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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 2018.

Ше зде сет осмо из да ње јед ног од три удар на европ ска филм ска 
фе сти ва ла одр жа но је ове го ди не од 15. до 25. фе бру а ра у не мач
ком глав ном гра ду. Као што је ње го ва пу бли ка већ на ви кла, и ове 
го ди не оства ре ња су, углав ном пре ми јер на, мо гла 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 цен
трал ним ве ле леп ним објек том Бер ли на ле Па ласт, по зи ци о ни ра ном 
на Потс да мер пла цу. Под зна лач ком упра вом све при сут ног 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, так ми чар ски про грам ван кон ку рен ци је, „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”, а по се бан омаж ове го ди не 
при ре ђен је по зна том аме рич ком глум цу Ви ле му Де фоу. Фе сти вал 
је по хо ди ло ви ше од два де сет јед не хи ља де акре ди то ва них го сти
ју из ви ше од сто ти ну три де сет зе ма ља, а про да то је не ве ро ват них 
330.000 ула зни ца! Као и сва ке го ди не, по пут сво јих не што атрак
тив ни јих „лет њих” так ма ца, Бер ли на ле је уго сти ло 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. Пу
бли ка је мо гла да ви ди Га са ван Сан та, Хо а ки на Финик са, Па три
шу Кларк сон, Би ла Ма ри ја, Еми ли Мор ти мер, Ни ка Кеј ва, Ви ма 
Вен дер са, Миу Ва си ков ску и мно ге, мно ге дру ге, док је пред сед
ник глав ног жи ри ја био ис так ну ти не мач ки ре ди тељ Том Ти квер. 
Осим из у зет но 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 
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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 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.

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 Не ба над Бер ли ном или 
Су мра ка у То ки ју, а у про гра му „Фо рум” при ка за на је и ре ста у ри
ра на вер зи ја ју го сло вен ског кла си ка Ка да бу дем мр тав и бео. Ове 
го ди не по пу лар ног бер лин ског „Злат ног ме две да” осво ји ла је ру
мун ска ре ди тељ ка Ади на Пин ти лие за свој филм Не до ди руј ме, 
„Сре бр ни ме двед” оти шао је у ру ке ве о ма та лен то ва не и сим па тич
не пољ ске ау тор ке Мал гор жа те Шу мов ске за де ло Ли це, нај бо љи 
ре жи сер је Вес Ан дер сон, нај бо љи глу мац Ен то ни Ба јон, а нај бо
ља глу ми ца Ана Брун, док је на гра да ве ли ког жи ри ја за нај бо љи 
до ку мен та рац при па ла вре ме шној ау стриј ској ре ди тељ ки Рут Бе
кер ман за Вал цер с Валд хај мом, о кон тро верз ном раз вој ном пу ту 
не ка да шњег рат ног зло чин ца и по то њег ге не рал ног се кре та ра УН 
Кур та Валд хај ма. По ред оче ки ва них удар них хи то ва из не ко ли ко 
глав них про грам ских це ли на, 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. Прет по след њег зва нич ног фе сти вал ског да на ка пи је су 
спек та ку лар ном це ре мо ни јом за тво ре не и ти ме је исто вре ме но 
мо гла да за поч не сту ди о зна при пре ма за на ред но, ше зде сет де ве то 
из да ње овог углед ног европ ског фе сти ва ла.

„Остр во па са” & „У до ме ну пер фек ци је”

Нео бич ну и хра бру од лу ку до не ли су ор га ни за то ри овог 68. 
по ре ду пре сти жног европ ског фе сти ва ла ка да су за ње го во отва
ра ње ода бра ли – ани ми ра ни филм. Да ро ви ти и већ одав но до ка
за ни аме рич ки ре жи сер Вес Ан дер сон на ста вља да про ду бљу је 
свој ау тор ски из раз и кон ти ну и ра но пре и спи ту је озбиљ на пи та ња 
кроз на из глед ин фан тил ну ви зу ру по гле да од о здо. На кон Фан та-
стич ног го спо ди на Фок са, ње го во дру го ани ми ра но оства ре ње 
Остр во па са при ка за но је у глав ном так ми чар ском про гра му Бер
ли на ла. За ти че мо про та го ни сте не где усред ја пан ског ар хи пе ла га 
два де сет го ди на у бу дућ но сти, ка да у очи глед ним ре фе рен ца ма 
на за слу же но по пу лар на ан ти у то пиј ска ре мекде ла филм ске умет
но сти ја сно и раз го вет но ви ди мо не га тив не им пли ка ци је све та 
не по сред не су тра шњи це. На вод на по ја ва опа сног „псе ћег гри па” 
по ста ће оправ да ње за одав но раз ви јен план си сте мат ског ра та 
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про тив ових до ма ћих жи во ти ња, ко је су у ге бел сов ске про па ган
де до стој ној за глу шу ју ћој ме диј ској офан зи ви пред ста вље не као 
на род ни не при ја те љи број 1 и де жур ни коч ни ча ри све оп штег на
прет ка и ре фор ми. Сто га ни је би ло за чу ђе ње што је не ми ло срд ни 
ти ра нин гра до на чел ник Ко ба ја ши до нео од лу ку да се због угро же
ног здра вља ста нов ни штва сви при пад ни ци ове вр сте не из о став но 
има ју ка ран тин ски пре се ли ти на „остр во сме ћа” и та мо фор ми
ра ти сво је вр сну псе ћу ко ло ни ју. Док опо зи ци о не сна ге из „На уч не 
пар ти је” усрд но и пре да но ра де на про на ла ску се ру ма, два на е сто
го ди шњи Ата ри, дик та то ров шти ће ник, у по тра зи за вла сти тим 
кућ ним љу бим цем Спот сом – по пут ка квог са вре ме ног Ру дол фа 
Хе са – ма лим ави о ном сле ће на остр во, чи ме све нео п ход но за да љи 
раз вој пе ри пе ти ја по ста је спрем но. Раз вој до га ђа ја по ка зу је, ме ђу
тим, не са мо да је ре жим ис трај но оп стру и сао раз вој про тив о тро ва, 
не го да је упра во он, и то с на ме ром, кре и рао узроч ни ка за ра зе, 
што би му по ста ло са вр шен из го вор за уна пред при пре мље не де
ма го шке фло ску ле и ак ци је! Ан дер сон уз по моћ ре но ми ра них глу
ма ца и дру гих умет ни ка, по пут Едвар да Нор то на, Би ла Ма ри ја, Јо ко 
Оно, Бра ја на Крен сто на, Хар ви ја Кај те ла, Ли ва Шрај бе ра, Скар лет 
Јо хан сон, Гре те Гер виг и дру гих, ко ји сво је гла со ве по зајм љу ју ин
те ли гент ним дво но жним љу бим ци ма, им пре сив но кре и ра са мо до
во љан и из ну тра ко хе рен тан але го риј ски свет не га тив не уто пи је 
и у сти лу мо дер не бај ке, на ме ње не под јед на ко и де ци и од ра сли ма, 
још јед ном убе дљи во де мон стри ра ка ко ар хе тип ско До бро и да ље 
мо же да над ја ча исто та кво Зло. Уз по вре ме но ге ни јал не ди ја ло ге, 
од лич ну и су ге стив ну му зи ку, као и на про сто оча ра ва ју ће сце не 
ма сов них псе ћих ту ча – очи глед но ин спи ри са них стри пов ском 
„pulp” есте ти ком – по сма тра мо свет нео бич но сли чан на шем ак ту
ел ном. Из гу бље ни и пре пу ште ни за бо ра ву, не ка да шњи деч ји ми
ље ни ци Вој во да, Краљ, Га зда и Рекс, уз по моћ лу та ли це Ше фа и 
дра же сне Нут мег, ис по ља ва ју по зи тив не ан тро по морф не осо би не 
сво јих вла сни ка. Бес кру пу ло зни по ли ти ча ри на вла сти, иде а ли ма 
об у зе ти на уч ни ци, сна жан иа ко до не кле на и ван и па те ти чан от пор 
омла дин ских удру же ња, ве што ба лан си ра ње нај ду бљим стра хо ви
ма, као и исто та кво упра вља ње со ли дар ним ак ци ја ма по тла че них, 
свој ис ход про на ла зе у ста ром до бром хе пи ен ду, ко ји ће све ства ри 
по ста ви ти на сво је ме сто.

