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би ти и Си мо Ма та вуљ – али нам па жљи во чи та ње 95. пи сма пре пи ске 
са Са ви ћем от кри ва да то ни је Ма та вуљ! (Не смем да ка жем шта сам све 
про чи тао не бих ли от крио ко је кор бру дер – ме ђу тим, сти гао сам са мо 
до то га ко ни је.)

Али, све су то сит ни це, ко је при ка зи вач ове књи ге ис пи су је из стра
ха да не бу де оп ту жен да књи гу ни је па жљи во чи тао.

Јер, Ла зу Ко сти ћа мо ра мо па жљи во чи та ти. Ако га па жљи во чи
та мо, не ће нам про ма ћи, на при мер, ни је дан Сте ван Ћур чић.

И са да, све сно, ула зим у кон тра дик тор ност. Бу нио сам се про тив 
отво ре них пи са ма – јер су већ штам па на и јер жи ве је дан дру га чи ји жи
вот. А ов де се ра ду јем јед ном пре штам па ном тек сту. Пре штам пан је, чи
та о ци ма је то већ ја сно, текст Сте ва на Ћур чи ћа. Са та квом ме ром и са 
то ли ко так та стао је Ћур чић у од бра ну не на гра ђе ног Ла зе Ко сти ћа, а 
опет ни јед ном реч ју ни је по вре дио на гра ђе не, Зма ја и Љу бу Не на до ви ћа.

Ово вре ме ис кљу чи во сти, на жа лост, не зна за та кве тек сто ве.

Др Ми ли вој С. НЕ НИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

ne nin lok@yahoo.com

ГРУП НИ ПОР ТРЕТ С ИЗ ГУ БЉЕ НИМ ПРО СТО РОМ

Вла сти мир Су дар, Пор трет умјет ни ка као по ли тич ког ди си ден та: жи
вот и дје ло Алек сан дра Пе тро ви ћа, Филм ски цен тар Ср би је, Бе о град 2017

Да би се опи са ло ста ње у ко је је до спе ла са вре ме на срп ска ки не
ма то гра фи ја, ве ро ват но је са свим до вољ но на ве сти по да так ка ко већ 
го ди на ма ни је дан наш филм ни је при ка зан у не ком од број них про гра
ма нај зна чај ни јег свет ског филм ског фе сти ва ла у Ка ну. Исти на, про шле 
го ди не, у окви ру се лек ци је Кан кла сик, при ка за на је но ва, ди ги та ли зо
ва на ко пи ја фил ма Ску пља чи пер ја Алек сан дра Са ше Пе тро ви ћа. Ова 
све ча на про јек ци ја упри ли че на је по во дом пе де се то го ди шњи це три јум
фа јед ног од нај ве ћих срп ских филм ских ре ди те ља, ко ји је те да ле ке 1967. 
го ди не за ово сво је ре мекде ло на гра ђен Гран при јем ве ли ког кан ског 
жи ри ја. Фе сти вал ској пу бли ци се по кло ни ла глу ми ца Оли ве ра Ка та ри
на, ко ја је, пре ма из ве шта ји ма на ших ме ди ја, „на оду ше вље ње при сут них 
на при је му ор га ни зо ва ном у част по нов не кан ске про јек ци је култ ног 
Пе тро ви ће вог фил ма за пе ва ла у све ту и да ље пре по зна тљи ву пе сму 
’Ђе лем, ђе лем’”. Та ко је, упр кос чи ње ни ци да је Пе тро ви ћев филм по том 
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при ка зан у би о ско пи ма ши ром Фран цу ске, и та при ли ка да се свет ска 
јав ност по дроб ни је упо зна са вр хун ским до ме ти ма на ше кул ту ре пре
тво ре на у ни же ра зред ни естрад ни до га ђај.

