
709

П РИ К А З  ФИ ЛМ С КОГ  ФЕ С Т И В А Л А

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ

БЕР ЛИ НА ЛЕ 2017.

Бер ли на ле, је дан од три нај пре сти жни ја фе сти ва ла у Евро пи, за јед
но с Ка ном и Ве не ци јом члан не зва нич не и не фор мал не „ве ли ке трој ке”, 
ове го ди не одр жан је по ше зде сет сед ми пут, од 9. до 19. фе бру а ра. Као 
што је ње го ва пу бли ка већ на ви кла, углав ном пре ми јер на оства ре ња 
мо гла су и ове го ди не да се по гле да ју у број ним дво ра на ма ши ром не мач
ке пре сто ни це, на че лу са глав ним ве ле леп ним објек том Бер ли на ле Па ласт 
на Потс да мер пла цу. При том, про да јом не ве ро ват не 334.471 (!) ула зни це 
по но во је по твр ђе на ре пу та ци ја бер лин ског фе сти ва ла као нај по пу лар
ни јег свет ског фе сти ва ла за пу бли ку. Под зна лач ком и ру тин ском упра
вом ди рек то ра Ди те ра Ко сли ка, ви ше сто ти на фил мо ва по де ље но је у 
де се так про грам ских це ли на: „Па но ра ма”, „Фо рум”, глав ни так ми чар ски 
про грам, „Бер ли на ле спе ци јал”, „Пер спек ти ве не мач ког фил ма”, „Ге не
ра ци ја 14+”, „Ге не ра ци ја К+”, „Fo rum Ex pan ded”, „Ре тро спек ти ве”, так
ми чар ски про грам крат ког фил ма, „Cu li nary Ci ne ma”, као и омаж Ми
ле ни Ка но не ро. Као и сва ке го ди не, по пут сво јих не што атрак тив ни јих 
„лет њих” так ма ца, и Бер ли на ле је уго стио сам крем свет ске филм ске, 
ре ди тељ ске, глу мач ке и про ду цент ске сце не, па су та ко цр ве ним те пи
хом ис пред Па ла ста про де фи ло ва ле де се ти не хо ли вуд ских, европ ских, 
азиј ских и ју жно а ме рич ких зве зда, иа ко за овај фе сти вал, за раз ли ку од 
го ре по ме ну тих, мо жда и због ма хом не по вољ них фе бру ар ских вре мен
ских при ли ка, то ни је оно нај ва жни је. Ма да је при сут ни гла мур увек на 
нај ви шем мо гу ћем ни воу, Бер ли на ле тра ди ци о нал но пру жа пред ност 
су шти ни над фор мом, што ни је увек слу чај са оста лим „ma jor” фе сти ва
ли ма. Осим ве о ма ве ли ког бро ја по ну ђе них фил мо ва под ра зу ме ва се да 
овај фе сти вал пред ста вља и сре ди ште су сре та тзв. „ин ду стри је”, као и 
број них пра те ћих про гра ма и ма ни фе ста ци ја. По ред оног зва нич ног, сва
ко днев ни (од но сно сва ко ноћ ни) не зва нич ни про грам ре дов но се на ста
вљао на број ним фе сти вал ским кок те ли ма и жур ка ма ко је ор га ни зу ју 
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на ци о нал ни цен три или по је ди нач не филм ске еки пе ко је су упра во има ле 
свет ску пре ми је ру свог оства ре ња.

Глав ним жи ри јем пред се да вао је чу ве ни хо ланд ски ау тор Пол Вер
хо вен, а од ње го вих чла но ва спо ме ни мо још атрак тив ну аме рич ку глу
ми цу Ме ги Џи лен хол. Осим но вих оства ре ња, по себ ну по сла сти цу оним 
па си о ни ра ним љу би те љи ма сед ме умет но сти чи ни ла су по нов на при
ка зи ва ња дав них филм ских кла си ка, по пут Па кле не по мо ран џе, Гранд 
Бу да пест хотелa, Ку ма 3, Ма ри је Ан то а не те или Иси ја ва ња. Ма ло број
ну гру пу срп ских „фил ма џи ја” ове го ди не пред ста вљао је Бо јан Ву ле тић 
са фил мом Ре кви јем за го спо ђу Ј., при ка за ним у про грам ској це ли ни 
„Па но ра ма спе ци јал”. Већ одав но пре по зна та спе ци фич ност бер лин ског 
фе сти ва ла је суп тил на дру штве на ан га жо ва ност, па та ко не рет ко глав не 
на гра де пре од не су она де ла ко ја се хва та ју у ко штац с не ком кон тро верз
ном ак ту ел ном те мом, у од но су на чи сто „ар ти стич ке” ки не ма то граф ске 
про из во де. Ове го ди не то, за чу до, ни је био слу чај. Го то во сен за ци о нал но, 
по пу лар ног бер лин ског „Злат ног ме две да” осво ји ла је вре ме шна ма ђар
ска ре ди тељ ка Ил ди ко Ење ди за свој фан та сти чан филм На те лу и ду ши, 
док су бит ни јим на гра да ма овен ча ни и ле ген дар ни Фи нац Аки Ка у ри сма
ки и не ма ње по зна та По ља ки ња Аг ње шка Хо ланд за сво ја но ва оства ре ња 
Дру га стра на на де и Spo or. По ред оче ки ва них удар них хи то ва, па жњу 
фе сти вал ске пу бли ке иза зи ва ла су и но ва до ма ћа оства ре ња, па та ко Бер
ли на ле на ста вља да игра и уло гу по пу ла ри за то ра не мач ке на ци о нал не 
ки не ма то гра фи је. Спек та ку лар ним за тва ра њем у Па ла сту озна чен је 
за вр ше так још јед ног успе шног фе сти вал ског из да ња и исто вре ме но 
от по че то од бро ја ва ње до на ред ног, ше зде сет осмог Бер ли на ла.

„1945.” & „Та о ци”

