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

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ

45. МЕ ЂУ НА РОД НИ ФИЛМ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ ФЕСТ,  
БЕ О ГРАД, 24. II – 5. III 2017.

Че тр де сет пе то из да ње нај по зна ти јег и нај ве ћег срп ског филм ског 
фе сти ва ла Фест одр жа но је у Бе о гра ду од 24. фе бру а ра до 5. мар та 2017. 
го ди не на ви ше ме ста у гра ду. Не ка да чу ве ни и на да ле ко про сла вље ни 
„фе сти вал свих фе сти ва ла” то ком свог ви ше де це ниј ског тра ја ња до жи
вља вао је по сто ја не успо не и па до ве, што је мо жда нај бо ље ове ко ве че но 
у ско ра шњој мо но гра фи ји Ива на Кар ла Фест: Са ња ти отво ре них очи ју 
1971–2011, ко ју пре по ру чу је мо свим до ма ћим љу би те љи ма фил ма за ин
те ре со ва ним за бли жи увид у то ка ко је за и ста Фест из гле дао свих тих 
го ди на. За раз ли ку од број них ма њих и ус ко спе ци ја ли зо ва них пре сто нич
ких или про вин циј ских фе сти ва ла, Фест је од у век сма тран за „bestof” 
об је ди ње ну ре ви јал ну го ди шњу про дук ци ју, у ра спо ну од те ку ћих на
ци о нал них оства ре ња, ак ту ел них хо ли вуд ских хи то ва, ко ји су се згод но 
по кла па ли са до де лом на гра де Оскар, европ ских умет нич ких или да ле
ко и сточ них ег зо тич них и ра зних дру гих филм ских де ла. И ове го ди не 
та тра ди ци ја је на ста вље на, па је при ка за но 95 пре ми јер них фил мо ва, 
по чев од Еми ра Ку сту ри це на отва ра њу па до Мар ти на Скор се зеа на 
за тва ра њу. Пр во бит но за ми шљен и ре а ли зо ван у не ком дру гом вре ме ну 
и дру гим окол но сти ма, као за о ста ли „ма сто донт” из со ци ја ли стич ких 
вре ме на и очи глед ни ma in stre am фе сти вал, он да нас на сто ји да се ре по
зи ци о ни ра и по вра ти не ка да шње по зи ци је „ста ре сла ве”.

Чак 14 про грам ских се лек ци ја и чак 3 так ми чар ска про гра ма по
ну ди ли су оби ље ак ту ел ног из бо ра сед ме умет но сти, а ма ни фе ста ци ју 
су и ове го ди не по др жа ли број ни углед ни го сти, од Мо ни ке Бе лу чи, Хјуа 
Хад со на, оца и си на Шер бе џи је, до Фер нан да Тру е бе, Кар ло са Са у ре и 
мно го број них ре ги о нал них филм ских ау то ра. Но ви ор га ни за ци о ни тим 
Фе ста од пре три го ди не уста но вио је од ре ђе не про грам ске про ме не, 
та ко да је он (по но во) кон ци пи ран као так ми чар ски фе сти вал, а ути сак је 
да се у то ме оти шло пре да ле ко, јер је жи ри ја и на гра да уи сти ну пре ви ше, 
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чи ме се на гра де до не кле де вал ви ра ју, а зли је зи ци би спрем но утвр ди ли 
ка ко је ти ме лак ше на бро ја ти оне ко ји ни су не го оне ко ји је су осво ји ли 
не ку од на гра да. Спо ме ни мо са мо „Бе о град ског по бед ни ка” за нај бо љи 
филм Ре кви јем за го спо ђу Ј. Бо ја на Ву ле ти ћа и ап со лут ног по бед ни ка 
Не гле дај ми у пи јат хр ват ске ре ди тељ ке Ха не Ју шић. Хи пер про дук ци ја 
так ми чар ског на бо ја оли че на је у На гра ди „Не бој ша Ђу ке лић”, По ли ти
ки ној на гра ди „Ми лу тин Чо лић”, На гра ди про гра ма „Гра ни це”, На гра ди 
Глав ног так ми чар ског про гра ма, за тим ла у ре а ти ма Фе де о ра и Фи пре сци 
жи ри ја, те на гра ди пу бли ке „Гор ки лист”. На гла си мо и да је 45. из да ње 
Фе ста обе ле жио и тзв. „in du stry” про грам под на зи вом Fest For ward, ко ји 
је пра тио раз вој игра них и до ку мен тар них ду го ме тра жних фил мо ва. За 
чи та о це Ле то пи са Ма ти це срп ске при пре ми ли смо де таљ ну ана ли зу 
де сет при ка за них оства ре ња, а по ред њих пу бли ка је мо гла да ви ди још 
пре гршт ви ше или ма ње успе лих де ла из так ми чар ских про гра ма, за тим 
про гра ма „Фест 45” и „Фест 45 га ла”, „Фо кус Евро па”, „Thrills & Kills”, 
„Mic ro wa ve”, „Гра ни це” и дру гих.

„Тр го вач ки пут ник” & „Осни вач”

По себ ну атрак ци ју за пу бли ку ово го ди шњег Фе ста пред ста вљао 
је но ви филм про сла вље ног иран ског ау то ра Аш га ра Фа р ха ди ја Тр го вач
ки пут ник, ко ји је упра во тих да на овен чан – и то не по пр ви пут – на гра
дом Оскар за нај бо ље стра но оства ре ње у про те клој го ди ни. При ка зан 
је у глав ном про гра му ван кон ку рен ци је, у свом пре по зна тљи вом ма ни ру, 
при че му ми сли мо и на је дин стве ни ау тор ски ру ко пис, као и на ти пи чан 
иран ски дух, не ви дљи во при су тан око свих про та го ни ста. Фар ха ди упра
вља оштри цу сво је па жње на мла ди брач ни пар умет ни ка, Ема да и Ра ну. 
Њих дво је се усе ља ва ју у но ви стан док исто вре ме но глу ме у те а тар ској 
адап та ци ји ко ма да Ар ту ра Ми ле ра, са свим оним пра те ћим ак сек со а ром 
оп ти ми зма и жи вот ног ела на ко ји об у зи ма осо бе ко ји ма тек пред сто ји 
про дук тив на/кре а тив на ве ћи на жи вот ног ве ка. Сва ки ка дар овог де ла 
оди ше ка рак те ри стич ним ду хом зе мље и де ла све та из ког до ла зи и го
то во га је не мо гу ће за ми сли ти у не кој хо ли вуд ској вер зи ји, не са мо због 
пе р ма нент ног све то на зор ног су ко ба се ку лар но –те о крат ско већ и због 
свих оних чи ни ла ца ко ји об ли ку ју по на ша ње и раз ми шља ње уну тар та
квих окви ра. Оства ре ње ко је је на про шло го ди шњем Кан ском фе сти ва лу 
осво ји ло на гра де за нај бо љег глум ца и сце на рио пра ти је дан оби чан дан 
у но вом окру же њу, чи ју ће но во ство ре ну иди лу нео че ки ва ни до га ђај 
ус пе ти трај но да по ре ме ти. На и ме, прет ход на ста нар ка је по свој при ли ци 
би ла осо ба рас пу сног жи вот ног сти ла и не што сло бод ни јег схва та ња 
мо ра ла, а је дан од ње них (из глед них) кли је на та ни је био оба ве штен да она 
ви ше не бо ра ви у том ста ну. Уве ре на да сти же њен су пруг, Ра на оста вља 
от кљу ча на вра та и вра ћа се у ку па ти ло, на кон че га се зби ва та јан стве но 



