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ФИЛМА
Сажетак:ФилмЕмираКустурицесепојавио1995.годинеиодмах
узбуркаодухове.ПоштоједобиоЗлатнупалмууКану,дебатакоја
јеуследилабилајезбогтогајошжешћа.Укључилисусеифило
зофи,културнипосленици,политичари,анесамопрофесионалци
усковезанизафилм.Тадебатасепрелилаиуосталезападнезе
мље,афилмјеумеђувременупостаопопуларанкодпублике,што
јеопетподиглоулогеурасправи.Овајесејделимичноописујеток
оверасправе,азатимдајенеколикоразличитихгледалачкихпози
цијакоје,узависностиодконтекстакојигледалацкористиипри
хвати,отварајунизпитањаизисторијеЈугославије,политичких,
алиикултурних.Најприступачнији јенивомелодраме,разумљив
гледаоцимаширомсвета.Затим,тусупитањакојасебавеко
мунистичкомидеологијомувишенационалнојземљииулогомКо
мунистичке партије.Најзапретенија, али имеђу најважнијима,
суонапитањакојасетичуулогефилмауисторијиЈугославије,
његовеидеолошкепозицијеиначинанакојијекоришћензамани
пулацијумасамакаонајпопуларнијимедиј, доступани утицајан
наширокујавност.

Кључне речи: Кустурица, Подземље, контекст, национализам,
политика,Југославија,историјафилма

ДокјеЕмирКустурицарежираоПодземље(илиЈедномбе
ше једназемља)1994.године,Југославија јебројаласвоје
последњегодине.После2003. годинеимедржаве јеоста
лосамоуисторији:готовобезгласапротеста,СрбијаиЦр
наГорасуодлучиледапустеимеЈугославијанизводуиса
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њимцентралнуидејузаузбурканисветбалканскеполитике
двадесетогвека.1Ипак,самонеколикогодинапретога,ума
ју1995.године,докјепрослављениредитељпримаосвоју
другуЗлатнупалмууКану,овогпутазаПодземље,разме
ре контроверзе које јефилмпроузроковао одсликавале су,
додушеумањојмери,неспоразумеижестокеемоцијекоје
супратилекрвавујугословенскукризу.ЦелаЕвропајејош
једномбилаураспламсаномсамоиспитивањуувезисадо
гађајима уКустуричиној родној Босни. БосанскиСрби су
узелизатаоцеснагеУједињенихнација,приличанбројод
њихфранцуских,докјеКустурицабиоподватромизмно
гихправацазбогњеговесарадњесарежимомуСрбији.А
самфилм,дабисезаобишлепотпунесанкцијеУНпротив
СрбијеиЦрнеГоре,иакоснимљенуглавномуБеоградуод
странеекипекојајебилаизмногихделовабившеЈугосла
вије–одСловениједоБоснеиСрбије–званичнојеушао
у програм као копродукција измеђуНемачке,Мађарске и
Француске.СамКустурицајетврдиодајеновацдошаоод
францускогфинансијера.Ипаксечинидајекултурасапро
сторабившеЈугославијеуовомслучајупратилапутнафте
уусловиминтернационалнонаметнутеделегимитазицијеи
црногтржишта,свратившинаАзурнуобалуподсенкепал
миногдрвећа.2

Утаквојполитичкиузбурканојситуацији,питањаопореклу
сунеизбежноизбилаупрвиплан.ЧијијефилмПодземље?
Југословенски? Српски? Француски? Или само Кустури
чин?Доделитифилмуједанодовихепитетаупрегрејаној
дебати, често је значило више од самог изражавања ми
шљења, то је билои заузимање чврсте позиције у односу
наврлокомплекснуполитичкукризу.Такојеконтекстуком
сугледаоциинтерпретиралифилмпресудноутицаонаис
ходтеинтерпретације.Иакосесамопоследњидеотрило
гијеПодземља: рат/Хладни рат/рат бавио југословенским
цивилнимратовима1990их,критичарисусебавиливезама
измеђуфилмаисавременихдогађајамноговишенегобило
чимдругим.ТапрвобитнареакцијанаПодземљенањеговој

1 ДанасонопостојисамокаозваничноимеМакедоније–FYROM–For
merYugoslavRepublicofMacedonia.

2 РазматрајућипријемПодземљаПетерХандке је понудио критику то
талитарногимпулсакојисекриоизалибералнефасаденекиходнају
тицајнијихмедијанаЗападу,којисуформиралијавномњењеувезиса
југословенскомкризом.Билошта,што јенекакомоглодапонуди, не
супротно,већасинхрономишљење,требалојесузбитиукорену.Радије
негодапокушајударазмотрекомплексностифилма,билоједовољно
прогласитигакривимзбогњеговевезесатадашњимрежимомуСрбији
ипозватинакомплетнузабрануњеговедистрибуцијенаЗападу.Погле
дати:Handke,P.(1997)AJourneytotheRivers:JusticeforSerbia,London:
VikingPenguin,pp.713.
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премијериинаприказивањимакоја су следиланаЗападу,
билајесличнаначинунакојисујугословенскиратовиоко
наслеђавећбилипримљени.Утренуцимавеликогжаљења,
светкојипатиујединиојеинтелектуалце,политичареипу
блику;заиста,утовремејебилонемогућепоказатинештоу
везисаЈугославијомосимагонијенателевизијскимекрани
ма.Кадимамотоувиду,нијечудодајефилмкаоПодземље,
сасвојиместетизованимболом,куљањемснажнихемоција
идивнимсликамабалканскогпакла,привукаомаштуисим
патијевећнаоштренепубликекаосугестиванприказтотал
ногколапсаједнеземље.

Недуго после премијере,АленФинкелкрот (Alain Finkiel
kraut)јепочеополемикужестокимнападом.3Канје,поње
му,наградио„послушногилустраторакојипривлачипажњу
криминалнимшаблонима,икојијеподигаодонебесарок,
постмодерну,неуредну,шљаштећу,американизовануверзи
јунајнекохерентнијеилажљивесрпскепропаганде”.4Фин
келкротови аргументи су неубедљиви, пре и послешто је
одгледаофилм,алињеговутисакдајефилмнекохерентан,
алиистовременоилажљив,једеоопштегамбигвитетакоји
јепратиопријемПодземља.Утисакдајефилмимаонешто
чврстодапоручи,докњеговацелокупнапоруканијебила
јаснопрепознатљива,биојепроширен.Намногоместагде
јеПодземљебилоприказано,узроковалојеширокдијапазон
реакција,којесубилебазираненаразличитиминтерпрета
цијама.АдамГопник(AdamGopnik)сумираовуконфузију
називајућиПодземље„намоментеинспиративном,анамо
ментенекохерентномсмесомхорора,комедијеисловенске
свадбенемузике”,такоизбегавајућипрецизнијуинтерпре
тацијуучланкукојијепренеоАмериканцимадетаљниза
плетнајновијегфранцускогинтелектуалногскандала.5

Уовомтекстућемоистражитинекеодчиталачкихопција
којеовајфилмнуди,сугеришућидаистотоликоколикопо
кушавадаобјаснијугословенскуисторијупослератногпе
риода,Подземљеистовремено,чакубедљивије,заговарава
жностјугословенскогфилмаикултуреуопштезаполитички
пројекткомунистичкеЈугославије.Филмуједињујетрикон
цептуалначворишта:првисетичеодносамеђуполовима,
другиразматраисторијскедогађајеупослератнојЈугосла
вији,доктрећиистражујеначиненакојисеформеперцеп
цијеразвијенеуфилму(иупозоришту)мешајуиутичуна

3 Finkielkraut,A.(2.juin,1995)L’impostureKusturica,LeMonde.
4 Каснијесепоказалодаоннијечакнивидеофилмпренегоштојенапи

саосвојпочетнинапад.
5 Gopnik,A.(5.February1996)CinémaDisputé,TheNewYorker.
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друштвеноразумевањепрвадвачворишта.Сходнотоме,не
киодпутевакојефилмотварасудоступнепрвенственогле
даоцукојијеупознатсапослератнимразвојемЈугославије
ињеногфилмскогнаслеђа.EндрјуВахтел(AndrewWachtel)
заступастановиштеда јераспадЈугославијерезултат„по
степеног уништења концепта југословенске нације”.6 Су
жавајућифокуснаврлоспецифичанјугословенскислучај,
ВахтелследиАндерсонаидругеуповезивању (пропалог)
југословенскогнационализмасасеријомпокушајадасетај
пројектунапредиукултурнојсфери.Зањега,језичкаполи
тика, образовањеи књижевност, заузимају главноместоу
томпроцесукојијетрајаоготоводвавека.Овајприступје
ојачанчињеницомдасенастанакјезичкихстандарданате
риторијибившеЈугославијеодвијаопаралелносаразвојем
југословенскеидеје.Данас,каоиупрошлости,образовање
у области језикаи књижевности јецентрална тачка кури
кулумаушколаманаБалкану,дотачкемаргинализацијеи
искључењаосталихкултурнихартефаката.