Ме ђу тим, обе ле жа ва ње по ла ве ка од на стан ка јед ног од нај зна чај
ни јих фил мо ва срп ске ки не ма то гра фи је још јед ном је по твр дио ка ко сву 
тро мост и не до вољ но ан га жо ва ње це лих ин сти ту ци ја код Ср ба че сто на
до ме сти са мо пре гор ни труд из у зет них по је ди на ца. Јер, док су се над ле жни 
хва ли ли успе лим кан ским „Ску пља чи пер ја пар ти јем”, на ша кул ту ра је 
по ста ла бо га ти ја за књи гу Вла сти ми ра Су да ра Пор трет умјет ни ка као 
по ли тич ког ди си ден та: жи вот и дје ло Алек сан дра Пе тро ви ћа, ко ју је 
под уред ни штвом вред ног Ми ро љу ба Сто ја но ви ћа об ја вио Филм ски цен
тар Ср би је.

Реч је о сту ди ји ко ја је пр во на пи са на на ен гле ском је зи ку, а на осно
ву Су да ро ве док тор ске ди сер та ци је ко ју је од бра нио 2007. го ди не на Уни
вер зи те ту у Сент Ан дре ји у Шкот ској, у окви ру про јек та Бал кан ски филм. 
Књи га је пр во об ја вље на у Ен гле ској, а по том и у САД, да би је Су дар са да 
пре вео на срп ски и омо гу ћио нам да упра во на пе де се то го ди шњи цу по ја
вљи ва ња нај по зна ти јег Пе тро ви ће вог фил ма уро ни мо у све то ве ње го ве 
ве ли ке умет но сти, али и да се још јед ном су о чи мо са на чи ном на ко ји свет 
већ ско ро три де це ни је гле да на све што до ла зи са ових на ших про сто ра.

Јер, док за до ма ће по што ва о це филм ске умет но сти Су да ро ва књи га 
пред ста вља пр во ра зред ну при ли ку да се до нај сит ни јих де та ља упо зна
ју са свим фа за ма Пе тро ви ће вог умет нич ког ства ра ла штва, зна ти жељ ни 
ино стра ни чи та лац ће у њој про на ћи по твр ду сво јих већ одав но увре
же них дво ди мен зи о нал них пред ра су да о узро ци ма и на чи ну рас па да 
Ју го сла ви је.

Да не бу де за бу не, Вла сти мир Су дар је ура дио од ли чан по сао! Ње
го ва сту ди ја на шој филм ској пу бли ци сти мо же да слу жи са мо на част, 
те као ве ли ки и сна жан под сти цај да у из да њу Филм ског цен тра Ср би је 
у го ди на ма ко је до ла зе до би је мо зна лач ки на пи са не мо но гра фи је по све
ће не мно гим ре ле вант ним до ма ћим филм ским ства ра о ци ма (ипак, пре 
све га филм ским ре ди те љи ма!). 

Иа ко се од лу чио да Пе тро ви ћев опус по сма тра и ту ма чи у све тлу 
по ли тич ких и исто риј ских де ша ва ња, Су дар ни јед ног је ди ног тре нут ка 
ни је до пу стио да би ло ко ји дис курс над вла да онај фил мо фил ски, па смо 
у овој сту ди ји пре све га до би ли уз бу дљи ву, ау тен тич ну и тач ну при чу о 
жи во ту и де лу јед ног од нај ве ћих и нај зна чајн јих на ших умет ни ка два
де се то га ве ка. Та ко пред со бом има мо по дроб ну при чу о на стан ку и ре
цеп ци ји свих Пе тро ви ће вих фил мо ва: од ње го вих крат ких ра до ва, за тим 
пр вих ду го ме тра жних игра них фил мо ва, по том пре лом ног фил ма Три, 
за тим слав них Ску пља ча пер ја, оспо ра ва ног и окле ве та ног Би ће ско ро 
про паст све та, па све до стра них ко про дук ци ја Мај сто ра и Мар га ри те 
и Груп ног пор тре та с да ма мом, и на са мо ме кра ју не до вр ше них Се о ба.
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Упу стив ши се у чи та ње Пе тро ви ће вог опу са и у кљу чу од но са вла
сти и умет ни ка, Су дар је не са мо ус пео да до пре до ср жи ње го ве филм
ске по е ти ке већ и да до ка же ка ко се од до ба на стан ка Ску пља ча пер ја 
до да на шњих да на у том од но су, за пра во, ни је про ме ни ло го то во ни шта. 
Про ме ни ла су се име на и те ри то ри је не ких др жа ва, њи хо ва дру штве на 
уре ђе ња, али то ни је ума њи ло по тре бу умет ни ка да го во ре о пи та њи ма 
чо ве ко ве сло бо де уну тар ових, су штин ски, ре пре сив них и ре гре сив них 
по ли тич ких си сте ма. 