Тра ди ци о нал но по сма тран као „par ex cel len ce” го спод ски, 
тзв. бе ли спорт, ко јим се ак тив но ба ве са мо по је дин ци из бо га ти јег 
дру штве ног спек тра ста нов ни штва, као и они ко ји у истим та квим 
дру штви ма бла го ста ња жи ве, те нис, за раз ли ку од мно гих дру гих, 
пре те жно ко лек тив них спор то ва, у на шим кра је ви ма до ско ра те шко 
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да је при вла чио ика кву зна чај ни ју па жњу. То се пак мо мен тал но 
и дра стич но про ме ни ло го то во син хро ни зо ва ним сту па њем на 
(ве ли ку) сце ну из у зет но та лен то ва не ге не ра ци је му шких и жен
ских так ми ча ра, ка да се на шим љу би те љи ма спор та фо кус па жње 
дра ма тич но по ме рио у њи хо вом прав цу. И упра во је ле ген дар ни 
аме рич ки те ни сер Џон Ме кин ро је дан од оних ко ји су нам оста ли 
у до бром се ћа њу, за хва љу ју ћи фа мо зним и до не кле скан да ло зним 
ме че ви ма са Сло бо да ном Бо бом Жи во ји но ви ћем кра јем осам де
се тих го ди на. У нео бич но струк ту ри са ном, чак екс пе ри мен тал ном 
оства ре њу фран цу ског ау то ра Жу ли ја на Фа руа У до ме ну пер фек-
ци је, при ка за ном у окви ру пре сти жне се лек ци је „Фо рум”, не сва ки
да шњим спле том окол но сти из гле да да овај не ка да слав ни спор ти ста 
по но во до ла зи у сре ди ште јав не по зор но сти, бу ду ћи да је не дав но 
сни мљен и ве о ма успе шни швед скохо ли вуд ски филм Борг про тив 
Ме кин роа, ко ји те ма ти зу је њи хо ве не за бо рав не дво бо је на Вим блдо
ну у сам освит осам де се тих го ди на про шло га сто ле ћа. И док је у овом 
сте ре о тип ном, ти пи зи ра ном де лу истин ски про та го ни ста ипак 
Бјерн Борг, код фил ма У до ме ну пер фек ци је са свим је су про тан 
слу чај. Пу них де ве де сет ми ну та гле да лац има ту нео бич ну при ви
ле ги ју да по сма тра нео бич не угло ве са (ис кљу чи во Ме кин ро о вих) 
ме че ва ко је је ина че и сам мо гу ће имао при ли ке да ви ди, а да су 
ин кри ми ни са ни еле мен ти у пот пу но сти успе ва ли да му про мак ну. 
Као мо то оства ре ња узе та је по зна та Го да ро ва из ја ва ка ко филм 
мо же да ла же али спорт ни ка да, па ће та ко за ин те ре со ва ни по сма
трач има ти да при су ству је лек ци ји екс перт скоди дак тич ког ти па, 
ка кве се ве ро ват но пра ве у ана ли за ма про фе си о нал них так ми ча ра 
пред њи хо ве ва жни је тур ни ре. Ов де пра ти мо ме ха ни ку сер ви са, 
хи трост кре та ња, жи вост тем пе ра мен та, ви спре ност ин те ли ген
ци је и сва ки да шњу спрем ност на рас пра ву не а ка дем ске про ве ни
јен ци је, уз упо тре бу соч ни јих и не цен зу ри са них жи во пи сних из
ра за ен гле ског је зи ка. Па ри ски Ро лан Га рос ов де је по при ште на 
ком ис ку сни фран цу ски ве те ран – уз на ра ци ју ре жи се ра и глум ца 
Ме тјуа Еме ри ка – ана ли зи ра тај не ње го вог успе ха и из сво је бо га те 
при ват не ар хи ве ме че ва из вла чи па ра диг мат ске мо мен те ко је ка
ме ре спорт ских те ле ви зиј ских ста ни ца нај че шће ис кљу чу ју из сво
јих пре но са. По сре ди је уи сти ну не сва ки да шње оства ре ње ко је 
циљ ну гру пу не тра жи ме ђу ши ро ком пу бли ком, па ће га ве ћи на 
гле да ла ца ве ро ват но сма тра ти за мо но то но и за мор но филм ско 
де ло. Ме ђу тим, оним рет ким и истин ским за љу бље ни ци ма у бе ли 
спорт У до ме ну пер фек ци је пред ста вља ће пра ви ма ли дра гуљ вре дан 
ви ше стру ког по све ће ног гле да ња, не са мо због рет ко до ступ них 
струч них оп сер ва ци ја, ов де у из о би љу пре до че них. Фил мо ви ове 
вр сте че сто оста ју не за слу же но скрај ну ти у из да шним про гра ми ма 
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ве ли ких фе сти ва ла и сто га је са свим уме сно и оправ да но на њих 
под се ти ти ши ри круг јав но сти.

