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РА З Г ОВОР

КАРЕН ШАХНАЗАРОВ

НЕМОЈТЕ ДА ДОЗВОЛИТЕ ДА  
ГЛАВНИ ЈУНАК УМРЕ НА КРАЈУ,  

ОСТАВИТЕ НАМ НАДУ

Разговор водила и превела Сања Милић

Ино стра ни гост че тр де сет и ше стог Фе ста са нај ре спек та бил
ни јим опу сом је не сум њи во со вјет ски и ру ски ре ди тељ и про ду цент, 
ди рек тор Мос фил ма, Ка рен Шах на за ров (1952). У про грам ској це
ли ни ФЕСТ КЛА СИК у Ју го сло вен ској ки но те ци при ка зан је ње гов 
филм Град Ну ла, до био је на гра ду Фе ста „Бе о град ски по бед ник” 
за до са да шње филм ско ства ра ла штво, уру чен му је и „Злат ни пе чат 
Ју го сло вен ске ки но те ке” за до при нос европ ској ки не ма то гра фи ји. 
Шах на за ров је на гра ђи ван на филм ским фе сти ва ли ма у Бе о гра ду 
и на Па ли ћу још осам де се тих го ди на ХХ ве ка, у Ру си ји је до био 
сва нај ва жни ја филм ска при зна ња, као и на фе сти ва ли ма у Гре но
блу, Лон до ну, Ло ђу, Чи ка гу, Тби ли си ју, Ва ља до ли ду, Сан Ма ри ну, 
Кар ло вим Ва ри ма, Ати ни... 

Ка рен Шах на за ров је као ре ди тељ пот пи сао два де сет фил мо
ва, као про ду цент још то ли ко, од 1998. го ди не во ди Мос филм, нај
ста ри ји (осно ван 1924) и нај ве ћи сту дио за про из вод њу фил мо ва и 
те ле ви зиј ских се ри ја у Ру си ји, пре по зна тљив по скулп ту ри Ол ге 
Му хи не „Рад ник и кол хо зни ца” на шпи ца ма. 

За Шах на за ро вље ве фил мо ве ка рак те ри стич но је бес пре кор
но за нат ско из во ђе ње, ем па ти ја за филм ске хе ро је ко је би ра из ре
до ва та ко зва них ма лих љу ди, фи ни сми сао за ху мор, су штин ски 
ху ма ни стич ки ан га жман. Ка рен Шах на за ров је ре жи рао му зич ке 
ко ме ди је, са ти рич ногро теск не при че, фил мо ве на осно ву књи жев
них де ла (Тол сто ја, Че хо ва, Б. Сав ни ко ва, Л. Зо ри на, И. Бо ја шо ва...), 
при че из сва ко днев ног жи во та...
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Са ња Ми лић: Де би тант ским фил мом До бри чи не (1979) за
по че ли сте ва жан, са ти рич ни део свог ства ра ла штва. Ту су још 
и Град Ну ла (1988), Сно ви (1993) и филм Отро ви, или Свет ска 
исто ри ја тро ва ња (2001). По ред дру штве не кри ти ке, у овим фил
мо ви ма је мно го ху мо ра. За што је ва жно да уме мо да се сме је мо 
соп стве ним ма на ма?

Ка рен Шах на за ров: Не знам, али ми слим да уоп ште ни је ло ше 
– сме ја ти се. Мој отац је имао до ста сми сла за ху мор, ваљ да је то 
на след но, на ви као сам да са осме хом гле дам на свет, и то је при
сут но у мо јим фил мо ви ма. Не знам за што је ва жно, то је про сто 
ста ње ду ха. Сви ма пре по ру чу јем, жи вот је та да јед но став ни ји.

Филм Град Ну ла иза звао је раз ли чи та ту ма че ња. Шта сте 
же ле ли да ка же те, а шта сте на кра ју до би ли? Ко ли ко вре ме 
ме ња зна че ње умет нич ког де ла?

По чео бих од кра ја Ва шег пи та ња. На рав но, вре ме ме ња умет
нич ка де ла, не ка ви ше ни су ак ту ел на, дру га на ста вља ју да жи ве. 
Ни сам си гу ран за Град Ну ла, али из Бе о гра да идем у Па риз, та мо 
се „Не де ља ру ске ки не ма то гра фи је” отва ра тим фил мом, да кле, 
иа ко је до ста стар, ин те рес за ње га по сто ји. Ка да сам сни мао Град 
Ну ла, осе ћа ло се да се Со вјет ском Са ве зу при бли жа ва ка та стро фа. 
Не ки сма тра ју да је тај филм пред ска зао рас пад зе мље, ја та да о 
то ме ни сам та ко ми слио, али пред о се ћа ње ка та стро фе је ушло у 
филм. Сни мао сам свет ко ји ви дим око се бе, ко ји је био по ма ло 
ап сур дан, над ре а лан, то се ни је из ме ни ло. Мно ги су мој филм схва
та ли као сли ку Со вјет ског Са ве за, али то што ви дим да нас у све ту, 
то је мно го ве ћи над ре а ли зам од оног у Со вјет ском Са ве зу. Са те 
тач ке гле ди шта филм је са чу вао ак ту ел ност.