Један од главних описних правацаПодземља се развија у
правцукојизанимаВахтела,фокусирајућисенаснагуиме
стојугословенскогфилмаудруштвупослератногпериода.
Југословенскикомунисти,победнициурату,успоставилису
југословенскуфилмскуиндустријуод1945.године,пресли
кавшисовјетскимодел,наравноусмањенимдимензијама.
Изграђенпрактичносаледине,посленеколикогодинаин
тензивнихинвестиција,југословенскифилмјезаузеоважно
местоуизградњијугословенскогнаднационалногпројекта.
КаојединивладаоциуЈугославији,комунистисуиницира
листварање„новог”типајугословенскогидентитетакојије
требалодабудеодговорнакомпликованинационалнипро
блемнакрајуДругогсветскограта,уземљиукојојседого
диожестокмеђуетничкисукобимасовнаубиствацивила.
Довременакадајетелевизијапосталадоступнарадничкој
класиируралнојпопулацијиу1960ими1970им,заменив
шифилмкаоосновниоблик забавеи средство заоблико
вањеиодржањенационалнесамосвести,идејаинтегрисане
југословенскекултурејевећбиланапуштена.7Такосефилм
показујекаодобропољезаиспитивањепраксенационалне
педагогије,аКустурицапотпунооправданопосматрајуго
словенскупослератнуисторијукрозпризмуфилма.

ХомиБаба(HommiBhabha),упокушајудаотворипростор
за иницијативу и утицај маргинализованих учесника, по

6 Wachtel,A.(1996)MakingaNation,BreakingaNation,Stanford:Univer
sityofCaliforniaPress,p.4.

7 Вахтелсумираразличитеизворепоовомпитањунапочеткучетвртог
поглавља.
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сматра дискурс национализма као историјски узбуркан и
никадсигуран.Уместотога,националнипростортребада
будеистраженкао свакодневнипроизвод, крозпраксупо
везанусадруштвенимитекстуалниммеђуодносима.Текст
постајеономестоукомколективнонеизбежноизбијаупр
випланигдеосетљиваиндивидуадејствујекрозисторијски
условљенутекстуалнуформу.Бабапредлажеодступањеод
историцизма, којим је доминирала дискусијом о нацијама
икојанијеуспеладаобјаснипсихолошкуснагукултурних
производа.Линеарновреме,којепретпостављаеквивалент
ностдогађајаиидеје,уступаместовременукаоначинураз
умевања„дисјунктивнихформипредстављањакојеознача
вајународ,нацију,илинационалнукултуру”.8Тако,прису
ствонацијесеможесхватитикаосталнанаративнаборба,
пренегореалистична„остава”историзованогвремена.Ова
претпоставка,дајенацијаконстантноконструисанаусвом
културномпростору,омогућујеБабидапосумњаупрогре
сивистичкуметафорудруштвенемодерне,„свикаоједан”,
идаформулишемодерностнацијекао„знањеразапетоиз
међуполитичкерационалностиињеногзастоја,измеђуде
лића и комада културних означавајућих и сигурности на
ционалнепедагогије”.9Баба уводипојам „двоструког вре
мена” у комљуди постоје као „објекти” националистичке
педагогије,алиикао„субјекти”„процесаозначавањакоји
треба да избришу свако претходно и исконско присуство
нације–људи,дабипоказалиживотворни,живућиприн
ципљуди”.10Овадваположајаопстајуустањуконстантне
тензије,неопходнозахтевајућидаразмишљамоољудимау
двострукомвремену.Људисутакоуосновираспетиизме
ђудватипатекстуалнеафилијације,што јеконтрадикција
којуБабаостављанерешеном.ПосматратиПодземљекроз
овупризму,пружамогућностдасепроучиспецифичнапе
дагошкоосећајнарелацијаизмеђујугословенскогфилмаи
претпостављенихјугословенскихграђана.

Историјаи/каомелодрама

Пренегоштосепозабавимотемомодносафилмаинације,
требадаиспитамо„базичније”нивоезаплета,којипретхо
де интензивном интересовању за кинематографију, и које
Подземље успева да предложи гледаоцу као потенцијално
мањеиливишенезависнулинијуразвоја.Очигледанпутза

8 Bhabha,H.DissemiNation:Time,Narrative, and theMargins of theMo
dern Nation, in: Nation and Narration. ed. Bhabha, H. (1990), London:
Routledge,p.292.

9 Исто,стр.294.
10Исто,стр.297.
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гледаоцаједасефокусиранадогађајекојиописујусреди
шњиљубавнитроугаоизмеђуМарка,ЦрногиНаталије,то
комисторијскогпериода дугог отприлике 50. година, који
обухватајугословенскуисторијуподдоминацијомкомуни
ста.Незаустављивабујицасликаносигледаоцаодпочетне
сценеукојојдванајбољапријатеља,двакума,МаркоиЦр
ни,проводебесануноћуБеограду,упредвечерјеХитлеро
вог напада на Краљевину Југославију. Од самог почетка,
виртуозносткамереибучна,екстатичнамузикаГоранаБре
говићаводегледаоцанапутбезодмора,одпочетнихдана
Другогсветскограта,докатастрофе1990их.Разуздананоћ
уступаместојутру,укомНемцибомбардујуБеоградипо
чињурат.Причапочињедасеодвија...

Уствари,вероватнојелакшегледаоцу,којинијеупознатса
југословенскомилисрпскомкултуромиисторијом,дапрати
филм.Предњимјеживотнапричаодвасрпскапреваран
та,којиволеистужену,Наталију,која,заузврат,покушава
дадобијесвештоможеупојединомтренуткуодбилоког
одњих, укључујућии четвртог играча, немачког официра
Франца,којијеприсутансамотокомпрвогделаПодземља.11
Накрајуфилма,послепедесетгодина,двавреларатаијед
ног хладног,Марко, његов брат Иван, његова жена Вера,
њиховсин,Црни,Наталија,остатакфамилијеиблискипри
јатељи,седезадугачкимстоломпунимхранеипића,млади
исрећни.Френетичнамузикациганскогоркестрадопуњује
њихово једноставно, а ипак немерљиво задовољство због
свечаногоброкасапријатељимаирођацима.Уједињении
ускрсли,ониславенаодвојеномкомадуземље,којеплови
низ Дунав. Бриљантни сплет означавајућих (Кустуричин
визуелни рад уПодземљу је био упоређен, првенствено у
француској штампи, са Бошом, Пикасом иШагалом, али
јетакођеназванитрећеразреднимФелинијем),исложени
покретикамереиманичниритам,билисуглавнеатракци
језафилмскекритичаре,доксупитањаполитичкеадекват
ностивиђенакаоважна, алипревише збуњујућадабиих
коментарисалинадугачко.

Чакинанивоуосновногзаплета,имапуноконфузнихчи
њеница,углавномувезивременскиходноса.Филмочиглед
ножелидакаженештовишеодпричеољубавномтроуглу
убурнимисторијскимвременима,аликакодадођемодота
квог објашњења?Кустуричина дуга верзија филма од пет
сатиичетрдесетминута,решававећинуоваквихпроблема

11Францсепоновопојављујекаоглумацупартизанскомспектаклукоји
је константноупродукцијинаповршиниупослератномпериоду, аи
као аустријски конзул уБеограду,ФранцМајстер, у најдужој верзији
Подземља.
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ичиникохерентнијинаратив;ипак,историјскидогађајису
честоупрвомплану,многовишенегокадбисамослужи
ликаопозадиназапљачкашкеобрачунеиљубавнеаванту
ре,итунастаједостаконфузије.ДалијеПодземљефилмо
динамициизмеђуразнихнационалнихгрупацијаукомуни
стичкојЈугославијиикаотакавобјашњењесавременихкон
фликата1990их,каоштојетврдиоФинкелкрот?Глуксман
(Glucksmann)сенеслажеиобјашњавафилмкаоцеловиту
метафорукомунизмауИсточнојЕвропи,укојојјеЈугосла
вијаустварибилаизузетак.12Другачијипогледможесенаћи
код Јордановекоја тврдида „балканскидруштвеникарак
тер” боље објашњава низак морал главних протагониста,
негокомунизам,којимуједозволиодапроцвета,алиније
одговоранзањега.13

Посматратифилм као глобалнуметафоруманипулација у
комунизму,сталномживотууподземномбункеру,утескоб
ним условима, једва преживљавајући, налазећи се између
страхаодмоћног,злогнепријатељаинадеублиставу,аде
кватноудаљенубудућност,једефинитиванкоракодфокуса
назаплет„љубавногтроугла”.14Тако,Подземљеможебити
виђено као поетски, критички опис власти бољшевизма у
ИсточнојЕвропи,алипостојеодређенеспецифичностико
је одмах сужавају тако широк приступ. Најприсутнији је
однос између стално присутног оружја и функционисања
друштва.Веза измеђупроизводње оружја, у врло сирома
шномокружењу,заглушујућанационалистичкапропаганда
иконачникрвавиколапс,укомстановништвозграбиједи
нуфункционишућуствар,претворившисеодобјектапро
пагандеужестокогучесникаурату,сужавагеографскуод
редницунаРумунијуиЈугославију.ИакоЦрнииНаталија
завршавају као брачни парЧаушеску, ипак велика већина
детаља везује метафору подземног склоништа за Југосла
вију.ДокГлуксмансправомуказуједајеЈугославијабила
изузетакукомунистичкојИсточнојЕвропи,тонеможебити
примењенонацелокупнипослератнипериодијошважни
је,ненасведруштвененивое.Мањебројнасредњакласа
јеустварипрофитиралаододређенеотвореностијугосло
венскогмодела,доксурадничкакласаисељаштвоостали

12Glucksmann,A.LettertoKusturica,Libération.
13Iordanova,D.(1999)Kusturica’s‘Underground’:historicalallegoryorpro

paganda?HistoricalJournalofFilm,RadioandTelevision,Vol.19,No.1.
14Жижекнудиконцизнисажетакбајковитихпретходникамотивазлогго

сподара/вредногроба,укључујућиЛанговМетрополис.Žižek,S.(1995)
Multiculturalism,ortheculturallogicofmultinationalcapitalism,NewLeft
Review, September/October. Кустуричин однос према његовим филм
скимизворимаможесеназретиуначинунакојионтрансформишеЛан
говславнилифтушкрипећу,климаву,алифункционуишућусправу.
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спутани спорим економским развојем и немогућношћу да
избегнупропагандукојујеконтролисалавлада.Онисуби
лиглавниучесници,алиижртвеконфликтакојијеуследио.
Југославија је под Титом била опседнута самоодбраном
(упочеткукаореакцијанабрзиколапскраљевиненапочет
куДругогсветскограта,акаснијесупротстављенаСтаљи
ну),производњомвећинепотребногнаоружањаипосебно
развојемтериторијалнеодбране1970ихи1980их.Оваоп
сесија је јасно видљива уфилму.15Кад су ратови 1990их
почели, становништву јеоружјебилонадохватруке, било
јерелативнодоброобученозарат,штојеучинилоконфликт
жестокимикрвавим.

