Осам да на 
у не де љи), овај филм не те жи ту ма че њу, от кри ва њу тај ни успе ха или 
дис ко граф ској хро но ло ги ји: он је на про сто фил мо ва ни кон крет ни ту р
неј ски за пис уз по не ку ус пут ну и спо ра дич ну ин сај дер ску оп сер ва ци ју 
са мих чла но ва бен да. Упо зна је мо их као љу де ко ји су спо соб ни да и у 
сво јим по зним го ди на ма аван ту ри стич ки и де чач ки раз дра га но ужи ва ју 
у от кри ва њу но вих про сто ра, љу ди и кул ту ра, а ме ђу соб но су пот пу но 
раз ли чи ти, од оних ко ји су трај но и не по врат но на ву че ни на све епи фе
но ме не сла ве, до оних ко ји те отво ре но пре зи ру. Од увод них ка дро ва све 
во ди ка оче ки ва ној кул ми на ци ји, пр вом R’N’R кон цер ту ика да одр жа ном 
на Ку би, чи јим сце на ма се филм и за вр ша ва, али емо тив ни вр ху нац и 
онај скри ве ни дра гуљ ле жи у не ко ли ко ми ну та не па тво ре не ма ги је ка да 
ле ген дар ни ги та ри стич ково кал ни тан дем Ри чар дс–Џе гер се де ћи у сто
ли ца ма у гар де ро би за сво ју ду шу из во ди un plug ged вер зи ју ком по зи ци је 
„Honky Tonk Wo men”. Та два не пре тен ци о зна ми ну та и не хо ти це очи та
ва ју квин те сен ци ју бен да. Ка ме ра не ве ро ват но успе ва да ухва ти ин тен
зи тет и ду би ну њи хо вих ме ђу соб них емо ци ја, ко је де це ни ја ма по сто ја но 
осци ли ра ју из ме ђу љу ба ви и мр жње, те на зад, до оног кљу ча ду бо ког ме
ђу соб ног раз у ме ва ња ко је ве ро ват но и др жи овај бенд на оку пу ово ли ке 
сил не де це ни је. Оста ре ли де ча ци из Дарт фор да мно го стру ко су и по врат
нич ки ви ше стру ко над ма ши ли и нај лу ђе сно ве и ам би ци је, а Ole, ole, ole! 
от кри ва да ни по што ни су скло ни ми сти фи ка тор ском учи та ва њу не по сто
је ћег зна че ња у њи хо ве пе сме, иа ко би на та кав су је тан чин ви ше од би ло 
ко га дру гог има ли сва ко пра во. Дра го це ни су и по вре ме но дир љи ви мо
мен ти ра до сти ку бан ске пу бли ке на њи хо вом на сту пу, и то ма ње због 
му зи ке не го због нео пи пљи вог до жи вља ја на слу ћи ва не сло бо де, за ко ју 
ни ка да ни је си гур но да ли ће на по слет ку уме ти да пе ва, као што су они 
ко ји су је че ка ли, ри зи ку ју ћи и под но се ћи за бра не, на си ље и за твор ске 
ка зне, не жно пе ва ли (о) њој.

Ју би лар но де се то из да ње Ме ђу на род ног фе сти ва ла до ку мен тар ног 
фил ма Bel Docs у већ афир ми са ној се лек ци ји „Би о граф ски до ку мен тар ци” 
до но си нам за ни мљи ву екра ни за ци ју жи вот не при че (до та да) нај мла ђег 
свет ског шам пи о на у ша ху Ми ха и ла Та ља ле тон ског ау то ра Ста ни слав са 
То ка лов са, под на сло вом Ми ха ил Таљ из да ле ка. На тра гу по пу лар них ша
хов ских филм ских де ла, по пут ско ра шње Жр тве пе ша ка, о ле ген дар ном 
хлад но ра тов ском ду е лу Бо ри са Спа ског и Ро бер та Бо би ја Фи ше ра у 
Реј кја ви ку 1972. го ди не, ре жи сер ком би ну је не та ко обим ну до ступ ну 
ар хив ску гра ђу, раз го во ре са пре о ста лим при ја те љи ма и чла но ви ма по ро
ди це, и по ку ша ва да ски ци ра пор трет ге ни јал ног игра ча ко ји је пре ми нуо 
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1992. Од у век из ра зи то сла бог здрав стве ног ста ња, али за то че лич но сна
жне во ље, Таљ је сво је објек тив не не до стат ке успе вао да на до ме сти у 
овој ма гич ној игри на 64 цр нобе ла по ља већ у са свим ра ној фа зи сво је 
ка ри је ре (са све га 24 го ди не), осво јив ши свет ски трон по бе дом над зва
нич ним пр ва ком и не у по ре ди во ста ри јим су на род ни ком Ми ха и лом Бо
тви ни ком. Њи хо ви ду е ли по ста ће мит ски, а по то њи по бед нич ки до чек 
у род ној Ри ги пре тво ри ће се у спон та но оп ште на род но ве се ље. Пре све га 
чла но ви ње го ве по ро ди це ве ро до стој но све до че да се чи тав ње гов жи вот
ни са др жај ис цр пљи вао у при пре ма ма или са мим од и гра ва њи ма ме че ва, 
те да је ње го ва при ват на осо ба би ла уве ли ко за тво ре на те са мо до вољ на. 
