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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

ЈЕ ДА НА Е СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ  
ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS –  

„ЗНАМ ДА СИ ТУ”

На кон ве о ма успе шног про шло го ди шњег ју би лар ног из да ња, 
са да већ ета бли ра ни и не та ко мла ди бе о град ски фе сти вал ме ђу
на род ног до ку мен тар ног фил ма Bel Docs одр жан је по је да на е сти 
пут, од 7. до 14. ма ја у Бе о гра ду, у ви ше би о скоп ских са ла. Сле де ћи 
тра ди ци ју, отва ра ње је пред ви ђе но за спек та ку лар ни ам би јент 
ве ли ке дво ра не Са ва цен тра, а ове го ди не то за до вољ ство при па
ло је фил му По след ња аван ту ра Как тус Ба те Ђор ђа Мар ко ви ћа, 
на кон че га је при ка за но и Слат ко од ни шта Бо ри са Ми ти ћа. Фе
сти вал је отво рио по зна ти аме рич ки ау тор Еј бел Фе ра ра, ко ји је 
уз Ул ри ха Зај дла, Рут Бе кер ман и Жо а оа Пе дра Ро дри ге ша био и 
је дан од нај ва жни јих го сти ју ово го ди шњег Bel Docsa. Ро дри ге шу 
и Фе ра ри уру че не су пла ке те Ју го сло вен ске ки но те ке за за слу ге 
у свет ској ки не ма то гра фи ји, а одр жа ни су и ма стер кла со ви ис так
ну тих го сти ју до ку мен та ри ста. У че тр на ест про гра ма и де сет дво
ра на при ка за но је де ве де сет осам до ку мен тар них оства ре ња. Љу
би те љи ове вр сте фил мо ва мо гли су да их по гле да ју у Са ва цен тру, 
Дво ра ни Кул тур ног цен тра, До му син ди ка та, До му омладинe, 
Му зе ју са вре ме не умет но сти, Би о ско пу „Фон та на”, Цен тру за кул
ту ру „Вла да Ди вљан”, Ју го сло вен ској ки но те ци и Му зе ју Ју го сло
вен ске ки но те ке, Арт би о ско пу Ко ла рац, те у Ci ne plexxу Ушће.

Фил мо ви су би ли по де ље ни у сле де ће про грам ске це ли не: 
срп ски так ми чар ски про грам, ме ђу на род ни так ми чар ски про грам, 
Ме те о ри, Front Pa ge, Pla net Earth, Bel Docs Hu man Rights, Му зич
копле сни до ку мен тар ци, Би о граф ски до ку мен тар ци, Fi re works, Фо
кус: Бал тич ке зе мље, Спе ци јал не про јек ци је, VR Ci ne ma, а при ка
за не су и ре тро спек ти ве по све ће не Ул ри ху Зај длу и Вла ди Шка фа ру. 
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На гра ду за нај бо љи филм срп ског так ми чар ског про гра ма до био је 
Мла ден Ко ва че вић за 4 го ди не у 10 ми ну та, док је исто при зна ње 
у окви ру ме ђу на род не кон ку рен ци је оти шло Гур ча ну Кел те ку за 
тур ско oстварење Ме те о ри, а по себ но при зна ње при па ло је де лу 
Бо ли Ба на Си мо на Ги љар да. Спо ме ни мо и да је по себ ну на гра ду 
ди рек то ра фе сти ва ла осво ји ло до ма ће оства ре ње Оку пи ра ни био
скоп Сен ке До ма но вић. Ово го ди шњи се лек тор ски тан дем би ли су 
Мар ко Гр ба и Игор Ста но је вић. Та ко је по че так дру ге де це ни је 
овог фе сти ва ла успе шно спро ве ден, а ако се на ста ви при мет на 
ли ни ја уз ла зног трен да, вер ну пу бли ку овог фе сти ва ла оче ку ју 
но ве уз бу дљи ве и за ни мљи ве до ку мен тар не при че са свих ме ри
ди ја на.

„По след ња аван ту ра Как тус Ба те” &  
„Де вој ке Злат не зо ре”