„Се дам да на у Ен те беу” & „Дан по бе де”

Гро мо гла сно на ја вљи ван као до стој на це лу ло ид на ево ка ци ја 
дра ма тич них до га ђа ја ко ји су уз др ма ли свет, пред пре сто нич ку 
пу бли ку у так ми чар ском про гра му из ван кон ку рен ци је сти гао је 
но ви филм бра зил ског ре жи се ра Жо зеа Па ди ље Се дам да на у Ен-
те беу. Про сла вљен у на шим кра је ви ма због оба де ла култ не Елит не 
је ди ни це, ау тор ов де на ви де ло по но во из но си већ по ма ло за бо ра
вље не тре нут ке из сре ди не 1976. го ди не. На и ме, че тво ро от ми ча ра 
(дво је па ле стин ских те ро ри ста/бо ра ца за сло бо ду и дво је ра ди кал
них не мач ких ле ви ча ра) оти ма ави он Air Fran ce и уме сто у Па риз 
они ле те ли цу пре у сме ра ва ју у ег зо тич ни град Ен те бе у Уган ди, 
где ће та лач ка кри за до жи ве ти свој це ло не дељ ни вр ху нац. Ин три
гант но ак ци о но и сна жним по ли тич ким ко ло ри том обо је но оства
ре ње на тра гу је при лич но број них на сло ва ко ји то ком по след њих 
го ди на по но во у фо кус па жње јав но сти вра ћа ју те бур не и ши ром 
европ ског кон ти нен та зеб њом и на си љем ис пу ње не го ди не. Нас 
ће по ред фил мо ва о ита ли јан ским и не мач ким ур ба ним бор бе ним 
је ди ни ца ма по нај ви ше под се ти ти на тро дел ну те ле ви зиј ску се ри ју 
Кар лос, по све ће ну чу ве ном те ро ри сти из те епо хе. Иа ко ово ни је 
пр ва екра ни за ци је ове при че, Па ди љи као ау то ру јед но сме ран 
ли не ар ни ток и пра вил но до зи ра не ак ци о не се квен це упра во од
го ва ра ју, та ко да хро но ло шки пра ти мо се дам да на то ком ко јих ће 
сто ти нак за ро бље них пут ни ка (ма хом Је вре ја) би ти за лог за пу шта
ње на сло бо ду че тр де се так па ле стин ских за тво ре ни ка у изра ел ским 
за тво ри ма. Кроз убе дљи во до ча ран сна жан, да нас го то во не за ми
слив и до не кле ко ми чан али та да и те ка ко по сто је ћи и уи сти ну 
ау тен ти чан па тос, по сма тра мо кључ на пи та ња епо хе: по но во Нем ци 
одва ја ју Је вре је, али у овом слу ча ју – иа ко су то не ки же ле ли да се 
про ту ма чи дру га чи је – ни је у пи та њу би ло ра сно и на ци о нал но не го 
пу но крв но иде о ло шко пи та ње! Дру га је ствар, и за и ста је пра ва 
ште та што та кву при ли ку ау то ри ни су ис ко ри сти ли за ши ру „есе
ји стич ку” екс пли ка ци ју, ко ли ко је за пра во су ма нут и за чу дан сво
је вр сни трој ни пакт из ме ђу па ле стин ских ми ли та на та, не мач ких 
ра ди кал них ре во лу ци о на ра и зло гла сног уганд ског дик та то ра 
Иди ја Ами на; пакт у ком је, као и сва ком слич ном про тив при род
ном блу ду, сва ка од по ме ну тих стра на на ла зи ла свој крат ко трај ни 
или трај ни ин те рес. Зна ко вит је ди ја лог из ме ђу са мих от ми ча ра 
у ком јед ни дру ги ма пре ба цу ју ко ји ма од њих је на сил на ак ци ја 
овог ти па ну жност, а ко ји ма из бор. Исто вре ме но, док тра је кри за, 



892

у по за ди ни се од ви ја жи ва ак тив ност изра ел ских без бед но сних 
слу жби, где је за то улог знат но ве ћи, не са мо због то га што се ра ди 
о жи во ти ма мно го број них пут ни ка не го и што је у пи та њу и кре
ди би ли тет са ме њи хо ве мла де др жа ве. Филм од ли ку је упе ча тљи ва 
глу ма хо ли вуд ске зве зде Ро змунд Пи ке у ро ли јед не од от ми чар
ки, зна лач ки за нат ски део ре жи је фил ма овог ти па, ком би на ци ја 
ар хив ских сег ме на та с ре жи ра ним де ло ви ма, при су ство јед ног од 
пре жи ве лих та ла ца на бер лин ској (свет ској) пре ми је ри, за кључ но 
са при зо ри ма успе шног окон ча ња осло бо ди лач ке ак ци је, при че му 
ће, не ка као ку ри о зи тет бу де за бе ле же но, је ди ни по ги ну ли изра
ел ски вој ник би ти ро ђе ни брат доц ни јег (и са да шњег) пре ми је ра 
Бен ја ми на Не тан ја хуа. Се дам да на у Ен те беу је ко рект на и ви ше 
не го со лид но од ра ђе на филм ска вер зи ја ових зби ва ња за љу би те ље 
мо дер не исто ри је, та да шњих иде о ло шких стру ја ња и уви да у ве
ћин ско ста ње све сти у ери о ко јој се ов де ра ди.

Иа ко је од ње го вог фор мал ног за вр шет ка про шло са да већ 
го то во пе де сет три го ди не, нај кр ва ви ји од свих по зна тих мо де р них 
су ко ба, Дру ги свет ски рат, и да ље иза зи ва не по де ље не кон тро вер
зе, де ба те и ду бо ко уз бур ка не емо ци је. На том тра гу, ве о ма про дук
тив ни ау тор Сер геј Ло зни ца гле да о ци ма углед ног фе сти вал ског 
про гра ма „Фо рум” пред ста вио је сво је но во до ку мен тар но оства
ре ње Дан по бе де. Ње го ва ка ме ра не мо пра ти до га ђа ња у бе р лин ском 
пар ку Треп то вер то ком чи та вог сла вље нич ког да на 9. ма ја, и то 
баш у оном гра ду у ком се пре ви ше од по ла ве ка овај мон стру о зни 
гло бал ни рат окон чао. Стил ски и струк тур но нео бич но сро дан ње
го вом прет ход ном фил му Мај дан, Ло зни ца ов де свој ин те рес усме
ра ва ка пот пу но су прот ном по лу иде о ло шкопо ли тич ког спек тра, 
та ко да му се ма кар по пи та њу при стра сно сти ни шта не мо же 
пре ба ци ти. По сма тра мо гру пи це љу ди ко ји се на тра ди ци о нал ном 
сла вље нич ком ме сту оку пља ју од ра не зо ре, а њи хов са став фе но
ме но ло шки је уто ли ко за ни мљи ви ји уко ли ко мо же мо при ме ти ти 
знат ну уну тра шњу ме ђу соб ну хе те ро ге ност. При пад ни ци раз ли чи
тих ге не ра ци ја, жи вот них сти ло ва, раз ли чи тих ет нич ких ску пи
на, исто та ко раз ли чи тих ре ли гиј ских и по ли тич ких опре де ље ња, 
они спон та но и без уна пред при пре мље них те од ре ђе них про це ду
рал них ре гу ла ти ва, по свом на хо ђе њу, обе ле жа ва ју успо ме ну на 
овај ве ли ки исто риј ски да тум. Из во ђе ње тра ди ци о нал них пле со ва 
од ре ђе них со вјет ских ре ги о на, по лу гла сно и ма хом не у шти мо ва но 
пе ва ње пар ти зан ских бо р бе них пе са ма, пра ће ни су гла сним рас
пра ва ма по не кад удру же ним и са бур ним не сла га њи ма. Све оп шти 
га ли ма ти јас не ка до стој но илу стру је при мер бли зак на шим гле
да о ци ма: у пу бли ци ће ја сно мо ћи да се при ме те и та кви ина че до 