Дебата оКустуричиној „пристрасности” у југословенском
конфликту и верностиПодземља историјским догађајима,
фокусираласеуглавномсамонаиздвојенемоментеуфил
му.Например,монтажанеколикократкихдокументарних
кадроваВермахтакакоулазиуМарибор,ЗагребиБеоград,
билаједовољнаСлавојуЖижекудазакључидајецеофилм
„отворено тенденциозан” у објашњавању југословенских
ратова1990их.Жижекидетоликодалекоданазивафилм
„фашистичким”.16 Ипак, врло мало у остатку филма даје
билокаквуверодостојносттаквомтумачењу,штозначида
јесамопосвећениспонзормогаодаинтерпретираварљиви
низкадрова (јошниконијепокушаодауверљивообјасни
данисубилиаутентичниилирепрезентативнизаоношто
седогађалоуМарибору,ЗагребуиБеоградуаприла1941.
године)каопоузданкључкакодасепрочитанеколикосати
хаосауПодземљу.Жижекигноришечињеницудаупадљива
реторичкафигурадокументарнихкадроватранспортаТито
вогтелаизЉубљане,прекоЗагреба,доБеограда,даљечини
оваквуинтерпретацијуцелогфилмаирелевантном.Накрају
крајева,нијесвеумонтажи.17

15Присутнитенккојиотвараватруиотварапоследњепоглавље„Рат”,је
непогрешивореференцанапрвитенккојијепроизвелаЈугославијаса
ма,ураним1980им.Али,местокојејезадобиоујугословенскојнаци
оналнојмитологијијесликаиприликараногсовјетскогслучаја,којије
могућенаћиуупопуларнојпесми„Маршсовјетскихтенкиста”којије
присутануфилмуПирјеваТрактористи(1939),саримама„јакоклоп
инашибрзитенкови...”.ТакоЈугославијаиз1980ихможебитивиђена
каорелаксиранијаверзијаистогдруштвеногсистема,појачавајућивезе
измеђусовјетскогијугословенскогмоделакомунизма.

16Исто.
17АкојеЖижекхтеодакажедајеовдеКустурицажелеоданазначипози

цијунедавноуједињенеНемачкеујугословенскомконфликту,тојеве
роватно,алиКустурицанијебиоусамљенглас,овосусугерисалимно
гикоментаторииполитичаринаЗападу.ИнтригантнијијеКустуричин
узоруформирањуовихнеколикомонтажнихсеквенцикојепредставља
ју важне историјске догађаје. Југословенски послератни партизански
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ИзгледакаочистаКустуричинанамерадасеПодземљепер
ципиракаоалегоријапослератнеЈугославије.Ипак,бројна
другапитањасепојављујукадаупитамоглавнопитањеале
горије:којекоиштајешта?Акогледалацпритомтражико
херентнозначење,којеочекујемоодкласичненарације,што
мањезнаоЈугославији,тобоље.Сдругестране,неодређе
ностмодернистичкогфилмаизгледаистотоликоудаљенаод
текстаукомозначавајућаконстантнонеуспевајудазатворе
конзистентнозначењенанивоутекстакаоцелине,докпри
видно поседују неспорну стабилност на локалном нивоу.
Сталнореферирајућина специфичнеисторијскеличности
идогађаје,текстистовременоподривагледаочевенапореда
успоставиглобалноалегоријскозначење,тражећиодњега
да стално редефинише интерпретативни оквир. Праћење
оваквестратегијезаплетазахтевазначајаннапор.Узто,на
нивоупојединачнихсцена,пратијепознатаапсурдистичка
тактика изражавања несмисла изговарајући га самоувере
ном интонацијом,штоКустурица иКовачевић врло често
користе,кадаскрећупажњуназваничнијезиккомунистич
кихинационалних(националистичких)дискурса.Овадру
га одлика је зачуђујућеразноврсна, чакина семантичком
нивоу, захваљујући комбинацији црног хумора из Коваче
вићевог текста и одабиру глумаца изврсних у ироничким
извођачкиммогућностима.Иако се овај поступак користи
сталнокрозцеофилм,није заморан.Алијенација, којој је
гледалацизложенсвакимкоракомувођењадистанцеизме
ђуњегаиликова,пружањемсупериорнетачкегледиштана
историјскеоколностињиховогпостојања,моглабидабуде
ризичанподухват за трочасовнифилм.Ипак,балансовом

филмовичестосупочињалиса6.априлом,лаконскимдокументарним
иликвазидокументарнимматеријалом,којијеслужиокаоважноувод
но средство за историјску интерпретацију фиктивних догађаја. Овде,
немачкиулазакуБеоградуводидоживљајеМаркаиЦрногпротивмоћ
ногнепријатеља,штојебиладоброфункционишућаформулахеројског
отпораслабијестранепротивмоћногнепријатељадоконачнепобеде.
БарокнипримероваквогуводаможесевидетиуфилмуУжичкарепу
бликаЖикеМитровићаиз1973.године.Уњему,гласнеутралногнара
тораобјашњаваисторијскеоколности,докпрвасликаизфилмапоказу
јекартуЕвропеокупирануоднациста.Следипажљивоодигранасцена
квазидокументарнихкадроваХитлеровогглавногштабаукомХитлер
(нанемачком) објављује својим генералима да Југославијамора бити
сломљена,објашњавајућисвојпланинвазије.Послеизворнихнемачких
документарнихкадроваизданараспада југословенскогкраљевства,и
британскиходоласкумладогкраљауБританију,неизбежнаколонане
мачкихтенковапродиреусрпскупровинцију.Коначно, једантенк,са
камерманомнакуполи,јуридваглавналикакаљавомсеоскомулицом.
ФилмсепребацујеизБерлинаиодХитлераусрпскузабитупровинци
ју,садовитљивимсељацимакојићенаправитимногопроблеманемач
којратнојмашиникрознеколикоминута,штојефигуракојуКустурица
„понавља”уПодземљу.
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трендујеједандруги,истотоликојак,којииспољаваемоци
оналнупривлачностликова,користећиснагуњиховихстра
стидапривучегледаоцаизахтеваодњегасасвимдругачији
напор од разматрања апстрактних политичкоисторијских
околности.

Кадасепримениоваквастратегијачитања,ликовиуПод
земљузакојесмоустановилимогућностконзистентногпо
стојањана једноминтерпретативномнивоу,моглибилако
ибрзодаседезинтегришу.МаркоиЦрни,дваглавналика,
ратнисупсеудонимидвасрпскачланаполитбироаКомуни
стичкепартијеЈугославије,АлександраРанковићаиСрете
наЖујовића.Оволичинајаснуисторијскуидентификацију
дваглавналика.Али,јелиМаркозаистаАлександарРан
ковић?Уфилмуцрноберзијанац,комунистичкивођаиви
сокифункционер,којигубивластнегдеу1960имипотом
напуштаземљу?Околностиподсећајунаполитичкисукоб
измеђуТитаиРанковића,другогукоманднојлинији,који
седогодиоу(илиоко)1967.године.Кустурицачакприка
зујекакосењихдвојицарукујуудокументарнимснимци
ма.Ипак,Ранковићнијенапустиоземљу,нитијебиосличан
Марку,којијеидентификованкаоинтелектуалнитип,мај
сторманипулацијеипесник.Уистојсцени,укојојсеРанко
вићрукујесаТитом,Марко,узпомоћкомпјутерскипрера
ђенеслике(наликонојуФорестГампу)чинитоисто,што
јасноподриваалегоријскудетерминацију.Акоиконаликује
РанковићууњеговомпонашањуинеупитнојоданостиТиту,
доипослењеговогпада,тојеЦрни.Организованобекство
ЦрногизГестаповогзатвораизгледакаодиректнаалузија
на спектакуларно бекство самог Ранковића током рата. С
друге стране,Црни је ратноимеСретенаЖујовића, инте
лектуалцаунајвишемпартијскомруководству,когабимо
глидаидентификујемосаМаркомизПодземља.Тако,чаки
увезисаглавнимликовима,чиниседаалегоријанеуспева
дауспоставиобјашњавачкукомпетенцијууодносунатекст
каоцелину,алитекстипаксигналишенамерудаувучекон
кретне,истакнутеисторијскеличностиидогађаје.18Итако,
крозцеофилм, расуте су сталне референценаисторијске

18Проблемисемножекадајеуведенпотпуноновислојалегоријскогзна
чењасапричомоКарађорђуиМилошуОбреновићу.Доксусењихдво
јицаборилизасрпскунезависностодОтоманскеимперијеитакопоста
лисимболинационалнеслободеиидентитета,каоштосезна,билисуи
супарнициуборбизавласт.НакрајусеКарађорђевкумМилошрешио
КарађорђапоштојеискористиодругогКарађорђевогкума,Вујицу,дага
намаминазадуСрбију,гдејеовајбиоубијен.Причаоиздајиодстране
кумаједиректноповезанасаМаркомиЦрним,којисуистовременоку
мовиисупарнициуборбизавласт.ОбреновићииКарађорђевићисусе
борилизавласткрозцео19.век,претварајућиоригиналнигрехнепри
хватљивеиздајеуметафорунационалнесудбине.
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личности и догађаје, који се никад не уклапају у целовит
наратив,алисуувекфункционалнеуодносунамногокра
ћиланациндикација,илинасамоједаннивонарације,чија
дужина,опет,широковарира.Филмнијесамозадивљујућа
презентацијавизуелнихозначавајућих,већитекстуелнопо
љеозначенихконотација,којисучестонамерноостављени
полудефинисани.