Је дан од нео че ки ва них би се ра 67. из да ња Бер ли на ла сти гао нам је 
из зе мље на ших се вер них су се да. Углед на про грам ска сек ци ја „Па но
ра ма” пред ста ви ла је но во оства ре ње ма ђар ског ре ди те ља Фе рен ца То
ро ка 1945., ко је де ли кат но пре и спи ту је бол на ме ста не дав не на ци о нал не 
исто ри је, по сма тра ју ћи је у но вом кљу чу. У оном по себ но осе тљи вом, 
сен зи бил ном и ха о тич ном тре нут ку, ка да ста ро од ла зи а да но во још 
ни је сти гло (ра ди се, на и ме, о ав гу сту до тич не го ди не и не и ме но ва ном 
се лу у ду бо кој ма ђар ској про вин ци ји), па ра лел но се од ви ја ју два на из
глед ни чим не по ве за на и усло вље на зби ва ња, ко ја ће пак на по слет ку 
од ве сти до фу ри о зног и тра гич ног, а на да све не же ље ног ка тар зич ног 
по гле даусе бе. Док сво јим уста ље ним то ком про ти чу при пре ме за вен
ча ње дво је (не)же ље них мла де на ца, у ат мос фе ри нео бич но слич ној на
шим вој во ђан ским или сла вон ским се ли ма, бр зи ном му ње про но си се 
глас, или је мо жда пре ци зни је де фи ни са ти то као гла си ну, ка ко се у се ло 
вра ћа ју за вре ме ра та про те ра ни отац и син Је вре ји, до но се ћи са со бом 
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чи тав то вар са пу на, пар фе ма и то ме слич них по ма да! У из у зет но суп
тил ном и у цр нобе лој тех ни ци зна лач ки ре жи ра ном де лу, пра те ћи тренд 
ре тро спек тив ног од но ше ња пре ма пр вим по сле рат ним ха о тич ним да ни
ма (ко ји је ус по ста вљен још пољ ским фил мом Ида Па ве ла Па вли ков ског 
из 2013. го ди не), на ја вље ни по вра так не по жељ ног и прог на ног стра ног 
еле мен та по ста ће истин ски ка та ли за тор пре и спи ти ва ња се ла и свих 
по је ди нач них рат них по сту па ка. За ка сне ла по ја ва са ве сти, без ду шне 
из да је, ло мо ви у ду ши, слу чај ни и на мер ни зло чи ни, си сте мом спо је них 
су до ва до ве шће до не из бе жног иска ка ња ко сту ра из ор ма ра и све га оно га 
што се не ду го пре то га тек не ве што скло ни ло ис под те пи ха. У 1945. То
рок убе дљи во ре кон стру и ше не по но вљи ву моћ осо бе ног исто риј ског 
тре нут ка, оног мо мен та по сле, у оном вре ме ну и про сто ру ма сов не но ве 
на де ко ја ће за ме ни ти ко лек тив не ужа се и ла год но их пре кри ти сво јим 
за во дљи вим „не у трал ним” по гле дом у бу дућ ност, а што је сим бо ли зо
ва но го то во ге ни јал ним уво дом и за вр шет ком кроз до ла зак и од ла зак 
во за, ко ји ће до ве сти и од ве сти не же ље не по се ти о це, на кон што чи та во 
за ме ша тељ ство већ бу де окон ча но. У сре ди шту зби ва ња на ла зи се сво
је вр сни се о ски „ше риф” Иштван, при ми тив ни, агре сив ни, ба ха ти, те 
скру пу ла ма и мо рал ним об зи ри ма по сло вич но не скло ни си ле џи ја, ко ји 
не до ста так обра зо ва ња, до брих ма ни ра и ау то ри те та успе шно на док на
ђу је пу ком ни че ан ском во љом за моћ и же љом за то тал ном кон тро лом. 
Око ње га по чи њу да се рас пли ћу па жљи во скри ва ни, ма хом не ча сни, 
до га ђа ји од пре не ко ли ко го ди на, ко ји би у ду бо кој тми ни за бо ра ва не
за слу же но и оста ли да се не на да но ни су по ја ви ли пре жи ве ли све до ци 
зло чи на, из да је, рав но ду шно сти или тек од су ства људ ске хра бро сти 
не ка да шњих су ме шта на. Иа ко при до шли це не жу де за осве том, ла нац 
до га ђа ја на да ље се од ви ја сам, у скла ду са (ма хом ло шом) са ве шћу ве ћи не 
про та го ни ста, па ће и то ли ко же ље но вен ча ње на кон цу не слав но про па
сти. То рок кроз отва ра ње Пан до ри не ку ти је и уз ви со ке умет нич ке до
ме те до ка зу је да – док у по за ди ни мар ши ра ју но ви по бед ни ци Со вје ти 
– про шлост за и ста ни ка да не про ла зи и да је она уто ли ко бол ни ја уко ли
ко нас су стиг не нео че ки ва но, ка сни је, а не ра ни је, и то ту ђом, а не вла
сти том во љом. По сре ди је вр хун ско филм ско оства ре ње ко је са сми слом 
за де таљ, јед на ко као и за „ши ру сли ку”, про ди ре ду бо ко у там не пре де ле 
људ ске лич но сти, од у зи ма ју ћи де жур но оправ да ње о не знат но сти сва ког 
по је дин ца пред без мер ним сна га ма Исто ри је, иза ко јих обич но то ли ко 
во ли да се шти ти, и не при мет но и без бед но са кри је.

До ко јих гра ни ца је у од ва жну ак ци ју спрем но да сту пи мла до људ
ско би ће жељ но сло бо де и не спу та ног жи во та, пре и спи ту је од ли чан 
гру зиј ски филм Та о ци Ре за Ги ги не и шви ли ја, при ка зан у про грам ској 
це ли ни „Па но ра ма спе ци јал”. По сре ди је екра ни за ци ја исти ни те при че 
ко ја се од и гра ва у по зно до ба со вјет ске им пе ри је, ка да је гру па ко ли ко 
хра брих то ли ко и не про ми шље них при ја те ља на у ми ла да у ствар ност 
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пре то чи на из глед су ма ну ти план: оте ти пут нич ки ави он на ло кал ној ли
ни ји, и под убе дљи вом прет њом при си ле при мо ра ти ави ја ти ча ре да сле те 
у Тур ску, ода кле би мо гли да за тра же по ли тич ки азил! Иа ко pri ma fa cie 
ово де лу је као из ли шан и но то ран опис не ког од број них и у ма сов ној 
про из вод њи ства ра них хо ли вуд ских хи то ва, тре ба се при се ти ти објек
тив не по ли тич ке си ту а ци је у СССРу тог до ба. Би ло као у ис прав ност 
вла сти те иде о ло шке ми си је сна жно уве ре них или тек оних ци нич но опор
ту ни стич ки ори јен ти са них гра ђа на, ово цар ство је се бе до жи вља ва ло 
као онај лајб ни цов ски нај бо љи од свих све то ва, па су сти ца ње пут них 
ис пра ва и сло бо дан пре ла зак гра ни це пред ста вља ли уи сти ну не мо гу ћу 
ми си ју. И док је пре те жна ве ћи на ста нов ни штва, увек и сву да, па та ко 
и у Гру зиј ској Со вјет ској Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци осам де се тих, фор
мал но за до вољ на или ре зиг ни ра но по ми ре на са ак ту ел ним ста њем, као 
кон тра пункт увек по сто ји и она ак тив на ма њи на ко ја ће у ци љу оства ре
ња сво је иде је или сло бо де би ти спрем на да у ри зик по ло жи и вла сти ту 
ег зи стен ци ју. Кроз тра ди ци о нал ни ма нир со вјет ске ки не ма то граф ске 
шко ле, ко ји не под но шљи во ефи ка сно успе ва да ожи ви ту већ по ма ло за
бо ра вље ну епо ху, гле да лац пра ти уз бу дљи ве до га ђа је из 1983. ко ји из ра
ста ју у по ли тич ки три лер убе дљи ви ји од ве ћи не сво јих аме рич ких пан
да на, и то без све си ле си је из ма шта них су пер хе ро ја и њи ма аде кват них 
ар ти фи ци јел них сту диј ских при ча. За раз у ме ва ње фил ма и оп ште си ту
аци је ка рак те ри стич на је сце на раз го во ра оца и си на о обе ћа њу сло бо де, 
о то ме да овај по то њи (пре)сло бод но са ња За пад као не пре су шну Зе мљу 
Дем бе ли ју, док онај пр ви на сто ји да му, за ње го во до бро да ка ко, ус кра ти 
сва ку ин фор ма ци ју о спо ља шњем све ту (све ужи ва ју ћи у по сто је ћем), 
што оче ки ва но и ну жно по ра ђа пре ди мен зи о ни са ни ре волт и от пор. 
Ма кар и кроз опој ну еклек тич ну ме ша ви ну пра во сла вља и рок му зи ке. 
По ред по ме ну тог, у по за ди ни је при су тан и не из бе жни сте ре о тип ни јаз 
ге не ра ци ја, као и ја сно раз ли ко ва ње ак тив них и па сив них људ ских при
ро да, раз ли ко ва ње оних ко ји су спрем ни не што да пре ду зму од оних 
ко ји су скло ни ји без гла сном ми ре њу са за те че ним. Ко ри сте ћи вла сти то 
вен ча ње као па ра ван за при пре ма ње бек ства, про та го ни сти ће се су о чи ти 
са ра ци о нал ним чи ном спа ја ња два по лу пра зна ле та у је дан, што ће њи
хо ве пла но ве до дат но учи ни ти не мо гу ћим и до ве сти до кр ва ве тра ге ди је 
ко ја ће по тре сти чи та ву зе мљу. Се ри ја мр твих и та лач ка кри за до ко је 
ће до ве сти сплет окол но сти са мо до ка зу ју ка ко у пи та њу ни су би ли су
ро ви уве жба ни про фе си о нал ци, а крај њи кри вац за пра во је све при сут ни 
без лич ни си стем око њих. У ре жи ра ном јав ном про це су ни су мо гли да 
оче ку ју ни шта ма ње од нај стро же ка зне, као ви дљи ву опо ме ну свим дру
ги ма ко ји ма би не што слич но мо гло да пад не на ум. Њи хо ви гро бо ви ће 
до да на шњег да на оста ти не по зна ти, а по себ но гор ку иро ни ју пред ста
вља чи ње ни ца да је све га не ко ли ко го ди на ка сни је из ла зак из зе мље 
по стао са свим ле га лан, мо гућ и уо би ча јен, што су при ви ле ги је ко је је 
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до че ка ла упра во она ме ди о кри тет ска „ти ха ве ћи на” иде о ло шких пра
во вер ни ка или опор ту ни ста, на ра чун оне ма њи не ко ја се за то искре но 
бо ри ла. Иа ко Ги ги не и шви ли вер но сле ди до бро ухо да не фор му ле жан
ров ског фил ма, он ни у јед ном тре нут ку не ис ка че из на ра тив ног ко ло се
ка и кре и ра им пре сив ну при чу епо хе, исто вре ме но као по све ту не дав ној 
про шло сти, као ре кви јем и опо ме ну.