Тра у ма тич но Не што! До са мог за вр шет ка гле да о цу не ће би ти пру жен 
јед но зна чан од го вор шта се то тач но зби ло, у зе мљи стро гих ре ли ги о зних 
пра ви ла, а очај ни и гри жом са ве сти из је де ни су пруг – због од су ства са 
по при шта зло чи на – по кре ће сво ју дра ма тич ну по тра гу за по чи ни о цем, 
ка ко би се ма кар a po ste ri o ri ис ку пио! У се ри ји уз бу дљи вих пре о кре та 
ис по ста вља се да је по чи ни лац по ста ри ји оже ње ни го спо дин, а је ди на 
осо ба по ред ње га ко ја за пра во зна шта се ту до го ди ло, са ма глу ми ца, до 
кра ја не ће про збо ри ти ни шта о истин ском сте пе ну са гре ше ња овог ко
ри сни ка услу га прет ход не ста нар ке. Скр ха ни „пре ступ ник” по ста је кућ ни 
при тво ре ник док му чла но ви по ро ди це не стиг ну на ли це ме ста, а оста је 
отво ре на по све ма шња кру ци јал на ми сте ри ја да ли је та мо упао слу чај но 
или на мер но, док се мла ди су пру жни ци пре ма том пи та њу по ста вља ју 
фун да мен тал но дру га чи је. Са ма глу ми ца ће се на кон вид ног ка ја ња ста
ри јег го спо ди на при кло ни ти но во за вет ном кон цеп ту ми ло сти и за ла га ти 
се за ње го во пу шта ње, али ће гнев ни Емад прак тич но за сту па ти стро ге 
узу се ста ро за вет не осве те, ко ја ће се, при ме ње на у до тич ном слу ча ју, 
оте ти кон тро ли и узро ко ва ти тра ги чан ис ход. По сре ди је – у ду ху Фар
ха ди је вих ра ни јих оства ре ња – из у зет но ре жи ра на при по вест етич ког 
ка рак те ра ко ја про ди ре ду бо ко у са му су шти ну људ ског би ћа: док ће 
јед ни сво јом на гон ском ин кли на ци јом ве ро ва ти у јед но, до тле ће дру ги 
јед на ко ср ча но прет по ста вља ти не што по све дру го, док се пра ва исти на 
не от кри ва, ни ти се по овом пи та њу сам ре жи сер из ја шња ва, оста вља
ју ћи то пи та ње отво ре но и не ну де ћи де фи ни ти ван мо рал ни од го вор. 
Реч је о вр хун ском филм ском оства ре њу, ко је на суп ти лан на чин, кроз 
на из глед не зна тан при мер, отва ра крај ња пи та ња људ ског бив ство ва ња, 
али исто та ко отва ра и ону про бле ма ти ку ко ја се од но си на ола ку по во
дљи вост и осла ња ње на већ фор ми ра на соп стве на уве ре ња, на го не или 
по вр шне ути ске, пре не го ли на те мељ но, не при стра сно и објек тив но 
тра га ње за мо гу ћом Исти ном. А то по во ђе ње у ко нач ном спле ту уме сто 
же ље ног ели ми ни са ња по сто је ћег зла про у зро ку је но во, и та ко са мо 
на ста вља ње гов за ча ра ни круг.

Из у зет но атрак тив ну те му об ра ђу је аме рич ко оства ре ње Осни вач 
Џо на Хен ко ка, при ка за но у про грам ској це ли ни „Фест 45”. Ако би сте 
мо ра ли да од го во ри те на пи та ње ко ји спе ци фи чан про из вод или ком па
ни ја у ва ма бу де пр ву асо ци ја ци ју на не из бе жну гло ба ли за ци ју свет ског 
тр жи шта, а да мо ра те да на ве де те са мо је дан од њих, не сум њи вој ве ћи ни 
уче сни ка од го вор би гла сио: Мек до налдс! Гле да лац овог фил ма има дра
го це ну при ви ле ги ју да се вра ти у ње го ву ра ну про шлост, све до пр вих 
да на та да ма ле и не баш та ко пер спек тив не по ро дич не фир ме са ам би ци
јом не ве ћом од то га да осво је тр жи ште свог и не ко ли ко окол них ме ста. 
И та ко би до у не до глед ве ро ват но бес пер спек тив но та во ри ли уто пље ни 
у без ли чан про сек, да у до број ме ри и ду гом ни зу де це ни ја при лич но 
не у спе шни и већ вре ме шни про да вац ма ши на за милкшеј ко ве Реј Кроц, 
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сво је вр сни пу ту ју ћи „тр го вач ки пут ник”, ни је на и шао на бра ћу Мек до
налдс, ино ва тив не осни ва че бу ду ће ме га кор по ра ци је, ко ја су из у ме ла 
ма ну фак тур ну про из вод њу на мир ни ца за бр зу хра ну. Та ко су исто вре
ме но ре ше на два ве ли ка про бле ма до та да шњих ре сто ра на тог ти па: не 
по сто је ко но ба ри и уме сто „dri vein” че ка ња на по ру че ну хра ну ово 
ме сто по ста је са мо по слу жи ва ње и не ма че ка ња на по руџ би не, не го оне 
би ва ју ис по ру че не од мах! Кроц, у по но во бри љант ном (на кон Чо ве ка 
пти це) ту ма че њу Мај кла Ки то на, по ста је парт нер ко ји до ла зи на на из глед 
јед но став ну а су штин ски ре во лу ци о нар ну иде ју, ко ја се мо же са же ти у 
са мо јед ну реч: фран ши за! Уз ка рак те ри стич но лу дач ки, спо ра дич но го
то во и су ма ну ти по глед, од луч ну ре ше ност упр кос број ним до та да шњим 
не у спе си ма и по ро дич ним не ра зу ме ва њи ма, те на да све кључ ну упор ност, 
он ће ус пе ти да по ста ви те ме ље за дру га чи ји на чин по сло ва ња у де це
ни ја ма ко је сле де, а он сам ће по ста ти ми ли јар дер и Осни вач, под му клом 
из да јом и ле гал ном пре ва ром бра ће Мек до налдс. У фил му скром ног и 
ли не ар ног, на да све пред ви дљи вог си жеа, под на леп ни цом ши ро кој пу
бли ци ве о ма дра ге и оми ље не од ред ни це „исти ни та при ча”, Хен кок успе
ва да до ча ра ра не да не ове „аме рич ке цр кве”, чи ја тај на је за пра во све 
вре ме ле жа ла – у са мом ње ном име ну! Се ри јом по слов них ма хи на ци ја, 
ко је су сти за ле тек с про то ком вре ме на, а не у са мим за че ци ма са рад ње 
про та го ни ста, енер гич ни и бес кру пу ло зни Кроц по ста је вла сник зе мљи
шта на ком се уз га ја ме со про да ва но у ре сто ра ни ма, а пра вим осни ва
чи ма фор мал но оста је тек онај по чет ни ма ли ло кал у не до ђи ји! По сре ди 
је не то ли ко ква ли те тан, на тра гу слич них фил мо вафор му ла, се риј ски 
про из вод, чи ја сна га ле жи у са мом ње го вом са др жа ју и са да већ исто риј
ским чи ње ни ца ма ко је от кри ва. Ко на чан про дукт овог пре га ла штва по
ста ће нај ве ћи ла нац бр зе хра не на све ту са не за ми сли вим при хо ди ма, од 
ко јих су ње го ви пра ви осни ва чи ус пе ли да из ву ку тек мр ви це. Јер су уго
во ри, ка ко гла си пет па рач ка му дрост вла сни ка и „осни ва ча”, као ср ца: 
на пра вље ни да би би ли сло мље ни, док је ово би ла још јед на вер зи ја оне 
ве чи те при че о то ме ка ко ди вљи ва зда оте ра ју и по је ду пи то ме.