893

крај но сти су прот ста вље ни еле мен ти по пут за ста ва срп ских ра ди
кал ских на ци о на ли ста и оних ју го сло вен ских ко му ни стич ких 
уни та ри ста. Дан по бе де сам по се би не оби лу је атрак тив ним до
га ђа њи ма, ау тор се до слов но при др жа ва свог ми ни ма ли стич ког 
сти ла и ни по што се не ме ша у ста во ве про та го ни ста, сви ма под јед
на ко пру жа ју ћи мо гућ ност да их ау то ном но из ра зе. Је дан на ро чи то 
за ни мљив тре ну так по твр ди ће ово пра ви ло: пре ле па рок ком по
зи ци ја „Ство рен у СССРу” Оле га Га зма но ва, очи глед но на ста ла 
на кон рас па да ове мо ну мен тал не и ме га ло ман ске тво ре ви не на ро да, 
ван сум ње и да ље има сво је по све ће не но стал гич не по кло ни ке. 
Овај тра ди ци о нал ни до га ђај, чи ја цен трал на ма ни фе ста ци ја се по 
пра ви лу од и гра ва у Мо скви, не у по ре ди во је зна чај ни ји по свом 
ци ви ли за циј ском и ан ти фа ши стич ком ка рак те ру у од но су на то са 
ка квим сред стви ма и на ко ји на чин се то кон крет но чи ни. Прем да су 
не ка од тих сред ста ва очи глед но па те тич на, а не ка го то во и ко мич
на, иа ко су да ле ко од раз ме ра оних ми ну лих слав них про сла вља
ња тог да ту ма, чи ње ни ца да се он и да ље ис трај но – ма кар у не ким 
евр оп ским зе мља ма – и да ље обе ле жа ва умно го ме је зна чај ни ја 
од сво је по тен ци јал не ре пе ти тив не и на ис пра зну ру ти ну све де не 
прак се. Дан по бе де мо гао је би ти у филм ском по гле ду да ле ко ква
ли тет ни је оства ре ње, али то још увек не зна чи да ни је тре ба ло да 
са да и ов де бу де и на пра вљен.

„Вал цер с Валд хај мом” & „По ста ју ћи Астрид”

По ли тич ки скан дал без аде кват ног пре се да на у дру гој по ло
ви ни про шлог сто ле ћа од јек нуо је ста рим кон ти нен том то ком на
из глед мо но то не и сте рил не пред из бор не пред сед нич ке кам па ње 
у Ау стри ји 1986, ка да је до та да шњи ге не рал ни се кре тар УН и прет
ход ни ми ни стар спољ них по сло ва ове зе мље тре ба ло да окру ни 
сво ју из у зет ну ди пло мат ску ка ри је ру ме стом пр вог чо ве ка ма тич не 
до мо ви не. По бед нич ки до ку мен та рац про те клог Бер ли на ла по но
во из вла чи из већ по за ма шне тми не за бо ра ва кон тро верз ни слу чај 
Кур та Валд хај ма у оства ре њу Вал цер с Валд хај мом ис ку сне ау тор
ке Рут Бе кер ман, при ка за ном у про грам ској це ли ни „Фо рум”. Ово 
вр хун ско де ло три де це ни је на кон ин кри ми ни са них до га ђа ја ево
ци ра уз бу дљи ве да не ка да је и са ма ре ди тељ ка би ла ак ти ван уче
сник де мон стра ци ја про тив из бо ра не ка да шњег чла на SA за пред
сед ни ка ове алп ске зе мље. Упра во у мо мен ту ка да је пла ни рао да 
за о кру жи ве о ма успе шну гло бал ну ка ри је ру, пред став ник кон зер
ва тив не пар ти је су о чен је са сен за ци о нал ним от кри ћи ма ма га зи на 
Про фил о свом кон тро верз ном уче шћу у Дру гом свет ском ра ту, 
што је овај упор но не ги рао и по ри цао, чак и та да ка да су оп ту жбе 
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мул ти пли ко ва не и све де таљ ни је ела бо ри ра не. Иа ко се у зва нич ним 
би о гра фи ја ма увек на во ди ло ка ко је од мах на по чет ку ра та ра њен 
на ис точ ном фрон ту, а ње гов оста так про вео при во де ћи кра ју сту
ди је у свом Бе чу, че ти ри де це ни је на кон са мих зби ва ња ис по ста
вља се да је Валд хај мо ва уло га би ла умно го ме дру га чи ја, и то не у
по ре ди во ма лиг ни ја. Пр ви чо век свет ске ди пло мат ске ор га ни за ци је 
то ком пу них де сет го ди на ар гу мен то ва но је оп ту жен за ма са кр 
две хи ља де пар ти за на на Ко за ри у Ју го сла ви ји, као и за ма сов не 
де пор та ци је грч ких Је вре ја из Со лу на, што су до га ђа ји ди рект но 
су прот ста вље ни све му че му се јав но то ком сво је ка ри је ре за ла гао. 
Пер со на ли зо ва на сто ри ја убр зо за до би ја оп шти на ци о нал ни ка рак
тер: по ка зу је се да на ци стич ки сен ти мен ти у ау стриј ском дру штву 
ни по што ни су би ли са свим за то мље ни и но во у ста но вље не чи ње
ни це не ће бит ни је ути ца ти на пад по пу лар но сти овог по ли ти ча ра, 
а још ма ње ће ре зул ти ра ти ње го вим од у ста ја њем од кан ди да ту ре! 
На и ме, тре ба има ти на уму да за раз ли ку од су сед не Не мач ке, ко ја 
је при зна ла и ду бо ко се истин ски су о чи ла са сво јом мон стру о зно 
мрач ном стра ном бли ске исто ри је, Ау стри ја то исто ни ка да ни је 
учи ни ла. На про тив, по ри ца ње је би ло то ли ко рас про стра ње но и 
ду бо ко да је за пра во увре же но ста но ви ште гла си ло ка ко је ова зе
мља би ла она пр ва Хи тле ро ва жр тва и да они са ми ни за шта ни су 
(би ли) кри ви! Уз бу дљив до ку мен та рац из ар хив ске гра ђе на ви де ло 
из но си оштре ди ску си је свет ског је вреј ског кон гре са и ан ти фа ши
стич ки ори јен ти са ног де ла за јед ни це са по сто ја ним бра ни о ци ма 
те зе о те мељ ној ау стриј ској ко лек тив ној не ду жно сти, а по себ но је 
за ни мљив де таљ ка ко је лич но Валд хај мов син адво кат бра нио оца 
у слу ча ју на аме рич ком су ду! По ро дич не и крв не ве зе у овом слу
ча ју су још јед ном од не ле пре ва гу у од но су на прин ци пи јел не мо
рал не ста во ве. Иа ко је скан дал убр зо по при мио мо ну мен тал не раз
ме ре, Курт Валд хајм по сле пр вог кру га осва ја 49,64% гла со ва, да би 
у дру гом кру гу ко нач но по бе дио са 53,9% и пре у зео ду жност на 
ко јој ће, упр кос ви дљи вој спољ ној изо ла ци ји и мо рал ној ин диг на
ци ји, оста ти све до кра ја ман да та 1992. го ди не! Вал цер с Валд хај мом 
отва ра, али не и за тва ра, нај де ли кат ни ја мо рал на и фи ло зоф ска 
пи та ња и ди ле ме, не пру жа ју ћи до кра ја од го вор мо гу ли се гре си 
мла до сти пре бри са ти доц ни јим ва ља ним де ло ва њем или да ли ови 
мо гу би ти опро ште ни уко ли ко сам про та го ни ста не при зна је њи
хо во по сто ја ње и не из ра жа ва истин ско жа ље ње и лич но ка ја ње. 