„На те лу и ду ши” & „Бар”

Те шко је са би ло чим упо ре ди ти сен за ци ју ко ју је иза зва ла ма ђар
ска ре ди тељ ка Ил ди ко Ење ди ус пев ши да, из ван свих оче ки ва ња, сво јим 
оства ре њем На те лу и ду ши осво ји бер лин ског „Злат ног ме две да” на 67. 
из да њу овог фе сти ва ла. Ау тор ка ко ја је свој прет ход ни филм пот пи са ла 
пре го то во две де це ни је, а ко ја се ни пре то га ни је на ла зи ла у пр вим еша
ло ни ма европ ске ки не ма то гра фи је, при ка за ла је свој филм у скло пу так
ми чар ског про гра ма. Кроз ово не сва ки да шње дир љи во, ин те ли гент но 
и емо тив но де ло до ка за ла је да је у ста њу да на су пер и о ран на чин из не
се су штин ски не бро је но пу та екра ни зо ва ну при чу, на онај дис крет ни, 
мо жда и ста ро мод ни на чин сво је већ уве ли ко сре до веч не ге не ра ци је, 
сла ве ћи свет сед ме умет но сти. До не кле сле де ћи траг Жа на Пје ра Же неа, 
Ење ди је ва за о би ла зно, сло же но и ин ди рект но до во ди у ве зу дво је ни по 
че му за то пред о дре ђе них љу ди, успе ва ју ћи не ком ма ги јом да, у ма ни ру 
Ру би ко ве коц ке, све то из гле да као је ди но мо гу ће и го то во под ра зу ме ва
ју ће за тво ре но и ло гич но „фи на ле”. У ло кал ну кла ни цу до ла зи но ва (а 
мла да) кон тро лор ка ква ли те та Ма ри ја (у из у зет ном ту ма че њу Алек сан
дре Бор бе љи), ко ја од пр вих тре ну та ка на се бе при вла чи удру же не сна ге 
омра зе, ани мо зи те та и уни со не ан ти па ти је пре те жне ве ћи не за по сле них, 
че му ни по што не по ма же ни ње но ви дљи во уз др жа но др жа ње и стро га 
кон тро ла ме са по пре храм бе ним пра ви ли ма. Сва ко дне ви ца ме са ре мо
но то на је рап со ди ја ухо да не ба нал но сти и се би до вољ не за тво ре но сти. 
Што и ни је за чу ђе ње уко ли ко има мо у ви ду све при сут ну крв, смр зну та 
те ла бу ду ће хра не и го то во фи зич ки до ступ но осе ћа ње ле де ног озрач ја 
рад ног про сто ра. По сле јед ног кон тро верз ног слу ча ја у кла ни цу до ла зи 
пси хо лог и раз го ва ра са свим рад ни ци ма, што ће Ма ри ју до ве сти у за чуд
ну ве зу са не у по ре ди во ста ри јим Ен дре ом, с ко јим већ из ве сно вре ме, 
са свим до слов но го во ре ћи – са ња исте сно ве! Ко нач но ис хо ди ште њи
хо ве пот пу не уса мље но сти по ти че из ди ја ме трал но раз ли чи тих из во ра. 
Он је уме ре но ци нич ни, у знат ној ме ри раз о ча ра ни и очи глед но с до брим 
раз ло зи ма уве ли ко ре зиг ни ра ни го спо дин ко ји је у не ко ли ко кон цен трич
них кру го ва већ про шао све и са да мо же се би да до зво ли бла зи ра ну 
уда ље ност од окол ног све та. Она је ап со лут но фо ку си ра на, дис тан ци ра
на и ра зним ства ри ма ин хи би ра на де вој ка не ствар но са вр ше ног пам ће ња 
и те шко под но шљи вог оп се сив ноком пул зив ног по на ша ња, ко ја ни ка да 
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ни је ни ис ка зи ва ла на ме ру да ула зи у чи тав онај спо ља шњи и чул ни свет 
ко ји је њен ста ри ји ко ле га већ одав но ап сол ви рао. На чин на ко ји ће се 
њих дво је, иа ко је то од ра них фа за фил ма гле да о цу пот пу но пред ви дљи
во, нај зад спо ји ти, оно је што из два ја На ду ши и те лу од кон фек циј ског 
фе сти вал ског про се ка број них на из глед слич них оства ре ња. Оно што се 
у мо дер ном све ту од и гра ва бр зо, ру тин ски и у ди рект ном јед но став ном 
прав цу, они ће ус пе ти да оства ре окол ним, ин ди рект ним и за о би ла зним 
пу тем, пу ним сим бо ли ке, ап сур да, на де, алу зи ја и по чет них на зна ка 
ро ман ти ке. И, не сум њај те у то, упра во та да њи хо ви ком пле мен тар ни 
сно ви пре ста ју, ка да су се у це ло сти але го ри је оте ло тво ри ли у ствар но
сти. И тра ди ци о нал но и мо дер но, и уни вер зал но и ду бо ко уро ње но у 
да на шњу ма ђар ску ре ал ност, оства ре ње Ил ди ко Ење ди по сле пре ду ге 
кре а тив не па у зе уи сти ну је сте ве ли ки филм, и по фор ми и по са др жа ју, 
и за слу же но при вла чи свог у ма гич ну при чу уву че ног гле да о ца, да га 
што пре по гле да још ко ји пут.