То ка ловс нам у рет ким ус пе ли јим тре ну ци ма пру жа и не ко ли ко Та ље вих 
раз ми шља ња о фи ло зо фи ји ове игре, али ква ли тет Из да ле ка за пра во 
ле жи у оном не пла ни ра ном – пре до ча ва њу мла ђој ге не ра ци ји гле да ла ца 
ко ли ко је у то до ба, ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
шах пред ста вљао не што зна чај но за ми ли о не па си о ни ра них по сма тра ча 
ши ром све та. Ме че ви за пр ва ка све та, као и ре дов не ша хов ске олим пи
ја де, пре но ше ни су ужи во у мно го зе ма ља, од и гра ва ни су у по зо ри шним 
или кул тур ним дво ра на ма пред ви ше хи ља да при сут них љу ди, а кар те за 
ула зак на та кав до га ђај би ле су она рет ко тра же на и де фи ци тар на ро ба! 
Сто га је и не у по ре ди во ве ћи зна чај та да шњих у од но су на да на шње шам
пи о не, јер су ти ус пе си по стиг ну ти у вре ме енорм ног ин те ре са за овај 
спорт, кроз мно го ква ли тет ни ју кон ку рен ци ју не го у са вре ме но до ба, 
ка да му се прак тич но не по кла ња ни ка ква јав на па жња. У пи та њу је пре
крат ко и не до вољ но фо ку си ра но де ло ко је у не ко ли ко по гла вља пре се ца
них сим па тич ним Та ље вим ка ри ка ту ра ма не ве што плу та из ме ђу би о граф
ског пор тре ти са ња и про фе си о нал них под ви га, на ште ту ових дру гих. 
За ин те ре со ва ни гле да лац ће из овог до ку мен тар ца те шко ишта са зна ти 
о основ ним чи ње ни ца ма ове ве ли чан стве не ка ри је ре, осим шту рих и го
то во ус пут них мо ме на та око ти ту ле осво је не над Бо тви ни ком или по бе де 
пред са му смрт над та да не по бе ди вим Га ри јем Ка спа ро вим. Те шко је 
оте ти се ути ску да се ова ко атрак тив на и по тен ци јал ном ау ди то ри ју му 
за ни мљи ва мо дер на исто риј ска те ма на про сто мо ра ла озбиљ ни је и ана
ли тич ки сту ди о зни је филм ски об ра ди ти.

„До бри по штар” & „Ћи ћо ли на: ку ма од скан да ла”

Са вре ме но и тра ди ци о нал но успе шно се спо ји ло у бу гар ском оства
ре њу До бри по штар То ни сла ва Хри сто ва, при ка за ном у так ми чар ском 
про гра му де се тог Bel Docsа. Суп тил на иро ни ја, не жна би зар ност и до
зи ра на гро те ска уво де нас у сва ки да шњи цу жи те ља ма ле ног и за ба че ног 
се ла на са мој гра ни ци са Тур ском, где је упра во у то ку кам па ња за ло кал
не из бо ре, од ко јих ве ро ват но за ви си бу дућ ност, а мо гу ће и сам оп ста нак 
се ла! Ен дем ска бал кан ска ком па ра тив на за о ста лост са мо до дат но по
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ја ча ва по тму ли очај и не до ста так ја сне пер спек ти ве, те из глед ни на ста вак 
та во ре ња у пост со ци ја ли стич ком лим бу, све док са свим ак ту е лан до га
ђај, и то свет ски, не про др ма из те ме ља њи хо ве дог мат ски успа ва не ег зи
стен ци је. Ме шта шце ко је је не ка да шња др жав на гра ни ца де ли ла по сред 
гро бља, па су за од ла зак на дру гу стра ну се ља ни мо ра ли да но се пут не 
ис пра ве, до ма ћин је удру же ним бор бе ним сна га ма бу гар ске и европ ске 
гра нич не по ли ци је („Fron tex”) ко ји спре ча ва ју тр го ви ну љу ди ма и њи хо