По ли тич ки си стем СФРЈ био је сло жен ко ли ко и сви оста ли по ли
тич ки си сте ми. И док је с јед не стра не био не у мо љив и ре пре си ван, с 
дру ге стра не је омо гу ћио раз вој бо га те и вред не умет нич ке сце не. Ни 
ско ро три де сет го ди на на кон ко нач ног рас па да тог си сте ма го то во да не ма 
оних ко ји су спрам ње га рав но ду шни. Би ло да се ра ди о нај по вр шин ски
јој ју го но стал гич но сти или пак ју го фо бич но сти, или о струч ним, ду бин
ским ана ли за ма на чи на функ ци о ни са ња тог си сте ма или узро ка ње го вог 
бр зог рас па да, о про сто ру и вре ме ну у ко ме су, из ме ђу оста лог, на ста ја
ли и фил мо ви Алек сан дра Пе тро ви ћа и да нас се го во ри са не из бе жном 
до зом стра сти. 

„Про стор и ври је ме ко је смо из гу би ли...” по ми ње и Вла сти мир 
Су дар у по све ти књи ге сво јим ро ди те љи ма, па нам ти ме да је мо гућ ност 
да ње го ву ка пи тал ну сту ди ју чи та мо и као при чу о на стан ку, раз во ју и 
про па сти јед не др жа ве, али и као пи о нир ски по ку шај ин ди рект ног су
о ча ва ња са на сле ђем ко је су на ма оста ви ла „де ца ко му ни зма”.

А ре ди тељ Алек сан дар Са ша Пе тро вић је сте био ти пич но „де те 
ко му ни зма”. По пут ве ћи не ју го сло вен ских умет ни ка ко ји су сво је пр ве 
ства ра лач ке ко ра ке на пра ви ли у пр вим по сле рат ним го ди на ма, и Пе
тро вић је са зре вао под пре суд ним ути ца јем ле ве иде је. Ње го ви пр ви 
филм ски ко ра ци пот пу но су у зна ку ле њи ни стич ког схва та ња зна ча ја и 
за да та ка сед ме умет но сти.

Ме ђу тим, па жљи во ана ли зи ра ју ћи те пр ве Пе тро ви ће ве крат ке 
фил мо ве (од ко јих не ке са да мо же мо по гле да ти за хва љу ју ћи ин тер не ту), 
Су дар у њи ма про на ла зи кли цу оних ње го вих ка сни јих, кла сич них 
оства ре ња, ка ко на са др жај ном, та ко и на по е тич ком пла ну. Ана ли зи ра
ју ћи и Пе тро ви ћев крат ки до ку мен тар ни филм о сли ка ру Пе тру До бро
ви ћу, Су дар нас не дво сми сле но упу ћу је на је дан од нај ве ћих умет нич ких 
до ме та ре ди те ље вог опу са, а то је из ра же на и са мо свој на ли ков ност 
сва ког ње го вог ка дра.

Хро но ло шки пра те ћи Пе тро ви ћев „раз вој ни пут”, сту ди о зно при
ла зе ћи сва ком ње го вом ре а ли зо ва ном али и не ре а ли зо ва ном ра ду, Су дар 
све ин тен зив ни је по чи ње да ства ра огле да ло у ко ме се из стра ни це у стра
ни цу, из го ди не у го ди ну, из фил ма у филм по ма ља „пор трет умјет ни ка као 
по ли тич ког ди си ден та”. Тра га ју ћи за свим нај за чај ни јим од ли ка ма Пе тро
ви ће ве филм ске по е ти ке, пра во вре ме но ука зу ју ћи на ка рак те ри стич не 
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на ра тив не то ко ве, на мо ти ве и њи хо ве ва ри ја ци је ко ји се „се ле” из фил ма 
у филм, Су дар ујед но до но си и при чу о по ло жа ју умет ни ка у ју го сло вен
ском со ци ја ли стич ком дру штву и о од но су ру ко во де ћих и иде о ло шких 
струк ту ра та квог дру штва пре ма умет ни ку, те нас су о ча ва са сво је вр сним 
„груп ним пор тре тром с из гу бље ним про сто ром”.