Подземљеифилм

Док јеКустуричиннезајажљив апетит за алузијска и суп
тилнаприсвајањатуђихзаплетаисликавидљивуњеговим
претходнимфилмовима,уПодземљуондостижеапотеозу.
Чаплин (Chaplin),Китон (Keaton),Копола (Coppola),Хокс
(Hawks), Хичкок (Hitchcock), Виго (Vigo), Озу, Форест
Гамп, Вајда (Wajda), сам Кустурица – сви су они овде.19
Различитестилистичкенормесунакалемљененаосновну,
слепстикцрнукомедију,докпридругомчитањуизгледада
текстнемачврступовезујућилинију,осимнејаснихконту
раисторијскогвремена.Тојетакодокнесхватимодафилм
истовременопредстављаспецифичанпогледнаисторијују
гословенскогфилма.Изненада,могућнострефлексијеуод
носунадруштвоињеговуисторијубиваусловљенрефлек
сијомнасаммедијумфилма.

Везе, којеПодземље успоставља са југословенским фил
момињеговомисторијом,идудалекоизванстилистичких
апропријација типичног за Кустуричин рад. Пертинентни
наративниелементизапоменуто„базично”читањесуврло
јакооцртаниликови,елементислепстика,брздијалогпун
поенти,који јенаписаоДушанКовачевић.Свисуониби
лидетаљноразвијениусрпскимкомедијамараних1980их,
првенственоуфилмовимакојејережираоСлободанШијан
и написао Ковачевић. Овај развој се може посматрати од
Кототамо пева?, првогфилма који су направили зајед
но1980.године,штојегодинаТитовесмрти.Култнистатус
овекомедијеманиракодјугословенскепубликеједонекле
тешкообјаснити,доксустранигледаоциизгледавишеиз
ненађенинегоодушевљени,бариницијално.Нискобуџетна
продукцијасапажљивим,споримритмомицрнимхумором,
Кототамопева? описујепутовањесвадљиве групепут
ника,којапредстављапресекпредратногсрпскогдруштва.
Они путују из удаљене српске провинције за Београд 5.
априла1941.године,раздрнданимаутобусомкојимуправља
једаннасилникињеговимбецилнисин(којинисубезпози

19Дина Јорданова пружа исцрпну листу Кустуричиних филмских узо
ра (видети: Iordanоva, D. (2002) Emir Kusturica, London: British Film
Institute.
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тивнихцрта).Ово,накрајубеспотребно,тегобнопутовање,
завршавасењиховимколективнимстрадањемследећегју
тра,када,коначностигавшиусвојеодредиште,онинестају
употпунојдеструкцијикојујеуспаваномБеоградудонела
ХитлероваЛуфтвафе.Негде на половини вожње, путници
суприсиљениданаправенежељенупаузу,кадасуукључени
у погребну поворку једном странцу, локалном „учитељу”.
Пренегоштоовасеквенцазапочне,двапутника,Роми,на
глашавајувезуизмеђуучитељевесмртиинадолазећеграта
директнопевајућигледаоцимафилма:„Пучепушкаизпо
таје,учитељанашегнема.Пролећеје’41,пролећеје,злосе
спрема.Мајкомојаштасезбива,тужнамисепесмапева.
Смртједошлаупоходе,овдевишенемамира...”Погребје
доброорганизованзаразликуодготовосвегаосталогупри
чи,тужаниупочеткутих.Такође,тојеирастегнутдогађај,
који приморава невољне учеснике да га убрзају, бацајући
камењенакоњекојивукупогребнакола.

Многи гледаоци би могли да признају да нису, видевши
филм раних 1980их, препознали везу између ове чудне
епизодеиТитовемегасахранекоја седесилаисте године
кадајефилмпуштенупромет.Посмртниговорпреминулом
„учитељу”уКототамопева?јевишеексплицитан:„Све
штотиимамлепорећи,драгимојстриче,рекаосамтивећ
заживота…генерацијеи генерацијеђака,које ситиизвео
направиживотнипут,радотесеисапоносомсећају…ми
рећизавађене,тисиипогинуо…”Овојехрабрареференца
накултнедавнопреминулогдиктатора,пажљивоскривена
сталнимпомињањемубистваиубица.Титојеумроуболни
циу88.години,последугеболести,алисатираовихдогађа
јаизпролећа1980.ипредвиђањебудућностиЈугославијеје
јасна:чимјевођаспуштенугроб,говорникпотежепиштољ
икомплетнаанархијапочиње.20

АлегоријауфилмуКототамопева?једонеклепригушена
реалистичнимдетаљима,алиуњиховомследећемпројекту,
Маратонцитрчепочасникруг,направљенимумаломање
репресивном озрачју 1983. године, Ковачевић иШијан су
билиумогућностидаизразеполитичкеконотацијенаотво
ренијиначин.Овајфилмчуднопочињесанаизгледпроиз
вољноизабранимдокументарнимматеријаломснимљеним
на државном погребу југословенског краља Александра,

20ПутнициуаутобусууКототамопева?јетребалодадоживенеславну
судбинуујутронаЦветнунедељу,6.априла1941,убеоградскомзооло
шкомврту,штојетакођеназначеноудијалогуфилма.Збогнедостатка
новца,сценанијеникадснимљена.КустурицајерешиодазапочнеПод
земљеујутро6.априла1941.године,проминентномсценомбомбардо
вањабеоградскогзоолошкогврта.
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који се десио 1934., седам годинапренасилног распарча
вања југословенског краљевства у Другом светском рату.
Заплетописујеконфликтупородицигробара,којиникако
не остављајуженско потомство, чије су свежене помрле,
доконинаизгледвечноживе,правећибогатстворециклира
јућимртвачкесандукеукраденесалокалноггробља.Борба
уовојфамилијиметузалемаувлачиињиховог снабдевача
сандуцима,гангстера,ацеозаплетсепоновозавршавака
тастрофом међусобног уништења. Иако је комад написан
још1973.године,алузијенаТитовусмрт,његовудржавну
сахрануисукобизмеђуостарелихчланова југословенског
Председништва, које је преузело део властипослеТитове
смрти,могусенаслутити.Једининачиндаседођенавласт
угеронтократијије,мањеиливише,стрпљивочекатисмрт
наизгледбесмртног,доброзбринутог,најстаријегпатријар
ха.21Накрајуфилма, гангстериигробарисесукобљавају;
куљањеакумулиранемржњепалифилмскутраку,предви
ђајућисвеобухватноуништавањеуДругомсветскомрату(и
крвавирасплетјугословенскекризе1990их).

Значајно је да Кустурица прави Подземље са утицајним
драмским писцем, који је узастопно предвиђао униште
ње Југославије, врло успешно правећи алузије на живе
(имртве)политичареиполитичкедогађаје.СтилПодземља
јеближиМаратонциманегоКототамопева?;Маратон
цитрчепочасникругјеадаптацијадуговечне,врлопопулар
непредставеиШијанјебезпредрасудаангажоваопозори
шнеглумцезаглумунавеликомекрану,дозвољавајућиим
дакористесвојегеговеусценографијиизраженосличнопо
зоришној.Увремекадасепојавио,тојеизгледалокаомана.
„Наликпозоришту”,викалисукритичари,доксугледаоци
заволелииовајфилм.КустурицајеуПодземљуочигледно
закључиода ће, приближившидоброодиграну, претерану
гестикулацијуфилмскомгледаоцу,интензивиратибрзири
там наметнут убрзано одвијајућим догађајима, интензив
нимпокретимаразнихтелаиекстатичноммузиком,којисе
свипојављујууПодземљу.

Двапретходноукраткоразмотренафилма,иакопунијаких,
привлачних ликова, делују као горке сатире на догађаје у
ЈугославијитогвременаиПодземљесвакаконастављаову
традицију.Ипак,јошједанфилмизраних1980их,Балкан
Експрес(1983),којијережираоБранкоБалетић,садржине
самомоделзаљубавничетвороугаопрвогделаПодземља,

21ОвасеситуацијаможетакођеповезатисастањемуСовјетскомсавезу,
гдеје,утовреме,АндроповнаследиопреминулогБрежњева,послечије
смртиједошаоЧерњенко,когаје,опет,послесмртинаследиоГорбачев,
свеурокуодтригодине.
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већ јеиизворнекиходнајимпресивнијих сценаКустури
чиногфилма.Причаогрупипреваранатаилопова,којису
сенашлиухаосупрвихданаХитлеровеинвазијенаЈуго
славију1941. године,овајфилмзначајномењажанровску
формулу југословенскихфилмоваоДругомсветскомрату.
Ни партизански спектакл, ни болно истраживање тешког
историјског периода по угледу на тенденције Новог фил
маиз1960их,БалканЕкспресјефокусираннагрупузани
мљивих,мадасебичнихликова.Напочеткурата,онипро
фитирајуназавладаломнереду,докпокушавајудапобегну
на сигурноместо,безжељеда сепридружебилокојој од
странасукобљенихуконфликту.Иакоумирунакрајуфил
ма,њиховеавантуресупоређанекаонизкомичнихвињета,
аљубавничетвороугаочинедвабркаталопова,једналепа
певачицаинемачкиофицир.Девојкабирасвојељубавнике
измеђутримушкарца,докникаднијејаснодалисуњени
мотивисамоопортунистички,илисеоназаистазаљубљује
уњих.Испреплетени,претходнедвенаративневезесуне
приметноизмешане.ОвојеиосновнапотказазаплетПод
земља.Марко,Црни,НаталијаинеуништивиФранцсусли
каиприликаПопаја,Стојка,ЛилиикапетанаДитрихаиз
БалканЕкспреса.