во кри јум ча ре ње у зе мљу. И упра во ће то гло бал но пи та ње, ко је се ло кал
но сна жно ре флек ту је на жи во те убо гих ме шта на, по ста ти цен трал на 
тач ка спо ре ња у кам па њи! Бе не во лент ни по штар Иван сна жно се за ла же 
за при ма ње тих љу ди у број не на пу ште не ку ће, убе дљи во ар гу мен ту ју ћи 
свој став по тен ци јал ном при ли ком за ожи вља ва ње и мо гу ћи на пре дак 
се ла. Он пак у тој сво јој на ме ри има сна жну опо зи ци ју у ви ду сре до веч ног 
до ко ног ва га бун да, пред став ни ка Со ци ја ли стич ке пар ти је ко ји отво ре но 
при жељ ку је по вра так ко му ни зма, а је ди на тач ка про гра ма му је – осим 
ре зо лут ног од би ја ња при хва та из бе гли ца у се ло – уво ђе ње ин тер не та у 
свих не ко ли ко де се ти на до мо ва! На из не на ђе ње мно гих, обо ји цу ће их по
бе ди ти мла да и сим па тич на Ром ки ња Ве са, ко ја ни на јед но по ли тич ко 
пи та ње, гло бал но или ло кал но, не ма ја сно из ра жен став, ни ти је то пре
те ра но бри не, али од ре ђе на до за шар ма при во ле ће чак 26 гла са ча да сво
је по ве ре ње ука жу њој, на су прот 20 чвр стих Ива но вих при ста ли ца, док ће 
же сто ки опо зи ци о нар до би ти све га је дан глас, и то од соп стве не мај ке! 
И док се уза вре ле стра сти по сте пе но сми ру ју, а бу ду ћи пра вац во ђе ња 
се ла у ве зи са ми грант ским пи та њем и да ље оста је не по знат, Иван ће 
све сно об ма ну ти гра нич не сна ге ка ко но ви кон тин гент не же ље них при
до шли ца не при сти же, иа ко је упра во он у ста њу да их сво јим да ле ко зо ром 
са свим раз го вет но ви ди. По сре ди је сим па тич на, тра гич ноко мич на и 
ау тен тич но бал кан ска до ку мен тар на при ча ко ја још јед ном на све тлост 
да на из но си сву за луд ност де ма го шких на сто ја ња на спро во ђе њу вла сти 
у за бо ра вље ним и на пу ште ним пре де ли ма, ап сурд но се ужи вља ва ју ћи у 
не чи је ту ђе, ве ли ке, ин тер на ци о нал не про бле ме, ваљ да не све сно на го ње на 
уза луд ном по тре бом да свој сво јој те го би, не сре ћи и ја ду при да не ка кво 
ду бље и ши ре, а на да све сми сле но зна че ње.

Култ ни фе но мен ко ји је обе ле жио не са мо апе нин ско по лу о стр во 
се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка од но си се на кон тро
ве р зну и нео до љи во сен зу ал ну, скан да ло зну и дра же сну по ја ву Ило не 
Ста лер, про во ка тив не Ма ђа ри це на трај ном ра ду у Ита ли ји, мно го по зна
ти је под псе у до ни мом – Ћи ћо ли на. Због свог сти ла и ду жи не, те ле ви зиј ски 
до ку мен та рац Ћи ћо ли на: ку ма од скан да ла ау тор ског двој ца – Але сан
дро Ме ла ци ни и Еле на Ста лер – при ка зан је у окви ру но во у ста но вље ног 
про гра ма „Feel Good Mo vi es”. Ро ђе на 1951. у ма ђар ској пре сто ни ци, где ју 
је мај ка од нај мла ђих да на охра бри ва ла да се упу сти у ка ри је ру мо де ла, 
ве о ма ра но је за вр бо ва на од над ле жних слу жби за шпи ју ни ра ње стра них 
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по ли ти ча ра у по се ти Бу дим пе шти при ли ком њи хо вих кон та ка та ин тим
ни је при ро де. Ово ни је ду го по тра ја ло јер се мла да Ста ле ро ва већ у 19. 