„(М)уче ник” & „По це ну жи во та”

Они љу би те љи фил ма ко ји су ма ло бо ље упо зна ти са ста њем у мо
дер ној ру ској ки не ма то гра фи ји ве о ма до бро по зна ју име Ки ри ла Се ре бри
њи ко ва, чи ји је из ра зи ти ау тор ски ру ко пис бли зак и на шој пу бли ци, пре 
све га оства ре њи ма Игра ју ћи жр тву, Ју ри јев дан или Из да ја. Овај ру ски 
си не а ста сво јим де лом оштро се су прот ста вља лар пур лар ти стич ком 
при сту пу умет но стира диумет но сти и кон ти ну и ра но ства ра сми сле не 
дру штве но кри тич ке са др жа је чи ју оштри цу окре ће пре ма го ру ћим пи
та њи ма ак ту ел ног тре нут ка. Ње гов но ви филм ви ше знач ног и ам би ва
лент ног на сло ва (М)уче ник, при ка зан је у глав ном так ми чар ском про гра му 
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45. Фе ста и на ње му је осво јио не ко ли ко зна чај них на гра да. Шта се до
га ђа ка да се до ско ра зва ни чан со вјет ски ате и стич ки све то на зор, ко ји је 
исто вре ме но био и го то во акла ма тив но и до бро вољ но при хва ћен од стра
не вла сти тих гра ђа на, у то ку не ко ли ко го ди на и де це ни ја не при мет но 
пре тво ри у го то во акла ма тив но и до бро вољ но при хва ћен ре ли ги о зни 
све то на зор, пра во слав нохри шћан ске про ве ни јен ци је? Пра ти мо про та
го ни сту Вен ја ми на, ко ји сво ју на глу про ме ну у по на ша њу, не схва тљи ву 
за око ли ну, на ла зи у мар љи вом чи та њу Би бли је и агре сив но се су прот
ста вља школ ским ме шо ви тим ча со ви ма пли ва ња (где се де вој ке на ба зе ну 
на ла зе у би ки ни ју), на став ни ци би о ло ги је и про гра му сек су ал ног обра
зо ва ња, а на по слет ку и зва нич ној те о ри ји ево лу ци је. Ње гов др зак и про
во ка ти ван став скан да ло зно ће шо ки ра ти бла зи ра не про фе со ре и школ ске 
ко ле ге ин си сти ра њем на до слов ном зна че њу оно га у шта се го то во сви 
у чи ну уни со не и иг но рант ске кон сен зу ал не хи по кри зи је де кла ра тив но 
по зи ва ју. Од го ва ра ју ћи ци та ти из Све тог пи сма атрак тив но су пред ста
вље ни у об ли ку стри пов ских „обла чи ћа”, на кон че га Вен ја мин одо ле ва 
на ср тљи вом удва ра њу нај згод ни је дру га ри це, са по зи ци је ау то ри те та 
ди ску ту је с ло кал ним све ште ни ком, ко сти ми ра се у мај му на и при ба вља 
пр вог и је ди ног след бе ни ка, по не што оме те ног у раз во ју, ко ји га не ће 
сле ди ти из уз ви ше но прин ци пи јел них раз ло га, већ ра ди је из про за ич не 
чи ње ни це да је ина че не по пу ла ран, а и сто га што пре фе ри ра вла сти ти 
пол. Се ре бри њи ков с ла ко ћом де мон стри ра зја пе ћу пра зни ну из ме ђу раз
ли чи тих по гле да на свет, за тим те мељ ну не спо соб ност ап стракт но ме та
фи зич ког ми шље ња и ту жну, ба нал ну ма те ри јал ну до слов ност ак ту ел
них жи те ља ње го ве зе мље. На ве ди мо са мо при мер ка да про та го ни ста 
из ра зи же љу да иде код „свог Оца”, што ће ње го ва про сто ду шна мај ка, 
оче ки ва но, ужа сну та схва ти ти као же љу да се срет не са сво јим одав но 
од бе глим би о ло шким оцем. (М)учи тељ је ра зор на де мон стра ци ја уме шне 
и ар ти ку ли са не со ци јал не кри ти ке, до дат но осна же на вр хун ским за нат
ским уме ћем ре ди те ља, ру ска до са ме сво је ср жи, и у сво јој по зи тив ној 
и у не га тив ној ком по нен ти. Сам ау тор не ће по ну ди ти јед но знач не де фи
ни тив не од го во ре, пру жа ју ћи опо зит не сли ке кон ти ну и ра не и при хва ће
не ја ло ве са мо скри вље не не про све ће но сти, с јед не стра не, те ра ди кал но 
за сле пље не убе ђе но сти у ме си јан ску уло гу јед не иде је, ко ја ће на свом 
кон цу, оправ да ва ју ћи на слов, про у зро ко ва ти но ву, а не по треб ну тра ге
ди ју, с дру ге стра не. Ово оства ре ње озбиљ на је, ду бо ка и ре ле вант на 
упо тре ба сед ме умет но сти про тив уча у ре не са мо до вољ не на род не ма се, 
ко ја не ис ка зу је ам би ци је да ика да пре ки не вла сти то бес ко нач но та во
ре ње у три ви јал ној са мо и зве сно сти.