Ори ги нал ни и кре а тив но раз и гра ни шпан ски ре жи сер Алекс де ла 
Игле си ја већ је по твр ђе но ау тор ско име да ле ко ван гра ни ца сво је ма тич не 
зе мље, ко ји си гур но ко ра ча ута ба ним ста за ма сво јих слав них прет ход
ни ка. До след но на тра гу оне о би ча ва ња ре ал ног и фо р си ра ња лу дич ког 
еле мен та у сво јим де ли ма, и у свом но вом оства ре њу Бар, при ка за ном 
у так ми чар ском про гра му ван кон ку рен ци је, пре и спи ту је ди на ми ку 
со ци јал них од но са на се би свој ствен на чин. По мо ти ви ма по пу ла р ног 
прав ца ко ји те ма ти зу је фил мо ве ка та стр о фе, ов де гле да лац при су ству је 
на из глед ба нал ном и про за ич ном, а на да све сва ко днев ном су сре ту у 
обич ном пре сто нич ком ба ру, где се слу чај ни про ла зни ци и ус пут ни 
по зна ни ци уче ста ло су сре ћу у па у за ма из ме ђу сво јих оста лих днев них 
ру ти на. Си ту а ци ју ће пак дра ма тич но про ме ни ти шо кант но дво стру ко 
уби ство ис пред са мих ула зних вра та, на кон че га ће се пре о ста ли го сти 
и до ма ћи ни ра зу мљи во за ба ри ка ди ра ти уну тра. Ми зан сцен за рас ко шну 
пси хо ло шку игру стра хо ва и чи та ву па ле ту раз ли чи тих ти по ва лич но
сти ти ме је де фи ни тив но по ста вљен. Док про та го ни сти на га ђа ју ка ко је 
по сре ди по ја ва ми сте ри о зне бо ле сти/за ра зе ко ја је ис пра зни ла град и 
уве ла ван ред но ста ње са вој ском на ули ца ма, упо зна је мо се са не са свим 
урав но те же ним не ка да шњим по ли цај цем ко ји се ни ку да – злу не тре ба ло 
– не кре ће без свог ору жа ног љу бим ца, са без лич ним по слов ним чо ве ком 
са би зар ним ерот ским фе ти ши ма, са по ста ри јом вла сни цом ба ра трај но 
за ро бље ном у вре ме ну хи пи ре во лу ци је, са се би до вољ ним и при лич но 
увр ну тим асо ци јал ним ком пју тер ским струч ња ком, са не у ро тич ном 
де вој ком на из ма ку два де се тих ко ја је нео прав да но не си гу р на у свој из глед 
и вла сти те за вод нич ке спо соб но сти, са ју ро ди вим бес кућ ни ком ме си јан
ског из гле да ко ји рас по ла же по зна ва њем за вид ног ар се на ла би блиј ских 
ци та та, са еле гант но по пу ње ном сре до веч ном да мом ко ја за си гур но 
пам ти и не ке бо ље да не, а по сто је ће пре кра ћу је оп се сив ним оку ша ва њем 
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сре ће на по кер апа ра ти ма, те са на из глед нај ра зум ни јим ме ђу њи ма, стал
ним до жи вот ним ко но ба ром ко ји је увек на рас по ла га њу сво јим по се
ти о ци ма. Де ла Игле си ја уме шно ру ко во ди гра да ци јом па ни ке и по сте
пе ним от кли за ва њем у лу ди ло. На кон што је дан од не по зна тих го сти ју 
пре ми не услед пре ве ли ке до зе се ру ма про тив за ра зе, пре о ста ли по ред 
ње га от кри ва ју још не ко ли ко до за и сва она тан ка гла зу ра ци ви ли зо ва ног 
по на ша ња, ко ја нам се ина че чи ни та ко си гур ном и ста бил ном, по ла ко 
усту па ме сто уско гру дој се бич но сти. Уз бу дљив рас плет од и гра ва се у 
са мом ба ру, тј. у ње го вом по дру му, а на по слет ку и у град ској ка на ли за
ци ји, док се у ти пич ном ма ни ру хо ро ра је дан по је дан ју нак уза стоп но 
ели ми ни шу. Се ру ма не ма до вољ но и ди ле ма са рад ње или не при ја тељ ства, 
со ли да р но сти или на го на за са мо сво јим оп стан ком, ов де пре у зи ма цен
трал но ме сто. У кла у стро фо бич ној але го ри ји дру штва у це ли ни, ау тор 
до пу шта ли ко ви ма да кроз екс трем не си ту а ци је упо зна ју јед ни дру ге, а 
мо жда и по нај ви ше се бе са ме, она кве ка кви до и ста је су, при не пре ста ној 
по тму лој прет њи да сва ко од њих мо же по ста ти сле де ћа жр тва или по
чи ни лац. Бу ду ћи да де ло кон ти ну и ра но леб ди на не ви дљи вој ли ни ји из
ме ђу кон струк ци је и суб вер зи је, оста је ути сак да Де ла Игле си ја ру тин
ским по на вља њем већ ипак мно го пу та ви ђе ног не успе ва до вољ но да 
на гла си еле мен те по то ње на ра чун пр ве, што Ба ру чи ни не га тив ну услу
гу оста ја ња при ин три гант ној по чет ној иде ји, на су прот ње ној убе дљи вој 
де мон стра ци ји. Оства ре ње успе ва да ре про ду ку је све бит не и со лид не 
зна чај ке свог спе ци фич ног под жан ра, али не и да на би ло ко ји на чин у 
ње му на пра ви ика кав же ље ни ква ли та тив ни ис ко рак.

„Ма са рик: ис так ну ти па ци јент” & „Бојс”