Те шко је пре ци зно уста но ви ти ко ли ко је ми ли о на де вој чи ца, 
а у не што ма њој ме ри и де ча ка, то ком про шлог ве ка ужи ва ло у 
про зним аван ту ра ма Пи пи ду ге ча ра пе и њој срод них ју на ка. Сто
га ни је за чу ђу ју ћа чи ње ни ца да се ре но ми ра на дан ска ре ди тељ ка 
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Пер ни ла Фи шер Кри стен сен од лу чи ла на ове ко ве че ње филм ске 
би о граф ске вер зи је Астрид Линд грен, чу ве не швед ске спи са те љи
це из чи је су бо га те има ги на ци је по те кли сви ти по пу лар ни деч ји 
ли ко ви. По не ким на во ди ма тре ћа нај ти ра жни ја ау тор ка за де цу 
свих вре ме на (од мах по сле Ан дер се на и бра ће Грим!) екра ни за
ци ју свог жи ти ја има ла је у про грам ској це ли ни „Ber li na le Spe cial 
Ga la” под на сло вом По ста ју ћи Астрид. Рад ња за по чи ње у тре нут ку 
ње не по зне ста ро сти, док и да ље упор но при сти жу пи сма мла дих 
обо жа ва ла ца ши ром све та, и ка да она од лу чу је да са ма от кри је су
шти ну свог ли ка и де ла, те се вре ме пло вом вра ћа мо мно го де це ни ја 
уна зад, у до ба ње ног де тињ ства и од ра ста ња у про вин циј ском де лу 
швед ске кра ље ви не. На тра гу ју на ки ња ро ма на По нос и пред ра-
су де Џејн Остин, и мла да Астрид ис ка зу је нео бич не цр те по себ
но сти, лич не ау то но ми је и ге не рал не сво је гла во сти у пу ри тан ском 
про те стант ском дру штву где су уло ге уна пред и стро го по де ље не 
и где за екс цен трич не ег зи би ци је тог ти па углав ном не ма ни ка квог 
про сто ра. Та кве сло бо до ум не ам би ци је оби чај ним узу си ма ни су 
до бро при хва ће не ни код му шка ра ца, а нек мо ли код при пад ни ца 
жен ске по пу ла ци је. Ме ђу тим, спле том по њу по вољ них окол но сти, 
још у ти неј џер ском до бу Астрид ће за по че ти од ре ђе ну вр сту „ка
ри је ре” у ло кал ним но ви на ма, где ће ра ди ти као по моћ ни ца уред
ни ка Рај нхол да Блом бер га. И до тог мо мен та из у зет но обе ћа ва ју ће 
оства ре ње не при мет но ће скли зну ти у за две ни јан се пре сен ти мен
тал ну сте ре о тип ну сто ри ју, па ће се на том пу ту на по слет ку из гу
би ти нит и за бо ра ви ти на основ не по чет не пре ми се. Сле де ћи све 
оне без број не ва ри ја ци је кли шеа, она ће – и то на сво ју од луч ну 
ини ци ја ти ву, а на ње го во па сив но при хва та ње и пре пу шта ње – 
упло ви ти у љу бав ну афе ру с не ко ли ко пу та ста ри јим чо ве ком, и 
оче ки ва но, уско ро оста ти труд на. Све што се од тог тре нут ка од
и гра ва на ве ли ком плат ну не из ла зи из одав но ухо да ног déjà vu 
кли шеа: ма ло лет нич ка и ван брач на труд но ћа, осу да па три јар хал не 
и про вин ци јал не сре ди не, бор ба мла де же не са око ли ном и са мом 
со бом, све до фи нал ног спа ја ња с ма лим си ном Ла се ом, ко ји ће си
лом окол но сти пр ве го ди не жи во та би ти при мо ран да про ве де у 
су сед ној Дан ској. Мо ра се на гла си ти да ће она у но вој си ту а ци ји 
има ти и од ре ђе ну по моћ по ро ди це, а на ро чи то чи ње ни ца да Блом
берг ни је осли кан као бес кру пу ло зни ма ки ја ве ли ста већ као са
ве стан, од го во ран и емо ти ван чо век, што му на кон цу ипак не ће 
до не ти же ље ну сре ћу. До та да ће одав но би ти из гу бљен сми сао 
фил ма ко ји је тре ба ло да се на ла зи у об ја шња ва њу sui ge ne ris због 
че га је Астрид Линд грен по ста ла упра во та кав пи сац, не го ће се 
овај све сти на пу ко опи си ва ње ба нал ног ни за до га ђа ја из да ле ке 
про шло сти. Фил му По ста ју ћи Астрид бол но не до ста је упра во 



896

увер љи во обра зло же ни раз лог за што је од не мир не де вој чи це на
ста ла слав на спи са те љи ца – иа ко на из глед не ма ни шта ло гич ни је 
не го на пра ви ти филм о де тињ ству осо бе ко ја је чи тав свој про фе
си о нал ни жи вот по све ти ла упра во де ци – у од но су на оно ка ко се 
то до го ди ло. Упра во у тој ра зли ци се кри је и об ја шње ње кључ не 
раз ли ке ка кво је ово оства ре ње мо гло да бу де, а ка кво у сво јој фи
нал ној ре а ли за ци ји је сте.

„У ре до ви ма” & „Хо тел Ју го сла ви ја”