Де ли кат не, та на не и за мр ше не ве зе из ме ђу по ли ти ке, исто ри је 
и умет но сти на рас ко шан и ви зу ел но убе дљив на чин пре и спи ту је 
оства ре ње По след ња аван ту ра Как тус Ба те, ко јем је за па ло то 
ла ска во за до вољ ство да отво ри је да на е сто из да ње Bel Docsa у 
ве ли кој дво ра ни Са ва цен тра. Игра но/ани ми ра но/ар хив ско/до ку
мен та ри стич ко де ло Ђор ђа Мар ко ви ћа при ка за но је у про грам ској 
се лек ци ји срп ског так ми чар ског про гра ма. Ре дов ним чи та о ци ма 
не дељ ни ка Вре ме сва ка ко ни је не по зна та ре дов на стрипру бри ка 
ко ју го ди на ма пот пи су је Са ша Ра ке зић ali as Зо граф, ко ји па си о
ни ра ним жа ром по све ће ни ка не у мор но ис тра жу је од пре те жне 
ве ћи не дру гих од ба че не, за бо ра вље не, из гу бље не или за ту ре не 
ар те фак те сва ки да шњи це, не ми ло срд ним про то ком вре ме на пре
тво ре них у ја ло ву ју че ра шњи цу. Та мо где про фа но око про сеч ног 
иг но ран та не ви ди дру го до бе сми сле ни и на да све без вред ни от пад, 
по чи ње тач ка с ко је Зо граф бри жљи во и увек са бе не во лент ним 
при сту пом гра ди сво ју вер зи ју де ве те умет но сти, стр пљи во тра
га ју ћи по до ма ћим или бе ло свет ским ар хи ви ма, бу вља ци ма и ан ти
квар ни ца ма за ин три гант ним и зна ко ви тим де та љи ма ко ји от кри
ва ју тра го ве по сто ја ња ма лог по је дин ца за гу бље ног у ла ви рин ти ма 
ве ли ке исто ри је. Упра во на тра гу сво је до след не ори јен та ци је ка 
ис ко па ва њу по ти сну тих мар ги на ли ја, на јед ном од сво јих пу то
ва ња про на ла зи стрип о Как тус Ба ти, ко ји је из ла зио то ком Дру гог 
свет ског ра та, а чи ји ау тор Вељ ко Коц кар ни је био по знат ни нај
ве ћим ен ту зи ја сти ма из ове обла сти. У ни зу раз го во ра ко ји ће усле
ди ти по ја вљу ју се исто ри ча ри, кри ти ча ри, ту ма чи, са ми стрипау то
ри или на про сто са вре ме ни ци епо хе, по пут Зо ра на Ђу ка но ви ћа, 
Ни ко ле Мај да ка, Мир ка Или ћа, Во ји сла ва Бу би ше Си ми ћа, Здрав ка 
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Зу па на, Ро бер та Крам ба, Пре дра га Ко рак си ћа Ко рак са, Чар лса 
Ал вер со на, Јо ва на Ћи ри ло ва, Ср ђа на Цвет ко ви ћа, укљу чу ју ћи на
рав но и са мог Ра ке зи ћа, ко ји ов де ис пу ња ва и уло гу на ра то ра. Сви 
они по ку ша ва ју да осве тле не по зна ту суд би ну мла дог и та лен то
ва ног ау то ра, ро ђе ног у Оси је ку 1920, ко ји је жи вот окон чао тра
гич но, пред стре љач ким во дом сна га ре во лу ци о нар не прав де у Бео
гра ду 1944, са све га 24 го ди не. Кроз по тра гу за слу чај но про на ђе ним 
ква ли тет ним стрипиз да њем ано ним ног ау то ра, при ча нас во ди до 
осве тља ва ња пот це ње не кре а тив но сти ру ских еми гра на та то ком 
три де се тих го ди на про шлог ве ка ко ји су за пра во и по кре ну ли та
лас ства ра ла штва за па же ног и у европ ским окви ри ма. И док се из
ве сни ау тор доц ни је хва ли сао ка ко је упра во он под псе у до ни мом 
ство рио Как тус Ба ту, ар хив ски по да ци го во ри ли су дру га чи је: у 
спи ску стре ља них „на род них не при ја те ља” кра јем ра та на ла зи се 
и Коц ка ро во име, а обра зло же ње је ру тин ско за то до ба – агент Ге
ста поа! У са мим ана ли ма ове зло гла сне ор га ни за ци је, на спи ску 
са рад ни ка се ниг де не на ла зи ње го во име, а нај мрач ни ји тре ну ци 
ус по ста ве но вог ко му ни стич ког ре жи ма из ро ди ли су ма сов не по
гро ме, под јед на ко оних не сум њи во по оп ту жни ца ма кри вих као 
и пот пу но не ду жних гра ђа на. По ред пу то ва ња у Оси јек и Па риз, 
раз го во ра са још увек жи вом Вељ ко вом се стром Јо ван ком и школ
ским ко ле гом, овај филм вер но осли ка ва при вид нор мал ног жи
во та у пре сто ни ци то ком оку па ци је, што су мно ги та да ак тив ни 
умет ни ци – а ово је био је дин ствен слу чај у свим ве ћим гра до ви
ма ју го и сточ не Евро пе! – на кнад но пла ти ли жи во том. По след ња 
аван ту ра Как тус Ба те у пре по зна тљи вом Зо гра фо вом сти лу на 
ви де ло да на из но си вред но све до чан ство о не срећ ној, и уто ли ко 
ви ше па ра диг мат ској, суд би ни та лен то ва ног стрипцр та ча, ко га 
је на ме сто оче ки ва не ак ту е ли за ци је вла сти тог да ра и по то њег 
јав ног при зна ња, по пут мно гих дру гих, не по врат но до че као без дан 
тмур них и ту роб них исто риј ских бес пу ћа.

Оста ју ћи до след ни сво јој тра ди ци ји по сло вич ног увр шта ва
ња екс пли цит но по ли тич ки ори јен ти са них до ку мен та ра ца на Bel 
Docs, ор га ни за то ри овог фе сти ва ла ни ове го ди не ни су из не ве ри ли 
оче ки ва ња сво јих гле да ла ца. Сле де ћи ве о ма по пу лар не трен до ве 
пред ста вља ња ши рој јав но сти ал тер на тив них по кре та ко ји се на
ла зе с оне стра не одав но ета бли ра них по ли тич ких пар ти ја, про
грам ска се лек ци ја „Front Pa ge” пу бли ци је пред ста ви ла оства ре ње 
Де вој ке Злат не зо ре нор ве шког ре ди те ља Ха вар да Буст не са. Овог 
пу та има мо при ли ке да све до чи мо из бли за са свим су прот ној стра ни 
иде о ло шког спек тра у од но су на Тан ку ли ни ју на де, до ку мен тар ни 
филм о по кре ту Си ри за, при ка за ном пре не ко ли ко го ди на на истом 



