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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 

ДВА НА Е СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ  
ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА  

BEL DOCS – „ЗА МИ СЛИ”

Чу де сни свет до ку мен тар них фил мо ва то ком прет ход не де
це ни је зна чај но је по ме рио гра ни це раз у ме ва ња око то га шта филм 
да нас пред ста вља. На гло је при спео у пр ви план и та ко на вео све 
ве ћи број мла дих или афир ми са них филм ских ства ра ла ца да се 
по ду хва ти упра во овог на чи на ства ра ња филм ске сли ке, исто као 
и све ве ћи број гле да ла ца да сво ју па жњу усме ри на но ва де ла на ста
ла у овом жан ру. Са да већ афир ми са ни бе о град ски ме ђу на род ни 
фе сти вал до ку мен тар ног фил ма Bel Docs ове го ди не је одр жан по 
два на е сти пут, од осмог до пет на е стог ма ја 2019. го ди не, у де сет 
бе о град ских дво ра на. Овај број био би уве ћан за још јед ну да пред 
сам по че так ма ни фе ста ци је сво је услу ге не на ја вље но ни је от ка зао 
је дан од сту бо ва град ског кул тур ног жи во та – Дво ра на кул тур ног 
цен тра (ДКЦ), па су про јек ци је пред ви ђе не у том про сто ру сва ко
днев но ad hoc пре ме шта не у пре о ста ле са ле, углав ном у об но вље ни 
Дом син ди ка та (са да Ком банк дво ра на), где се про те кле го ди не 
са да већ по пра ви лу одр жа ва ју отва ра ња и за тва ра ња слич них до
га ђа ја, што је био слу чај и са овим фе сти ва лом. Вре ди на по ме ну
ти да је ове го ди не до ма ћин до ку мен тар ним фил мо ви ма по пр ви 
пут би ла и но во сад ска „Are na Ci ne plex”, где је при ка зан зна ча јан 
део про грам ске се лек ци је. Под сло га ном „За ми сли”, то ком не де љу 
да на пу бли ка је има ла при ли ке да по гле да 121 филм у раз ли чи тим 
се лек ци ја ма, од до ма ћег и ме ђу на род ног так ми чар ског про гра ма 
па до про грам ских це ли на као што су „Ва тро мет”, „Про фил”, 
„Удар ни тер мин”, „По ве та рац”, „Ме те о ри”, „На слов на стра на”, 
„Ла ви рин ти прав де”, „Пеј заж”, „Ин тер ми си ја”, „ВР”, док су два 
фил ма ушла у за себ ну се лек ци ју „Спе ци јал не про јек ци је”. Филм 
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отва ра ња би ла је то пла би о граф ска при ча Ли ни ја жи во та на шег 
ис так ну тог ре жи се ра Дар ка Ба ји ћа о умет но сти ње го вог оца, док 
је два на е сти Bel Docs све ча но за тво ри ло оства ре ње Ма ри је Ву кић 
Елек трич ни ор га зам за љу де бу дућ но сти. Одр жа не су ре тро спек
ти ве фил мо ва хр ват ског ау то ра Го ра на Де ви ћа и ја пан ског ре ди
те ља Ка зуа Ха ри ја, а зе мља у фо ку су ово го ди шњег фе сти ва ла 
би ла је Пор ту га ли ја. За раз ли ку од не ких прет ход них из да ња, ове 
го ди не ни је би ло та ко звуч них филм ских, глу мач ких или ре ди
тељ ских зве зда, али су у го сте сти гли мно ги ис так ну ти и вред ни 
ау то ри из зе мље, ре ги о на и ино стран ства. Ма стер клас пре да ва ња 
одр жа ли су Ма ри јен Лам бер и два го ре по ме ну та ау то ра. Чи та о ци
ма Ле то пи са Ма ти це срп ске, као пре вас ход но књи жев ног ча со
пи са, сва ка ко ће би ти за ни мљи ва чи ње ни ца да је је дан од чла но
ва жи ри ја срп ског так ми чар ског про гра ма био и наш ис так ну ти 
књи жев ник Све ти слав Ба са ра. За нај бо љи стра ни филм про гла шен 
је A Lua Platz фран цу ског ре жи се ра Же ре ми ја Гра ва ја. Нај бо ље 
до ма ће де ло је сте Цен тар Ива на Мар ко ви ћа, док је за нај бо љи крат
ки филм иза бран У име Ре пу бли ке Хр ват ске Го ра на Де ви ћа. До бро 
ухо да ни фе сти вал ски тим, од ди рек то ра Мла де на Ву шу ро ви ћа, 
из вр шне ди рек тор ке Ма ре Про ха ске Мар ко вић, се лек то ра Иго ра 
Ста но је ви ћа, умет нич ког ди рек то ра Мар ка Гр бе Син га, се лек тор ке 
ти неј џер ског про гра ма Иње Ко раћ, па све до агил не PR ко ор ди
на тор ке Мо ни ке Ху сар То кин, за јед но са број ним са рад ни ци ма, 
за дао је се би озби љан за да так пред на ред но три на е сто из да ње да 
се до стиг ну ти ни во пр во ста бил но одр жи, а по том ако је мо гу ће и 
по бољ ша, че му се до ма ћи љу би те љи до ку мен тар ног фил ма искре но 
на да ју.