Устилуфранцускихфилмоватрендаlamoderétroинеких
југословенских ТВ пројеката из касних 1970их, Балкан
Експресјефокусираннааутсајдереурату,саживиминте
ресомзадетаљепредратногбуржоаскогдруштва.Иакоза
државајући беспрекорну слику покрета отпора, филм је у
основипотиснуоидеолошкуаргументацију,инсистирајући
наподједнакојудаљеностиглавнихликоваодкомунизмаи
нацизма.Преовлађујућициљонихкојисуукључениурат
насвимстранамакаода јесамодазадржеглавунараме
нима,доксератнихаоснесмири.Главниликовиумируна
крају,једанпоједан,каоуПодземљу.Каододатаковојжи
вописнојдинамици,Кустурицајеприредиосценографијуи
догађајепричедругогделаБалканЕкспресазањеговесцене
набродуресторануисуседнојобали,гдеседешававенчање
ЦрногиНаталије,каоинепрекидноснимањепартизанског
филмаоњиховимхеројскимподвизима.

КустурицаиКовачевићуПодземљуправебројнеалузијена
практичносвакифилмкојијебилокоодњихнаправио,док
Кустурицауказујереспект златнимданима југословенског
НовогфилмаифилмовимањеговихколегаизПрашкешко
ле.22Ипак,најкохерентнијамрежареференци јеисплетена

22Поставкадвапаралелнасветаиодговарајућихликова,измеђукојихсе
можеићинаизменично, јеомиљенакодКовачевића.Например,види
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увезиса југословенскимфилмовимакојисебавеДругим
светским ратом.Партизанскифилмови су били најпромо
висанијиинајпопуларнијижанрјугословенскогфилма,од
првихпослератнихдана.Првихнеколикоигранихфилмо
ванаправљенихусоцијалистичкојЈугославијибилисуис
кључиво посвећени херојској борби против фашистичких
окупатораидомаћихиздајника;токомтриследећедеценије
онисубилидалеконајповлашћенијижанр југословенских
власти.У1960ими1970им,филмовиовогжанрасусераз
вилиуспектаклеукојимасу,узистакнутуулогупиротех
никеиизлива јакихемоција,домаћеистране звездебиле
центарпажње.Доксухероизамиљубавзадомовинуипар
тијубилипреузетиизсовјетскогсоцијалистичкогреализма,
југословенска специјалност су били герилско ратовање и
ликовикојисупостепеносвевишеизражавалисвојудухо
витостнарачунизражавањаидеолошкихопредељења(иако
јекомбинацијаовадваелементабиларазвијенавећуЧапа
јевуиз1934.године).Партизанскифилмовисуседешавали
углавномуруралнимподручјима,доксуњиховипандани,
филмови о илегалцима, описивалиживот и борбу за сло
бодууградовимакојесудржалиНемци.Снимљенисама
њесредстава,овидругисуималисофистициранијеликове,
сазаплетимасличнимтрилерима.Онисубилипогодниза
телевизију,одаклесупотекледугетелевизијскесеријекао
штосуОтписани,којисуприказанинајугословенскојтеле
визијитоком1970их.Оваизузетнопопуларнасеријасадр
жимешавинуликова,заплетаисценографиједогађајакоји
уПодземљуописујуурбаниотпорукомучествујуМаркои
Црни.

Овебројнереференцемоглесујошувекостатиблизубезо
пасногпастиша,такодајућинекаквукредибилностФинкел
кротовом описуфилма као помодарски постмодерног, кад
небибиловажнихмоменатаузаплетукојиповезују југо
словенскуисторијуијугословенскифилмнаврлоодређени
јасанначин.ИакојеДругисветскиратбиоустваризавршен,
МаркокреирапривидсталнеборбезаљудеуПодземљу.Уз
помоћрадија,грамофонаиједнесирене,онихдржиустал
номстраху,приказујућиимбезобзирнолажнедокументар
цеонаводномратукојивладанаповршини.Кадасеконач
нопопненапољеизбункера,Црнисепојављујенаплажии
заменившиснимањеиграногфилма за стварност,направи
хаос.Филмчијеснимањепрекине,Пролећестиженабелом
коњу,је,„случајно”,оњеговојсопственојреволуционарној
слави. У акцији вредној да буде у југословенском ратном

Сабирницентар,филмкојије1989.режираоГоранМарковићуадапта
цијисамогКовачевићапоњеговомпозоришномкомаду..
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спектаклу, он десеткује статисте правим мецима и убија
свогдвојникаметкомправокрозсрце,штопроузрокујеек
стазууфилмскојекипи,којајошувекверуједаприсуству
је одличноодглумљениммоментима.Сценакоја се снима
убезбројнимдубловимајеустварисличнадогађајимакоји
суседесилитокомрата.Сценографијаиглавниликовису
чудеснослични,алирадњаописујеМаркаиЦрногкаоне
превазиђенејунаке,уместонеславнихдогађајаизхаотичног
рата.Тако,гледалацпосматрадвострукоудвостручење.На
једнојстрани,сценографија,догађаји,глумцииликовиди
ректноуказујунаБалканЕкспрес;надругој,двострукосту
оквируПодземљапродукујесублимниефекаттрипликоване
мрежеозначених,којикореспондирајусаједнимтекстуел
нимпољем.Аипак,порукајејасна:југословенскифилмје
стално репродуковао слике историје, онемогућавајући по
пулацијиданаправиразликуизмеђуфикцијеистварности.
АкцијаЦрногиреакцијаМарканаснимањусуцентралнеза
овупоенту:сећањана„представљену”реалностсусличне
филму„инспирисаном”овимдогађајима.Самипротагони
сти,историјскаудаљеност,вештапропагандаиљудскасу
јета,чиненемогућимчакиглавнимучесницимаданаправе
разликуизмеђуистинеирепрезентације,иакосуонекило
метрима удаљене.23Уз то, гледалац коме је познатБалкан
Експрес, посматра слике које су интензивно инспирисане
југословенскомфилмскомисторијом.Усуштини,Кустури
ца иКовачевић сугеришу да је избављење из репрезента
цијскогкругапрактичнонемогућеидаје„право”значење
догађаја,акоуопштедоступно,врлотешкоспознати.Исто
времено,онистављајуисамоггледаоцаурепрезентацијски
круг,чинећипредстављањењеговеисторијеистовременом
инеодвојивомодисторијејугословенскогфилма.24

Реинтерпретацијакаорефлексивност

Интензивнозанимањезамеханизмеполитичкеманипулаци
је,којејевидљивоуПодземљу,кулминираусценамапосета
МаркаиЦрногснимањупартизанскогспектакла.Кустурица
намнудисофистикованоразматрањеуметностиполитичке
пропаганде,којапажљивомешалаж,истинуиполуистину

23МаркоиЦрнипосећујуснимањеодвојеноиподразличитимоколности
ма.Овајдругијепотпунонеспособанданаправиразликуизмеђуфил
маиреалности,поштојепровеодвадесетгодинаподземљом.Сдруге
стране,иакочланелитекојајеорганизоваластално,послератнопрису
ствоДругогсветскогратауразличитимформама,Маркојеипаксклон
дазаменистварностификцију.

24Листа филмских претходника који су се бавили забуном која потиче
оддвострукостиизмеђуфилмаистварногживотаједуга,укључујући
Бастеракаодетектива,Булеварсумрака,АмеричкуноћиИнтервисту.
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до тачкеинтелектуалнеисцрпљеностионихкоји сумани
пулисани.Алиоваизоштренаидеолошкакритикајенераз
двојно измешана са задовољством, које доносе урнебесни
заплетииредитељскомајсторство.Каопрецизануметник,
Кустурица ужива у развијању потенцијала позајмљених
филмскихтекстова.Иакопонекадврлократки(штојенео
пходно пошто их има много), ова позајмљивања су ретко
остављена да неспретно висе у ваздуху, као обичан доказ
редитељевогпознавањафилмскогнаслеђа.Уместотога,они
играјуважнуулогууразвојузаплетаилибогатогасоција
тивногпољаствореногокоњега.Њиховафункционалност
постајеусловњиховевидљивости.

Кадихгледалацједномпримети,овезначењскецелинезах
тевају паралелно процесуирање. На једном нивоу, онe су
интерпретиранeувезисаосновнимтекстомПодземља,ана
другом,онe сууоченeиупоређенeса „оригиналом”,фор
момкојапостојипретога,којегледалацможе,аинемора
дасесећа.Такојезначењедокогагледалацдолази(којеов
деразумемокаоафективнозначење),формиранонаоснову
триосовине.Докреагујенапосматранитекстусветлуод
говоранатексткогсеприсећа,акоиматоискуствоилипре
познајереференцу,онразвијатрећеконцептуалнопољеиз
релацијевећапстрахованихзначењаформираногнаоснову
првадвапоља.