фе сти ва лу. Ра ди кал но на ци о на ли стич ки ори јен ти са на стран ка 
сво је те ме ље на ла зи још у осам де се тим го ди на ма у исто и ме ним 
но ви на ма, а ано ним но та во ре ње на екс трем ним мар ги на ма јед ног 
из ра зи то по ли тич ног дру штва, као што не сум њи во је сте грч ко, 
про ме ни ће свет ска еко ном ска кри за, ка да кре ће њи хов стре ло ви ти 
успон ка зве зда ном не бу на ци о нал не по ли тич ке сце не, што упра
во пра ти ка ме ра нор ве шког ау то ра то ком по след ње пред из бор не 
кам па ње. Ли де ри ове де сне ор га ни за ци је из ра жа ва ју не скри ве не 
сим па ти је пре ма вој ној хун ти ко ја је де це ни ја ма вла да ла том ју жном 
зе мљом, а њи хо ве фа на тич не при ста ли це се бе до жи вља ва ју као 
ле ги тим не на след ни ке Спар та на ца и бо ра ца код Тер мо пи ла, при 
че му се на ску по ви ма по здра вља ју кли ца њем: „Крв, Част, Злат на 
зо ра!” Иа ко до след но не ги ра ју уче ста ле ме диј ске оп ту жбе за на
ци стич ку и фа ши стич ку иде о ло ги ју, ра сно пи та ње из у зет но им је 
ва жно, а се ри је на сил них ин ци де на та убе дљи во де ман ту ју њи хо ва 
до не кле не ви на вер бал на де кла ри са ња. При су ству је мо скан да ло зној 
ту чи у ТВ еми си ји, за тим још бру тал ни јем ру ше њу не ле гал них 
те зги ими гра на та на атин ским ули ца ма, а да ра ко ја ће пре вр ши ти 
ме ру кул ми ни ра ла је уби ством по пу лар ног ан ти фа ши стич ки ори
јен ти са ног реп пе ва ча Па вло са Фи са са, на кон че га је ско ро це ло
куп но ру ко вод ство, ску па са свим по сла ни ци ма Злат не зо ре, за
вр ши ло иза ре ше та ка. И упра во на том ме сту ова при ча су штин ски 
за по чи ње. Ин вен тив ним ре ше њем Буст нес од лу чу је да пра ти три 
же не ко је се на ла зе у ду бо кој сен ци овог кон тро верз ног по кре та – 
јед на су пру га, јед на мај ка и јед на ћер ка – ко је ће на гло ис ту пи ти 
на глав ну сце ну и та ко успе шно пре у зе ти кам па њу да ће тај до ско
ра оп скур ни и јав но те шко ви дљи ви по крет на по слет ку по ста ти 
тре ћа по ли тич ка сна га у др жа ви! Пра те ћи њи хо ве сва ко днев не 
при ват не и стра нач ке ак тив но сти, са из не на ђе њем уста но вља ва мо 
ка ко све оне не са мо да па сив но одо бра ва ју и не мо при хва та ју све 
те мељ не по сту ла те Злат не зо ре, не го су спрем не да их са ва тре ним 
жа ром и ак тив но про мо ви шу! Не пу них ме сец да на на кон уби ства 
пе ва ча дво ји ца њи хо вих чла но ва та ко ђе ће би ти су ро во ли кви ди
ра на на ули ци, што ће тен зи је у зе мљи до ве сти до вр хун ца, а де
ма го шке фло ску ле „со ци јал них на ци о на ли ста” та ко ће још ви ше 
про на ћи сво је плод но тле. Про кла мо ва ни чи сти на ци о на ли зам и 
от клон од глав ног то ка на ци о нал не и свет ске по ли ти ке де ман ту ју 
број ни до ку мен ти во де ћих љу ди стран ке по ве за ни с на ци стич ким 
сим бо ли ма: фо то гра фи је по ред сва сти ке, ви со ко ис пру же не де сне 
ру ке, кли ца ње и те то ви ра ње зло гла сног по здра ва „Зиг хајл”, а све 
три до тич не же не ре зо лут но од би ја ју да не дво сми сле но осу де ис
па де слич не вр сте. У пи та њу је вр хун ско до ку мен тар но де ло по тре
сно увер љи вог до ча ра ва ња си ту а ци је у (не са мо) ју жном де лу 
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европ ског кон ти нен та, где се на еви дент ну и тек тон ски ду бо ку 
кри зу по сто је ћег по рет ка и сми сла све че шће по се же за про ве ре но 
по гре шним ре ше њи ма из про шло сти и од го ва ра ви о лент ним де
сним екс тре ми змом.

„Гла сни је од оруж ја” & „Да ле ко са зве жђе”