„Упо зна ти Гор ба чо ва” & „Ка ме ни го вор ни ци”

У она ве чи та не ре ши ва пи та ња око ко јих се упор но „ло ме 
ко пља” сва ка ко спа да и ди ле ма ко ја ве ко ви ма оп се да исто ри ча ре, 
а још ви ше фи ло зо фе: да ли се кључ на свет ско и сто риј ска зби ва ња 
од ви ја ју по не кој сво јој ин хе рент ној, људ ском ро ду не до ку чи вој 
на ме ри и про ми сли, упр кос про та го ни сти ма/глум ци ма у тој пред
ста ви, или је пак уло га оних ко ји до но се по ли тич ке од лу ке пре
суд на и кру ци јал на за по то њи ис ход зби ва ња? Упра во то пи та ње 
од лу чио је да пре и спи та ле ген дар ни не мач ки ре ди тељ Вер нер 
Хер цог, у са рад њи с ко ле гом Ан дре ом Син ге ром, у до ку мен тар цу 
Упо зна ти Гор ба чо ва, при ка за ном у скло пу про грам ске це ли не 
„Про фил” ово го ди шњег Bel Docs фе сти ва ла. Три раз го во ра tetatet 
упри ли че на са по след њим ли де ром СССРа Ми ха и лом Сер ге је
ви чем Гор ба чо вом ну жно и не из бе жно по вла че па ра ле ле са – ва ља 
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при зна ти, у сва ком по гле ду ус пе ли јим и ре ле вант ни јим – ви ше
дел ним фил мом Оли ве ра Сто у на Ин тер вју с Пу ти ном. И они ко ји 
у то пре лом но вре ме ни су би ли ни ро ђе ни чу ли су за та да ско ва не 
пој мо ве „пе ре строј ка” и „гла сност”, као и за звуч ну про грам ску 
ну ме ру „Wind of Chan ge” у из во ђе њу не мач ког са ста ва Scor pi ons, 
ко ја се не зва нич но сма тра као не слу жбе на хим на про ме на на ис
то ку Евро пе. На 87. ро ђен дан и да ље жи вах ног и мен тал но спо
соб ног Гор ба чо ва, те ле ви зиј ски кон ци пи ран ин тер вју ком би но ван 
је са од ре ђе ним ар хив ским сним ци ма кључ них зби ва ња с кра ја 
осам де се тих и по чет ка де ве де се тих, као што су отва ра ње пре ма 
све ту; по вла че ње со вјет ске ар ми је из Ав га ни ста на; по том и ства ра
ње не за ви сних али са те лит ских др жа ва ис точ ног ла ге ра; бор ба за 
уни шта ва ње што ве ћег де ла ну кле ар ног на о ру жа ња; ус пе ли са мит 
на Ислан ду са Ро нал дом Ре га ном; не у спе ли пуч твр до кор них ко му
ни стич ких ге не ра ла у ле то 1991; ру ше ње Бер лин ског зи да; људ ски 
ла нац ство рен око три бал тич ке ре пу бли ке у же љи за што бр жим 
сти ца њем не за ви сно сти; сим бо лич но пре се ца ње бо дљи ка ве жи це 
на гра ни ци Ма ђар ске и Ау стри је од стра не ми ни ста ра ино стра них 
по сло ва те две зе мље; ства ра ње За јед ни це не за ви сних др жа ва 
(ЗНД); фи нал но под но ше ње остав ке ле гал ног пред сед ни ка СССР 
у де цем бру 1991, ка да је по пут ка квог ан тич ког тра гич ног ју на ка 
и фор мал но остао без кра љев ства ко јим вла да! Ау то ри су у овај 
филм укљу чи ли и раз го во ре са још жи вим ак те ри ма дра ма тич них 
зби ва ња по пут Ле ха Ва лен се, Џор џа Шул ца, Ми кло ша Не ме та или 
Џеј мса Беј ке ра, док Хер цог и Ми ха ил Сер ге је вич на сто је да по бли
же ре кон стру и шу зби ва ња и ана ли зи ра ју њи ма на ста ле ре пер ку
си је. По себ но је ста вљен на гла сак на би зар не окол но сти са мог 
до ла ска на власт, пра ће не се ри јом смр ти ње го вих прет ход ни ка у 
изу зет но крат ком пе ри о ду, од Бре жње ва, пре ко Ан дро по ва, па све 
до Чер њен ка, ко ји је вла дао све га три на ест ме се ци. По ли ти чар 
ко ји је сво јим дру га чи јим при сту пом по свој при ли ци оправ да но 
за до био не за пам ће ну по пу лар ност у за пад ном де лу Евро пе ни је 
се ли био ни лич ног од ла ска нпр. у Ма ђар ску ка ко би от крио тај не 
успе шне ор га ни за ци је у по љо при вре ди и при ме нио их по том у 
сво јој зе мљи. На ви ше на чи на и од стра не ви ше ак те ра из и гран, 
он и да ље чвр сто сто ји на сво јим та да шњим ста ја ли шти ма ну кле
ар ног раз о ру жа ња, по тре бе за ди ја ло гом и уки да њем су ко ба, па 
у па ра диг ма тич ном тре нут ку крај Хлад ног ра та не озна ча ва, по пут 
сво јих „за пад них парт не ра”, као аме рич ку по бе ду, не го као на шу, 
за јед нич ку по бе ду, што би и би ло не што што ви ше ко ре спон ди ра 
са исто риј ском исти ном. Упо зна ти Гор ба чо ва ни је оства ре ње које 
пре тен ду је на све о бу хват ност и ис црп ну пре зен та ци ју чо ве ка и 
ње го вог де ла, оно се пре мо же кри тич ки чи та ти као при лог за 
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би о гра фи ју не го као ко нач на ул ти ма тив на би о гра фи ја јед не шек
спи ров ске фи гу ре, чо ве ка до брих на ме ра, ко ји се у од ре ђе ном 
тре нут ку за те као на пра вом ме сту у по гре шно вре ме, и де фи ни
тив но оста вио траг у чи тан ка ма ко је ће свој фо кус ста вља ти на 
овај пе ри од.