го ди ни уда ла за Ита ли ја на и за у век пре се ли ла у жу ђе ну зе мљу, где ће, 
ка ко ће на ред не го ди не и де це ни је зор но по ка за ти, на пра ви ти пра ву ре
во лу ци ју у ста во ви ма и по на ша њу. Свој псе у до ним за до би ја се дам де се тих 
го ди на, у ре дов ној ноћ ној ра диоеми си ји где ће при ље жно од го ва ра ти на 
по зи ве и пи сма пре вас ход но мла ђих слу ша тељ ки о свим вр ста ма сек су
ал них прак си, чи ме ће пер ма нент но за до би ти сим па ти је обо жа ва ла ца и 
омра зе не ис то ми шље ни ка, у јед ној та ко ри гид но ка то лич кој зе мљи, са 
исто вре ме но сна жном ко му ни стич ком пар ти јом, а чи ји су се по гле ди на 
јав ни мо рал у нео бич но ви со ком сте пе ну уне ко ли ко по кла па ли. При род
но а не пла стич но пре ле па и жен стве на пла ву ша, са не из бе жним цвет
ним вен цем око гла ве и ме две ди ћем у ру ка ма, уско ро по чи ње са јав ним 
на сту пи ма и до та да не за ми сли вим пер фор ман си ма, под јед на ко на сце ни 
ко ли ко и на ули ца ма број них гра до ва, иза зи ва ју ћи скан да ле где год и 
ка да год се по ја ви, што ће уско ро би ти пре не се но и на ма ле екра не ТВ при
јем ни ка. Осим сек су ал ног ег зи би ци о ни зма, Ста ле ро ва по сте пе но по ста је 
и по ли тич ки осве шће на, па ће у бор би за очу ва ње жи вот не сре ди не усред 
јед ног од сво јих на сту па за јед но за па ли ти аме рич ку и со вјет ску за ста ву, 
што ће ни во про во ка ци је по ди ћи за још јед ну те шко за ми сли ву сте пе ни
цу. У кон стант ном не ми ру и по тра зи за не чим но вим сле де ћи ко рак по
ста ће ло ги чан ко ли ко и не из бе жан: го ди не 1983. упу шта се у отво ре ну 
hard co re пор но гра фи ју, ко ја ће сво јом екс пли цит но шћу и же сти ном пре
ва зи ћи све до та да по зна то у жан ру. То јој, на рав но, не ће би ти и ис хо ди
ште, већ са мо још је дан ме ђу ко рак до ан га жо ва ња у до та да оп скур ној 
Ра ди кал ној стран ци анар хи стич ке про ве ни јен ци је, на чи јој ли сти, као 
већ афир ми са на пор нозве зда (и као пр ва та ква у исто ри ји!), не ко ли ко 
го ди на ка сни је ула зи у др жав ни пар ла мент! По то њи и та ко ђе крат ко трај ни 
брак са чу ве ним аме рич ким умет ни ком Џе фом Кун сом са мо ће на ста ви ти 
бес крај ни низ нео че ки ва них а ма хом скан да ло зних пре о кре та. Сло бод на, 
са мо у ве ре на, са мо свој на и ори ги нал на, Ило на Ста лер кон ти ну и ра но ће 
по ме ра ти гра ни це, а при ро да ње не пре на гла ше не сек су ал но сти у зна чај
ној ме ри се раз ли ко ва ла од без број них да на шњих пор ноглу ми ца ко је 
већ уве ли ко при па да ју глав ном то ку. При сту пач на и не по сред на, Ћи ћо
ли на је пр вен ство пру жа ла чи стој жи вот ној ра до сти, ве се љу и ужит ку 
да ва ња и де ље ња, на су прот пре о вла ђу ју ћој про ра чу на тој ма ни пу ла тив
но сти сво јих да на шњих ко ле ги ни ца, ис пред и иза ка ме ра. У со лид ном 
пред ста вља њу ње не ка ри је ре ау то ри из вла че ис пра ван за кљу чак о су штин
ским до ме ти ма ње ног кон тро верз ног де ла: по сре ди је ан ти ци па ци ја по
ли ти ке спек та кла ко ји је сам се би свр ха, с ону стра ну тра ди ци о нал но 
схва ће не по ли ти ке, ре да и мо ра ла, а што је мо ра ло, и то упра во у Ита ли
ји, за вр ши ти у оту жном бла зи ра ном пе ри о ду вла да ви не но тор ног Сил ви ја 
Бер лу ско ни ја, чи јој осе буј ној пер со ни је упра во Ило на Ста лер те гоб но 
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про кр чи ла пут. Ви ше са др жај но не го стил ски дра го цен до ку мен тар ни 
увид у уло гу, по ло жај и те ко ви не ове и да нас, у сво јој сед мој де це ни ји, 
ве о ма при влач не ерот ске умет ни цеоп штепрак се, ко ја је сво ју ка ри је ру 
за кљу чи ла у тре ну ци ма ка да су ње не та да скан да ло зне ег зи би ци је по чи
ња ле да би ва ју све ши ре при хва ће не на свим ме ри ди ја ни ма, као што то 
са свим пи о ни ри ма у би ло ко јој обла сти обич но и би ва. 

Дејан ПЕ ТРО ВИЋ