Про ла зне мо де, трен до ви и ути ца ји по сто ја но до ла зе и од ла зе, али 
не ке трај не и не про ла зне вред но сти у све ту филм ске умет но сти као да 
ни ка да не мо гу да бу ду за бо ра вље не. Кла си чан жа нр ве стер на, иа ко се 
у мо дер ној ки не ма то гра фи ји екс пло а ти ше знат но ре ђе не го ли у сво јим 
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злат ним да ни ма, и да ље је у ста њу да из ро ди умет нич ки зна чај не и ре
ле вант не на сло ве. Је дан од та квих без сум ње је и но во де ло шкот ског 
ре ди те ља Деј ви да Ме кен зи ја По це ну жи во та, при ка за но у про грам ском 
скло пу „Фест 45”. Ау тор по знат пре све га по од лич ном Са вр ше ном чу лу 
ов де пру жа сво је вр сну оса вре ме ње ну вер зи ју ка у бој ске бај ке о Бо ни и 
Клајд, ура ња њу ћи у су ро ви, у знат ној ме ри при ми тив ни и оскуд ни, ма
те ри јал ни и мен тал ни свет тек са шке про вин ци је ко ји као да у ве ли ком 
осли ка ва пси хо ло шко ста ње про та го ни ста – бра ће То би ја и Та не ра – у 
ма лом. Сло жен и ам би ва лен тан од нос два пре о ста ла бра та, на кон што 
је је дан од њих сво је вре ме но усмр тио на сил ног оца – за шта је упра во 
од слу жио сво ју за твор ску ка зну – а мај ка им не дав но пре ми ну ла, цен
трал на је кон струк ци ја овог фил ма, а ње го ви број ни ак ци о ни еле мен ти 
тек ње гов пра те ћи и ви ше го то во ру ти ни ра ни фол клор ни део. Су о че ни 
са ду го ви ма, али мен та ци јом и ре ал ном мо гућ но шћу од у зи ма ња ран ча, 
њих дво ји ца ће, не са свим из под јед на ких по бу да, од лу чи ти да на пра ве 
се ри ју пљач ка шких по хо да по бан ка ма обли жњих гра ди ћа, не би ли 
до шли до пре ко по треб них сред ста ва, на кон ко јих би сво је пу сто лов не 
да не оста ви ли ad ac ta. Док је То би зре ли ји, ин те ли гент ни ји и тем пе ра
мент ном знат но мир ни ји, те ове по ду хва те до жи вља ва пре вас ход но као 
по сао, ње гов брат у све уно си онај су ви шак ужи вља ва ња ко ји га ран ту је 
да ови не ће би ти тек та ко бе стра сно и стро го про фе си о нал но ота ља ни. 
Исто вре ме но, ло кал ни ше риф Мар кус, не по сред но пред пен зи јом, у од
лич ном ту ма че њу Џе фа Бри џи са, као и ње гов по моћ ник, ди рект ни по
то мак аме рич ких Ин ди ја на ца, као да на слу ћу ју ма три цу раз бој ни шта ва 
и на пра вом су тра гу да уско ро на пра ве за се ду др ским пре ступ ни ци ма 
ко ји оти ма ју ис кљу чи во сит не банк но те, ко је ни су озна че не. У за ни мљи
вом и на мо мен те оча ра ва ју ћем тек са шком roadmo vieу по сма тра мо 
пре ле пе пу стињ ске при зо ре не пре глед не рав ни це, пра ће не су ге стив ном 
и „за ра зном” му зи ком Ни ка Кеј ва, ком по но ва ном за овај филм. Оче ки
ва ни фи нал ни об ра чун до но си бр зу смрт Та не ра и ше ри фо вог парт не ра, 
док се То би до не кле ле гал но из вла чи, у че му има из ве сне по ет ске прав де. 
На и ме, он сна жно же ли и успе ва да сво ју (не ка да шњу) по ро ди цу пре у сме
ри у прав цу узор ног жи вот ног сти ла и да јој се сам у то ме при дру жи, 
на кон што је нов цем од пле на ус пео да из ми ри пре те ће ду го ве. За вр шне 
сце не ње го вог су сре та са ше ри фом на тре му бре ме ни те су не из го во ре ним 
су спрег ну тим емо ци ја ма, ко је сна жно на го ве шта ва ју али не от кри ва ју, 
и као да пред ста вља ју лир ску по све ту не до вр ше ној вер зи ји Тач но у под не 
са пре до ча ва њем не ко ли ко по сто је ћих мо гућ но сти ко је ју на ци ма сто је на 
рас по ла га њу, а ни је дан од њих не ма ја сну иде ју да ли ће их и ка ко ис ко
ри сти ти. Од ли чан филм ат мос фе ре, сна жне пси хо ло шке при јем чи во сти 
и ура ња ња у те шки, су ро ви свет тек са шког не по ко ле бљи вог на чи на бор бе 
за жи вот, ко ји вра ћа овај го то во за бо ра вље ни жа нр у по нов но сре ди ште 
па жње за ње га за ин те ре со ва ног гле да о ца.
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„Не гле дај ми у пи јат” & „Ле ди Маг бет”