Уме сто про ло га, а мо жда још ви ше уме сто за кључ ка но вог 
до ку мен тар ца Иго ра Др ља че, Ка ме ни го вор ни ци, при ка за ног у ме
ђу на род ном так ми чар ском про гра му два на е стог Bel Docsa, у етар 
би тре ба ло да оде ла мент јед не ано ним не са вре ме не бо сан ско хер
це го вач ке же не: „Не ка да је ту би ла ин ду стриј ска зо на, а са да је 
зо на су мра ка!” Ин спи ри сан све по пу лар ни јим и ма сов ни јим – пре 
све га из ван про сто ра не ка да шње за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло
ве на – ин те ре сом за за не ма ре но раз ли чи то спо ме нич ко на сле ђе, 
да нас ка над ски ау тор сво је ди ја ло зи ма ми ни ма ли стич ко де ло за
сни ва на ти хој ана ли зи и ана лог ној ком па ра ци ји че ти ри ода бра на 
то по ни ма сво је до мо ви не ко ја па жњу ту ри ста при вла че до не кле 
слич ним по во ди ма. Стро го хро но ло шки по сла га но, ње го во филм
ско пу те ше стви је за по чи ње у Ме ђу гор ју, на ста вља се у Ви со ком, 
пре ко Ви ше гра да и ње му не за о би ла зног Ан дрић гра да, да би же
ље но и (пла ни ра но?) фи на ле до се гло у не ка да шњем „гра ду со ли” 
– Ту зли. Све по ме ну те сре ди не ме ђу соб но се у ви ше сег ме на та раз
ли ку ју, оне ће ов де у ма ни ру све до ка би ти тек пред ста вље не, док 
се Др ља ча све сно уз др жа ва отво ре не по др шке, осу де, ко мен та ра 
или би ло ка квог ау тор ског упли ва у од но су на гру би до ку мен тар ни 
ма те ри јал. Те мељ око ког се гра ди дру штве но е ко ном ска при ча увек 
је исти: бо жан ски, при род но или људ ским ру ка ма ство ре ни ту ри
стич ки по тен ци ја ли у сре ди на ма где до ми ни ра јед на од три устав но 
рав но прав не на ци је у БиХ. Док се у за пад ној Хер це го ви ни са из
ра зи том до зом нај цр њег res sen ti mentа и да ље об ра чу на ва ју са по 
њи ма зло гла сним пе ри о дом со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, на вод но 
по ја вљи ва ње Го спе с по чет ка осам де се тих отво ри ло је не слу ће не 
по ли тич ке, еко ном ске и на ци о нал не по тен ци ја ле хр ват ске за јед
ни це да се њи ма за те че но не же ље но ста ње про ме ни, у че му се 
на по слет ку и ус пе ло. Са свим дру га под ло га сто ји иза под ви га 
жи во пи сног и на да све кон тро верз ног на уч ни ка Се ми ра Осма на
ги ћа, ко ји је у до тад за бо ра вље ној ва ро ши ци про на шао не ко ли ко 
древ них пи ра ми да, што је знат но ути ца ло на сва ко днев ни жи вот 
– пре те жно бо шњач ког – ста нов ни штва, иа ко су се пред став ни ци 
све три на ци о нал не, под ра зу ме ва се и вла да ју ће стран ке де ци ди
ра но из ја сни ли про тив ње го вих по ду хва та. Не ка да чу ве ни и ви
ше на ци о нал ни град Ви ше град да нас је по ли тич ким пла ном и ње
го вом рат ном ре а ли за ци јом го то во ис кљу чи во сре ди на на ста ње на 
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срп ском по пу ла ци јом, што се им пли цит но и на гла ша ва кроз при
зо ре спа ље них и на пу ште них ку ћа, а но во са гра ђе ни „град кул ту ре” 
– Ан дрић град – кроз свог осни ва ча и spi ri tus mo vens Еми ра Ку
сту ри цу по ку ша ва да са жме све пе ри о де ко је об у хва та слав ни 
ро ман На Дри ни ћу при ја но бе лов ца Иве Ан дри ћа, са сна жним 
на гла ском на срп ском уде лу у тој бур ној исто ри ји. Нај зад, да ли 
сти ца јем окол но сти или не ис ка за ном на ме ром, Др ља ча свој пу то
пис, пра ћен шту рим ди ја ло зи ма, ле пом фо то гра фи јом и пре ду гим 
ка дро ви ма, за вр ша ва у опу ште ном ин ду стриј ском цен тру Ту зли, 
ко ји пак и да ље сна жно сле ди, па и про мо ви ше, ан ти фа ши стич ку 
и офи ци јел ну СФРЈ иде о ло шку кон стан ту „брат ства и је дин ства”, 
као сво је вр сну син те зу прет ход них те за и ан ти те за. Ка ме ни го вор
ни ци ге не рал но оста ју за гла вље ни у ме ђу про сто ру из ме ђу фил мо
ва не ре пор та же и не од ви ше ус пе лог ар ти ку ли са ног ан га жо ва ног 
де ла си ту и ра ног у ак ту ел ни про стор и тре ну так, али је до вољ но 
ја сно чи тљи ва по зи тив на на ме ра да се и на тај на чин по ру ке ис кљу
чи во сти, огра ђи ва ња и ани мо зи те та пре мо сте пу то ка зом за јед ни штва 
и на гла ска на пре вас ход но ин ди ви ду ал ним и људ ским вред но сти ма, 
не слу чај но сме ште ним у за вр шни део овог со лид ног оства ре ња.