Фил мо ви Ми, џе зе ри (1983) и Зим ско ве че на Га гра ма (1985) по
све ће ни су му зи ци и игри; дру ги мо же мо да раз у ме мо и као по ро
дич ну при чу. Реч је о то плим, но стал гич ним филм ским при ча ма. 
Да ли их сма тра те ко му ни ка тив ни јим од оста лих сво јих фил мо ва?

Да, они су би ли и оста ли та кви, пу бли ка их је тра жи ла. Ми, 
џе зе ри је чи ста му зич ка ко ме ди ја. Зим ско ве че на Га гра ма је ви ше 
му зич ка тра ги ко ме ди ја. Отво ре но ћу Вам ре ћи – ја сам их та да 
сни мао, то је, на рав но, би ло у Со вјет ском Са ве зу, за то што ти жан
ро ви ни су стро го под вр га ва ни цен зу ри, та кве фил мо ве је би ло 
јед но став ни је ра ди ти, по себ но мла дом ре ди те љу. Искре но го во рим, 
без об зи ра на мо је ува жа ва ње со вјет ског пе ри о да, ко нач но ја сам 
со вјет ски ре ди тељ, то стал но ис ти чем, али као што ка жу код нас: 
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„из пе сме не мо жеш да из ба циш ре чи”. Цен зу ра је би ла до вољ но 
глу па, на ро чи то је од би ја ла мла де ре жи се ре, ста ри ји ма су до зво
ља ва ли да ра де, али би ло је мно го про бле ма са цен зу ром а на те 
жан ро ве су гле да ли по пу стљи во. У та квим фил мо ви ма је би ло 
мо гу ће ра ди ти оно што хо ћеш, иа ко је и за њих по сто ја ла не прин
ци пи јел на цен зу ра. Ипак, мо гао сам да сни мим оно што сам же лео 
да сни мим. Та ко су се ти фил мо ви по ја ви ли на екра ну, то је би ло 
ва жно. Сре ћан сам због тог ис ку ства. Мо рам да ка жем да је ве о ма 
те шко и сло же но сни ма ти му зич ке фил мо ве. То је за про фе си о
нал ца из ван ред на шко ла и ка сни је ми је ве о ма по мо гло што сам 
на по чет ку ка ри је ре ту шко лу про шао. Му зич ка ко ме ди ја је ве о ма 
ком пли ко ван жа нр, мо жда их за то да нас и не ма. 

Ваш филм Аме рич ка ћер ка (1995) та ко ђе го во ри о по ро дич ним 
од но си ма, али има нео би чан, не ве ро ва тан за вр ше так. Ни сте же
ле ли да рас ту жи те, да рас пла че те пу бли ку?

У прин ци пу – Аме рич ка ћер ка је при ча, ме ло дра ма са бај ко
ви тим фи на лом. Да, ни сам хтео да иза зо вем жа лост. Же лео сам 
да све то у це ли ни бу де по зи тив но, не са мо да има сре ћан крај.

У ве ћи ни Ва ших фил мо ва по сто ји не ка ма ла људ ска прав да, 
са тис фак ци ја за ју на ке, на при мер на кра ју фил ма Иш че зла им пе
ри ја (2008). Из бе га ва те и стра шне сце не, ми слим на филм Па ви
љон број шест (2009). За што?

По мом ми шље њу до вољ но стра шног је по ка за но у Па ви љо ну, 
али ако има те у ви ду фи на ле фил ма, про ме ни ли смо крај, код нас 
глав ни ју нак не уми ре. Зна те, за ни мљи ва је при ча о том фил му, 
сни мао сам у пра вој пси хи ја триј ској бол ни ци. Глав не ју на ке су 
игра ли глум ци, а сви оста ли уче сни ци фил ма су би ли па ци јен ти 
ко ји су се та мо ле чи ли, на рав но до би ли смо до зво лу за то. Сви ти 
љу ди су би ли ду шев но обо ле ли, али они обо ле ли ко ји су у пот пу
но сти мо гли да раз у ме ју шта ра ди мо. При шао ми је је дан од њих, 
та ко ин те ли ген тан чо век, ле жао је та да већ пет на ест го ди на у тој 
ду шев ној бол ни ци, и ре као ми: „Ви сни ма те Че хо вљев Па ви љон 
број шест, не мој те да до зво ли те да глав ни ју нак умре на кра ју, 
оста ви те нам на ду, то је...