С ону стра ну ве ков ним ис ку стви ма та ло же не ла кон ске до сет
ке ка ко му зе ћу те док то по ви го во ре, исто ри ја мо дер ног ра то ва ња 
по ка зу је не ке са свим дру га чи је тен ден ци је. (Зло)упо тре ба умет
но сти у про па ганд не свр хе по ста је не са мо рав но пра ван не го мо
жда чак и бит ни ји сег мент са вре ме ног су ко ба, што је већ и са мим 
на сло вом оства ре ња Гла сни је од оруж ја, при ка за ног у про гра му 
„Спе ци јал не про јек ци је”, на го ве стио Ми ро слав Си ка ви ца. Овај 
ау тор об ра ђу је ве о ма де ли кат ну и до са да за чу ђу ју ће ма хом за не
ма ри ва ну те му упо тре бе ма сов не му зи ке у рат не свр хе то ком ра
то ва за ју го сло вен ско на сле ђе де ве де се тих, огра ни ча ва ју ћи се на 
до га ђа је у Хр ват ској из тог пе ри о да. Иа ко су о узро ци ма, то ку и 
им пли ка ци ја ма тих ра то ва ис пи са не чи та ве ома ње би бли о те ке на 
мно гим свет ским уни вер зи те ти ма и ин сти ту ти ма, он уоп ште не 
тре ти ра то осе тљи во пи та ње, за ко је би, уо ста лом, би ло нео п ход но 
не у по ре ди во ви ше рас по ло жи вог вре ме на, не го се од мах усред сре
ђу је на ожи вља ва ње ма нич не пси хо зе и ха о тич не анар хи је епо хе, 
во де ћи свог гле да о ца на зад у тур бу лен тан и тра ги чан пе ри од мо
дер не бал кан ске исто ри је, кроз по нов но ула же ње у дух, ста ње 
све сти и осо бе ни мен та ли тет тог тре нут ка. По сре ди ни је сла вље
нич ко и апо ло гет ски усме ре но ха ги о граф ско те при год ни чар ско 
под се ћа ње на да не по но са и сла ве по во дом ка кве ју би лар не го ди
шњи це вла да ју ће стран ке или др жав ног пра зни ка. Ни ти је у пи
та њу сна жна мо ра ли стич ка кри ти ка и на кнад ним му дро ва њи ма 
обо је но де ло, усме ре но про тив ру ше ња по сто је ће ју го сло вен ске 
др жа ве, на ста ло за по тре бе не ка кве објек тив не стра не ана ли зе до
тич них зби ва ња. Си ка ви ца се на про сто ти ме не ба ви: он на сто ји 
да пре не се ин фор ма ци ју и спе ци фич но мен тал но ста ње тре нут ка. 
И у то ме и успе ва. На сло ње на на тра ди ци ју сна жног иде о ло шки 
обо је ног ре пер то а ра – па се под се ћа мо мно штва „Ју го то но вих” LP 
из да ња тог ти па – про па ганд на упо тре ба ла ких но та на про сто је 
на ста ви ла да жи ви, с тим што је уме сто до та да шњег ак тив ног 
по др жа ва ња ак ту ел ног со ци ја ли стич ког ре жи ма по че ла да исто 
та ко под у пи ре ре жимуна ста ја њу, при че му су знат на ве ћи на про
та го ни ста за пра во исте осо бе. Зва нич ну иде о ло шку ли ни ју по сто
је ће са мо су за ме ни ли иде о ло шкона ци о нал ном ва ри јан том но во на
ста ју ће др жа ве. То ком ра та де ве де се тих сни мље но је ви ше сто ти на 
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па три от ских (тзв. „до мо љуб них”) ком по зи ци ја, а та да шњи чел ни
ци др жав не те ле ви зи је све до че ка ко ни је би ло го во ра о при ну ди, 
већ су са ми ау то ри до ла зи ли и ну ди ли сво је услу ге, ко је су ови у 
ве ћи ни слу ча је ва ра до фи нан си ра ли и про мо ви са ли. Филм по на
вља ве ћи ну во де ћих пе са ма и њи хо вих ак те ра, и ма да се не упу шта 
у де таљ ну екс пли ка ци ју, то не пре глед но оби ље мо же ја сно да се 
ди фе рен ци ра у не ко ли ко ка те го ри ја: већ ета бли ра ни естрад ни 
умет ни ци ко ји су по др шком но вом ре жи му и др жа ви же ле ли да 
очу ва ју сво је по сто је ће по зи ци је, за тим они по је дин ци ко ји су у 
ван ред ним окол но сти ма до че ка ли сво јих пет ми ну та сла ве и по
сто ја но ја шу ћи на њи хо вом та ла су ус пе ли да из гра де до да нас 
по сто је ће и пре по зна тљи ве ка ри је ре, па до оне гру пе ау то ра ко ја 
се по ја ви ла ни от ку да и ра пид но се на кон рат них су ко ба од мах и 
вра ти ла у про сто ре за слу же не ано ним но сти. Ау тор скре ће па жњу 
на из у зет но зна ча јан за гре бач ки кон церт Пр ља вог ка за ли шта кра
јем 1989, а у кра ћој епи зо ди под се ћа и на про па ганд но де ло ва ње 
срп ских из во ђа ча, још од кра ја осам де се тих па на да ље. У та квој 
ма си му зи ко ли ких про из во да кван ти та тив на раз ли ка је очи глед на, 
до бар део њих је тек без вред но агит про пов ско умет нич ко „сме ће”, 
по не ке су оста ле за пам ће не до да нас, а је дан део њих за слу жу је 
да бу де увр штен и ме ђу пра ве умет нич ке про дук те. Исто вре ме но 
су етар за си па ле и бе ниг не и ма лиг не вер зи је на ци о нал но ори јен
ти са них но та, оне ко је су про мо ви са ле ро до љу би ве на ци о нал не 
сен ти мен те, па оне ко је су у знат ној ме ри на ив но и па те тич но 
упу ћи ва ле ап стракт не апе ле на мир, све до агре сив них ху шкач ких 
ком по зи ци ја чи ја су шти на ни је ни шта дру го до ого ље не мр жње 
ка дру гом. Упо ре до са по нов ним еми то ва њем ма хом одав но за бо
ра вље них „хи то ва” епо хе, не ки ње ни ју на ци да нас све до че о сво
јим та да шњим и са да шњим ста ја ли шти ма, што је под јед на ко ин
три ган тан и за ни мљив део фил ма. Тре ба спо ме ну ти и по сто ја ње 
јед но крат них ad hoc „band aid” про је ка та, ко ји су ме ђу соб но би ли 
по де ље ни по за ни ма њи ма, гра до ви ма или жан ро ви ма, па су та ко 
свој до при нос бор би за ства ра ње др жа ве да ли и фра ње вач ки или 
фанк band aid. Је ди на спо ме на вред на ро кер ска опо зи ци ја до ми
нант ном и из да шном ме диј ском па жњом спон зо ри са ном на ра ти ву, 
ко ји су из уве ре ња, опор ту ни зма или стра ха спрем но сле ди ли сви 
ма ње или ви ше бит ни су бјек ти на та да шњој сце ни, би ли су ле ген
дар ни пул ски пан ке ри КУД Иди јо ти, а број ни му зи ча ри по но сно 
су по не ли др жав но ор де ње нај ви шег ре да због свог до при но са у 
ра ту. Кроз под се ћа ње на ви ше де се ти на њих, од про сла вље них до 
са свим оп скур них име на, ови су да нас по де ље ни у од но су пре ма 
свом до та да шњем де ло ва њу. Док је јед ни ма то ра зу мљи во сам 
hig hlight жи вот ног и про фе си о нал ног оства ре ња, дру ги сво је ак ци је 
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из тог до ба са да ви ше не би ра до по но ви ли. Ме ђу овим дру ги ма 
ис ти че се Зрин ко Ту тић, ау тор ве ро ват но нај леп ше пе сме об у хва
ће не Си ка ви чи ним ис тра жи ва њем (Мо ја до мо ви на), док ста ја ли ште 
пр ве гру пе по но сно за сту па из ве сни Мла ден Кве сић. Гла сни је од 
оруж ја до ку мен тар но је оства ре ње од ван ред ног зна ча ја за при сту
па ње јед ном сег мен ту ју го сло вен ских ра то ва де ве де се тих, ко је је 
ин вен тив но и про ниц љи во отво ри ло јед ну до та да па жљи во за
не ма ри ва ну, а из у зет ним зна ча јем и по тен ци јал ним ту ма че њи ма 
бре ме ни ту те му. Ти ме је по ста вљен со ли дан те мељ за бу ду ћа про
у ча ва ња и на до град њу од стра не но ви на ра, умет ни ка, ис тра жи
ва ча и на уч ни ка из обла сти дру штве них на у ка.