Иа ко би се мо гло по ми сли ти ка ко се уче ста лим би ра њем не
мач ких фил мо ва у глав ни так ми чар ски про грам Бер ли на ла пре 
фор си ра до ма ћа ки не ма то гра фи ја не го што се до но си објек тив на 
не у трал на про це на вред но сти, ова ква те за ни по што не сто ји у 
слу ча ју но вог де ла То ма са Шту бе ра У ре до ви ма. На су прот ком фор
ми стич ком из бо ру упра вља ња по гле да ка гла му ро зним, бо га тим 
или мон ден ским де сти на ци ја ма и окру же њи ма, овај ми ни ма ли
стич ки за ми шљен и оства рен филм за ин те ре со ва ном гле да о цу 
пру жа је дин ствен по глед у онај јав но ма хом не ви дљи ви а и те ка ко 
по сто је ћи свет не мач ке рад нич ке кла се, и то из ње ног ис точ ног, 
не ка да ко му ни стич ког де ла. У сре ди шту зби ва ња је још увек мла ди 
Кри сти јан, ко ји се по ја вљу је ни от ку да у ло кал ном су пер мар ке ту, 
са же љом да у ње му ра ди. Чи та ва кон струк ци ја фил ма У ре до ви ма 
по чи ва на сна зи ин тер пре та ци је не ко ли ко глав них ју на ка, при че му 
се не из о став но мо ра ју по ме ну ти Франц Ро гов ски – истин ска „ти ха 
зве зда” ово го ди шњег Бер ли на ла, са чак две глав не уло ге у так ми
чар ском про гра му! – и оча ра ва ју ћа Сан дра Ху лер, као ње го ва ко ле
ги ни ца Ме ри он, ко ја је ов де то ли ко дру га чи ја – а јед на ко убе дљи ва 
– не го у сла вље ном и на гра ђи ва ном оства ре њу То ни Ерд ман. Кри
сти јан је тих, за тво рен, не сна ђен и у при лич ној ме ри по гу бљен млад 
чо век, а ипак до не кле сим па ти чан и бе за злен, чи ју си ту а ци ју ни
ма ло не олак ша ва чи ње ни ца да је не ко ли ко прет ход них го ди на 
оправ да но про вео у за тво ру. Ипак, он је чвр сто од лу чио да убу ду ће 
кро чи ис кљу чи во по ште ним и ле гал ним жи вот ним пу те ви ма. Ме
ри он је пак од сва ког ам би ци о зни јег оче ки ва ња одав но од у ста ла 
мла да же на, са про бле ми ма у бра ку, ко ји укљу чу ју и под но ше ње 
ин тен зив ног фи зич ког на си ља. Он је не до вољ но обра зо ван, са очи
глед ним про бле ми ма ја сне ар ти ку ла ци је вла сти те ми сли, што му, 
да ка ко, до дат но оте жа ва по тен ци јал но ду бље по ве зи ва ње с њом, 
док је она са сво је стра не онај (ар хе)тип ски мо дел же не ко ја ће же љу 
за дру га чи јим и не што не жни јим ви дом од но са оства ри ти тек он да 
ка да ис цр пи не га тив не кон се квен це ве за с му шкар ци ма дру га чи јег 
ко ва. Ди ја ло зи су шту ри, лек си ка оскуд на, па зна чај не вер бал не 
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глу мач ке екс пре си је ти ме по ста је не мер љи во зна чај ни ји. И док по
сма тра мо њи хо ве увек исте ба нал не и бе сми сле не днев не ре пе ти
тив не ру ти не, ње га на во зи лу за уто вар или сек ци ји за пи ћа, њу док 
мар љи во и до уне до глед бри жљи во ме ха нич ки ис пра зно сла же 
хра ну на оде ље њу за слат ки ше, из ме ђу њих се ра ђа ју од ре ђе не, на 
по чет ку опре зне и не му ште, а за тим и до не кле од ре ђе ни је на зна ке 
емо ци ја, ко је се, на жа лост гле да ла ца, ни ка да не ће кон крет ни је 
оства ри ти. Он је квин те сен ци ја уса мље но сти, без по зна тих чла но
ва по ро ди це. Шту бе ро во оства ре ње ни ве ћи ну оста лих Кри сти ја
но вих ко ле га не осли ка ва бит но дру га чи је, па ће та ко ње гов је ди ни 
ко ле га из сек то ра и сво је вр сни мен тор Бру но из не по зна тог раз
ло га на по слет ку из вр ши ти са мо у би ство. За пра во, чи та ва њи хо ва 
днев на ег зи стен ци ја – а осим ње те шко да би ло ко ју дру гу они уоп ште 
(мо гу да) по се ду ју – од ви ја се из ме ђу тих фа мо зних ре до ва су пер
мар ке та. Па жљи ви гле да лац ту мо же да уо чи ону дру гу Не мач ку, 
ону ко ја ни је обе ћа на зе мља у ко ју хр ле ми ли о ни ле гал них и иле
гал них ми гра на та, као и очај них и по тму лом на дом ис пу ње них 
до се ље ни ка свих бо ја. Сто га су на ро чи то шо кант не и уто ли ко ин
ди ка тив не сце не ре дов ног пре у зи ма ња ба че не хра не (због ис те клог 
ро ка упо тре бе) из обли жњих кон теј не ра, што је по след ња ствар ко ју 
би сте на овом ме сту оче ки ва ли, а ко ја се пак у да том кон тек сту 
до и ма при род но и са мо ра зу мљи во. По сре ди ни је филм ши ро ког 
за хва та и ам би ци је већ, на су прот ху ма ни стич ки ори јен ти са ној и 
не до ре че ној љу бав не при чи, оства ре ње сме ште но у ту жни аут сај
дер ски оквир оних ми ли он ских без и ме них ма са шља ке ра и ком
плет них њи хо вих те шко уоч љи вих и још ма ње не ка квим сми слом 
ис пу ње них ег зи стен ци ја.