Пи та ње на де?

Да, ја ми слим да смо баш за то све пре не ли у са да шњост, ус пе
ли да из бег не мо ана ло ги је – и на да је ипак оста ла. Чи ни ми се да 
је то ва жно, да ва ти на ду љу ди ма. 
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Две хи ља ди тих сте сни ми ли филм о со вјет ској епо хи се дам де
се тих го ди на про шлог ве ка. Шта се да нас, кад ка жем да нас ми слим 
на вре ме ка да сте сни ма ли филм Иш че зла им пе ри ја, бо ље ви ди?

То је сло же но пи та ње. До да нас је ве о ма ма ло вре ме на про шло, 
са мо 27 го ди на од да на ка да је Со вјет ски Са вез пре стао да по сто ји. 
То је та ко ве ли ки до га ђај и ми до са да ни смо ус пе ли да до кра ја 
раз у ме мо ње гов би ланс. Тај исто риј ски про цес се на ста вља. Ово 
што ви ди мо у Укра ји ни је по сле ди ца рас па да Со вјет ског Са ве за. 
Али, с дру ге стра не, очи гле дан је на пре дак Ру си је по след њих го ди на, 
што је та ко ђе ре зул тат рас па да Со вјет ског Са ве за. За то је на ма 
са вре ме ни ци ма те шко да раз у ме мо шта нам се де ша ва. За сто го
ди на ће то си гур но би ти ја сни је. Ка да сам сни мао Иш че злу им пе
ри ју би ло је у ме ни ви ше гор чи не, али ја не мо гу да ка жем да су 
осе ћа ња пре ма то ме и са да гор ка. Ви ди мо и да су се не ке ства ри 
из ме ни ле та ко ка ко је тре ба ло да се про ме не, али за то је до бро што 
је то осе ћа ње гор чи не оста ло у фил му, оно пре но си наш од нос, од нос 
тих љу ди, тог по ко ле ња ко је је пре жи ве ло рас пад Со вјет ског Са ве за.

Филм Ана Ка ре њи на, се ћа ња Врон ског (2017) је екра ни за ци ја 
Тол сто је вог ро ма на из пер спек ти ве Врон ског. Да ли је Врон ски Ваш 
оми ље ни ју нак из ро ма на Ана Ка ре њи на?

Не, мој оми ље ни ју нак је Ана, али да, екра ни зо вао сам са тач
ке гле ди шта Врон ског за то што је, чи ни ми се, упра во из те пер
спек ти ве мо гу ће мно го бо ље са гле да ти Ану. То је до зво ља ва ло 
не ки но ви угао гле да ња на ро ман уоп ште али, све јед но, Ана је за 
ме не нај ин те ре сант ни ји ју нак ро ма на. Раз у ме те, по сто је не ки ба
нал ни кли шеи о њој – Ана је жр тва, пре ва рио ју је љу бав ник... – код 
Тол сто ја то га не ма. Ана је ве о ма сло жен ка рак тер, она је же на до 
ср жи, же на без остат ка. Она је и жр тва, али и по роч на, и не пра вед
на, по ма ло скло на пре сту пи ма – а у исто вре ме не ви на и чи ста. У 
њој све по сто ји – сва сло же ност жен ског ка рак те ра је пред на ма. И 
за то је она ве о ма при влач на. Она је и ве о ма ја ка же на, мно го ја ча 
од Врон ског, она је уоп ште нај ја чи ка рак тер у ро ма ну. За то је ме ни 
та кав при ступ омо гу ћио да је бо ље ви дим. Та мо су уоп ште сви ли
ко ви ине те ре сант ни, Врон ски је за ни мљив, али Ана је нај бли ста
ви ји и нај моћ ни ји ју нак ро ма на.