СледећадвапримерапоказујудокогнивоаКустурицапоја
чавањиховомеђусобнодејство,крозпажљивопостављање
увремену.Првијепозајмљенизнемогфилма,изКитоно
вогКолеџа(College,1927).Каонајбољистудентгенерације,
Кеатондржиговорнацеремонијипроглашењадипломаца
назван „Проклетство атлетике”.Публика се састојиуглав
ном одњегових вршњака, који више воле спортисте него
књишкемољце(каоштојеКитон),докизањегаседепро
фесори,којивишеценеоданостзнању,негофизичкуспрем
ност.Подељеностизмеђуоведвегрупејеврлојасна(изузев
Китоновемајке).Усендвичуизмеђуњих,Китонјеокренут
студентимакојисупротивњега,докгапрофесориупотпу
ностиподржавају,алинемогудавидењеговолице.Убрзо
поштозапочнеговор,Китонпочнедасеритмичкипомера
слеванадесно.Двегрупереагујуразличито.Студентипола
коодлазе,доксупрофесоритоликоудубљениуњеговговор,
дапочнудасепокрећууритмуњеговихпокрета,слевана
десноиназад.НоелКеролобјашњаваовајгегкао„вербалну
слику”. Кеатон „повија” (на енглеском sways) публику
својимаргументима,штојеинтерпретацијакојазависиод
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гледаочевогпознавањаенглеског језика.25Кустурицаадап
тираовајгегједнојодглавнихтемаПодземља,односуизме
ђуполова.Нагласаксепомераодкомпетенцијеактеракоји
држиговор,којуКитонстваразасебе,надивљењедискурсу
гомилекојаслуша,прикомепојединацинстинктивнопрати
иучествујеуфизичком(иасоцијативноуемотивномиин
телектуалном)узоркукојијествориоонајкојидржиговор.

Извор дискурса код Кустурице је позоришна представа
СтриндберговогОца, коју су на сцену поставили српски
глумцинанемачкомтокомрата,замешанунемачкосрпску
публику.УдужојверзијиПодземљаовапоставкасепона
вља и после рата. Комад и реакција публике остају исти,
самојејезикнакомсекомадизводисрпски.26Бројтексто
ванакојифилмправиреференцеуовомслучајупојачава
потенцијал за апстрактно значење.Отацпредстављаmise
enabymeПодземља,јеробаоваделаинтензивноразвијају
темувечитеборбеизмеђуполова,поготовозадоминацијуу
породичномживоту.27Сдругестране,поновљенаритмичка,
једноличнареакцијапубликенапретерануегзистенцијалну
кризуликоваукомадујепозајмљенаизКолеџаипоказује
фасцинирану,израженоцентриранунасамусебе,реакцију
публике(иливишихкласа?)набескрајнопонављањесвако
дневне борбе између полова.Кустурица овде користифи
гуративнипотенцијалсвогфилмскогипозоришногизвора
застварањезначења,дабиствориоасоцијативнопољекоје
јеувезисатематскиминтересимаПодземља.28Завршетак
сцене, у којој је приказана представа на немачком, такође

25Carroll,N.NotesontheSightGagin:Comedy/Cinema/Theory,Horton,A.
ed.(1991),Berkeley:UniversityofCaliforniaPress.НијејаснодасуКеро
ловитерминипогодниуовомслучају.Кеатонпомера(sways)онекојису
већубеђениувредностњеговихаргумената,анекиодвеликодостојника
сеизгледапомерајудабивиделињеговолице,кадаонпочнедасепо
мера.

26Каошто јетоексплицитноназначеноуПодземљу,некиглумцииин
телектуалцисубилисмакнутипослерата,збогтогаштосуглумилиза
Немцетокомокупације.Али,комунистичкевластипостављајуистико
маднасцену,аглумакојајеуједномпериодубилакажњивасмрћу,у
другојситуацијипостајесредстводруштвенепромоцијеипрестижа.

27Крај Подземља је виспрена потврда Кустуричине (и Ковачевићеве)
оданостиоваквојврстигенерализације.Послепуногкруга,свесенанеки
начинвраћанапочетакинанелагодну,алиикомичнукоегзистенцију,
условљенублискимфамилијарнимодносимаифлуктуирајућоммрежом
жеља.

28НајдужаверзијаПодземља је јаснијаупаралелном,сталномснимању
једногтеистогпартизанскогфилма,намењеногзаприказивањенижим
класама,саперманентномпоставкомвисокопарногкомадазавладајућу
елиту.Овојејошједанкоментаројугословенскимкомунистимаињихо
вомусвајањуживотногстилапретходнихвладајућихкласа,штојебило
противноофицијелнојреторици.



148

САША МИЛИЋ

служидапокажелакоћускојомсеКустурицапребацујес
једног на други филмски (и позоришни) модел, у оквиру
компактненаративнецелине.Поштојеискористиовизуелне
потенцијалевизуелноггега,пародирајућимелодраматични
текстироничниминтонацијама,онбрзостварахаосусти
луХичкоковогфилмаЧовеккоји јепревишезнао (1956)и
раствараапстрактнеконотацијетекстауанархијимасовног
хаотичногкретања.

Пажњапосвећенарелацијиизмеђуформалнихелеменатаи
реторичкогпотенцијалаКустуричинихпрототиповауПод
земљу видљива је у још једној краткој сцени. Вера, жена
Црног,умиреубрзопоштосилазиподземљусаанонимном
масомисвојомпородицом,посленемачкогнапада.Њуигра
МирјанаКарановић,глумицакојајетакођеглумилаупрвом
канскомКустуричиномпобеднику,филмуОтацнаслужбе
номпуту.Уњемуонаиграсличнуулогумајке,којајестуб
њенебосанскепородице,докјеотацпослатузатворнане
колико година због политички неодговарајућих примедби.
КаоиуПодземљу, онапролазиизмеђуСцилеиХарибде,
покушавајућидапосвакуценуспасипородицу,докморада
себориисамужевљевомневерношћу.Овајразвијенмотив
позицијенесебичнемајкеупатријархалномдруштвунаиз
гледможедаподржикритикеКустурицедаоннијеспосо
бандаоформинетрадиционалнеженскеликове.Ипак,ови
филмовипредстављајујасноуказивањенатешкупозицију
женаупатријархалнимпородицама.Загледаоцаупознатог
сајугословенскимфилмом,јасноједаобаоваликакојеигра
МирјанаКарановићуказујунаПетријинвенац,филмкоји
јережираоСрђанКарановић1980.године.Уњему,Мирјана
КарановићјеПетрија,српскасељанкакојаидекрозживот
санеуморнимдухом,упркосразочарењимаинеиспуњеним
очекивањима. У свом животу Петрија је имала три чове
каидвадетета.Првоумиренапорођају.Овоседешавау
традиционалномсрпскомсељачкомдомаћинству,где,про
теранауспремиштежита,онарађадечака.Остављенаса
ма,неупућенаодсвоједоминирајуће,љубоморнесвекрве,
онасеборинаподукрозврлотежакпорођај,данакрајуне
бипресекла пупчану врпцу,што је узроковало смрт дете
та.КустурицаадаптираовусценууПодземљу,али,уместо
изолације,Вера рађа дечака на дну степеница које воде у
склониште.Овогпута,детепреживљава,алимајкаумире.
СампорођајјетежаккаоиПетријин,алидокПетријалежи
непокретна,испруженанаподу, удугом,болномкрупном
кадруКарановићевекамере,КустурицапојачаваПетријино
страдање,представљајућигакаовожњуролеркостеромниз
степенице, у крупном плану, овог пута праћеног камером
држаном у рукама. Интертекстуалне референце и заплет
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Подземљазаједнодоприноседапосматрамоовусценукао
опистешкогтретманакомсуизложенеженеутрадиционал
номсрпскомдруштву.

Крај ове врло кратке сцене поново показује Кустуричину
склоностбрзимпроменамаизмеђуњеговихфилмскихмо
дела.ДокВерагледасвогноворођеногсина,идокјеочи
гледноврлоблизусмрти,светлокојепроизводибицикл,чи
јепредалеокрећуанонимниљудиумрачномподземљу,из
ненадајеосветљава.Онаизговараречиизједногоднајпо
знатијихпартизанскихспектакала:„Акомисенештодеси,
некасезовеЈован”(публиканаравнознадаћеонаумрети).
Кустуричинодостигнућеовдележиутомекакоглаткоспаја
формалнеодликекадра,сатематскимконотацијама,ствара
јућиуејзенштајновскомсмислуконтинуиранипокреткоји
везујекомплекснепроцесезаједно,такоохрабрујућигледа
оцадастворивишестранузначењскуцелину.Гледалацкоји
нијеупознатсапризванимтекстовимапратидинамичну,па
жљивопостављенусцену,којазначајноунапређујезаплет,
одводећиједанодглавнихликоваиз,идоводећиновилику
причу.Али,новадимензијасеотварареференцомнатмур
ни, реалистичкиПетријин венац, тако повезујућиВерину
иПетријинусудбину,аондаизненаднопребацујућитекст
у хипермелодраматичан и тако неизбежно ироничан тон
партизанскогспектакла,ињеговувезусаживотомуподзе
мљу.Истовременапрецизностиснагадоприноселаконском
ефекту,импресијиразрађеностиупркоскраткоћисцене.