При јат но из не на ђе ње гле да о ци ма ово го ди шњег Фе ста сти гло је у 
ви ду но вог ау тен тич ног ау тор ског гла са мла де хр ват ске ре ди тељ ке Ха не 
Ју шић, ко ја је свој де би тант ски ду го ме тра жни ура дак Не гле дај ми у пи јат 
пред ста ви ла у скло пу глав ног так ми чар ског про гра ма. Нео че ки ва ни по
бед ник фе сти ва ла по ни ре ду бо ко у про за и чан жи вот дал ма тин ске про
вин ци је кроз сва ко днев ни цу по ро ди це Пет ко вић, ко ја се, као сва ка узор
нотип ска основ на ће ли ја дру штва, са сто ји од оца, мај ке, ста ри јег бра та 
и мла ђе се стре. Pa ter fa mi li as Ла зо осо ба је ли ми ти ра них жи вот них ви
ди ка, на род њач ко/еле мен тар но/при ми тив ног све то на зо ра, али је ипак то ком 
де це ни ја успе вао да је, ка кота ко, пред во ди, она ко ка ко је то знао и умео 
– а ни је знао ни умео мно го. Мај ка Ве ра (у из у зет ној ро ли по но во при
сут не Ари ја не Чу ли не на ве ли ком плат ну!) од оне је че сте и бал кан ски 
ен дем ске вр сте осо ба ко је су све сво је жи вот не ци ље ве већ оства ри ле 
уда јом, а су штин ски и до бро вољ но при хва та ју све ус по ста вље не тра ди
ци о нал не узу се па три јар хал ног дру штва, по себ но онај да се же на за ма ло 
то га или до слов но ни за шта не пи та. Брат Зо ран про сто ду шан је и до бро
ћу дан али мен тал но при лич но огра ни чен мо мак, ко ји ни на ко ји на чин не 
до при но си на прет ку по ро ди це: због на вод не бо ле сти уна пред је од у стао 
од би ло ка квог по сла, а о би ло ка квом ви ду ап стракт ни јег де ло ва ња, кроз 
сту ди је, уса вр ша ва ње или обра зо ва ње, не тре ба ни по ми шља ти. Он ни је 
у стро гом сми слу ре чи „осо ба са по себ ним по тре ба ма”, али не тре ба ни 
на гла ша ва ти да ни по што ни је спо со бан да са мо стал но оп ста не, без пер
ма нент не и озбиљ не ту ђе бри ге о ње му. И нај зад, се стра Ма ри ја на, из 
чи је – и то, не слу чај но, спе ци фич но ге не ра циј ске и жен ске – ви зу ре чи
та во ово зби ва ње и по сма тра мо, ра ди као тех ни чар ка у ло кал ној ши бен
ској ме ди цин ској уста но ви, бе стра сно и без ика квих ам би ци ја ота ља ва ју ћи 
сво је жи вот не да не. Ха на Ју шић зна лач ки и убе дљи во осли ка ва мен тал
ну ма пу ста нов ни ка овог кра ја, пор тре ти шу ћи кроз сво је про та го ни сте 
ма ло ми шћан ску за тво ре ност, по све ма шњу ску че ност, са мо скри вље ну 
огра ни че ност, те гоб ну учма лост, до бро вољ ну за ро бље ност, те скоб ну 
анк си о зност и вр то гла ву кла у стро фо би ју. Њи хо ве жи вот не на зо ре, ви ди
ке, сма тра ња и по на ша ња не од ре ђу је то ли ко ни искре на ду бо ка ре ли ги
о зност, ни ти уз ви ше ни и пле ме ни ти ху ма ни стич ки иде а ли и прин ци пи, 
још ма ње истин ска и без ре зер вна но во за вет на љу бав, ко ли ко про ста, ба
нал на и до ко сти ју ого ље на уко ре ње на оби чај ност, где вр хун ско и нај бит
ни је на че ло по ста је оно „шта ће се ло ре ћи”. Уз дис крет ну му зич ку прат њу 
по зна тих ком по зи ци ја Вла де Ка лем бе ра, Џи бо ни ја и Бо ри са Нов ко ви ћа, 
и по вре ме не на ра тив не не до след но сти, уз не ко ли ко пу та суп тил но на гла
ше но – а у до тич ном окру же њу сва ка ко из ра зи то не по пу лар но – оче во 
срп ско по ре кло, за те че на у на ре че ном ста њу од су ства сва ке ин ди ви ду
ал но сти, сло бо де, има ги на ци је и кре а тив но сти, Ма ри ја на сле дом до га ђа ја 
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бла го ис ка че из до бро ухо да не без на де жне ко ло те чи не. Не та ко фи зич ки 
атрак тив на, ли ше на мо гућ но сти (и ве шти не) ма ни пу ла ци је му шкар ци ма, 
по себ но у тре ну ци ма на кон оче вог мо жда ног уда ра ко ји ће про ме ни ти 
уста ље ни ток ства ри, она ис по ља ва за чет ке по тен ци јал ног по ја вљи ва ња 
са мо свој не лич но сти, ко јој да ље оп ста ја ње у за јед ни ци ова кве вр сте 
ви ше ни је пре по руч љи во, као свим оним (без број ним) ма сов ним и тип
ским про дук ти ма ко ји је окру жу ју, а ко ји пак упра во у та квом без бед ном, 
ста бил ном, не ди фе рен ци ра ном и то плом окри љу на ла зе сво ју је ди ну 
сре ћу и си гур ност. У го то во на гон ској ре ак ци ји бек ства, ко је је из ве де но 
нео бич но слич но бек ству ју на ки ња ско ра шњег тур ског фил ма Му станг, 
она ће по ку ша ти да се, ваљ да за у век, до ко па жу ђе не и ни ка да не ви ђе не 
пре сто ни це, али, за раз ли ку од по ме ну тог оства ре ња, на по ла пу та ће се 
и пре до ми сли ти, те ће се вра ти ти у оно ло ше али ипак по зна то па ро хи јал
но уто чи ште. Не гле дај ми у пи јат ин те ли гент на је и хра бра ва ри ја ци ја 
ар хе ти па по врат ка блуд не кће ри и сна жна па ра бо ла о то ме да па лан ка 
сво ју ко нач ну по бе ду оства ру је тек он да ка да јој се на из глед сво јом во љом 
сло бод ни вра ћа мо.

Ре до ван део Фе сто вих про гра ма сва ке го ди не је и увр шта ва ње не ке 
од адап та ци ја кла сич них де ла на филм ском плат ну, па је та ко и овог пу та 
у про грам ску се лек ци ју „Фо кус Евро па” сти гло но во оства ре ње бри тан
ског ау то ра Ви ли ја ма Ол дрој да Ле ди Маг бет. Филм ско де ло кон вен цио
нал не струк ту ре и на ра ци је сме ште но је у пе ри од вик то ри јан ске Ен гле ске, 
а по мо ти ви ма при че Ни ко ла ја Ле ско ва, где у бо га ту и по свој при ли ци 
углед ну по ро ди цу до ла зи ку пље на не ве ста, ко јој је већ уна пред од ре ђе
на и за пе ча ће на суд би на по ко ра ва ња во љи му шка ра ца у ку ћи и ра ђа ња 
што ве ћег бро ја – по жељ но му шке – де це. Ис пр ва се ни са ма Ка та ри на 
не ће сна жно про ти ви ти ус по ста вље ном и при лич но уста ље ном по рет ку 
ства ри, али раз вој до га ђа ја у са деј ству с ње ним тем пе ра мен том и ка рак
те ром на по слет ку ће од ве сти чи та ву по ро ди цу до све о бу хват не тра ге
ди је. По тму ле и ти ња ју ће тен зи је по сто је из ме ђу сре до веч ног су пру га 
и ње го вог вре ме шног оца, а њи хо во не пла ни ра но за јед нич ко од су ство, 
по ја ча но ко ла те рал ним из о стан ком на ро чи тог ин те ре са ње ног му жа за 
оба вља ње ре дов них брач них ду жно сти, усме ра ва ју и не све сно мла ду 
го спо ђу ка ин стант ном за до во ља ва њу сво јих те ле сних по тре ба, ко је ће 
успе ва ти да оства ри са увек при сут ним и спрем ним ко њу ша ром Се ба сти
ја ном. На гон ски од би ја ју ћи да се са мо ако мо ди ра на пред ви ђе не усло ве, 
она ће сво јим стра стве ним љу бав ним за но сом иза зва ти скан дал ко ји ће 
од јек ну ти да ле ко ши ре од же ља и оче ки ва ња не до зво ље них љу бав ни ка. 
Уз при су тан кон стант но ам би ва лен тан од нос са ду го го ди шњом слу жав
ком цр не пу ти Аном, она ће у дра ма тич ном ре до сле ду до га ђа ја ус пе ти 
да у се ри ји сук це сив них ин ци де на та из рав но или ин ди рект но ли ши 
жи во та све му шке чла но ве по ро ди це, из три раз ли чи те ге не ра ци је! Мон
стру о зна зби ва ња од и гра ва ју се ма хом на ње ну лич ну ини ци ја ти ву и 



354

под сти цај, док све то би ва пра ће но Се ба сти ја но вим не мим па сив ним 
при хва та њем и одо бра ва њем. Нео п ход но је на гла си ти ка ко све те суд бо
но сне од лу ке она не до но си из ду бо ког про ми шља ња ни ти не ка квог 
стра те шког пла на, на про тив. Ка та ри ни не ре ак ци је су сло жен про из вод 
тре нут них окол но сти, ин стинк та за оп стан ком и сле пих на го на, ко ји у 
на ре че ној ком би на ци ји над ја ча ва ју би ло ко ју ра ци о нал ну и све сну, а по
себ но ху ма ну од лу ку. Ол дрој до ва Ле ди Маг бет зна лач ки је и ми ни ма
ли стич ки ре жи ра на, са пра во вре ме ним на гла ском на бит ним ства ри ма, 
а од све га је нај у пе ча тљи ви је до ча ра ва ње про це са тран сфор ма ци је фа тал
не ле ди од скром не и сти дљи ве се љан чи це до окрут не и бес кру пу ло зне 
га зда ри це ко ја за тај свој но во на ста ли циљ ма ки ја ве ли стич ки не би ра 
сред ства. У то ме чак ни њен при род ни са ве зник из нај ни же кла се не ће 
до кра ја би ти спо со бан да је пра ти, због че га ће и сам би ти при мо ран да 
пла ти су ро ву це ну. Уз бу дљи ва и ве што ре жи ра на, до не кле из ме ње на 
кла сич на шек спи ров ска дра ма, је дан је од из не на ђу ју ће успе лих мо ме
на та ово го ди шњег Фе ста.