Из у зет но де ли кат ну и ин три гант ну те му об ра ђу је но ви филм че
шког ре ди те ља Ју ли ју са Шев чи ка Ма са рик: ис так ну ти па ци јент, при
ка зан у про гра му „Бер ли на ле спе ци јал”. Јан Ма са рик, ди пло ма та и син 
осни ва ча че хо сло вач ке др жа ве, до че ка ће на ро чи то осе тљив исто риј ски 
пе ри од пред са мо из би ја ње нај ве ће до та да по зна те кла ни це у мо дер ној 
свет ској исто ри ји на пре сти жном ме сту ам ба са до ра у Ве ли кој Бри та ни ји, 
из мак нут од сва ко днев них ба нал них до га ђа ја у до мо ви ни, ла год но и свим 
ср цем пре пу штен свом хе до ни стич ком жи вот ном сти лу. По при ро ди 
бон ви ван и ва га бунд, иа ко не осо би то при вла чан и не баш у цве ту мла до
сти, он ру тин ски око се бе при вла чи по све ће ну па жњу су прот ног по ла, 
уве ли ко зло у по тре бља ва ал ко хол и ко ка ин, па ће суд бо но сне до га ђа је 
до че ка ти сме штен у са на то ри јум у аме рич ком гра ду Њу Џер си ју, где ће 
уз аси стен ци ју пси хи ја тра по ку ша ти да свом по о дав но из гу бље ном жи
вот ном фо ку су ма кар ре тро ак тив но по да ри не ка кав сми сао. Пред ста
вља ти ди пло мат ски јед ну ма лу и ре ла тив но „мла ду” зе мљу у во де ћим 
пре сто ни ца ма пла не те, при че му се пре ма њој ис ка зу је не сва ки да шња 
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ме ша ви на не зна ња, иг но ран ци је, рав но ду шно сти, под сме ха и пре зи ра, 
а да сте при том ви са ми је дан од ње них осни ва ча, већ је и по се би до вољ
но не ве се ла чи ње ни ца, ко ју го ром мо же учи ни ти са мо агре сив но ши ре ње 
на ци стич ке Не мач ке, док се ва ши са ве зни ци ви ше или ма ње еле гант но, 
а сва ка ко бед но и ли це мер но, на све мо гу ће на чи не на сто је из ву ћи и оста
ви ти вас на це ди лу. Упра во је то си ту а ци ја ко ја ће 1939. до че ка ти Ма са
ри ка, чо ве ка ко ји ни ка да ни је ни жу део да бу де ди пло ма та, а од у век се 
на ла зио у тој не за хвал ној уло зи кон стант ног по ре ђе ња са су пер и ор ним 
оцем, и то по пра ви лу на вла сти ту ште ту. У три ле ра до стој ном уз бу
дљи вом екра ни зо ва њу ових дра ма тич них зби ва ња, Шев чик убе дљи во 
при ка зу је раз ме ре па ни ке у тре нут ку ка да је Не мач ка за тра жи ла ши ро
ку ау то но ми ју за Су дет ску област, у ко јој жи ви ње но ет нич ки ве ћин ско 
ста нов ни штво. Ам ба са дор у Лон до ну за пра во има ону нај бо љу по зор
ни цу ода кле не што у та квој си ту а ци ји мо же да се учи ни, али очај ном и 
лич ним про бле ми ма бре ме ни том Ма са ри ку не од ма жу са мо отво ре не 
оку па тор ске прет ње и сра мот на хи по кри зи ја на вод них са ве зни ка не го 
и ра ди кал ни еле мен ти у соп стве ним ре до ви ма, ко ји ће вас спрем но ста
ви ти на стуб сра ма уко ли ко не сле ди те њи хо ве са мо у би лач ке пред ло ге 
о фрон тал ном от по ру над моћ ном не при ја те љу! Су о чен из ме ђу че ки ћа 
фи зич ког уни ште ња зе мље и на ков ња трај не обе ле же но сти из дај ни ком 
у на ци о нал ној исто ри ји, чо век ко ји се сам на ла зи у очај ном пси хо фи зич
ком ста њу мо ра хи тро и зна лач ки да ре а гу је, про ниц љи во све стан да су 
по сре ди не у по ре ди во ве ћи уло зи од већ пре жа ље не суд би не јед не ма ле 
и – за што то не на гла си ти – ви ше ни ко ме не по треб не зе мље! Уз кон стант
не тен зи је, ве чи те тр за ви це и ду бо ко ам би ва лен тан од нос са пред сед
ни ком Бе не шом – нај бли жим са рад ни ком ње го вог оца, ко ји упра во тих 
да на уми ре – али ипак пра вим и при род ним са ве зни ком, њих дво ји ца 
ће по ку ша ти да про на ђу из лаз из го то во за ча ра ног ћор со ка ка. След даљ
њих до га ђа ја до бро је по знат из исто риј ских чи тан ки: упр кос по ку ша ју 
от по ра из да них и на ве тро ме ти ни оста вље них Че хо сло ва ка, њи хо ва 
зе мља ће би ти пре га же на, што ће исто вре ме но озна чи ти и пра ви по че так 
Дру гог свет ског ра та! Усле ди ће за Ма са ри ка при сил но из гнан ство у 
(ње му до бро по зна том) Лон до ну, уче шће у из бе глич кој вла ди у свој ству 
ми ни стра спољ них по сло ва, што ће би ти по ло жај ко ји ће оба вља ти и 
пр вих не ко ли ко го ди на на кон осло бо ђе ња. Ње гов жи вот ни крај 1948. оба
ви јен је ве лом тај не и нео бич но је на лик број ним слич ним слу ча је ви ма 
у пр вим го ди на ма ко му ни стич ког пре у зи ма ња вла сти ши ром ис точ ног 
де ла ста рог кон ти нен та. У пи та њу је стан дар ди зо ва но де ло епо хе, не што 
по пут гло бал но ве о ма по пу лар ног Кра ље вог го во ра, на при мер, чи јем 
ће то плом при је му код ши ро ке пу бли ке ве ро ват но до при не ти и зна чај на 
уло га Еве Хер ци го ве, а сам зна ча јан дра ма ти чан исто риј ски са др жај би ће 
пред ста вљен без знат ни јих ри зи ка, при јем чи во и ко рект но.
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Где су гра ни це умет но сти и да ли њи хо во не пре ста но про ши ри ва
ње мо же узро ко ва ти и оправ да ну тврд њу да је го то во сва ка де лат ност 
умет ност, а сва ка осо ба – умет ник? И оста је ли та да ика квог про сто ра 
из ван са ме умет но сти? Упра во ово пи та ње пре и спи ту је не мач ки до ку
мен та рац Бојс Ан дре са Фа је ла, при ка зан у глав ном так ми чар ском про
гра му. Би о граф ска екра ни за ци ја кон тро верз ног жи во та и де ла не мач ког 
умет ни ка Јо зе фа Бој са на ста је у цр нобе лој тех ни ци три де сет го ди на по сле 
ње го ве смр ти и оби ла то ко ри сти до ступ не са чу ва не за пи се, ТВ ин тер вјуе, 
ар хив ске фо то гра фи је, ре пор та же са из ло жби, уз ру тин ске раз го во ре са 
пре жи ве лим ро ђа ци ма, ко ле га ма, при ја те љи ма и са рад ни ци ма. У пи та њу 
је пр ви умет ник из Не мач ке ко ји је имао ту част да из ла же у култ ном њу
јор шком му зе ју Гу ген хајм, и то у тре ну ци ма ка да је у вла сти тој до мо ви ни 
акла ма тив но не при хва ћен и још те мељ ни је не схва ћен. Екс цен трич ни 
Бојс твр дио је ка ко ње го ва умет ност пред ста вља ра ди кал но по ли тич ко 
ми шље ње и кри ти ку ак ту ел ног тре нут ка, те се ни јед ног тре нут ка ни је 
ли био (зло)упо тре бља ва ња свих ви до ва про во ка ци је и скан да ла, од сво
јих ин ста ла ци ја, пре ко јав них на сту па и из ја ва. Као ве ро ват но да ле ко 
по зна ти ји у гра ни ца ма не мач ког кул тур ног кру га не го у остат ку свет ске 
по пу ла ци је, и овај Фа је лов филм сво ју пр вен стве ну циљ ну пу бли ку тра
жи у окви ри ма пр ве ка те го ри је. Бу ду ћи да је Бојс по не ким ста во ви ма у 
зна чај ној ме ри пре те ча Ма ри не Абра мо вић, и овај до ку ме тар ни филм 
уне ко ли ко под се ћа на оства ре ње по све ће но Абра мо ви ће вој – Умет ник 
је при су тан из 2012. го ди не. За не ма ри ван од ро ди те ља, мла ди Бојс је од 
нај ра ни јих да на на у чио да вре ме про во ди сам, у сми шља њу ма што ви тих 
за ни ма ци ја ко ји ма би се би мо гао да за о ку пи па жњу. Не из бе жни ше шир 
био је знак ко ли ко је дин стве ног ими џа то ли ко и са свим кон крет не за шти
те гла ве, на кон ави он ске не сре ће ко ју је у рат но до ба ус пео да пре жи ви. 
Ње го ву ка ри је ру, за ни мљи во при ка за ну у овом до ку мен тар цу, кра се 
хо ти ми це про во ка тив не из ја ве и по ступ ци, би ло на вла сти тим ег зи би ци
ја ма, би ло на но ви нар ским кон фе рен ци ја ма. Ци ља но про др ма ва ње уста
ја ле дог мат ске жа бо кре чи не на вод но сло бод ног а не сум њи во са мо(за )до
вољ ног за пад ног све та се дам де се тих и осам де се тих го ди на ХХ ве ка кроз 
же љу и прак су про ши ри ва ња гра ни ца сло бо де, ма кар и кроз из вр га ва ња 
ру глу ми то ло ги је по тро шач ког дру штва и ње го вих то те ма, по пут Фол кс
ва ге на на при мер. 