Че сто нео прав да но за не ма ри ва ним про бле мом нај ста ри је по
пу ла ци је у свом ду го ме тра жном до ку мен тар ном пр вен цу Да ле ко 
са зве жђе од лу чи ла је да се по за ба ви тур ска ау тор ка Ше вон Ми зра
хи. Оства ре ње при ка за но у ме ђу на род ном так ми чар ском про гра му 
про те клог Bel Docsa свој по глед упра вља пре ма шти ће ни ци ма 
до ма за ста ре у Ис тан бу лу и не ма ка ме ра вер но пра ти њи хо ве по
зне зе маљ ске да не. Слу ша мо уна кр сне ис по ве сти не ко ли ко ода бра
них лич но сти, ко ји у сло бод ном асо ци ја тив ном ни зу ве ро ват но 
на ста вља ју ону ли ни ју раз ми шља ња о те ма ма ко је су их оп се сив но 
то ком жи во та оку пи ра ле. Ди ја па зон ју на ка бри жљи во је ода бран, 
па су и објек ти њи хо вих мо но ло га уне ко ли ко раз ли чи ти. Би ло да 
су по сре ди ево ка ци је лич них и на ци о нал них тра у ма, уо би ча је ног 
жа ла за мла дост и ствар ног или на вод ног сек су ал ног под ви жни
штва, про ма ше них му зич ких ка ри је ра, слу чај них и не бит них са
о бра ћај них не сре ћа или не по ве за них анег до та из нео д ре ђе не про
шло сти, ови „бив ши љу ди” са мо су сво јим гла сом још у ста њу да 
оста ве ути сак, дру ги ма ко ли ко и се би са ми ма, о соп стве ном и да ље 
ак тив ном при су ству на овој пла не ти. Иа ко ни је реч о пре ви ше ко
му ни ка тив ном де лу, са ма ау тор ка се од лу чу је на пот пу но фак то
граф ски при ступ, уз др жа ва ју ћи се од ди рект ног и ви дљи вог упли
та ња у ток њи хо вих ми сли. До след но ми ни ма ли стич ко оства ре ње, 
на гра ни ци кал ку ла тив не од лу ке о из бе га ва њу ика квог ри зи ка, 
сво ју нај ве ћу сна гу за пра во на ла зи у по сте пе ном схва та њу гле да
ла ца да гле да ју љу де ко ји до за вр шет ка са мог фил ма ма хом ви ше 
не ће би ти ме ђу жи ви ма! И упра во је тај ин ди рект ни им пакт не
у по ре ди во сна жни ји од би ло ка кве ви дљи ве ау тор ки не ин тер вен
ци је, што те шко да мо же би ти зна чај на по хва ла за сам филм. Те шко 
је из бе ћи ути сак ка ко је ху ма ни стич ки ори јен ти са на те ма онај 
пра ви раз лог ре пу та ци је овог оства ре ња, да ле ко ви ше од иче га у 
ње го вој ре а ли за ци ји. Упо ре до са ула ском у уну тра шњи мен тал ни 
свет ста нов ни ка ста рач ког до ма из не ја сних раз ло га – ве ро ват но 
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из же ље да се ти ме ука же на не у мит ност про ла зно сти – спо ра дич
но се уба цу ју при зо ри по од ма клих гра ђе вин ских ра до ва у ње го вој 
око ли ни, чи ме се у пот пу но сти ис цр пљу је ин вен тар зби ва ња у 
овом пре це ње ном фил му, ве ро ват но јед ним од сла би јих мо ме на та 
ово го ди шње фе сти вал ске се лек ци је.

„С на ме ром да се уни шти” & „Вар па: обе ћа на зе мља”

Од ва жно уро њен у раз гр та ње на мер но по сла га них на сла га 
за бо ра вље них исто риј ских „там них мр ља” од пре јед ног сто ле ћа, 
ис так ну ти аме рич ки до ку мен та ри ста Џо Бер лин гер гра ди ма е страл
ну са гу о тра гич ним зби ва њи ма у по зним тре ну ци ма Осман ске 
им пе ри је, ка да је из вр шен нај су ро ви ји ге но цид ко ји мо дер на исто
ри ја пам ти. Про грам ска це ли на „Bel Docs Hu man Rights” гле да о
ци ма пред ста вља, у три по гла вља по де ље но („Смрт”; „По ри ца ње”; 
„При каз”), ње го во но во оства ре ње С на ме ром да се уни шти, ко је 
ево ци ра стра вич не до га ђа је из 1915. и 1916. го ди не. Уве ли ко у то ку 
Пр вог свет ског ра та, у по след њим да ни ма Ото ман ског цар ства, 
пре вас ход но де мо ра ли са ног не пре ки ну тим ни зом вој них по ра за 
кра јем де вет на е стог и по чет ком на ред ног ве ка, ка да је оно мо ра ло да 
се по вла чи са Кав ка за и Бал ка на пре ма Ана до ли ји, уну тар са мих 
ње них гра ни ца до га ђа ју се тек тон ска пре ви ра ња. На ци о на ли стич
ки и ре пу бли кан ски ори јен ти са на ор га ни за ци ја „Мла да Тур ска” 
же ле ла је да од тог не ди фе рен ци ра ног мно штва на ро да ство ри ко
хе рент ну це ли ну са до ми нант ним тур ским на ро дом, а кон ти ну и
ра не де ба кле не ко ли ко иде о ло га по ку ша ло је да пре о кре не кроз 
по гром уну тра шњег не при ја те ља или ти „пе те ко ло не”, вла сти те 
ви ше не го број не хри шћан ске јер мен ске ма њи не! Док пра ти мо сни
ма ње игра ног фил ма Обе ћа ње у овим те ма ма већ уве ли ко пре ка
ље ног Те ри ја Џор џа, са зна је мо ка ко је од два ми ли о на при пад ни ка 
овог на ро да, са јед ним од нај леп ших ал фа бе та на све ту, и јед ног од 
пр вих ко ји је при хва тио Хри сто ву ве ру, уби је но око ми ли он и по, 
а про це њу је се и да би без пре ћу та ног по гро ма да нас ова по пу ла
ци ја на тим про сто ри ма бро ја ла чак до два де сет ми ли о на ду ша! 
Ма њи део овог на ро да ор га ни зо ва но је прог нан на про сто ре да на
шње Си ри је и Ира ка, док је су ма ну то уби ја ње пре о ста лих на од ре
ђе ни на чин пру жи ло иде ју на ци стич ком не мач ком ре жи му ка ко 
си сте мат ско ис тре бљи ва ње на ро да мо же да про ђе не ка жње но, а 
ре зо лу ци је ко је су тек не дав но сти дљи во по че ле да до но се не ке 
од европ ских зе ма ља тек су сим бо лич ни одоц не ли по ку шај да се 
сра мот на ти ши на око овог зло чи на без пре се да на бар до не кле 
пре ки не. Исто риј ски про блем ле жи у чи ње ни ци да се упо ре до са 
од у ми ра њем ви ше ве ков не сул тан ске ди на сти је ства ра ла мо дер на 
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де мо крат ска тур ска ре пу бли ка ко ја уоп ште не би мо гла да бу де 
фор ми ра на без ових зби ва ња, што пру жа не што схва тљи ви ји од
го вор на пи та ње због че га се до тич на др жа ва до да нас то ли ко 
упор но за ла же за не ги ра ње или ма кар ре ла ти ви зо ва ње раз ме ра 
зло чи на. Из у зет но ре жи ра но и ви со ким про дук циј ским стан дар
ди ма опре мље но оства ре ње под се ћа на чу ве ни ро ман ко ји пр ви 
про го ва ра о тим зби ва њи ма – 40 да на Му се Да га Фран ца Вер фе ла 
из три де се тих го ди на, ка да је Тур ска ус пе ла да за бра ни сни ма ње 
хо ли вуд ског фил ма по ње го вим мо ти ви ма. Мно го де це ни ја по сле 
Атом Его јан, упр кос прет ња ма и за стра ши ва њи ма, ус пе ће да сни
ми Ара рат, а ни ау то ри Обе ћа ња сце не кр ва вих при зо ра стра да
ња овог на ро да та да шње ур ба не бур жо а зи је и са вр ше ног објек ти
ви зо ва ног Дру гог, усред те мељ них на ци о нал них по ра за сва ке 
вр сте, ни су би ли у при ли ци да сни ма ју на ме сту до га ђа ња. За ступ
ни ци по ри ца ња се ра до по зи ва ју на фор мал ну чи ње ни цу ка ко је 
кон вен ци ја УН о ге но ци ду усво је на 1948, а да пре то га та кво ту ма
че ње ни је би ло по зна то, док с дру ге стра не рет ки пре жи ве ли све
до ци или ис так ну ти јер мен ски кул тур ни рад ни ци по тре сно апе
лу ју на при зна ва ње исти не као де ло твор ног ле ка про тив ак тив них 
стра те ги ја за бо ра ва. Бер лин гер не про пу шта ни да скре не па жњу 
на већ за бо ра вље не те ро ри стич ке на па де јер мен ских ми ли та на та на 
тур ске зва нич ни ке се дам де се тих го ди на, као не а де ква тан од го вор 
ра зу мљи во фру стри ра них гру па на од су ство на прет ка у при зна
ва њу исто риј ске исти не. С на ме ром да се уни шти вр хун ско је, дра
ма тич но и до крај но сти по тре сно све до чан ство о ис хо ди ма чи та
вог ве ка ис трај ног тра га ња за ка тар зом и истог та квог из бе га ва ња 
су о ча ва ња, те је дан од нај бо љих до ку мен тар них фил мо ва (не са мо) 
Bel Docsa у про те клих не ко ли ко го ди на.