Из у зе так у Ва шем опу су је филм Бе ли ти гар (2012), пре ње га 
ни сте сни ма ли рат не фил мо ве. Ме ни се чи ни да је то лир ски, фи
ло зоф ски по глед на страх и хра брост, на рат. Шта је раз лог што 
га део кри ти ке ни је са свим раз у мео?
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Ми слим да је тај филм по го дио да нас ве о ма ак ту ел ну те му, 
то је са да ве о ма ак ту ел но и тре нут но је то мој нај по пу лар ни ји 
филм, ње га нај ви ше гле да ју на ин тер не ту, на те ле ви зи ји, у ино стран
ству је ве о ма ус пео, при ка зу је се и иза зи ва ве ли ко ин те ре со ва ње. 
Пре ма том фил му се љу ди раз ли чи то од но се. Ми слим да је то за то 
што је по го дио су шти ну, го во ри о том ци ви ли за циј ском су прот ста
вља њу из ме ђу За па да и Ис то ка ко је да нас гле да мо. Раз у ме се да 
је део кри ти ке ко ји је ви ше на кло њен За па ду филм схва тио ве о ма 
не га тив но, за то је филм и био раз ли чи то ту ма чен. Ка да је филм 
иза шао он ни је то ли ко по га ђао у ме ту, али у на ше вре ме по га ђа, 
за вр шни Хи тле ров мо но лог го во ри о ово ме што ми да нас жи ви мо 
у све ту. За то је филм иза звао и иза зи ва та ко раз ли чи та ту ма че ња. 
То је до бро, по што зна чи да је филм све озбиљ но за ин те ре со вао. 

Сце на ри ста Алек сан дар Бо ро дјан ски је са ра ђи вао са Ва ма 
на ве ћи ни фил мо ва. Ка ко би ра те са рад ни ке?

Ја сам са Са шом Бо ро дјан ским мно го ра дио. Осим не ко ли ко 
фил мо ва, ето Ка ре њи ну сам пи сао са дру гим, мла дим сце на ри стом 
и Иш че злу им пе ри ју, све оста ле фил мо ве сам са њим ура дио. Увек 
смо до бро раз у ме ли је дан дру гог. Ме ња мо се, ста ри мо, не знам да 
ли ће мо још ра ди ти или не, али у сва ком слу ча ју он је оста вио 
ве ли ки траг у мом ра ду, у жи во ту уоп ште. Мно го фил мо ва сам са 
њим ура дио и то је би ло ве о ма ко ри сно за ме не.

Да ли Мос филм пла ни ра са рад њу са на шим про ду цен ти ма? 

Да, све вре ме са ра ђу јем са Сте фа ном Ђе ли не ом [продуцентс ка 
и ди стри бу тер ска ку ћа Fa me So lu tion, – нап. С. М]. За вр шио сам 
но ви филм као про ду цент, ми слим да ће га мом ци ди стри бу и ра ти 
ов де у Ср би ји. Раз го ва ра мо о за јед нич кој про из вод њи фил мо ва, отво
ре ни смо за са рад њу са Ср би јом. Раз ма тра ли смо не ке про јек те, до 
ре а ли за ци је још ни је до шло, то је тек пред на ма.

Ка да ће мо ви де ти Ваш но ви филм?

Сте фа на тре ба пи та ти, то је три лер, ак ци о ни филм [Решење 
о ли кви да ци ји, филм за сно ван на исти ни тим до га ђа ји ма о по тра зи 
за јед ним од во ђа че чен ских те ро ри ста, Ша ми лом Ба са је вим – нап. 
С. М]. Ми слим да је до бар, ја сам био про ду цент тог фил ма, до вољ
но ак тив но сам уче ство вао у ње го вом на стан ку. За вр ши ли смо га 
у пот пу но сти и Сте фан пла ни ра да га ди стри бу и ра ов де у Ср би ји, 
у на ред них не ко ли ко ме се ци ће од лу чи ти ка да ће га пу сти ти. За 
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тај филм вла да ве ли ко ин те ре со ва ње стра них про ду це на та, тра жи
ли су га ди стри бу те ри и из Ки не и Ја па на, та ква му је те ма, до вољ
но ак ту ел на – те ро ри зам, ве о ма је до бро ура ђен. То ни је мо ја за
слу га, филм има ре жи се ра [Александра Ара ви на – нап. С. М].

Шта би сте на ма у Ср би ји пре по ру чи ли да ви ди мо од но вих 
ру ских фил мо ва? 

Ка жу да је Арит ми ја до бар филм, мла ди Хлеб ни ков је ре жи
рао. Не знам шта ће код вас при ка зи ва ти, шта ће мо ћи да се ви ди 
у би о ско пи ма у Ср би ји, то Сте фан тре ба да ка же, ја са њим ра дим. 
Он је ов де ве о ма успе шно ди стри бу и рао Ану Ка ре њи ну, он би ра 
фил мо ве, ја му по ма жем, али не мо же он сам све да пре у зме. На дам 
се да ће у Ср би ји би ти ви ше ру ских фил мо ва.

И ја се на дам, са да их гле да мо на ин тер не ту. Ве ли ко хва ла.

Хва ла Ва ма.