Ни је ни ка ква но вост уста но ви ти ка ко сло бод не, ау то ном не и са мо
свој не лич но сти те шко или ни ка ко не под но си учма ла око ли на, па сто га 
не из не на ђу је чи ње ни ца да је Бојс от пу штен са Умет нич ке ака де ми је, 
упр кос то ме што је био оми љен ме ђу сту ден ти ма и што су они доц ни је 
про те сто ва ли. Ни по ку шај по ли тич ке ка ри је ре у та да но во ство ре ној Зе
ле ној пар ти ји ни је про шао бит но дру га чи је. На и ме, и ње го ва стран ка, у 
ко јој је бр зо за до био ис так ну те по зи ци је, спрем но га се и ли це мер но од
ре кла због на вод но (пре)ра ди кал них и го то во ре во лу ци о нар них го во ра, 
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ко ји фор мал но ни су би ли део њи хо вог про гра ма. Уз бу дљив, про во ка ти
ван и суб вер зи ван филм, ко ји нам кроз де ло умет ни ка свог вре ме на ме
та фо рич ки на ла же шта и на ма у свом до бу ва ља чи ни ти.

„Мла ди Карл Маркс” & „Ле то 1993.”

Ни је ни ма ло нео бич на чи ње ни ца да се за од ре ђе не про јек ци је на 
Бер ли на лу по сло вич но тра жи она фа мо зна „кар та ви ше”, а још ма ње је 
то чуд но у слу ча ју но вог оства ре ња не мач ког ре ди те ља Ра у ла Пе ка Мла ди 
Карл Маркс, при ка за ног у про грам ској це ли ни од го ва ра ју ћег име на: „Бер
ли на ле спе ци јал га ла”. На и ме, по сре ди је уз бу дљи ва при ча о то ме ка ко 
се ка лио Ко му ни стич ки ма ни фест, тај до ку мент не ве ли ког оби ма ко ји 
је не по врат но из ме нио европ ску ци ви ли за ци ју два де се тог ве ка, од ло же
ним деј ством без аде кват ног пре се да на у но ви јој исто ри ји. Иа ко је овај 
ко му ни стич ки ме си ја го то во под јед на ко оми љен и омра жен, у за ви сно
сти од лич них иде о ло шких пре фе рен ци ја и афи ни те та, он не сум њи во 
пред ста вља и трај ну чи ње ни цу не мач ке кул тур не, исто риј ске, по ли тич
ке и фи ло зоф ске сце не, па та ко ова екра ни за ци ја ње го вих ра них да на 
уве ли ко оди ше и тим спе ци фич ним не мач ким ду хом. Па ра лел ни ток 
пра ти бор бу за при мат иде ја, ко ли ко и пред ста вља ње лич них му ка два 
нај бо ља мла да при ја те ља – Фри дри ха Ен гел са и Кар ла Марк са – по све му 
то ли ко раз ли чи та и из не на ђу ју ће удру же на у не прин ци пи јел ну ко а ли ци ју, 
а ипак за јед но за пам ће на у свет ској исто ри ји, по до бру или злу све јед но. 
Док је Маркс до ча ран као др зак, отре сит, на до бу дан и ге ни ја лан ми сли
лац, не склон ком про ми су у би ло ком сег мен ту жи во та, при ли ке ње го вог 
са бор ца умно го ме су сло же ни је. Као не ко ко и сам по ти че из омр зну те 
ка пи та ли стич ке кла се, син бо га тог ин ду стри јал ца са фа бри ка ма у рад
нич ком Ман че сте ру, Ен гелс ју ни ор су о ча ва ће се (нео прав да но) и са 
по до зре њем про ле тер ских сло је ва (због сво је кла се) и са отво ре ним 
пре зи ром ро ђе њем му при па да ју ће ари сто крат ске кла се (због скан да ло
зних не скри ве них сим па ти ја пре ма по тла че ни ма). Ње гов пут та ко је 
зна чај но ду жи, а оно што је сво јом во љом из гу био не у по ре ди во ве ће од 
гу би та ка свих оста лих ње го вих бу ду ћих дру го вапоиде ји. Овај филм, 
иа ко но ми нал но пред ста вља Марк са, за пра во је не жна и дис крет на по
све та са мом Ен гел су и то му је је дан од бит ни јих ква ли те та. Сво ју до след
ност, уо ста лом, овај ће до ка за ти и прак тич ним при ме ром узи ма ња рад
ни це из фа брич ких ха ла за су пру гу. Мла ди Карл Маркс при ка зу је кључ ну 
де це ни ју пре на стан ка Ко му ни стич ког ма ни фе ста као раз вој ни пут дво
ји це pri ma fa cie сме шних и ју ро ди вих аут сај де ра ка пот пу ном пре у зи
ма њу ета бли ра них со ци ја ли стич ких по кре та и пре у сме ра ва њу оштри це 
њи хо вог де ло ва ња. Ка рак тер ове бор бе, док се не сми ље но по ту ца ју од 
Не мач ке, Па ри за, Лон до на, Бри се ла и пла жа Оден зеа, увек је дво јак: онај 
ра зу мљив, про тив очи глед ног кла сног не при ја те ља, али и онај мо жда и 
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же шћи про тив „ман гу па у вла сти тим ре до ви ма”, ко ји су сво ју прак су 
ин тер пре та ци ја, а не ме ња ња све та, има ли на ме ру да на ста ве до у ло шу 
бес ко нач ност! Док се Маркс зло па ти са хро нич ном бес па ри цом, са јед
ним де те том и дру гим на пу ту, би ва про те ри ван из Па ри за, на мер но не
схва ћен од не су ђе них са бо ра ца (ту се ни жу и Пру дон и Ба ку њин и број ни 
дру ги), фи нал ни чин убе ђи ва ња ста рог и искре ног дру га на дан ској 
пла жи од и гра ће Фри дрих Ен гелс, а по то њи ис ход тог при ја тељ ског раз
го во ра по знат је и да на шњим основ ци ма. Из не на ђу ју ће пре у зи ма ње 
„Са ве за пра вед них” у ко нач ни Ко му ни стич ки по крет озна чи ће и за вр ше
так овог уз бу дљи вог и за ни мљи вог али филм ски не пре ви ше ква ли тет ног 
оства ре ња, за јед но са за чуд ним не ди фе рен ци ра ним за вр шним ка дро
ви ма ра зно ли ких (и ме ђу соб но су прот ста вље них!) про те ста од дру ге 
по ло ви не ХХ ве ка па на о ва мо, док као ре чи ти so und track иде не за бо рав
на ком по зи ци ја но во пе че ног но бе лов ца Бо ба Ди ла на – „Li ke a Rol ling 
Sto ne”, са ве ро ват ном алу зи јом ка ко се сна га ре во лу ци о нар них про ме на 
не мо же и не ће за у ста ви ти. Све у све му, дра го це но оства ре ње вред но 
ви ше због свог са др жа ја не го због на чи на на ко ји је овај пред ста вљен.