„Кај зер! Нај бо љи фуд ба лер ко ји ни ка да ни је играо фуд бал”  
& „До бро до шли у Со до му”

Сви ма они ма ко ји су па си о ни ра но пра ти ли фуд бал ска зби ва ња 
осам де се тих го ди на у Ју го сла ви ји ни је не по зна то име Ве ли бо ра 
Џа ров ског, „Џа ре”, кон тро верз ног, жи во пи сног и ра зно ли ким мут
ним рад ња ма на иви ци за ко ни то сти скло ног „ме на џе ра”, ко ји је 
же ље не ре зул та те на зе ле ном трав на том те пи ху не ком ма гич ном 
спо соб но шћу увек успе вао да по стиг не, ма кар они на по слет ку на 
се ма фо ру из гле да ли до слов це не ве ро ват но. За Џа ру је тај тер мин 
био не по знат, у скла ду са знат но ка сни јим ре клам ним сло га ном 
Ади да са: Im pos si ble is not hing! Оно што је Џа ров ски пред ста вљао 
у јед ној ло кал ној сре ди ни од ре ђе ног раз до бља, у са мом ср цу ове 
игре био је Кар лос Ен ри ке Ра по зо, по зна ти ји под псе у до ни мом 
„Кај зер” (пре у зе том од чу ве ног Фран ца Бе кен ба у е ра), ко ји је, ли шен 
та лен та, то ком чи та вих два де сет шест го ди на из и гра вао вр хун ског 
фуд ба ле ра у зе мљи где ових има нај ви ше – у Бра зи лу! Не ве ро ват ну 
до ку мен тар ну сто ри ју на филм ском плат ну је ове ко ве чио Бри та
нац Лу ис Мајлс у свом ду го ме тра жном пр вен цу во лу ми но зног 
на сло ва Кај зер! Нај бо љи фуд ба лер ко ји ни ка да ни је играо фуд бал, 
при ка за ном у про грам ском скло пу „По ве та рац” два на е стог Bel 
Docsa. Овај ду го ко си бон ви ван то ком осам де се тих и по чет ком 
де ве де се тих успе вао је да „за и гра” у де се ти на ма клу бо ва у ви ше 
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зе ма ља, па и кон ти не на та, ус пев ши да све га не ко ли ко пу та уђе у 
игру, а као на вод но из ра зи то на да ре ном на па да чу скор му је био 
не ствар но си ро ма шан – ну ла го ло ва! У од лич ном оства ре њу ко је 
је по сти гло за вид но је дин ство из ме ђу са др жа ја и фор ме кључ но 
пи та ње не тре ба да се фор му ли ше у сми слу об ја шња ва ња ка ко се 
то до го ди ло, већ је ов де ствар уне ко ли ко есен ци јал ни је при ро де: 
ка ко је све ово уоп ште мо гло да се до го ди?! Ини ци јал но ис ко ри
стив ши ве ли ку фи зич ку слич ност са пра вим гол ге те ром те ере 
– Ре на том Га у чом, од ре ђе но вре ме се пред ста вљао као он и та ко 
успе вао да оства ри бли ске кон так те са мно гим при пад ни ца ма су
прот ног по ла, да би, ка да се ука за ла мо гућ ност и да за и ста за и гра 
фуд бал, ову мо гућ ност обе руч ке при хва тио и не ве ро ват на пу сто
лов на са га без пре се да на мо гла је да от поч не! Кроз раз го во ре са 
са мим Кар ло сом, ње го вим при ја те љи ма и са и гра чи ма от кри ва мо 
број не на чи не ко је је ко ри стио да се на тре нин зи ма или са мој 
утак ми ци по вре ди, укљу чу ју ћи и пла ћа ње про тив нич ким игра
чи ма да га (пре)гру бо за у ста вља ју, све вре ме оста ју ћи на плат ним 
ли ста ма клу бо ва, одр жа ва ју ћи фа му о се би као вр хун ском игра чу 
и ми ље ни ку на ви ја ча свих сре ди на у ко ји ма је био, ус по ста вља
ју ћи при сне при ја тељ ске од но се пре све га са пред сед ни ци ма клу
бо ва, што га је ефи ка сно шти ти ло од оче ки ва них ре пе р ку си ја. 
Ли ста слав них клу бо ва за ко је је пот пи сао уго во ре упра во је про
пор ци о нал на ли сти кре а тив них оправ да ња за што се ни ка да фи
зич ки ни је опо ра вљао и био спре ман за игру. Фуд бал ски ас ко ји 
је на да рен за све осим за игра ње фуд ба ла! Да нас сâм отво ре но 
при зна је да су ње го ви клу бо ви сла ви ли два пу та: на дан ка да је 
до ла зио и на дан ка да је од ла зио! За ин те ре со ван пре вас ход но за 
ла го дан хе до ни стич ки жи вот ни стил, не из бе жни пра ти о ци и крај
њи циљ „ка ри је ре” би ли су му и оста ли но вац, же не и ал ко хол, 
при че му су ње го ви очи глед ни та лен ти на том по љу оби ла то по
ма га ли са и гра чи ма и чла но ви ма упра ве, због че га су ови и би ли 
спрем ни да ра до „за бо ра ве” на ње го во не по сто је ће играч ко уме ће. 
Сам за вр ше так до но си по тре сну ис по вест на ру бу нер вног сло ма 
ко ја от кри ва ту жну bac kgro und при чу из ко је је по те као овај сим
па тич ни не у хва тљи ви пре ва рант са мно го ли ца, у фил му ко ји је 
за слу же но сте као епи тет јед ног од нај ве ћих хи то ва ово го ди шње 
се лек ци је Bel Docsa.

Уко ли ко сте у про те клих го ди ну или две, а сва је при ли ка да 
је сте, про да ли, од ло жи ли или на про сто ба ци ли не ки за ста ре ли 
(не)ис пра ван тех нич ки уре ђај, тај ће, а сва је при ли ка да је та ко, 
за вр ши ти на ме сту стра те шки ло ци ра ном да ле ко од очи ју, ср ца и 
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ин те ре са свих оних ми ли ја р ди љу ди са пре би ва ли штем из ван 
стрикт не зо не ен дем ског си ро ма штва. Гле да о ци два на е стог Bel 
Docs фе сти ва ла има ли су је дин стве ну при ви ле ги ју да упо зна ју 
Аг бог бло ши у Га ни, нај ве ћу де по ни ју елек трон ског от па да на пла
не ти и трај но рад но ме сто за око шест хи ља да љу ди из те и окол
них под јед на ко па у пе ри зо ва них африч ких зе ма ља. Ау стриј ски 
ау тор ски тан дем Фло ри јан Вај ген за мер и Кри сти јан Кро нес пред
ста вио је сво је оства ре ње До бро до шли у Со до му, при ка за но у ме ђу
на род ном так ми чар ском про гра му. Све сном од лу ком да се уз др
жа ва ју од би ло ка кве екс пли ка ци је или на кнад не мо ра ли стич ке 
ана ли зе, они кроз ви зу ел но им пре сив ну але го ри ју бе сми сла са
вре ме не по стин ду стриј ске ци ви ли за ци је, на су ро во ре а ли сти чан 
на чин, пре и спи ту ју пе р пе ту и ра ње су ви шног и увек но вог тех нич
ког/тех но ло шког пре о би ља као соп стве не им пе ра тив не свр хе и 
ци ља. То, уо ста лом, ов де ни је ни би ло по треб но. На не пре глед ни 