Гледалацупознатса југословенскимфилмомјетакоокру
женликовима,ситуацијамаидијалогомпреузетомизмно
гобројних,углавномјугословенскихфилмова,почеводпар
тизанских спектакала,филмова урбаног отпора, лаких ко
медија,филмованосталгијеицрнихкомедија.Подземљеје
компендијум који садржи референце на све југословенске
филмскежанровемејнстримаинамодернистичкифилм,та
копокривајућињеговупедесетогодишњуисторију.29Може
сеусловнорећидаПодземљепостајефилмбезсубјекатаза
несубјекте, онацијиизграђенојна текстовима,о заједни
цикојапостојионолико,коликојојтоомогућујуњенитек
стови. Анонимне страсти, инстинкти и манипулације, ви
шенеголикови,постајуснагекојеобликујунаратив,каои
југословенскуисторију.

29ИзузевКустуричинихфилмова, филмови на које он прави референце
сууглавномонипроизведениуБеограду.Истина,ониипредстављају
окополовинецелокупнепослератнејугословенскепроизводњеиграног
филма,абилисуиврлопопуларникодјугословенскепубликеинајпо
знатији ван граница Југославије. Без обзира, Кустуричин избор јасно
указујенањеговефилмскепреференце.



150

САША МИЛИЋ

КустурицазумирафокусуПодземљунафилмкаокруцијал
нимедијумзастварањенационалногнаративногпростора,
уочљивокористећидокументарнекадровепарадесапросла
веПрвогмајаодржанеуБеограду.Гледалацвидипоређане
кадровеписмамиразавољеногТита,затимпрвогјугосло
венскогпутничкогаутомобила–фићеиондаАвалафилма,
главне државне компаније нове југословенске послератне
филмске индустрије. Ово појачава смисао Кустуричиног
схватањаважностијугословенскогфилмазапослератнеко
мунистичкевласти.Кустуричинапозицијаје,нанекиначин,
билапривилегована.Умоментимакрајњегхаосаиколапса
националногидентитета,механизминационалнерепродук
цијележалисуогољенисвојимфункционалнимколапсом.У
послератномпериодујугословенскифилмјебиоомиљени
медијум националне педагогије у вишејезичној, вишекон
фесионалној,полуписменојземљи,учествујућиупроцесу
у ком суљуди истовремено били „објекти” те педагогије,
алии„субјекти”процесаозначавањаипроизашлогпросто
ранације.УсцениВеринесмртикојусмоописали,затворе
напопулацијапроизводиминималноосветљењеокрећући
педалебициклакојистојиуместу.Светлосткојачкиљииз
лампе бицикла подсећа на светлост која долази из филм
скогпројектора.Анонимнапопулацијатакоибуквалноузи
ма учешћеупројекцији (алинеипродукцији) бескрајног
кругаслика,истовременобивајућињиховајединапублика,
позајмљујућисвојеемоције,каоифизичкуснагу,одржању
политичкогсистема.

УЈугославијијенационалнопитањебилокомплекснијене
гоштојетонационалнипросторједненације,којије,бар
у националном дискурсу, већформиран и наизглед једин
ствен.Пројектованојединствоједаклебилокомпликовано
чињеницом да је сама (југословенска) нација била саста
вљенаоднеколикоразличитихнационалностиса,накрају
крајева, некомпатибилним типовимаформације национал
них простора,што је неизбежноимало политичке импли
кацијенавећинационалнипројект.Усвомстраственоми
огорченомфилму,Кустурицанакрајукривикомунистекоји
су„отели”југословенскуидеју.Накрајупостајејаснодаих
онне криви за иницијацију националногпедагошког дис
курса,већзбогтогаштосутоурадилилоше,такодајена
крајуонизгубиосвојувременскукомпонентуипостаокрај
ње понављајући, досадан, предвидљив и некохерентан са
закључцимакоје јестановништвомоглодаприкупиожи
вотуванграница„испричаног”националногпростора,гу
бећисвојепродуктивно,какобигаБабаназвао,„двоструко
време”,такотерајућинародеЈугославиједапроведудекаде
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уподземљу.30Развијајућиовуидеју,сликеизјугословенских
филмова постају свеприсутне и неодвојиве од историјске
репрезентације.

Питањеувезисаалегоријскомснагомфилмајошувекоста
је:јелиПодземљесамоглобалнаметафораорелацијамау
Југославији,њеним комунистичким вођама и развоју спе
цифичнекултурекојајеслужилањиховимпропагандистич
кимциљевима?Другимречима,далифилмзаузимаспеци
фичнију позицију у односу на југословенско национално
питање и југословенске ратове око наслеђа 1990их? Јесу
ли Марко и Црни уопштени примери највиших југосло
венскихкомунистичкихфункционера,илибисмомоглида
приближније одредимо њихову националну афилијацију?
ОнисубилиближевиђеникаоСрби,иликаоСрби(Марко)
иЦрногорци (Црни). Још важније, једна од главних тача
кањиховогмеђусобногодноса једаприкажеразликукоју
супремаТитовомрежимуиспољаваледве секције српске
владајућеелите,узависностиодњиховогурбаног,илиру
ралногпорекла.Маркојељигавиинтелектуалац,докЦрни
служирежимуверно,безпитања.Јошједномоваособина
везујеовогдругогзаРанковића,којије,наводно,остаове
ран Титу до његових последњих дана на власти. С друге
стране,онможебитивиђеникаоархетипСрбаизКрајине
иБосне.ОнисунајжешћеподржавалиТитазавремењегове
власти;многиодњихсунаправиликаријерекаоофицири
ЈНА,каонаставакњиховератнеулоге,кадасубилипартиза
ни.Порекломизнеразвијенихпланинскихподручја,њихов
главнипутдруштвенепромоцијесубиливојскаиполиција.
ЊиховалојалностТиту јебиланеупитна;кадгод јебиоу
опасностимогао је да рачуна нањихову подршку.Титова
сликанасатукојиМаркодоносиЦрномкаонаградуштоје
годинамадржаонародпослушним,била јепромовисанау
послератној Југославији као ратна сликаТита изњегових
победничких,славнихподвигауБосни.Црнијеодушевљен
несамоТитовимличнимгестом,већисамомсликом,која
призиваносталгичнеемоције.Уствари,уразличитимпри
ликамаонкористиицрногорскиакцент,каоионајспецифи
чанзаСрбеизКрајине.

Кадједномизађенаповршину,фрустрацијанакупљенато
комгодинапроведенихуподземљуексплодира,иЦрниузи
маулогуартиљеријскогкоманданта.„Распамети”,речикоје

30„Двоструковреме”сеовдеодносинапотребуинкорпорацијеистовре
меногпросторанацијеунационалнипросторконструисанкрознара
тивнуборбу. ЈугословенскинародуКустиричиномобјашњењу јебио
„објект”, адамуникадниједозвољенодапостане „субјект”процеса
означавања,штосезавршилокатастрофом.
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користидабинаредиотоповимадапуцајунаневидљивог
непријатеља,јенаводноизговориогенералМладић,коман
дантвојскебосанскихСрбатокомратауБосни.Спочетка,
непријатељ је невидљив, а касније неважан. Главне поен
тепричесетичурелацијауоквируједнеодгрупаусукобу
(илиулогеснагаУједињенихнација),пренегообјашњавања
динамикеконфликта.Кустурица јеизгледабиоопрезанда
скоропотпунооставиБоснуизванописаногконфликта,зна
јућизакомплексносттетемеутовремеиполитичкиреле
вантнизакључцикоједоносиоратуодносесемногочвршће
насрпску,негонадругејугословенскеетничкеиполитичке
снагеиучеснике.31

ДокМаркоиЦрниперсонификујунеуспехсрпскихлидера
даураденештодоброзасвојнародподТитовимрежимом,
ликИвана,Марковогбрата, јебиоуглавномостављенван
критичкогразматрања.Онједобродушанмлађибрат,који,
усредиштуперманентногхаоса,одбијадавидиљудеона
квимкакви јесу, окрећући сеживотињама за својеживот
несапутнике.ИмеИванјепонекадповезаносакатоличким
крајевима,докјењеговеквивалентЈованчешћекоришћен
кодправославнихСрба.Али,поредименаЈован,иИванје
уупотребикодСрба,мадаређе.ИвановодноспремаЈуго
славијијејединствен:онсеубијаодплачазаземљомкоју
је одавнонапустио.Његоваоданостнема граница, алион
успевададелујетекнакрају,убијајућисопственогбратакад
јесвевећотишлодођавола.Текнакрају,послесмрти,он
проналазимируимагинарнојЈугославији,напарчетуземље
којепловинизДунав.Иванможебитивиђенкаодоброми
слећиЈугословен,некокобимогаобитиСрбин,илиХрват,
аликонепружаништасвојојвољенојземљи,осимдобрих
жеља.Онјесталнопаралисан,неспособандаделује,јерби
тоодњегазахтевалодаупрљаруке.Ионостајесталнопо
страни.Сдругестране,онбимогаобитиСрбинкојисвојим
именомипонашањемпоказујенеизмернужељудасепре
мостеразликеизмеђуњеговеидругихнацијауЈугославији,
некокојеоданјугословенскојидејибезобзиранацену,ко
неживиустварности,каонекоконесхватадаЈугославија,
каквајебила,неможедапонудитрајнимиристабилност
његовојпородициињеговимживотињама.