Ова кав, „дво смер ни” на чин ту ма че ња це ле јед не исто риј ске епо хе 
ни је нов. На ве ди мо тек до ку мен тар ни филм Ми ле Ту рај лић Си не ма ко
му ни сто и игра ни филм Дин ка Ту ца ко ви ћа Док тор Реј и ђа во ли. Оно 
што ову књи гу Вла сти ми ра Су да ра ипак раз ли ку је од тих оства ре ња 
је сте пре све га сам пред мет ње го вог ин те ре со ва ња, али и на чин на ко ји су 
ис при ча не те две, уско по ве за не при че. За хва љу ју ћи та квом при сту пу, 
Су дар је ус пео да кри стал но ја сно по ву че де мар ка ци о ну ли ни ју из ме ђу 
по сту па ка вла сти и ре ак ци ја умет ни ка на те по ступ ке. Упра во та ли ни ја 
је сте по твр да умет ни ко вог пра ва, али и оба ве зе да сво јим де лом ука же 
на сва ки по ку шај огра ни ча ва ња чо ве ко ве сло бо де.

Алек сан дар Пе тро вић је био упра во та кав умет ник. Увек на стра
ни чо ве ка, он је ис тра јао у сво јој на ме ри да сни ма фил мо ве у ко ји ма ће 
из но ва би ти ис пи тан од нос из ме ђу чо ве ко ве те жње за сло бо дом и ре пре
сив ног апа ра та ко ји ту сло бо ду не пре ста но гу ши. Су да ро ва при ча о ње
го вом жи во ту и о ње го вим фил мо ви ма за пра во је још јед на при ча о том 
од но су.

У тој при чи по сво ме ка рак те ру и по сле ди ца ма си гур но се из два ја 
„епи зо да” у ве зи са фил мом Пла стич ни Исус Ла за ра Сто ја но ви ћа, док је 
tri via ко ја го во ри о ау тор ству сце на ри ја за филм Ема ну е ла 2 го тов пред
ло жак за ка кво но во књи жев но или, што да не, филм ско де ло.

Је ди на за мер ка ко ја би мо гла да се упу ти пи сцу ове из ван ред не 
књи ге о ве ли ком ре ди те љу ти че се при лич но огра ни че ног бро ја ре ле
вант них из во ра на ко је се по зи вао ка да се упу штао у ту ма че ња ши ре и 
уже ге о по ли тич ке си ту а ци је на тлу бив ше Ју го сла ви је. Ци ти ра ју ћи исто
ри ча ре и пу бли ци сте ко ји су све оно што се де ша ва ло пре, то ком и на кон 
рас па да СФРЈ ту ма чи ли са ста но ви шта по бед ни ка у том су ко бу, Су дар 
је си гур но за до во љио зна ти же љу за пад ног чи та о ца, али је ти ме до ма ћег 
чи та о ца још јед ном су о чио са го ми лом овла шних и па у шал них оце на 
ко ји ма нам је, сва је при ли ка, ме сто „ло ших мо ма ка” за га ран то ва но.