Ево ка ци ја оних нај ра ни јих да на вла сти тог де тињ ства увек је до бит
на ком би на ци ја за ау то ре у ра зним до ме ни ма умет но сти, а по не пи са ном 
пра ви лу је то и, у ве ћем бро ју при ме ра, по ли гон за де мон стра ци ју та лен
та де би тант ских ра до ва но вих ау то ра ко ји ма се они пред ста вља ју Ur bi 
et Or bi. То је слу чај и са мла дом шпан ском ре ди тељ ком Кар лом Си мон, 
ко ја је у про гра му „Ге не ра ци ја К+” пред ста ви ла свој ду го ме тра жни пр ве
нац Ле то 1993. Очи глед но ин спи ри са но сна жним ау то би о граф ским 
мо ти ви ма, ово филм ско де ло пра ти јед но ле то у жи во ту ше сто го ди шње 
де вој чи це Фри де, ко ја је по сле ра ни је смр ти оца не на да но оста ла и без 
мај ке, и ко јој упра во сле ди пре се ље ње из род не Бар се ло не у про вин циј
ско окру же ње у ком жи ви ње на тет ка са сво јом ма лом по ро ди цом. Са мо 
оства ре ње стрикт но је огра ни че но на по ме ну ти пе ри од, би ло шта из ра
ни јег до ба мо же се тек ин ди рект но и кроз ин си ну а ци је до зна ти у рет ким 
раз го во ри ма про та го ни ста, док ре ди тељ ка не по сма тра (ве ро ват но сво је 
лич но) ра но „жи ти је” од ра слим очи ма – пу ним ре флек си је и на кнад ног 
раз у ме ва ња – не го га у вер ној ре кон струк ци ји он да шњег до жи вља ја као 
та квог на сто ји при ка за ти гле да о цу. Не про ла зна бол и ту га због од ла ска 
ро ди те ља и на пу шта ња род ног гра да сли ке су из про ло га фил ма ко је 
ни ка да не ће не ста ти из Фри ди не све сти, а ре ди тељ ка све сно не ула зи у 
екс пли ка ци ју ре пер ку си ја, на кнад ног раз у ме ва ња или ту ма че ња до га
ђа ја, већ иде на ли ми ти ран ми ни ма ли стич ки за хват оме ђен пре ци зним 
вре мен ским те сна цом. Из не над но си ро че су о ча ва се са „но вом” по ро
ди цом, дру га чи јим окру же њем, пре ла ском из пот пу но ур ба не у пре ва
сход но ру рал ну сре ди ну, док кроз се ри ју ти пич них де ти њих ре ак ци ја 
пр ко са, љут ње, за и гра но сти, ина та, ту ге и раз ма же но сти у ду бо кој по
за ди ни те че про цес на кон ко је га ће Фри да схва ти ти да је ово њен трај ни 



720

но ви дом. Упо ре до с тим, кроз сли чан про цес про ла зи и тет ка са су пру
гом, па је при ви ка ва ње јед них на дру ге, све уз ло кал не ко ло рит не (и 
сна жним ка та лон ским ду хом обо је не) фе ште, пра зни ке и кар не ва ле, онај 
де ли ка тан и по сте пен на чин до ла же ња до све сти шта се то у њи хо вим 
жи во ти ма за пра во до го ди ло. Ле то 1993. ус пе ли је је у број ним за ни мљи
вим де та љи ма не го у це ли ни, број не (не)про ми шље не аван ту ре де вој чи
це и ње не мла ђе се стре од тет ке у пи то рек сном окру же њу је зе ра, шу ма, 
по то ка и буј не ве ге та ци је не раз ли ку ју се од би ло ка квих слич них зго-
до ви на де це тог уз ра ста и ти пич них бољ ки од ра ста ња би ло где на све ту. 
Сто га Кар ла Си мон раз лог по сто ја ња овог фил ма мо ра да оправ да оном 
кру ци јал ном раз ли ком из ме ђу су бјек тив но емо тив ног и ин хе рент но лич
ног се ћа ња на од ре ђе на зби ва ња у од но су на објек тив ни и не при стра сни, 
го то во хла дан по глед гле да о ца ко ји у то ме мо ра да про на ђе не ку уни вер
зал ну но ту не би ли и ње га то до та кло. У тој пре вас ход ној ин тен ци ји 
ау тор ка ни је ус пе ла да пре ва зи ђе по ме ну ту ди хо то ми ју, и док у ин ти ми
стич ком лир ском кљу чу про на ла зи пут до емо ци ја пу бли ке – на ро чи то 
у ме ђу соб ном од но су две де вој чи це – то исто јој да ле ко сла би је по ла зи 
за ру ком у убе ђи ва њу пу бли ке због че га би то њу тре ба ло да за ни ма. 

„По вра так у Мон ток” & „По ли ти ка: ма ну ел не ин струк ци је”

Одав но је у оп ти ца ју те о ри ја по ко јој они ау то ри ко ји пре ђу свој 
умет нич ки и кре а тив ни зе нит оста так ка ри је ре за пра во про во де у не
успе шном „ју ре њу вла сти тог ре па”, у очај нич кој на ди да ће ус пе ти да се 
вра те на не ка да шње бли ста ве по зи ци је. То је по све му су де ћи у ве ли кој 
ме ри слу чај са ве те ра ном не мач ке ки не ма то гра фи је Фол ке ром Шлен дор
фом, ко ји се пу бли ци 67. из да ња Бер ли на ла пред ста вио но вим оства ре
њем По вра так у Мон ток, ко је је при ка за но у так ми чар ском про гра му. 
Нај по зна ти ји по култ ном оства ре њу Ли ме ни до бош, ра ђе ном по мо ти
ви ма ро ма на Гин те ра Гра са, он се пред „до ма ћу” пу бли ку вра ћа још јед
ном адап та ци јом, ово га пу та ро ма на Мон ток Мак са Фри ша, ко ја је у 
сва ком по гле ду мно го ис под го ре на ве де ног узо ра. Гле да лац се уво ди у 
жи вот ис так ну тог књи жев ни ка Мак са Зор на, ко ји тре ба да одр жи на из
глед ру тин ску про мо ци ју сво је но ве књи ге у пре сти жном њу јор шком 
кул тур ном цен тру. Као и мно га прет ход на, и ово ње го во де ло до че ка но је 
акла ма тив ном по др шком, а по све ма шњи осе ћај три јум фа ипак ће ус пе ти 
да по ква ри онај скри ве ни раз лог због ко јег је, пред ста вља ју ћи јед ну та кву 
ау то би о граф ски ин то ни ра ну ро ма неск ну про зну це ли ну, за ме сто про
мо ци је ода брао упра во тај град. Убр зо ће мо са зна ти да се ње го ва ни ка да 
не пре жа ље на љу бав Ре бе ка на ла зи баш у Ве ли кој ја бу ци и да су упра во 
њој по све ће ни дир љи ви па са жи про чи та ни пред по све ће ном књи жев ном 
пу бли ком, па ће сход но то ме Макс оче ки ва но до не ти од лу ку да је на кон 
ви ше де це ни ја нај зад и по тра жи. И док пр ви део фил ма до не кле и обе ћа ва, 
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дру ги, ко ји тре ба да до не се од луч ну кул ми на ци ју су сре та не ка да шњих 
и са да шњих емо тив них тре ну та ка бив ших љу бав ни ка, не му што раз вод
ња ва по тен ци јал ну ме ло дра му, ко ја се пот пу но рас па да до за вр шет ка 
оства ре ња. На и ме, осим што про та го ни сти, у ту ма че њу Сте ла на Скарс
гар да и Ни не Хос, ме ђу соб но не еми ту ју нео п ход ну „хе ми ју”, гле да о цу 
оста је пот пу но не ја сно шта је то не ка да дав но ово дво је љу ди спо ји ло, 
а не ја сни су и ми сте ри о зни до га ђа ји ко ји су прет хо ди ли њи хо вом де фи
ни тив ном ра стан ку. Сле де ћи пот пу но схе ма ти зо ва ни и до кра ја пред ви
дљи ви на ра тив ни ток, Зорн упр кос при су ству са да шње су пру ге Кла ре 
успе ва да про на ђе Ре бе ку и за њих „укра де” не ко ли ко са ти или да на, у 
на ди да ће ожи ве ти дав но за бо ра вље не и не по врат но про ху ја ле мо мен те 
сре ће и спо кој ства. И ка да им то на по слет ку по ђе за ру ком, Макс и Ре бе ка 
се на по при шту сво јих дав на шњих ин тим них тре ну та ка не ће ни по нов но 
збли жи ти, а ни за у век раз дво ји ти, не го ће ово вре ме про ве сти у мла ким, 
пра зним и сми сла углав ном ли ше ним ре ми ни сцен ци ја ма њи хо вог ви ђе ња 
тре нут ка рас ки да и оно га што је по сле усле ди ло, не ну де ћи ни мо гу ћи 
на го ве штај от кри ва ња њи хо ве за јед нич ке тај не. Та ко ће Мак сов по ку шај 
ре а ни ма ци је ро ман се оче ки ва но и не слав но про па сти, ње го ва и Ре бе ки
на днев на ру ти на без бол но ће се вра ти ти у сво ју ухо да ну ко ло те чи ну, а 
ра до зна ли по сма трач оста ће ус кра ћен за од го вор шта је би ло то што је 
на гна ло вре ме шног пи сца да у њи хо ву част ис пи ше пре фи ње не ли те
рар не сен тен це, осим мо гу ће Шлен дор фо ве ло ше екс пли ци ра не на ме ре 
да до ка же ка ко се ипак не мо же по вра ти ти оно што је већ јед ном не по
врат но и за на век про шло.