Не сва ки да шњу ми си ју осва ја ња и ко ло ни зо ва ња да ле ке, не
по зна те и ег зо тич не зе мље пре ско ро сто ти ну го ди на у из у зет ном 
до ку мен тар цу Вар па: обе ћа на зе мља ево ци ра ау тор ски тро јац 
Бри ги та Та му жа, Ма ри ја на Ау ли ци е ма и Бру но Ашчукс. Оства ре
ње при ка за но у про гра му „Фо кус: Бал тич ке зе мље” усме ра ва свој 
по глед на еп ски и го то во би блиј ски пут ви ше од че твр ти не ле тон
ских бап ти ста – а њих је у то до ба укуп но би ло око де сет хи ља да 
– ко ји су од лу чи ли да сво ју ово зе маљ ску и оно зе маљ ску сре ћу 
по тра же ду бо ко у пра шу ма ма Ла тин ске Аме ри ке. На кон за вр шет ка 
Пр вог свет ског ра та Ле то ни ја је у сва ком по гле ду би ла за пу ште на 
и на пу ште на те ри то ри ја, а вер ску ма њи ну до дат но ће угро жа ва ти 
и са свим из ве стан до ла зак ко му ни зма, та ко да ће не ко ли ци на бап
ти стич ких во ђа ак тив но про по ве да ти мо дер ну вер зи ју мит ског ег зо
ду са све до су прот ног кра ја Зе мљи ног гло бу са, а за њи ма ће би ти 
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спрем не да по ђу хи ља де ре ли ги јом стра сно опи је них бал тич ких 
љу ди. Пре ко о ке ан ски пут тра јао је ме сец да на, а у не на се ље не џун
гле бра зил ске др жа ве Сао Па о ло при сти гли хо до ча сни ци и рев но сни 
ми си о на ри до ла зе с на ме ром да фор ми ра ју ле тон ско се ло Вар па 
и та мо сло бод но жи ве те прак ти ку ју и ис по ве да ју вла сти ту ве ру. 
Сво јом из бе глич ком те мом уне ко ли ко сро дан чу де сном естон ском 
оства ре њу На уда ру ве тра, и овај филм вра ћа гле да о ца у дав не 
тре нут ке осва ја ња но вог све та, ка да су го сто љу би ви до ма ћи ни 
из гра ди ли пр ве ко лек тив не цен тре за еми гран те при сти гле из 
Евро пе, ка да су пр ви про те стант ски на се ље ни ци ма сов но уми ра
ли јер ни је би ло до ступ ног ле ка ра, ка да је из бор хра не био оску дан 
и ка да су во ду у не до стат ку из во ра пи ли из обли жње ре ке. Кроз 
бр зу из ме ну раз го во ра са пре жи ве лим пи о ни ри ма/осни ва чи ма бра
зил сколе тон ске вер зи је Ма кон да и са чу ва них дра го це них ар хив ских 
фо то гра фи ја, са зна је мо ка ко је део при до шли ца искре но ве ро вао 
у до слов но уз но ше ње до не ба иза бра них при пад ни ка истин ске ве ре, 
али је и зна тан део њих кре нуо на ри зи чан пут тек због те шких усло
ва жи во та у ма тич ној до мо ви ни и по тму ле на де у бо ље да не на том 
но вом, зе ле ном кон ти нен ту. И док су их у са мој зе мљи мно ги сма
тра ли из дај ни ци ма због на пу шта ња отаџ би не у кри тич ним по сле
рат ним го ди на ма, кроз нај леп ших исто риј ских раз глед ни ца до
стој не и убе дљи ве пи то рек сне при зо ре па сто рал ног ра ја пра ти мо 
му ко тр пан на пре дак љу ди ко ји су у ову не из ве сну аван ту ру све 
што има ју по не ли са со бом. Де це ни ју по сле део њих ство ри ће и 
пр ото ко му ни стич ку ко му ну где ће рад и имо ви на би ти ко лек тив ни, 
а мно ге же не из Вар пе сво ју сре ћу ће ус пе ти да про на ђу ра де ћи 
као слу жав ке у Сао Па о лу, ода кле ће на зад сла ти нов ча на сред ства 
за да љу из град њу сво га се ла, док ће за то вре ме му шкар ци успе шно 
про да ва ти ви шко ве про из ве де не хра не у том ме тро по ли су. Вар па: 
обе ћа на зе мља по тре сно је и у ин фор ма тив ном сми слу не про це њи
во филм ско де ло и пи је те том бре ме нит спо ме ник људ ској че жњи, 
љу ба ви, ве ри и на ди у бо љу су тра шњи цу из гра ђе ну у те жач ком 
зно ју ли ца свог.