џи нов ски бу вљак екс пе ди тив но при сти жу но ви кон тин ген ти ста рих 
уре ђа ја из ко јих вред ни труд бе ни ци у ток сич ном не хи ги јен ском 
окру же њу на пор но на сто је да из ву ку што ви ше по тен ци јал но очу
ва них де ли ћа од ба че них уре ђа ја, углав ном на ста лих ме то дом њи
хо вог па ље ња, за рад да љег ре ци кли ра ња, док, ни ма ло за чу ђу ју ће, 
у ме сту гор ком иро ни јом али са свим пре ци зно про зва ном „Со до
ма”, ха ра ју за ра зне бо ле сти свих вр ста. Ма хом мла ђи му шкар ци 
и же не, они ко ји су спо соб ни за кон ти ну и ра не ван ред не фи зич ке 
на по ре, сни ва ју уто ли ко гла му ро зни је сно ве уко ли ко ови ма ње 
ко ре спон ди ра ју са за стра шу ју ће бед ном сва ко дне ви цом. Као на 
сва кој пи ја ци, сва ко има сво ју уло гу, па су та ко тр гов ци и ов де у 
до не кле лак шој по зи ци ји у од но су на са ме пре ра ђи ва че, али не 
то ли ко као они ко ји има ју ро ђа ке (на рав но, та ко ђе укљу че не у 
„по сао”) у бо га тим пре ко о ке ан ским зе мља ма, па су ти ме у мо гућ
но сти да њи хов асор ти ман бу де ши ри и из да шни ји, а за ра да про
пор ци о нал но ве ћа. Бе со муч на мо дер на ко му ни ка ци ја но вим сред
стви ма, уве ћа ва на са мо кван ти те том, за ра чун ква ли те та, сво ју 
фи нал ну де сти на ци ју про на ла зи у „Со до ми” и слич ним хо ти ми це 
за бо ра вље ним ме сти ма. Ипак, дух ве ћи не про та го ни ста фил ма 
До бро до шли у Со до му још увек ни је сло мљен, оп ти ми зам и на да 
у све тли ју су тра шњи цу ни по што не је ња ва ју. Ан га жо ва но оства
ре ње Кро не са и Вај ген за ме ра ис пу ња ва дво ја ку уло гу: осим вер ног 
пре до ча ва ња оних крај њих ре зул та та не пре кид не про ли фе ра ци је 
но вих га џе та на са мом по при шту зби ва ња, они по ста вља ју – на 
не чи ју пер ма нент ну ма те ри јал ну ми зе ри ју, а све оп шту нео све
шће ну сра мо ту – не из ре че но су штин ско пи та ње о сми слу и прав цу 
ко јим се већ пре ду го кре ће на ша (за пад на) ци ви ли за ци ја. 
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„Ле о нард Ко ен: Пти ца на жи ци” & „Ин стант сно ви”

При ча о фан том ском и ле ген дар ном „дав но из гу бље ном” до
ку мен тар цу по све ће ном јед ној го ди ни мо ну мен тал не ка ри је ре 
ко ја је тра ја ла пре ко по ла ве ка, све стра ног и мул ти та лен то ва ног 
ка над ског умет ни ка Ле о нар да Ко е на, сво је срећ но окон ча ње до
че ка ла је 2010, ка да је бри тан ски ау тор То ни Пал мер ус пео да 
до вр ши и ши ро кој пу бли ци пред ста ви сво је дра го це но де ло Ле о
нард Ко ен: Пти ца на жи ци. Оства ре ње при сти гло ко нач но и пред 
на ше гле да о це, при ка за но је у про грам ској се лек ци ји „Ин тер ми
си ја” два на е стог Bel Docs фе сти ва ла. То ли ка фа ма ни је на ста ла 
слу чај но. На и ме, у вре ме ка да рок до ку мен тар ци ни су би ли та ко 
ма сов ни и по пу ла р ни, а по себ но не оп ште при хва ће ни као ин те
грал ни део филм ске ин ду стри је, овај мла ди но ви нар за до би ја при
ви ле ги ју да пра ти у том тре нут ку у ка ри је ри по ср ну лог Ко е на, 
ко ји та во ри на са мој гра ни ци от ка за у сво јој из да вач кој ку ћи, на 
јед но ме сеч ној евр оп ској тур не ји у два де сет гра до ва то ком 1972. 
го ди не, на по те зу од Да бли на до Је ру са ли ма. Ка да су се већ сви 
број ни обо жа ва о ци пре да ли и од у ста ли од на де да ће ика да ви де
ти до тич но оства ре ње, ско ро че ти ри де це ни је доц ни је, удру же ним 
прег ну ћем ма ле и ода бра не еки пе ен ту зи ја ста, Пал мер успе ва да 
ка дар по ка дар вер но ре кон стру и ше ори ги нал ни из глед Пти це на 
жи ци, за шта им је би ло нео п ход но пу них се дам ме се ци му ко трп
ног ра да! Овај филм лак ше је опи са ти кроз оно што он ни је – ов де 
ни је по сре ди кла сич но струк ту ри ра на де фи ни тив на и ко нач на 
би о гра фи ја од ре ђе ног (му зич ког) умет ни ка пу тем из вла че ња на 
по вр ши ну хро но ло шки по ре ђа них кључ них мо ме на та жи во та и 
ка ри је ре, ка кве смо по след њих го ди на има ли при ли ке да ви ди мо 
у ве ли ком бро ју. Ово је ау тен ти чан, тек уз гред но ре жи ран за пис 
о ста њу све сти умет ни ка из ра не фа зе ка ри је ре, и из бли за пре до
чен ин сај дер ски увид у све што му се до га ђа ло то ком тих ме сец 
да на на тур не ји, на ко ју је, ина че, не вољ но кре нуо. При су ству је мо 
ди р љи вим су сре ти ма са фа но ви ма пре или на кон хор ског из во ђе
ња не за бо рав них хи то ва, тре ну ци ма јав ног и ни ма ло суп тил ног 
аши ко ва ња, не из бе жним тач ка ма на пу ту ае ро дром –хо тел –дво
ра на, ова ци ја ма или зви жду ци ма, огор че ним при ту жба ма на ло ше 
озву че ње ко је је ваљ да са мо на јед ном од тих кон це ра та би ло од го
ва ра ју ће, по не ким рет ким мо мен ти ма тран сцен ден ци је из во ђа ча 
и пу бли ке ко ји не по зва ни до ђу ка да је њи ма во ља. Да на шњим про
ду цен ти ма би се ве ро ват но ди гла ко са на гла ви од че стих не се
лек тив но ду гих сце на, што ће пак мо ћи са мо да оду ше ви твр до
кор не љу би те ље Ко е но ве му зи ке, па су из во ђе ња не ких од удар них 
ком по зи ци ја, по пут „Pas sing Thro ugh”, „So Long Mar ri a ne” или 
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на слов не „Bird on a Wi re”, пред ста вље на у из да шном не пре ки да
ном вре мен ском ин те р ва лу. По себ но вре ди скре ну ти па жњу на 
на из глед уз гре дан де таљ где се Ко ен освр ће на про мен љи ву сре ћу 
свог ли те рар ног де ла Див ни гу бит ни ци (об ја вље ног ина че и у на шој 
зе мљи), ка да ме диј ска па жња и ти раж у раз ли чи тим мо мен ти ма 
пре суд но и ди рект но про пор ци о нал но за ви се не од ин хе рент ног 
умет нич ког ква ли те та не го од прет ход не афир ми са но сти ау то ра. 