„Аме рич ка па сто ра ла” & „Осло бо ђе ње Ско пља”

Те шко да се и за је дан дру ги пе ри од мо дер не свет ске исто ри је мо же 
уста но ви ти ка ко по сто ја но при вла чи па жњу филм ских и оста лих умет
нич ких ства ра ла ца, под јед на ко у на шим ре ги о нал ним, не што ши рим 
европ ским или пре ко а тлант ским аме рич ким окви ри ма, као што је то 
ево ка ци ја оне фа мо зне 1968. го ди не ко ја је, по чу ве ним ре чи ма Мар ка 
Кур лан ског, за и ста про тре сла свет да се још за ду го не уми ри. На том 
тра гу на ла зи се и ре ди тељ ски пр ве нац про сла вље ног бри тан ског глум ца 
Ју а на Мек гре го ра, ко ји ће мо жда ко ла те рал но и не за слу же но оста ти 
за се њен ак ту ел ном екра ни за ци јом на став ка Tra in spot tinga, култ ног фил
ма (ње го ве) ге не ра ци је, ко ји му је оправ да но до нео свет ску глу мач ку 
сла ву. Оства ре ње Аме рич ка па сто ра ла, ра ђе но по мо ти ви ма ро ма на 
Фи ли па Ро та, при ка за но је у про грам ској це ли ни „Фест 45” ово го ди шњег 
из да ња Фе ста. Ли не ар но при по ве да но и кон вен ци о нал но струк ту ри са но 
де ло кроз при чууну тарпри че из но си на ви де ло да на јед ну ин тим ну 
по ро дич ну тра ге ди ју, кроз ко ју ау то ри же ле да на го ве сте ду бљу и ши ру 
сли ку свих тек тон ских по тре са у аме рич ком дру штву с кра ја ше зде се тих 
го ди на два де се тог ве ка. Слу ча јан су срет на кон мно го де це ни ја на не кој 
од го ди шњи ца ма ту ре до во ди до ожи вља ва ња зло гла сних до га ђа ја од 
пре ви ше де це ни ја у по ро ди ци Ле вов, тој са вр ше ној, го то во иде ал тип ској 
нај ма њој ће ли ји аме рич ке на ци је, па ће ста ри при ја тељ, а да нас ува же
ни књи жев ник, од бра та глав ног про та го ни сте Сеј мо ра ре тро ак тив но 
са зна ти за дра ма тич на зби ва ња и по том их ове ко ве чи ти у де лу ко је ће 
доц ни је би ти овен ча но и Пу ли це ро вом на гра дом. У из ра жај ним ро ла ма 
Џе ни фер Ко не ли и са мог Мек гре го ра гле да лац ура ња у сва ко дне ви цу 
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про сеч не по ро ди це ви ше сред ње кла се тог до ба, при че му је она пред ви
ди во и го то во отр ца но сте ре о тип но пред ста вље на као спој не ка да шњег 
вр хун ског спор ти сте Сеј мо ра и ло кал не мис ле по те До не, ко ји сво је 
одав но ус по ста вље не род не и со ци јал не уло ге без гре шке ру тин ски ис
пу ња ва ју у пред гра ђу Њу Џер си ја. Не за ин те ре со ва ни за огор че ни ан та
го ни зам па три от ске и ан ти рат не стру је, об у зе ти сна жним а се бе не све сним 
де зи де о ло ги зо ва ним иде о ло шким по гле дом на свет вла да ју ће струк ту
ре, пре пу ште ни не мом кон фор ми стич ком при хва та њу ства ри као јед ном 
за у век за да тих, они не ис ка зу ју на ме ру да се из тог при јат ног дог мат ског 
дре ме жа ика да про бу де. Ипак, ка да им се не про пор ци о нал но ин те ли
гент на и отво ре но по бу ње нич ки на сто је на ћер ка Ме ре дит, ко ју од нај
ра ни јих да на му чи про блем го во ра, при дру жи ма сов ним сту дент ским 
про те сти ма про тив ра та у Ви јет на му и чи та вог ма ни пу ла тив ног про це са 
вој ноин ду стриј ског ком плек са, ства ри ће се за њих те мељ но, за у век и 
не по врат но про ме ни ти. Кон крет на ак ци ја са смрт ним ис хо ди ма су штин
ски ће уни шти ти мо гућ ност на став ка угод не ег зи стен ци је, ка кву жи ве 
ми ли о ни слич них по ро ди ца, са свим не за ин те ре со ва ни за це ну сво је ла
год не сло бо де, све док се она пла ћа не где да ле ко и док они о то ме ни шта 
(не же ле) да зна ју. Ов де се ра ди о на мо мен те дир љи вом, еле гич ном и но
стал гич ном оства ре њу, ко је пак пре че сто не успе ва да одр жи све кон це 
у сво јим ру ка ма, па је та ко лич ној и ин тим ној дра ми Ле во ва оста вље на 
пре на гла ше но до ми нант на уло га у од но су на гло бал ну ан га жо ва ну по ру ку 
ко ју је же ле ло да еми ту је. Иа ко да ле ко од фил ма вр хун ске умет нич ке 
вред но сти, де би тант ско де ло Ју а на Мек гре го ра и да ље је ин три гант но 
и за ни мљи во под се ћа ње на спе ци фич ни бур ни пе ри од мо дер не исто ри је, 
те за љу бље ни ци ма у ње га не би смо пре по ру чи ли да га пре ско че.