„Слат ко од ни шта” & „Наш но ви пред сед ник”

Не ке ства ри су то ли ко увре же не да се го то во ни ка да не до во де 
у пи та ње. На при мер, до ку мен тар ни филм. По сто ји ја сно од ре ђе на 
те ма и обје кат ин те ре са ње го вих ау то ра, ко ји се на кон то га с ви ше 
или ма ње успе ха, та лен та, уме ћа и пу ке сре ће хва та ју у бор бу за 
што ус пе ли је оства ре ње, ко је је уна пред и оба ве зу ју ће оме ђе но 
ми ни мал ним и мак си мал ним ли ми ти ма и ни по што их ни је у ста
њу пре не брег ну ти. Ни ти се то од њих оче ку је. Дру гим ре чи ма, 



731

из ван пре ци зно од ре ђе не ска ле њи хо ва фре квен ци ја не мо же да 
од лу та. Ба рем је то та ко би ло до са да. Тај сам фун да мен тал ни 
на ра тив ни и те мат ски оквир у пи та ње је до ве ло но во, овог пу та 
чу де сно де ло на шег мо жда тре нут но во де ћег до ку мен та ри сте Бо
ри са Ми ти ћа – Слат ко од ни шта, при ка за но у срп ском так ми
чар ском про гра му је да на е стог Bel Docs фе сти ва ла. Ње гов пред мет 
ин те ре са ни је огра ни чен као што се то у свим (не)пи са ним пра
ви ли ма оче ку је, он нам ов де пред ста вља пре ми јер но и уни ла те рал
но обра ћа ње Ни че га, као што је и са мо Ни шта тај нео гра ни че ни 
пред мет ин те ре со ва ња, исто вре ме ни су бјект и објект ове бај ко ли ке, 
умно го ме еле гич не, а још ви ше бла го иро нич не ис по ве сти, ко ја 
те шко да мо же про на ћи свој аде кват ни пан дан у но ви јој исто ри ји 
не са мо овог жан ра сед ме умет но сти. Не бро је ни ау то ри до бро вољ
ни су ко а у то ри ви зу ел ног из гле да де ла ко је се бе по ку ша ва да де фи
ни ше као „раз от кри ва ју ћу до ку мен тар ну па ро ди ју”, сни ма ног у 
чак се дам де сет зе ма ља, чи ју на ра ци ју у ду хо ви то ри мо ва ним сти
хо ви ма, а пер со ни фи ко ван као ау тен тич ни глас Ни че га, во ди лич
но Иги Поп! Ди ја ло шка фор ма се оства ру је кроз на пи се по пут 
оних из пе ри о да не мог фил ма, а на те мељ на иден ти тет ска пи та ња 
наш на ра тор на дах ну то од го ва ра прин ци пом усво је ним још од 
Псе у доДи о ни зи ја из ше стог сто ле ћа н. е. по зна тим као via ne ga ti va 
– не у мор ним на бра ја њем оно га што ни је! За ми шљен и оства рен 
као то тал на не га тив на уни вер за ли за ци ја, овај филм по се ду је мо
ну мен тал ну спо соб ност за ап страк ци ју ко ја над ја ча ва и кон ти ну
и ра но, иа ко при гу ше но, огла ша ва ње ни хи ли стич ких еле ме на та. 
Слат ко од ни шта је су бјект ко ји пи та „за што?”, оно је она кво 
ни шта ко је ни је ни не што ни ти ишта, оно ни је огра ни че но ре гу
лар ним људ ским ме ри ли ма, не ма ам би ци је, пре тен зи је, же ље и 
че жње за по стан ком не чим од ре ђе ним, ка да у сво јој це ли ни пот
пу но и за у век над ја ча ва ове ја ло ве и пре тен ци о зне пар ти ку лар не 
по ку ша је за оспо ље њем у не чем од ре ђе ном, вре мен ски и про стор
но огра ни че ном. Оно је ио на ко већ то ли ко пу та ви де ло све и би ло 
сву да, та ко да не мо ра да се до ка зу је и по ка зу је, ни ти га про ла зни 
сно ви ли ми ти ра них ство ре ња ви ше ика ко до ти чу. Обр ну та то та
ли та ри зу ју ћа струк ту ра не ма кла сич ну филм ску фор му: по че так, 
за плет и крај, она је сва у ви спре ним, не ну жно и по ве за ним, ко
мен та ри ма и при мед ба ма, па та ко за сва ки кон ти нент ма тич не нам 
пла не те има по себ но де фи ни са ну кри ти ку са вре ме ног ста ња. Али 
ни ка ко гла сно, огор че но и са бор бе ним по зи ви ма на про ме ну, већ 
ви ше ти хо, ре зиг ни ра но, с по зи ци је све зна ју ћег а не за ин те ре со ва ног 
по сма тра ча, ко ји увек ви ди ре ла ти ви зам на ме сто са мо ра зу мљи вог 
ве чи тог по ку ша ва ња хва та ња не у хва тљи вог. Оно ме ња и ри там, 
по и гра ва се сте ре о ти пи ма, у свом од су ству по се ду је без гра нич ну 
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пу но ћу, за ко јом огра ни че но при су ство тек че жњи во те жи. Оно је 
фи ло зоф ски есеј по диг нут на куб, оно ра ки ју во ли ви ше од ви на, 
оно се пи та по сто ји ли и ја пан ска реч за њу и оста ће ту да сво ју 
при чу ко ја се ни шта ви лом зо ве при по ве да и ка да ње ни ак ту ел ни 
слу ша о ци ви ше не бу ду спо соб ни да је чу ју. Оно је мо ме нат не па
тво ре не ма ги је пре тво ре не у филм ски је зик и те шко се ика ко вер
бал ним опи сом гле да о цу мо же при бли жи ти. И та ко тре ба и да 
оста не. Па шта? Ни шта!