Чак и ле ти мич ном по сма тра чу европ ске по ли тич ке сце не до са да 
је по ста ло са свим очи то ка ко тра ди ци о нал не по ли тич ке пар ти је ви дљи
во и убр за но гу бе свој до та да шњи ути цај, по свој при ли ци са до брим 
раз ло зи ма. У ту но во на ста лу пу ко ти ну на сто је да се по зи ци о ни ра ју 
но ви по кре ти, ма хом ле ви чар ског и по пу ли стич ког ка рак те ра, ко ји бар на 
пр ви по глед не де ле исте не до стат ке и круп не ма не зва нич них ета бли
ра них стра на ка. Ни шпан ска по ли тич ка сце на у том по гле ду ни је из у зе так: 
још 2011. осно ва ни по крет 15. мај не ко ли ко го ди на доц ни је ево лу и рао 
је у По де мос, а на ред не 2015, на оп ште из не на ђе ње, успе ва ју да уђу у пар
ла мент, и то као тре ћа по ли тич ка сна га у зе мљи! Упра во се фе но ме ном 
овог по кре та по за ба вио Фер нан до де Ара но ја у свом до ку мен тар ном 
оства ре њу По ли ти ка: ма ну ел не ин струк ци је, при ка за ном у про грам ској 
се лек ци ји „Па но ра ма: до ку мен ти” ово го ди шњег Бер ли на ла. Уне ко ли ко 
на тра гу го то во исто вет ног грч ког до ку мен тар ца Тан ка ли ни ја на де, о 
„брат ској” Си ри зи, и ово де ло пред ста вља сво је вр сну ин сај дер ску хро
ни ку по кре тауства ра њу, и бо лу је од истих бољ ки као и го ре на ве де ни 
филм. У пре ду гом и на мо мен те за мор ном оства ре њу Де Ара но ја про пу
шта да из вр ши зна лач ку се лек ци ју ма те ри ја ла, па ће та ко јед на ко пра во 
на по сто ја ње до би ти уи сти ну дра го це не – а ов де при ка за не ипак шту ро 
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и не до вољ но екс пли ци ра но – рас пра ве и фи ло зоф ски уви ди стра нач ких 
иде о ло га о то ме ка кав по ли тич ки пра вац за у зе ти, ка кву кон крет ну од лу
ку до не ти и иде о ло шку плат фо р му из дво ји ти, за јед но са сит ним, сва ко
днев ним и бе зна чај ним „три ча ри ја ма” на ста ја лим у стра нач ким ре до ви ма 
то ком из бор ног ра да то ком чи та ве го ди не. Осим не до вољ не раз дво је но
сти оног кру ци јал ног и три ви јал ног, ау тор на гла сак по гре шно ста вља на 
при пре ме, са стан ке и су сре те, уме сто на фи нал ни пе ри од пред из бор не 
кам па ње, ка да је и оства рен исто риј ски успех. Сце не по ста ја ња тре ћом 
сна гом у шпан ској кра ље ви ни не за у зи ма ју ни пе ти ну тра ја ња (ина че 
екс тен зив ног) фил ма, па је и ду жи при каз за вр шног сла вље нич ког ми
тин га пре до чен тек у фраг мен ти ма. Сам По де мос раз ли ку је се од већ 
одав но уста ље них пар ти ја (На род не и Со ци ја ли стич ке) пре све га за то 
што је њи хо ва иде о ло ги ја и стра нач ка прак са одав но уста но вље на и при
ме ње на, при че му од сту па ња не ма и те шко да и мо же да их бу де, док ова 
стран кауна ста ја њу и пр вен стве но ема на ци ја не по ли тич ке по ли ти ке тек 
тре ба да се фор ми ра и у свим ста во ви ма и кључ ним по гле ди ма об ли ку је. 
Док су сви оста ли сво је про фи ли са ње одав но за вр ши ли, на ши про та го
ни сти то тек тре ба да учи не! У том по гле ду тре ба на гла си ти јед ну од 
рет ких до брих стра на фил ма По ли ти ка: ма ну ел на ин струк ци ја – ре ди
тељ је имао пе р ма нент ни и до и ста екс клу зив ни при ступ стра нач ким ре
до ви ма из ну тра. При су ству је мо та ко отво ре ним рас пра ва ма, пред ло зи ма, 
иде ја ма и ди ле ма ма, све пра те ћи во де ћег иде о ло га, ко ји сто ји иза фрон
тал но ис ту ре ног ха ри зма тич ног и стрикт но по ли тич ки ма ло ис ку сног 
ли де ра Па бла Игле си ја са. Он пу ту је по Ју жној Аме ри ци, по се ћу ју ћи и 
охра бру ју ћи слич не ле ве ли де ре у Ве не цу е ли, Еква до ру или Уру гва ју, 
су сре ће се и срод не ста во ве из ме њу је са Алек си сом Ци пра сом, уче ству је 
у број ним те ле ви зиј ским ду е ли ма са „ис ку сним ву ко ви ма” тра ди ци о
нал не на ци о нал не по ли тич ке аре не и све вре ме па ра лел но по ку ша ва да 
ускла ди кон крет не по те зе у ак ту ел ном тре нут ку као и ду го трај не ци ље
ве на ко ји ма По де мос има да ра ди. Њи хо ва про кла мо ва на же ља ни је да 
тек по сто је и за се бе про на ђу део ме ста под сун цем, не го да од не су из бор
ну по бе ду и ти ме фун да мен тал но из ме не сам по ли тич ки си стем! До не
кле ре во лу ци о нар на, ова иде ја на и ла зи на ве ли ки ода зив исто ми шље
ни ка, па ће, уз оче ки ва ни след успо на и па до ва По де мос за са мо го ди ну 
да на оства ри ти им пре си ван на пре дак и зна чај но ути ца ти на си ту а ци ју 
у зе мљи. По пу ли стич ке је ори јен та ци је, са оправ да ним по зи ви ма на 
за бо ра вље не вред но сти со ли да р но сти и пра вед ни је пре ра спо де ле, у 
бор би про тив ко руп ци је и де ма го ги је. Ште та је са мо што је ова ко атрак
тив на те ма ре ла тив но скром но ис ко ри шће на не а де кват ном се лек ци јом 
ма те ри ја ла и про пу ште ним одва ја њем ви ше од ма ње бит ног, али и да ље 
оста је пре све га ау тен тич ни увид у функ ци о ни са ње, рад и раз ми шља ње 
во де ћих пред став ни ка ове но ве по ли тич ке сна ге на Пи ри не ји ма. 