Ни је ре дак слу чај ме ђу успе шним глум ци ма, по себ но ме ђу они ма 
ко ји већ за ђу у озбиљ не го ди не, да сво ју ка ри је ру и де ло сма тра ју не пот
пу ним уко ли ко ни су пот пи са ли бар јед но оства ре ње као ре ди те љи, и 
ти ме за ме ни ли по зи ци је ис пред и иза ка ме ре. То је очи глед но био слу чај 
и са про сла вље ним ју го сло вен ским глум цем Ра де том Шер бе џи јом, ко ји 
је де це ни ја ма у се би но сио же љу да, уко ли ко ика да од лу чи да се опро ба 
у ре жи ји, то бу де у слу ча ју не ка да из у зет но успе шне по зо ри шне пред ста
ве Осло бо ђе ње Ско пља Љу би ше Ри сти ћа. Са да је то на по кон и ре а ли зо
ва но – исто и ме ни филм сти гао је пред Фе сто ву пу бли ку у про гра му 
„Фест 45 га ла”, а ау тор ску еки пу до пу њу је и Ра де тов син Да ни ло, као 
ко ре ди тељ. На су прот Да ни ло вом сим па тич ном и бе за зле ном де би тант
ском оства ре њу 72 да на, по зи ци о ни ра ном у за ви чај ном лич ком кра јо ли ку 
и тре ти ра ном као ко ме ди ја мен та ли те та, Да ни ло и Ра де Шер бе џи ја ов де 
сле де до бро ухо да ну ма сов ну Шо три ну ли ни ју у на шој ки не ма то гра фи
ји, од ре ђу ју ћи свој филм и као ока сне ли про из вод ау тен тич ног ју го сло
вен ског филм ског жан ра – пар ти зан ског фил ма. Док је с јед не стра не 
ау тор без бол но и без бед но ус пео да умак не из већ при пре мље них зам ки 
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срп скохр ват ских исто риј ских и по ли тич ких пи та ња, бол но све стан чи
ње ни це да би био из ло жен уна кр сној и ба ра жној ар ти ље риј ској паљ би 
упр кос об ра ди и ква ли те ту свог де ла, с дру ге је стра не пак сво јим из ма
ком из већ ба нал них и ибо гуина ро ду из ли шних су ко ба ипак отво рио 
и до сад при лич но за по ста вља ну ма ке дон ску област, с ко јом је до бру ко
му ни ка ци ју оства рио још сво јом пр вом по сле рат ном уло гом у фил му Пре 
ки ше Мил ча Ман чев ског. Рат но до ба у оку пи ра ном Ско пљу из ме ђу 1943. 
и 1945. по сма тра мо из ви зу ре осмо го ди шњег де ча ка Зо ра на, чи је је до ба 
не ви ног и ни чим нео п те ре ће ног де ча штва са пр вим да ни ма ула ска Бу
га ра и Не ма ца у род ни град не по врат но ми ну ло. У осред њем и пре ду гом 
оства ре њу, са не ко ли ко за па же них ка дро ва овог кра ја, ау то ри же ле да 
ис ка жу хва ле вред ну ху ма ни стич ку по ру ку ка ко се ра то ви не гу бе или 
до би ја ју ко лек тив но, не го сва ки до би так и гу би так у ње му ну жно мо ра 
би ти ин ди ви ду а лан. Сто га има мо при ли ке да ви ди мо при зо ре три јум фал
ног ула ска пар ти за на у Ско пље, без оду ше вље ња и фре не тич не ат мос фе
ре, уо би ча је них у без број ним де ли ма слич ног жан ра, не го ви ше кроз 
ду бо ку кон тем пла тив ну за ми шље ност и де фе ти стич ку ме лан хо ли ју. Уз 
су ро ве ре пре са ли је над ста нов ни штвом, де пор та ци ју Је вре ја, при су тан 
је и по крет от по ра ко ји се од у пи ре ве ли ко бу гар ским пре тен зи ја ма и 
не мач ком осва ја чу, а за плет пра ти не до ре че ну љу бав ну при чу из ме ђу 
не мач ког офи ци ра и Зо ра но ве мај ке, ко ја на на го вор по ро ди це при ста је 
да спре ма ку ћу не ка да шњих су се да ко ју је за по се ла не мач ка ко ман да. 
Упра во је тај део нај сла би ји и не до вољ но раз ви јен – при ста ја ње на уло гу 
оку па тор ске кур ти за не ни је ни оду ше вље но и до бро вољ но, ни ти пак на
сил но и при нуд но, а тај од нос не до но си по треб ну тра ги ку ну жну за ка
сни ју ка тар зу ко ја на ста је по врат ком су пру га (пар ти зан ског ко ман дан та) 
у осло бо ђе ни град и њи хо вим по то њим су о ча ва њем. Гор ка иро ни ја суд
би не за пра во ле жи у чи ње ни ци да је у Шер бе џи ји ном вла сти том ау тор ском 
де лу за пра во нај бо ља ње го ва глу ма, што је она вр ста ком пли мен та ко ју 
ов де ве ро ват но ни је же лео да чу је. Упра во Ра де Шер бе џи ја као глу мац 
ов де пра ви раз ли ку и до но си пре ва гу и нео п ход ну пре ла зну оце ну чи та вом 
про јек ту, до ка зу ју ћи по ко зна ко ји пут глу мач ку кла су, ко ју ипак не успе
ва да до сег не као ре жи сер, па се љу би те љи ове умет но сти мо гу са мо усрд
но на да ти да ће се на кон ис пу ња ва ња ста ре ам би ци је вра ти ти оно ме што 
му нај бо ље ле жи.

„Хју стон, има мо про блем” & „Тор ба пу на се ћа ња”