Узи ма ју ћи у об зир све на ве де но, не тре ба сум ња ти да ће Пти ца 
на жи ци уну тар сво је ци ља но ода бра не по пу ла ци је ве о ма бр зо 
за до би ти култ ни ста тус, као што ће и свим оста лим по тен ци јал
ним гле да о ци ма пред ста вља ти вре дан ау тен ти чан до ку мент јед ног 
тре нут ка у ка ри је ри не сва ки да шње та лен то ва ног умет ни ка.

Спе ци фи чан исто риј ски тре ну так ко ји об у хва та стра стве не 
про та го ни сте до ку мен тар ног оства ре ња Ин стант сно ви хо ланд
ског ре ди те ља Ви ље ма Бап ти сте, при ка за ног у окви ру про гра ма 
„Ва тро мет”, ле жи у оном про це пу из ме ђу све та ко ји је пре стао да 
бу де цр нобе ли, а још ни је до сти гао сво ју пу ну са вре ме ну ди ги
та ли за ци ју. Све та чи је је ро ђе ње сла во до бит но об зна ње но у Њу
јорк Тај мсу још 1947, да би углав ном успе шно тра јао и пре тра ја вао 
ви ше од шест де це ни ја, све док 2008. во љом ма тич не ком па ни је 
и фор мал но ни је упо ко јен и све ча но пре дат за бо ра ву. Ипак, па си
о ни ра ним љу би те љи ма по ла ро ид фо то гра фи ја ни то ни је био знак 
за пре да ју: не ко ли ци на око ре лих ен ту зи ја ста ће се оку пи ти и от ку
пи ти је дан од по след њих пре о ста лих по го на, где ће на ста ви ти да 
жи ве сво ју искон ску страст. По пут ка квих мо дер них чла но ва у 
њи хо вој мла до сти и те ка ко по пу лар них ко му на. Ње гов кре а тор, 
као убе ђе ни ро ман ти чар, искре но је био убе ђен ка ко ће тај про на
ла зак по ве за ти љу де. У пре те жно им пре сив ном, да ле ко пре не го 
кон тем пла тив ном фил му упо зна је мо на уч ни ка у пен зи ји Сти ве на 
Хер че на ко ји у под јед на кој до зи де ли те о риј ску и прак тич ну афи
ли ја ци ју ка овом ви ду фо то гра фи је, а у по је ди ним мо мен ти ма 
уве ли ко под се ћа на ове шта ли про то тип „лу дог на уч ни ка” из бо
га тог асор ти ма на пет па рач ке „палп” има ги на ци је. Те шко је да на
шњем гле да о цу убе дљи во до ча ра ти ка кву ре во лу ци ју је од мах 
на кон нај ве ће свет ске кла ни це сре ди ном про шлог сто ле ћа иза зва
ло от кри ће пор табл фо то а па ра та, чи ји про из вод је ње гов ау тор 
имао при ви ле ги ју да ви ди од мах. Нај бли жи опис уре ђа ја мо гао 
би се де фи ни са ти као „onestep pho to graphy”, а ма гич на фор му ла 
ње го вих бо ја пу них кон тра ста про ме ни ла је свет, упра во за то да 
би би ла из гу бље на, а ни ка да не до вр ше ну по тра гу за том хе миј ском 
фор му лом спро во де упра во ју на ци Ин стант сно ва. Уз су ге стив
ну bac kgro und му зи ку и ин ва зив ну рап со ди ју за очи кроз ши рок 
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спек тар пси хо де лич ног ка ле и до ско па бо ја, Бап тист нас у фор ми 
фил мо ва ног есе ја упо зна је са жи вот ном прак сом оних нај вер ни јих 
ко ри сни ка да нас уве ли ко пре ва зи ђе не тех ни ке фо то гра фи са ња. 
Кроз „дро нов ске” при зо ре ка ли фор ниј ске пу сти ње, ме ста слич ног 
оном на ка квом је и док то ру Едви ну Лан ду са ма иде ја за по ла ро ид 
до шла дав них де це ни ја, све до ци смо рет ко ви ђе ног рас ко шног ви
зу ел ног оби ља ко је ви ше од вер бал ног из ра за пра ти су штин ску те му 
овог де ла. По ла ро ид за не се ња ци по но сно по ка зу ју ко лек ци је сво
јих де се ти на хи ља да са чу ва них фо то гра фи ја и фил мо ва, гор љи во 
об ја шња ва ју ћи због че га упра во овај фор мат за њи хо ва лич на, 
ин тим на пси хо ло шка ста ња ни ка да не мо же би ти пре ва зи ђен, до
ка зу ју ћи ка ко спон та но хва та ње од ре ђе ног тре нут ка кроз тре нут
ну из ра ду сли ке ства ра не про ла зне сно ве мо гу ћим. Ти ме у јед ном 
од на из глед скрај ну тих и за гу бље них дра гу ља два на е стог Bel 
Docsa, из ван удар них фе сти вал ских про гра ма, по зи ва ју гле да о ца 
да им се при дру жи у овом не сва ки да шњем сен ти мен тал ном пу
то ва њу у још не са свим иш че злу не дав ну про шлост.