Па си о ни ра ни љу би те љи филм ске умет но сти ве ро ват но мо гу 
до зва ти у пам ће ње не за бо рав но де ло Сид ни ја Ла ме та Мре жа, 
ко је је про то ком де це ни ја ве ро ват но већ за до би ло сво је ме сто у 
пан те о ну кла сич них филм ских на сло ва, а у ком ау тор хи рур шки 
пре ци зно ди јаг но сти ку је и у до број ме ри да ле ко ви до пред ви ђа ме
диј ску бу дућ ност и са да шњост људ ске вр сте. Још је та да про ниц љи
ви по је ди нац мо гао да при ме ти ма ги страл ну ау то стра ду ме диј ског 
беш ча шћа, чи је ста ње је од та да са мо још про гре сив но ме та ста
зи ра ло. Не све сно ду бо ко осло њен на ову тра ди ци ју, у про грам 
„Спе ци јал не про јек ци је” ово го ди шњег Bel Docsa сти гао је ру ски 
до ку мен та ри ста Мак сим По здо ров кин са сво јим де лом Наш но ви 
пред сед ник. Не по сред ни по вод овом на из глед нео п те ре ће ном и 
те мељ но ре лак си ра ном де лу је су аме рич ки пред сед нич ки из бо ри 
из 2016, ко ји су – на вод но – на де лу по ка за ли сву но во на ста лу ме ку 
моћ све сна жни је ру ске др жа ве, ко ја је по од ре ђе ним ур ба ним ле
ген да ма на ис ход по ме ну тих има ла ви ше не го зна тан ути цај. Док 
је јед на стра на за пре па шће на и шо ки ра на са мом мо гућ но шћу та кве 
не по јам не др ско сти да не ко њој јед но крат но учи ни исто оно што 
и она кон ти ну и ра но и ру тин ски чи ни сву да где то са ма на ла зи за 
сход но, она дру га се ни по што очи глед ном про ме ном гло бал не кон
сте ла ци је сна га и од ре ђе них окол но сти прин ци пи јел но не ус те же 
од при ме не истих ин стру ме на та и са свим ра до се бе при хва та у 
тој ати пич ној по зи ци ји. Или то све бар та ко из гле да. По здо ров кин 
свој по глед усме ра ва ка ства ра њу и вр то глав ном успо ну ме диј ске 
мре же Rus sia To day, ко ја је сна жно осло ње на на зва нич но ту ма че ње 
др жав не по ли ти ке, а не рет ко и на кре и ра ње та кве ат мос фе ре ко ја 
ову мо же ефи ка сни је да ре пре зен ту је и афир ми ше. Филм пра ти 
огор че ну, ва ља при зна ти и при лич но кре а тив ну кам па њу про тив 
кан ди да та Де мо крат ске стран ке Хи ла ри Клин тон, као и при ље жне 
те ул ти ма тив но по зи тив но на стро је не при ло ге усме ре не ка про
те жи ра њу „не за ви сног ре пу бли кан ског кан ди да та”, осе буј ног и 
не баш до крај њих гра ни ца урав но те же ног ми ли ја р де ра До нал да 
Трам па. Наш но ви пред сед ник оства ре ње је ко ла жног ти па, не у по
ре ди во бли же опу ште ној гро те ски и раз и гра ном во дви љу не го 
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гнев ном и пам флет ском раз об ли ча ва њу ме диј ске пре ва ре. Из у зет
ном бр зи ном сме њу ју се ка дро ви из кам па ње кан ди да та, улич них 
ин тер вјуа са обич ним гра ђа ни ма, ма ње или ви ше ду хо ви тих по ру ка 
упу ће них пре све га Трам пу, ин тер них при пре ма за ин фор ма тив не 
еми си је не ко ли ко глав них те ле ви зиј ских зве зда и њи хо вих еки па, 
што ће све кул ми ни ра ти не са мо нео че ки ва ном по бе дом пот це њи
ва ног и на ши ро ко пре зи ра ног кан ди да та не го и до су сре та но вих 
ру ских и аме рич ких ли де ра у Хам бур гу сре ди ном 2017. го ди не! 
Гле да лац мо же да ужи ва у ви ше мрач них, би зар них, а по не кад 
уи сти ну ду хо ви тих епи зо да, по пут но ве ко ва ни це „Kil lary” или 
ву ду ри ту а ла са же љом да по ме ну та по ли ти чар ка не по бе ди. Ру ски 
ме диј ски маг на ти, не скри ве но про мо ви са ни са нај ви ших ме ста 
вла сти, и са ми су ви ше не го ак ти ван део про из вод ње ла жних ве сти, 
што је фе но мен ко ји ће по свој при ли ци тек обе ле жи ти де це ни ју 
ко ја нам сле ди. Они та ко не са мо да су ус по ста ви ли нео п хо дан 
ба ланс у од но су на сво је ста ре и но ве хлад но ра тов ске су пар ни ке 
не го, ко ри сте ћи упра во њи хо ва про ве ре на пр о па ган ди стич ка 
оруж ја, по кат кад пре у зи ма ју и при мат. У ту свр ху спо ме ни мо са мо 
увид у фа бри ку бо то ва у Санкт Пе тер бур гу, где ви ше сто ти на 
углав ном мла дих љу ди да но ноћ но ра ди на сла њу ис кри вље них, 
не про ве ре них или пот пу но из ми шље них но во сти на ме диј ске пор
та ле и „дру штве не мре же”, што се ис по ста вља као по сао од кру
ци јал ног др жав ног зна ча ја. Ве о ма атрак тив но оства ре ње, ко је ће 
сво ју пу ну уло гу и зна чај до би ти тек у го ди на ма ко је нам сви ма 
пред сто је, ви ше не го што је то слу чај у ак ту ел ном тре нут ку, па за
слу жу је на шу пре по ру ку да се па жљи во и ви ше стру ко по гле да.