Али, зар и та чи ње ни ца ни је још је дан до каз о го то во ма те ма тич кој 
пре ци зно сти са ко јом се мо же до ка за ти ка ко ни јед на иде о ло ги ја не до зво
ља ва ни нај ма њи ди со нант ни тон? И ка ко ми да нас и да ље ко лек тив но 
ис па шта мо због од би ја ња да се по ви ну је мо ама баш свим аде ти ма но
во га свет ког по рет ка, та ко је Алек сан дар Пе тро вић ис пу нио сво ју ди
си дент ску суд би ну не при ста ју ћи ни на иде о ло шке зах те ве не ка да шњих 
вла да ју ћих струк ту ра, ни на не ке од зах те ва про ду це на та ње го вих фил
мо ва на ста лих ван Ју го сла ви је.
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Во де ћи до по след њег да на бор бу и са јед ни ма и са дру ги ма, ни је 
ус пео да до вр ши сво је жи вот но де ло, па смо та ко оста ли ус кра ће ни за 
ње го ву филм ску адап та ци ју Се о ба Ми ло ша Цр њан ског. Ка ко ка же Вла
сти мир Су дар, иа ко је овај филм при ка зан не ко ли ко пу та на ве ли ком 
плат ну, а по том и као те ле ви зиј ска се ри ја, ми до да нас, за пра во, ни смо 
ви де ли и ве ро ват но ни ка да не ће мо ни ви де ти ону ко нач ну, ау тор ску 
вер зи ју овог Пе тро ви ће вог, ка ко се то ка же, те ста мен тар ног фил ма.

За уте ху, са да има мо ову вред ну и та ко по треб ну књи гу.
Ње но по ја вљи ва ње на пе де се то го ди шњи цу при ка зи ва ња Ску пља ча 

пер ја у Ка ну мо же са мо да по мог не не ким мла дим, још увек не по зна тим 
филм ским ства ра о ци ма у по ку ша ју да ство ре сво ју по е ти ку и ис тра ју у 
на сто ја њу да ни ка да не из гу бе осво је ни про стор ства ра лач ке сло бо де 
она ко ка ко је то чи нио Алек сан дар Пе тро вић.

Ву ле ЖУ РИЋ

СРП СКА БА РОК НА ПО БО ЖНОСТ –  
ПРЕ ПЛИ ТА ЊЕ ИС ТО КА И ЗА ПА ДА

Бо дин Вук сан, Ба рок не те ме срп ског ико но ста са XVI II ве ка, Пла то не ум, 
Но ви Сад 2016

Исто ри чар умет но сти Бо дин Вук сан, ко ји нас је, на кон ви ше де це
ниј ског пе да го шког ра да, нео че ки ва но на пу стио 2012. го ди не, оста вио 
је иза се бе не пу бли ко ва ну док тор ску ди сер та ци ју од ве ли ког зна ча ја за 
про у ча ва ње срп ског ба ро ка. Но во сад ска из да вач ка ку ћа Пла то не ум је 
ову вред ну сту ди ју, под на зи вом Ба рок не те ме срп ског ико но ста са XVI II 
ве ка, то ком 2016. го ди не из не ла пред ши ру јав ност, уз ве ли ки при ре ђи
вач ки труд Алек сан дре Ку че ко вић. У рас ко шно опре мље ној и бо га то 
илу стро ва ној књи зи су сре ће мо се са ис тра жи ва њем те мат ске и ви зу ел
не тран сфор ма ци је ико но ста са ба рок ног до ба, ко ју је Бо дин Вук сан при
ка зао кроз ико но ло шку при зму. Он по ка зу је из у зет но по зна ва ње раз во
ја пра во слав не и ка то лич ке бо го слов ске ми сли, као и на чи на на ко ји је 
цр ква про жи ма ла сва ко днев ни жи вот љу ди, због че га је књи га по тен ци
јал но за ни мљи ва свим чи та о ци ма за ин те ре со ва ним за ду хов ну кул ту ру. 

Ви со ки ба рок ни ико но стас бо га то укра шен по зла том, ка кав се у 
XVII и у XVI II ве ку ја вио у пра во слав ној сре ди ни, са др жа вао је мно го 
ви ше ре до ва ико на не го прет ход ни тра ди ци о нал ни тип, чи је су ка рак те
ри сти ке би ле дватри ре да ико на и скром не ре зба ри је. Стил ико но пи са
ња то ком ба ро ка та ко ђе је про ме њен, па је уме сто зо граф ског сли кар ства, 
ко је је ма хом ко ри сти ло сред њо ве ков не ви зан тиј ске обра сце, пре о вла дао 