„Сплав” & „Не ре ше ни слу чај Ха мар шелд”

Но тор ну исти ну да је учи нак на уч них про на ла за ка и до стиг
ну ћа у про те клих не ко ли ко ве ко ва не по врат но и на бо ље из ме нио 
усло ве чо ве ко вог жи во та ни ко ра зу ман не мо же и не ће до во ди ти 
у пи та ње. Јед на ко ко ли ко и чи ње ни цу да се на у ка че сто не у ме сно 
и не у ме ре но гло ри фи ку је и про из во ди у сво је вр стан то тем мо дер
ног до ба, не ку вр сту ово вре ме не ре ли ги је и сле пе дог ме. Упра во 
је дан та кав па ра диг мат ски при мер у им пре сив ном сти лу на ве ли
ко плат но до но си швед ски ре ди тељ Мар кус Лин ден у свом до ку
мен тар ном фил му Сплав, при ка за ном у про грам ској це ли ни „Удар
ни тер мин”. Не по сред но ин спи ри сан от ми цом ави о на у ком је и 
сам био пут ник, у де це ни ји обе ле же ној за че ци ма упо тре бе те ро ра 
у по ли тич ке, иде о ло шке или на ци о нал не свр хе, мек сич ки на уч ни 
рад ник Сан тја го Ђе но вес те са да већ дав не 1972. го ди не до ла зи 
на, ка ко се ње му чи ни ло, ге ни јал ну иде ју, ко ја ће из пре те жне 
ано ним но сти ус пе ти да из ву че овог упор ног и агил ног со ци о ло га 
за шлог већ у ше сту де це ни ју. Очај нич ки су му би ли по треб ни бр зи 
и опи пљи ви ре зул та ти ко ји ма би у ака дем ској за јед ни ци мо гао да 
се по ди чи. Да би до ка зао сво је по чет не хи по те зе о ути ца ју спо ља
шњих усло ва на сек су ал ност и на си ље у људ ској за јед ни ци, од лу
чу је да кон стру и ше сплав скром них ди мен зи ја и плов них мо гућ
но сти, те да са гру пом ода бра них и до бро вољ них на уч них ку ни ћа 
пре пло ви од пор ту гал ске оба ле Атлан ти ка до свог Мек си ка, у 
пот пу ној изо ла ци ји и ну жној упу ће но сти (не)вољ них мо ре пло ва ца 
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јед них на дру ге. Ре че но – учи ње но, де сет бри жљи во ода бра них 
кан ди да та ис пу ња ва ли су ње го ве кри те ри ју ме, при че му су у по
гле ду на ци је, ра се, со ци јал не гру пе или ге о граф ског ме ри ди ја на 
ци ља но би ли што ра зно род ни ји, док су у по гле ду ста ро сне до би 
пет му шка ра ца и шест же на при па да ли по тент ном де лу по пу ла
ци је, сви од ре да на из глед згод ни и при влач ни су прот ном по лу. 
На кон де таљ них при пре ма у ле то 1973, сплав „Ака ли” за пло вио 
је у не по зна то, под вођ ством шко ло ва не швед ске кор ми лар ке Ма ри
је, још јед не Сан тја го ве ура чу на те про во ка ци је, ра ди ис пи ти ва ња 
мир ног при ста ја ња на суб ми си ван по ло жај при сут них му шка ра ца. 
Из ра зи то ску че ни усло ви и де тер ми ни са ност уза јам ног по ве зи ва
ња, уз не по знат здрав стве ни ути цај мор ских усло ва на сва ко га од 
њих и огра ни че не за ли хе хра не, тре ба ло је да по слу же до ка зи ва њу 
при мор ди јал них на сил носек су ал них по ри ва, ко је је овај со ци о лог 
охра бри вао, па чак и под сти цао, за пи су ју ћи при ље жно у сво ју бе
ле жни цу сва ко днев не ре ак ци је сва ко га од сво јих „пу ле на”. Слу чај 
ко ји је уред но пу нио ступ це оно вре ме не штам пе убр зо је, ма хом 
нео сно ва но, пре ра стао у скан да ло зну ме диј ску пре си ју као на вод
ни „сек си сплав”, „ме сто ор ги ја ња” и то ме слич не ква ли фи ка ци је 
ко је су иза зи ва ле па жњу за ин три ги ра них чи та ла ца. Го то во по ла 
ве ка доц ни је пре жи ве ли пут ни ци по но во се оку пља ју, до не кле 
вер но ре кон стру и шу та да шње усло ве пу то ва ња, те у бе не во лент
ној ат мос фе ри ево ци ра ју дав не успо ме не са тог не сва ки да шњег 
екс пе ри мен та. У од лич но ре а ли зо ва ном на ра тив ном за хва ту гле
да о цу се ис по ста вља ка ко је ова сво је вр сна прет ход ни ца ак ту ел
них ри ја ли ти про гра ма – ода кле бу квал но не ма из ла за – по ка за ла 
нео че ки ва не ре зул та те. Не же ље ни са пут ни ци пре те жно су се по
ма га ли и при ска ка ли јед ни дру ги ма у по моћ, на ме сто оче ки ва них 
и при жељ ки ва них су ко ба, јед на ко као што су се, иа ко мла ди и 
по жељ ни, ви ше уз др жа ва ли не го упу шта ли у нео б у зда не на су мич
не од но се. На кон сто ти нак да на пло вид бе сплав је успе шно при
спео на сво је крај ње од ре ди ште, у на уч ном по гле ду ни је ис пу нио 
свој прет по ста вље ни циљ, док су и ме ди ји вр ло бр зо се би про на
шли од го ва ра ју ће но ве атрак тив не те ме. Из у зе тан до ку мен та рац, 
ко ји на пра ви и филм ски убе дљив на чин по ста вља су штин ска 
ан тро по ло шка пи та ња и до не кле на њих пру жа ег закт но до ка за не 
– а ни ка да по сле не по но вље не, што са мо при до но си екс клу зив но сти 
до тич ног слу ча ја и фил ма – екс пе ри мен тал но по твр ђе не по дат ке 
о људ ској пси хи и по на ша њу у кон тро ли са ним усло ви ма.