По че му би смо мо гли аде кват но ра су ђи ва ти о сна зи и зна ча ју 
од ре ђе не со ци ја ли стич ке зе мље, ако не пре ко ње них од ре ђе них и 
уме сно ода бра них сим бо лич ких мо ну ме на та, зна ју ћи да је сва ка од 
њих има ла од ре ђе ни број та квих план ски гра ђе них обје ка та. Ни 
не свр ста на со ци ја ли стич ка СФРЈ у том по гле ду ни по што ни је би ла 
из у зе так. Ам би ци о зно са гра ђен као нај ве ћи бал кан ски хо тел свог 
вре ме на, хо тел „Ју го сла ви ја” је већ 1969. мо гао да при ми сво је пр ве 
пре сти жне го сте, а по ку шај да ре тро ак тив но пред ста ви свој лич ни, 
су бјек тив ни и ин тим ни до жи вљај ове зе мље кроз па ра диг мат ску 
суд би ну исто и ме ног хо те ла учи нио је Ни ко лас Ва њер у фил му 
Хо тел Ју го сла ви ја, при ка зан у се лек ци ји „Па но ра ма – до ку мен ти”. 
По сре ди је еле гич но и ми са о но су о ча ва ње са вла сти тим се ћа њи ма 
на не ку бо љу др жа ву кроз по вре ме не до ла ске ау то ра – ко ји је ов де, 
као што је то у де ли ма ове вр сте већ уо би ча је но, сам на ра тор – ме
шо ви тог швај цар скосрп ског по ре кла, и број не про ме не ко је је он 
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као одо ма ће ни стра нац сво јим из о штре ним оком по сма тра ча мо гао 
да при ме ћу је то ком де це ни ја. Ње го во оства ре ње по сло вич но па ти 
од истих бољ ки као и из ве сни срод ни игра ни и до ку мен тар ни фил
мо ви ко је су о овој те ми, за за пад не кул тур не кру го ве и да ље ве о ма 
атрак тив ној, сни мље ни у про те клој де ка ди. Оно же ли и по ку ша ва 
да по у ча ва о ма те ри ји о ко јој по се ду је са мо де ли мич на или по сред
на аут сај дер ска са зна ња, што знат но ума њу је сна гу по тен ци јал
ног до жи вља ја и ау тор ске по ру ке. Ва њер ру тин ски ре кон стру и ше 
по вест са мог гран ди о зног уго сти тељ ског објек та кроз раз го во ре с 
ње го вим не ка да шњим рад ни ци ма – ко ји су за би ло ка кве ап стракт
не за кључ ке и син те тич ке уви де, осим оних лич ноис ку стве них, 
пот пу но не ква ли фи ко ва ни и мо гу да зву че са мо про из вољ но – од 
ко јих са зна је мо да се струк ту ра го сти ју у не пра вил ним вре мен ским 
ин тер ва ли ма те мељ но ме ња ла, па су од нај ви ших др жав ни ка и 
ди пло ма та, за тим европ ских пре го ва ра ча и ми ро тво ра ца, ње го ви 
по то њи по се ти о ци ма хом би ли до ма ћи при пад ни ци нај оп скур ни
јих кри ми нал них ган го ва, а на по слет ку и ода бра ни пред став ни ци 
но тор них „до бит ни ка тран зи ци је”. У не ја сно кон ци пи ра ној се лек
ци ји ма те ри ја ла из гле да као да ау тор ко ри сти сву до ступ ну гра ђу, 
без ика квог до дат ног ту ма че ња или ње ног ко хе рент ног по ве зи ва ња: 
кон тек сту а ли за ци ја због че га упра во овај обје кат (тре ба да) пред
ста вља пер со ни фи ка ци ју не ка да шње др жа ве не са мо да је не до вољ
на, а и те ка ко је нео п ход на, не го уоп ште не по сто ји! По сма тра мо 
по сле рат не ар хив ске сним ке са рад них ак ци ја, раз го во ре с ау то ро
вом мај ком, ин сер те из пе ри о да смр ти ју го сло вен ског ли де ра мар
ша ла Ти та, из кон тро верз ног и зло слут ног го во ра Сло бо да на Ми
ло ше ви ћа на обли жњем Ушћу, де ло ве из де це ни ја ма за бра њи ва ног 
фил ма Јо ва на Јо ва но ви ћа Млад и здрав као ру жа (де лом сни ма ног 
упра во у том ен те ри је ру) и нај зад би зар не епи зо де по пут но ви јег 
оства ре ња аме рич ке Бпро дук ци је са Ке ви ном Кост не ром, где се 
ова не ка да ве ле леп на згра да још јед ном раз но си у па рам пар чад. 
Ме ђу тим, ко јим ни ти ма су ове по бро ја не епи зо де по ве за не, да ли 
су са мо на сла га не на су мич но без ика квог ре да и сми сла? Ва њер 
оба ве шта ва гле да о ца ка ко је то ком де це ни ја кон ти ну и ра них до
ла за ка ње гов до жи вљај ове зе мље кон ти ну и ра но де вал ви рао, што 
је са свим ле ги ти ман осе ћај ко ји де ле и ми ли о ни дру гих ње них не
ка да шњих жи те ља, али ели ми на ци о на ле стви ца ко ју не успе ва да 
пре ва зи ђе је сте из о ста нак ва ља не екс пли ка ци је због че га се он то 
у њу пр во за љу био, а он да нај зад и од љу био! Сво је вр сни па ра докс 
швај цар ске ви зу ре по гле да на ов да шње ства ри је и да је са свим 
оскуд но и не до вољ но на бра ја ње не ких од мно го број них не во ља 
по чев од де ве де се тих шо кант но за та мо шње при ли ке, док би из пер
спек ти ве овог де ла Бал ка на би ло за пра во од лич но да се у оби љу 
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зла ко је је по ха ра ло пот кон ти нент до го ди ло са мо оно што је Ва њер 
у свом до ку мен тар цу ус пео да при ме ти.

„Про фил” & „Ми си си пи у пла ме ну”

Не што у пу ном сми слу ин вен тив но и по на чи ну ре а ли за ци је 
дру га чи је од оп ште при хва ће них ме то да ра да филм ске ин ду стри
је има ли су при ви ле ги ју да ви де гле да о ци про грам ске се лек ци је 
„Па но ра ма спе ци јал” у ре жи ји при зна тог ру скока зах стан ског 
ау то ра Ти му ра Бек мам бе то ва, про сла вље ног жан ров ским се ри ја
лом Ноћ на стра жа и Днев на стра жа, као и срод ним фил мом 
Абра хам Лин колн: ло вац на вам пи ре. Ње гов но ви филм Про фил, 
на стао на те ме љи ма је зо ви тог исти ни тог до га ђа ја и по мо ти ви ма 
књи ге фран цу ске но ви нар ке Ане Ерел У ко жи џи ха ди сте, пре испи
ту је про цес ор га ни зо ва не ре гру та ци је мла дих за пад них де во ја ка 
и же на у ре до ве тзв. Ислам ске др жа ве, а што ће за по тре бе про фе
си о нал ног за дат ка по ку ша ти да раз об ли чи ве о ма ам би ци о зна но ви
нар ка Еј ми Ви та кер. Она ће у свр ху што увер љи ви јег пред ста вља ња 
кре и ра ти ла жни ин тер нет ски про фил под име ном Ме ло ди Нел сон, 
при че му ће и са ма на ве сти да је ско ра шњи кон вер тит у ислам и да 
има же љу да оде у Си ри ју и уда се за не ког од та мо шњих бо ра ца за 
све ту ствар. Убр зо јој по ла зи за ру ком да про на ђе глав ног ре гру
те ра и ту овај сна жним тен зи ја ма бре ме нит пси хо ло шки три лер 
мо же да от поч не. Оно што Про фил раз ли ку је од мо гу ћих срод них 
оства ре ња је сте сам из раз: на и ме, чи тав филм од и гра ва се на екра
ну Еј ми ног ра чу на ра и гле да лац не мо же да ви ди ишта дру го осим 
ње ног гро зни ча вог клик та ња на број не про зо ре свог „Ме кин то ша”, 
као и истог та квог ме ња ња про фи ла, ка да се вра ћа сво јој ре дов ној 
ег зи стен ци ји, у па у за ма раз го во ра са Би ла лом на Скај пу! У кон
стант ном кон так ту са сво јом уред ни цом, са вет ни ком, при ја те љи цом 
и ве ре ни ком, она за па њу ју ћом ве шти ном и бр зи ном де мон стри ра 
та ко спек та ку лар ну моћ мул ти та скин га да онај пра ви и истин ски 
ју нак овог оства ре ња, ко ји ће не за слу же но оста ти у сен ци ак ту ел не 
и го ру ће по ли тич ке те ме, је сте вир ту ел ни и ком пју те ри зо ва ни свет 
да на шњи це из ван ко јег ма ло то га за пра во уоп ште и по сто ји! На
пе та стре сна игра мач ке и ми ша у ко јој но ви нар ка са ла жним иден
ти те том и одев ном ком би на ци јом на сто ји да при ку пи што ви ше 
ин фор ма ци ја о на чи ну на ко ји се бу ду ће ислам ске не ве сте вр бу ју 
за ту мон стру о зну др жа во ли ку тво ре ви ну крат ког да ха, док се њен 
на до буд ни ре пре зен тант по след њим на по ри ма сна ге упи ње да 
на го во ри мла ду Лон дон ку на брак и убе ди је у њи хо ву бу ду ћу ово
зе маљ ску сре ћу. По сре ди је филм по ме ну тог про це са са исто вре
ме ном пре зен та ци јом но вог филм ског из ра за, ко ји успе шно спа ја 
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пред мо дер но и пост мо де р но, кон зер ва тив не ци ље ве са са вре ме ним 
аван гард ним ме то да ма! Уз не из бе жно пре глу мљи ва ње, ка да се мо ра 
до ка за ти искре ност но ве пре о бра ће ни це. Све до са мог до слов но 
фу ри о зног пре о кре та из гле да да ти пич на пред став ни ца сво је мо
дер не ге не ра ци је ни је до кра ја би ла све сна раз ме ра опа сно сти у 
ко је се упу шта, па ти ме сти же мо и до оног кључ ног тре нут ка про
све тље ња ка да ма ни пу ла тор схва ти да је и сам, и то ни шта ма ње, 
ма ни пу ли сан. Бек мам бе тов вир ту о зно ба лан си ра по сред два под
јед на ко су штин ска а још не ис при ча на на ра ти ва но вог ми ле ни ју ма: 
ре ли ги о зног/фун да мен тал ног/кон зер ва тив ног/те ро ри стич ког и 
оног ул тра мо дер ног/вир ту ел ног/тех но ло шког, и уме шно до во ди 
у ве зу њи хо ву све ду бљу а до са да сла бо ис тра же ну ме ђу за ви сност, 
за кључ но са пре и спи ти ва њем филм ске фор ме као та кве.