Шта се до го ди ка да се у огор че ну бит ку два су прот ста вље на идео
ло шка бло ка на вр хун цу њи хо вог су ко ба у тзв. „хлад ном ра ту” уме ша 
тре ћа стра на, од но сно ка ко би то све мо гло да из гле да, од лу чио је да на 
филм ском плат ну пре и спи та сло ве нач ки ау тор Жи га Вирц у „moc ku men
tary” оства ре њу ко је је већ за слу же но сте кло за вид ну ре пу та ци ју ши ром 
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све та – Хју стон, има мо про блем – при ка за ном у про грам ској це ли ни 
„Спе ци јал не про јек ци је” 45. Фе ста. Док је САД уве ли ко хва та ла ра зу
мљи ва па ни ка због ка шње ња раз вит ка све мир ског про гра ма у од но су на 
кон ку рент ски СССР, са мо до дат но по ја ча на ти ме што је у ор би ту упра во 
по ле тео Ју риј Га га рин, у ти ши ни и оба ви је на ве лом тај но сти раз ви ја на 
је (и) ју го сло вен ска вер зи ја ко смич ких ис тра жи ва ња. Од ре ђе ни ре зул та
ти су ипак по стиг ну ти, а за до го во ре ни су срет с аме рич ким пред став ни
ци ма, су ге сти јом са по ли тич ког вр ха зе мље, тре нут но ста ње про гра ма 
и обим на до ку мен та ци ја до не кле су на бил до ва ни ка ко би се по се ти о ци 
лак ше убе ди ли да овај про грам, у си ту а ци ји озбиљ не еко ном ске кри зе, 
на по слет ку и ку пе! Тај ном ис по ру ком пре ко Ма ро ка и уред ном ис пла том 
из но са ко ји би да нас екви ва лент но из но сио око пе де сет ми ли јар ди (!) до
ла ра, за по че ла је 1962. го ди не уз бу дљи ва опе ра ци ја ко ја је тре ба ло да окон
ча со вјет ску ко смич ку до ми на ци ју. Ме ђу тим, убр зо се ис по ста вља да 
ју го сло вен ска до стиг ну ћа – не функ ци о ни шу, па гнев ни Аме ри кан ци 
зах те ва ју хит но раз ја шње ње, до дат не тех нич ке де та ље или, у по след њој 
оп ци ји, по вра ћај го то вог нов ца, ко ји је пак већ уве ли ко био по тро шен на 
ин фра струк тур не ра до ве од ка пи тал ног зна ча ја. Очај нич ки по ку ша ва ју ћи 
да до би је на вре ме ну, пред сед ник Ти то пр ви и је ди ни пут од ла зи у зва
нич ну по се ту САД, и то као по след њи др жав ник ко ји се са стао са пред сед
ни ком Ке не ди јем пре ње го вог уби ства. Па ра лел но са гло бал ним то ком 
рад ње, у по за ди ни се од ви ја при ват на по ро дич на дра ма јед ног од два де сет 
шест ин же ње ра ко ји су тај но по сла ти у ба зу у Хју сто ну ка ко би до ма ћим 
струч ња ци ма „по ма га ли” у раз во ју про гра ма, иа ко су по све до че њу ових 
по свом зна њу би ли знат но ис под по сто је ћег ни воа аме рич ких екс пе ра та. 
Ви ше од по ла ве ка доц ни је, ин же њер Иван Па вић вра ћа се у до мо ви ну, 
пр ви пут су сре ће са од ра слом ћер ком и отво ре но из но си де та ље сло же
не и ри зич не др жав нотех нич ке опе ра ци је. Па вић, ко ји је та да на вод но 
по ги нуо, а за тим и уред но био са хра њен пре свог од ла ска, оби ла зи пре
о ста ле остат ке не ка да шњег цен тра за све мир ска ис тра жи ва ња на ае ро
дро му „Же ља ва” код Би ха ћа и ево ци ра до тич ни пе ри од све оп ште на де 
и ела на. По ме ну ти дуг ни ка да ни је вра ћен, пре тво рен је у зва ни чан др жав
ни дуг СФРЈ иа ко ни ка да ни је ре че но ка да је и због че га на стао, при че му 
су аме рич ке упла те зва нич но за во ђе не као до на ци је, а за тим на кнад но 
„пре ве де не” у кре ди те. Ин три гант но, ин те ли гент но, про ниц љи во, а на
да све за нат ски ве што, Вирц кон стру и ше јед ну мо гу ћу ал тер на тив ну вер
зи ју не дав не исто ри је, уз аси стен ци ју да нас свет ски по зна тог сло ве нач
коју го сло вен ског фи ло зо фа Сла во ја Жи же ка, ко ји те о рет ски у фил му 
пре и спи ту је гра ни це ствар ног, мо гу ћег и оно га у шта љу ди мо гу и тре ба 
да ве ру ју. Дис крет ним под се ћа њем на тра ја ње и по то ње не ста ја ње Ју го
сла ви је и ње ну уло гу у све ту, Вирц се, кроз је дан од нај бит ни јих fa ke доку
мен та ра ца у по след њих не ко ли ко го ди на на про сто ри ма ње ног не ка да
шњег про сти ра ња, уме шно по и гра ва са сте ре о ти пи ма не гда шње др жа ве 
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о вла сти том зна ча ју, а на ро чи то са сли ком о се би кроз ства ра ње те мељ
них кон сти ту ци о нал них ми то ва ко је је она во ле ла да еми ту је, а по врат но 
ус пе ла у њу и да по ве ру је.

Ни су та ко дав но ми ну ла вре ме на ка да су у др жав нопро свет ним пла
но ви ма озбиљ но би ва ли раз ма тра ни стра те шки прав ци де ло ва ња ме ђу 
омла ди ном, ко ји су, по сма тра но из ово га тре нут ка, има ли ви ше до брих 
не го ло ших стра на, а и ко ји су под ра зу ме ва ли да се у пе да го шком и умет
нич ком по гле ду де ци и омла ди ни на ра зу мљив и при јем чив на чин пред
ста ве и при бли же не ке бит не (углав ном и по ли тич ки по жељ не) исти не 
о све ту око нас. Из гле да да се упра во на ту тра ди ци ју у скло пу кон цеп
циј ских и пер со нал них про ме на по след њих го ди на на сла ња ре ла тив но 
но ва Фе сто ва про грам ска се лек ци ја „Пла зма Фе стић”, на ме ње на не што 
мла ђој фе сти вал ској пу бли ци. У оства ре њу Тор ба пу на се ћа ња фран цу
ског ау то ра Кри сти ја на Ду га ја вра ћа мо се у фа мо зне да не Дру гог свет ског 
ра та у оку пи ра ној Фран цу ској и пра ти мо суд би не дво ји це је вреј ских де
ча ка – Мо ри са и Жо зе фа – ко ји по ку ша ва ју и успе ва ју да са чу ва ју жи ву 
гла ву све до ње го вог за вр шет ка. Спо ко јан жи вот у род ном Па ри зу на сил
но ће би ти пре ки нут од лу ком ко ла бо ра ци о ни стич ких вла сти о оба ве зном 
но ше њу жу тих тра ка око ру ка ва, на кон че га ће у шко ли усле ди ти оче ки
ва ни мал трет ман од стра не оста ле „нор мал но фран цу ске” де це, што са мо 
убр за ва до но ше ње већ ду го при пре ма не бол не ро ди тељ ске од лу ке о не
из бе жном од ла ску/бек ству бра ће у не по зна то. Скру пу ло зно об ра ђу ју ћи 
јед ну par ex cel len ce де ли кат ну и бол ну те му, са о бра же но ср ци ма и умо
ви ма мла ђих гле да ла ца, Ду гај из бе га ва да свој филм од ве де у сме ру тра
гич ног или још го ре освет нич ког пам фле та. По пут не ких дру гих са вре
ме них европ ских ау то ра, по пут Бе ни њи ја, на при мер, он кроз на гла ше но 
оп ти ми сти чан дух пра ти ни ма ло на ив но пу те ше стви је два де те та, прак
тич но су о че на са мон стру о зном ра сном по ли ти ком Тре ћег рај ха. Уз за вет 
дат оцу да ни ка да и ни по ко ју це ну не при зна ју да су Је вре ји, они ће кроз 
се ри ју те шких и опа сних си ту а ци ја на по слет ку до спе ти у про вин ци ју као 
рад ни ци код остра шће ног обо жа ва о ца фран цу ског кви слин шког ли де ра 
Пе те на, ко ји у пот пу но сти и са свим до бро вољ но сле ди све ње го ве, а још 
ви ше Хи тле ро ве, по ли тич ке и иде о ло шке ста во ве! Жо зеф и Мо рис ће 
ус пе ти и да узму из ве сног уче шћа у „по кре ту от по ра”, да не ода ју сво је 
по ре кло, по не кад ће у кри тич ним мо мен ти ма бе не во лент ни по је дин ци 
успе ва ти да их спа су, а ко нач но осло бо ђе ње до не ће же ље ни по вра так 
до му, где ће уста но ви ти да је отац за вр шио у Ау шви цу, а мај ка и два ста
ри ја бра та на ста ви ла да во де по ро дич ну фри зер ску рад њу, ко ја ће, ка ко 
за тим са зна је мо, на ста ви ти да ра ди све до да на шњих да на! По сре ди је 
сим па тич но, за ни мљи во, у пра вил но до зи ра ној ме ри па те тич но, и у нај
бо љем сми слу те ре чи – по уч но филм ско оства ре ње, ко је нас још јед ном 
под се ћа ка ко зло ово га све та тре ба и мо ра да бу де ис ко ре ње но, и ну ди је дан 
од мо гу ћих оп ти ми стич ких на чи на на ко ји то мо же да бу де учи ње но.