Зја пе ћи јаз ко ји по сто ји из ме ђу прет по ста вље ног иде ал ног и 
за те че ног фак тич ког ста ња у људ ским за јед ни ца ма те шко да се 
ви дљи во сма њу је, упр кос про кла мо ва ним на по ри ма уло же ним у 
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ње го во пре ва зи ла же ње. Пре те жно се ис по ста вља ка ко ого ље ни 
су ро ви фак ти ци тет ру тин ски од но си пре ва гу над фор мал ним и 
же ље ним нор ма тив ним ста ту сом. Не по сред но по кре нут ми сте ри
о зним слу ча јем тра гич не смр ти ге не рал ног се кре та ра УН Да га 
Ха мар шел да, дан ски ау тор Мадс Бру гер на кон ви ше од по ла сто
ле ћа по кре ће вла сти ту ис тра гу о овом си сте мат ски иг но ри са ном 
по тен ци јал ном атен та ту. Бе не во лент ни Шве ђа нин на че ло мла де 
свет ске ин сти ту ци је до шао је 1953. и свој по сао схва тио до слов но и 
са свим озбиљ но, при до би ја ју ћи ти ме, са свим ра зу мљи во, мно штво 
не при ја те ља на свим ме ри ди ја ни ма. Ка да је на кон фе рен ци ји за 
штам пу ју жно а фрич ке ко ми си је за по ми ре ње слав ни све ште ник 
Де змонд Ту ту 1998. све ча но обе ло да нио ка ко је у по се ду кључ них, 
до са да не по зна тих чи ње ни ца ве за них за смрт чел ни ка Ује ди ње
них на ци ја још 1961. го ди не у Зам би ји, свет ска јав ност с пра вом 
је оче ки ва ла хи три ју и аде кват ни ју ре ак ци ју над ле жних ор га на. 
Ме ђу тим, до ван ред ног лич ног Бру ге ро вог по ду хва та ни је мно го 
то га учи ње но. Бла же но не све стан раз ме ра аван ту ре у ко ју се од
ва жно упу стио, овај ис так ну ти но ви нар и до ку мен та ри ста кре ће 
Ха мар шел до вим сто па ма на африч ком кон ти нен ту и гле да о ци ма 
два на е стог Bel Docsa пред ста вља свој ре зул тат кроз на слов Не ре
ше ни слу чај Ха мар шелд, при ка зан у про грам ском скло пу „Удар ни 
тер мин”. Чвр сто уве рен ка ко је по сре ди или нај ве ћа скри ва на тај
на или нај глу пља те о ри ја за ве ре ика да кре и ра на, он уз по моћ не
ко ли ци не са рад ни ка ре кон стру и ше ту та јан стве ну ноћ на зам биј
ском ае ро дро му и упор но тра га за пре жи ве лим све до ци ма и до
ку мен ти ма. Стил ски и те мат ски нео до љи во сро дан ско ра шњем 
Швај цар цу Кри су, овај филм ус пе ће да про дре у са мо оси ње гне здо 
оп скур них и тај них па ра ми ли тар них ор га ни за ци ја и на све тлост 
да на из не се ви ше од оно га че му је и у нај сме ли јим сно ви ма мо гао 
да се на да! Усред су ро ве и ефи ка сне ко ло ни јал не екс пло а та ци је 
„цр ног кон ти нен та”, но ми нал но нај моћ ни ји чо век пла не те сна жно 
се ус про ти вио за те че ној си ту а ци ји и по ку ша вао да је про ме ни, па 
је усред про це са на сил ног одва ја ња по кра ји не Ка тан га од ма тич
ног Кон га на сто јао да по сре ду је и ста не на пут очи глед ним ма рио
не та ма бел гиј ске ру дар ске ком па ни је ко ји су за ра чун сво јих 
европ ских го спо да ра би ли спрем ни да по це па ју зе мљу. Усле ди ће 
се ри ја шо кант них от кри ћа, а на из глед мар ги нал на и би зар на те
шко ви дљи ва ју жно а фрич ка ор га ни за ци ја са су ма ну тим ци ље ви
ма, чи је оства ре ње ни по што не ис кљу чу је упо тре бу на сил них 
ме то да, не са мо да је по свој при ли ци (ве ро ват но пре ма тај ним 
ин струк ци ја ма јед не ве ли ке европ ске си ле) ди рект но од го вор на 
за Ха мар шел до ву смрт не го је и де це ни ја ма по сле де ци ди ра но по
др жа ва ју ћи зло гла сни ре жим апарт хеј да у Ју жно а фрич кој Ре пу
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бли ци ак тив но узи ма ла уче шћа у ви ше зло чи нач ких ак ци ја. Мон
стру о зном зло у по тре бом ме ди цин ских уста но ва они ће ус пе ти да 
с на ме ром про ши ре та да но ви ви рус си де у ви ше африч ких др жа
ва, за сле пље ни ра си стич ким иде ја ма о бе лој су пре ма ци ји, ко је 
ну жно под ра зу ме ва ју де сет ко ва ње до ми цил не цр нач ке по пу ла
ци је! На том пу ту пра ти ће их пре ћут на по моћ кључ них др жав них 
струк ту ра за чи та во вре ме тра ја ња апарт хеј да. Не ре ше ни слу чај 
Ха мар шелд по но во у цен тар па жње јав но сти по ста вља одав но 
за бо ра вље ни и у суд ском епи ло гу ни ка да не до вр ше ни слу чај, а 
струч ња ци да нас ре тро ак тив но сма тра ју ка ко би, да је Ха мар шелд 
пре жи вео и ус пео у сво јим (пле ме ни тим) на ме ра ма, да нас чи тав 
африч ки кон ти нент из гле дао са свим дру га чи је! Овај филм сто ји као 
оглед ни при мер вр хун ске ан га жо ва не до ку мен та ри сти ке и за ин те
ре со ва ном гле да о цу бес ком про ми сно и не цен зу ри са но пор тре ти ше 
фак тич ко ста ње на шег да на шњег све та ка кав он за и ста је сте.