Пот пу но у скла ду са бо љим оби ча ји ма ве ћи не не за о би ла зних 
свет ских фе сти ва ла, тра ди ци ју до де љи ва ња на гра де за жи вот но 
де ло, као и ода бра не ре тро спек ти ве не ка да по пу лар них фил мо ва, 
бри жљи во не гу је и Бер ли на ле. Ове го ди не се то по кло пи ло са 
на гра дом чу ве ном аме рич ком глум цу Ви ле му Де фоу, у чи ју је част 
одр жан по се бан „hom ma ge” про грам, где је по но во при ка зан са да 
већ култ ни на слов Ала на Пар ке ра Ми си си пи у пла ме ну из 1988. 
го ди не. Ве о ма је за ни мљи во гле да ти овај филм да нас, на кон што 
смо го то во за пљу сну ти та ла сом ско ра шњих (углав ном за па же них) 
оства ре ња ко ја про бле ма ти зу ју пи та ње цр не по пу ла ци је у САД, 
од Два на ест го ди на роп ства, Ба тле ра, Сел ме или Ја ни сам твој 
цр ња, да спо ме не мо са мо нај по зна ти је. За сно ван на исти ни тој при чи 
из 1964, ка да су у ду би на ма аме рич ког ју га не ста ла тро ји ца ак ти
ви ста за људ ска пра ва, два ин спек то ра FBI до ла зе у ма лу и за тво ре
ну, учма лу и кла у стро фо бич ну сре ди ну, да ис тра же шта се с њи ма 
за пра во до го ди ло. Дво ји ца по ли ца ја ца су узор нотип ски фор ми
ра на по узо ру на „до брог” и „ло шег” чу ва ра ре да: Алан Ворд (у 
ту ма че њу са мог Де фоа) је шко ло ва ни, иде а ли ма прав де и за ко на 
ис пу ње ни мла ди агент, ко ји ма њак прак тич ног ис ку ства на док
на ђу је фа на тич ном ве ром у прав ду, док је ње гов ко ле га Ру перт 
Ан де р сон (у ту ма че њу Џи на Хек ме на, ко ји је за ову уло гу и до био 
„Сре бр ног ме две да” у Бер ли ну те го ди не) све су прот но од то га – 
бла зи ра ни и ци нич ни ју жњак, ко ји је свој успон и сам за по чео 
„од о здо” и ко ји из у зет но до бро зна ка ко ства ри у том кра ју за и ста 
сто је. Ло гич но је оче ки ва ти и да су њи хо ви ме то ди ра да са свим 
дру га чи ји, а вре ме ном ће на чин овог по то њег спон та но би ти при
хва ћен као аде кват ни ји. Иа ко у то до ба већ за по чи њу про це си де
мо кра ти за ци је и за у ста вља ња ра сне се гре га ци је, то ни је слу чај и у 
Ми си си пи ју, па ће се та ко на ши про та го ни сти нео че ки ва но су о чи ти 
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са си сте мат ском оп струк ци јом ло кал ног ста нов ни штва и њи хо вих 
ше ри фа, при че му ово про гре сив но пре ра ста у ак ти ван от пор и 
не сми ље ни фа ши стич ки те рор над цр нач ком ма њи ном. Кју Клукс 
Клан (ККК) па ли ку ће оних за ко је по сум ња да са ра ђу ју у ис тра
зи, фа на ти зо ва ни иде о ло зи до слов но за сту па ју сло во Би бли је за рад 
на став ка се гре га ци је, а у њи хо вој ви зи ји све та ни же на не ма ни шта 
по вољ ни је ме сто од ин фе ри ор не ра се, па сто га вре ди спо ме ну ти 
и вред ну уло гу ових да на ве о ма по пу лар не оска ров ке Френ сис 
Мек дор манд, ко ја ће се ис по ста ви ти као кључ ни и не за о би ла зни 
све док у от кри ва њу гро мо гла сно пре ћу та ног зло чи на. Истин ски 
про та го ни ста Ми си си пи ја у пла ме ну за пра во је ат мос фе ра по гро ма, 
бри љант но „ухва ћен” нео пи си ви осе ћај стра ха и не ви дљи ве прет ње, 
где ма њи на ни чим осим са мим сво јим по сто ја њем не угро жа ва 
ег зи стен ци ју и бла го ста ње ве ћи не, па се квин те сен ци ја тог по гле да 
на свет украт ко мо же са же ти у „раз ми шља њу” оца во де ћег ан та
го ни сте: „Ако ни си бо љи од цр ње, па од ко га си он да до ђа во ла 
бо љи?!” Као што је из исто риј ских чи тан ки до бро по зна то, слу чај ће 
на по слет ку би ти успе шно окон чан, иа ко ат мос фе ра ти хог ти ња ју ћег 
фа ши зма оста је да леб ди ду го над ми си си пи јев ском но ћи. По ре
де ћи овај филм са срод ним оства ре њи ма на ста лим не ко ли ко де
це ни ја по зни је, мо же мо при ме ти ти да су ов де сви глав ни ак те ри 
(„до бри” или „зли”) бел ци, док су при пад ни ци цр не по пу ла ци је 
тек па сив ни обје кат и де кор, ли ше ни соп стве ног гла са и ар ти ку ла
ци је. Ути сак је да би успе шни јим ула же њем у сам њи хов мен тал ни 
свет овај филм мо гао би ти и ви ше од од лич ног, али мо жда не тре ба 
би ти пре ви ше строг пре ма де лу на ста лом пре три де ка де. Тре ба му 
при зна ти очи глед не ква ли те те ја сне мо рал не осу де и про гре сив ног 
исто риј ског ста ва, ре ал но до ча ра ног у вре ме сво га на стан ка.