31Најдужа верзијаПодземља задржава више симетрични заплет, у ком
свакајугословенсканацијаимасвогпредставникаукорумпираномвођ
ствуземље.УњојсуТомислав,ЈанезиМустафапроминентнијинего
украћимверзијама,поредМаркаиЦрног,алиистотоликоопортуни
стичкиикорумпирани.КраћаверзијаПодземљауглавномелиминише
овесцене.Ипак,ликовикојипредстављајуХрвате,СловенцеиБосан
скеМуслиманесу,донекемересувишно,присутниукраћимверзијама
филма.
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Подземље тако изгледа као да изражава несавршени ам
бигвитет, што га чини додатно интригантним. Кустурица
и Ковачевић су можда овде пошли различитим путевима.
Каоштојепоменуто,осталичлановијугословенскогруко
водства,поредМаркаиЦрног,постојесамокаофантомиу
краћимверзијамаПодземља.Онисепојављују,алињихове
улогесукрајњетривијалне,недодајућиништаономешто
можемодазакључимоизпонашањаМаркаиЦрног.Онису
слаборазвијени,остацидругачијеграспореда,којијегледао
наЈугославијуизапстрактнијегугла.Оноштоимамоједа
јеКустурицадефинитивнопомериофилмвишенасрпску
странугледишта,незатоштојезаузеопросрпскупозицију
увезијугословенскекризе,већзатоштокрозбогатствоалу
зија,изборглумацаилокација,оннудинештоштоизгледа
каосрпскаперспективанапедесетгодинаисторијеподТи
том ињеговим наследницима.Ово болно преиспитивање,
којезахтевадасеспознаилузорноствластитихснова,сико
фантскопонашањеикорупција, јевећпостјугословенски
процес.Гледаоцикојијошувекосећајудајекомунистичка
Југославија(јединакојусуонимоглидазнају)биланајбоља
одсвихмогућихсветова,морадасматрајудајеПодземље
дубоко узнемирујуће. Значи, јако незадовољство у филму
јеиспољенонепремадругимнацијамау Југославији, већ
премаТитуикорумпиранимсрпскимполитичаримакојису
служилиуњеговомрежиму.

УПодземљумивидимовишеНемацанегоХрвата,Мусли
мана,АлбанацаилиСловенаца.Овоуказујенаодлучујући
и проблематични однос између Срба и Немаца током 20.
века.Својомвојномиекономскоммоћиувекнахоризонту
(илиуБеограду),Немциимајујединственоместоусрпском
националномнаративу.Тонијеједноставнастваранимози
тета, то је пре амбивалентна комбинација дивљењањихо
вом технолошком умећу, организационим способностима
ибогатојкултурнојтрадицији,инеповерењазбогдубоких
ранакојесуначинилинаБалканутокомдваекспанзиони
стичкарата,којесуводилиу20.веку.Тојеједанодразлога
задугупарадузлихнемачкихофицираупартизанскимрат
нимфилмовима, које пародира ликФранца (други је, као
штоПодземљесугерира,тражењежртвеногјарцаодстране
комунистичкихвласти).32

32Оваопсесијанијенеопходноједнострана,иакојеулогаНемацаусрп
скојнационалнојсвести,наравно,многоважнија.Можемосе,напри
мер, сетити ерупције задовољства после пада Београда уФассбинде
ровојЛилиМарлен.Касније,можеселаковидетинегативанставпрема
Србиматокомјугословенскогконфликта1990ихуНемачкојипосебно
унемачкиммедијима.ПоделаНемачкеикомунистичкаЈугославијасу
изгледапокрилинепријатељстваитензијекојипотичуизпрвеполовине
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РефлексивностПодземља уводи југословенског (или срп
ског)гледаоцаупроцесрекреацијетокаисторијскихиску
става,некаоpostfactumапстрактногзнања,већкаоосетил
норазумевање,којеиспитујеиреинтерпретираузрокетра
гичне савремености.Ако тражимонекефилмске претход
нике,можемоихсигурнонаћиуфилмовимаИталијанског
неореализма.КаоиПодземље,онисусејавилиодмахпосле
националнепропасти,тражећињеговеузрокенесамоума
нипулацијамафашистичкогрежима,већиупоткупљујућим
задовољствима италијанских предратних филмова. Ипак,
мењање историјски доминантног представљачког оквира,
безослонцанањеганаједанилидругиначин,јерадикална
сугестијакојаможедаотуђисамоггледаоцакомејенамење
на,безобзиранаспремностфилмскогствараоцадаприхва
тирадикаланприступ.Тако,мелодраматскаимагинацијави
дљиваунеореалистичкимфилмовима,несамокодДеСице,
којапотичеизпредратногиталијанскогфилма,заменилаје
буржоаске вредности 1930их свакодневним сиромаштвом
каообјектомглорификације.Једанодглавнихпроблемаса
којимасесуочионеореализам,биојекакодостићикритич
кудистанцу,ненегирајућиемпатију,којусуИталијанисма
тралинезаменљивомзафункционисањехуманогдруштва.
Експлицитно,растућезанимањезаулогумедијаудруштву,
видљивоодКрадљивацабицикла(Ladridibiciclette,ДеСи
ка(DeSica),1948),билоједеоовогрефлексивногнапорако
јикулминирафилмовимакаоштосуНајлепша(Bellissima,
Висконти (Visconti) 1952) иБелишеик (Lo sceicco bianco,
Фелини,(Fellini),1952).Фелинијепостаоглавнипротаго
нистаоверефлексивнетенденције,закаснелопроглашавају
ћисмртИталијанскогнеореализмауСлаткомживоту(La
dolcevita,Фелини,1960),филмуоснимањуфилма,даби
завршиоусолипсистичкомобјашњавајућемкругуу8½(Фе
лини,1963).МожесевидетиодаклеКустуричинафасцина
цијањеговимрадом.Нијетосамобарокнасликасветакоју
јествориоредитељдемијург,каоштосепонекадпоједно
стављује.Питањеироничнедистанцекоја,саједнестране,
не скреће у неангажовани самозадовољни цинизам, док
садругестраненедозвољавагледаоцудасефузионишеса
другим,доминирањеговимфилмомипосебноПодземљем.

Италијанскомфилмујетребалодвадесетпетгодинадаби
сеокренуодиректномиспитивањуболногисторијскогпе
риодаДругогсветскогратаидотогвременаогорчености
морална нелагода уИталији су, можда неизбежно, стекле
носталгичне тонове.Кустурица је дотле стигао запет, иа

20.века(баруНемачкој),алипослекрајаХладнограта,онисупоново
дошленавидело.



155

САША МИЛИЋ

кокористећиалегоријскеструктуредаублаживрлоконтро
верзнетачке.Онсвакаконијеносталгичан,алијепроблем
сакојимсесуочиодокјеправиофилмпослеврлократког
временскогпериодаделомбио,какодабудекритичан,без
негацијецелогживотакојијенеководиоутовремекаопо
грешног. Кустуричина позиција уПодземљу изгледа тако
каоданијемогућепочетиодапсолутненуле,каодасени
штаниједесило,узимајућисамодобрелекцијепослепост
фактумразмишљања.Овојемождаслабост,алиупоређено
сацеловитимкритичкимнапономфилма,тојепокушајис
купљењаискромностикојинебисмеодабуделакоодбачен.

Овојеможданачиндасеобјасненекетензијекојесемогу
осетитиизмеђусценаријаифилма.ДокјеКовачевићувек
тежиојасним(иакокомплексним)етичкималегоријама,Ку
стурицајевишефаталиста,покушавајућидаразуме,колико
идаосуди.Овосеможеосетитиустилистичкизначајном
тренутку:Марко,садаважниполитичар,прималитерарну
наградузасвојепесме.УпратњисвојеженеНаталије,окру
женнајближимсарадницимаипријатељима,ондржиговор,
рецитујућисвојенеискрене,патетичнестиховеневидљивој
публици.Убрзани ритамфилма се успорава и у тренутку
предаха,југословенскигледалацизненадапрепознајенеса
моречи,илиМарковусличностсаједнимодмногобројних
лауреата једне од многих књижевних награда, већ модел
описивања типичан за југословенску телевизију 1960их
и 1970их. Хијерархија застава пажљиво распоређених у
просторукадра, дахозбиљностии самозадовољстванаиз
гледопуштеногдруштвауспаваногкредитимасазапада,и
успаванкамарецитованимсваковечесанационалнетелеви
зије,постајуодмахпрепознатљиве.Гледалацсетаконала
зиупозицијикојуописујеПолРикер: „Рефлексија је чин
окретања према себи којим субјект схвата у тренутку ин
телектуалнејасностииморалнеодговорности,уједињујући
принципоперацијамеђукојимајерастворенизаборављана
себекаонасубјекта”.33

Истовремено, тај тренутак јасноће најављује гледаоцу не
могућностспознајесебесамогисвојеисторије,безиспи
тивања улоге наратива идентитета у својој конструкцији.
Другимречима,чакиакобисесубјектодрекаосвојесубјек
тивноститокомовогпроцеса,чинрефлексијеисторијских
догађајаиучесника,којисуудаљениувременуипросто
ру, постаје потврдањеговог постојања у времену. Сходно
томе,овасценасеможетумачитикаопојачанакритикапо

33Ricoeur,P.OnInterpretation,in:PhilosophyinFranceToday,ed.Montefoi
re,A.(1983),Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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литичкеманипулације,иакоКустурицаистовременоуводи
другачије импликације.ДокМарко рецитује риме о ветру
којиносилишће,такоизражавајућитугузаодавнопочив
шимратнимдругоминароднимхеројем,Црним,звукветра
доносилишћепредкамеруиКустурицапретвараМаркове
речи уживот.Иронија није уперена само према политич
кимманипулаторима,илипремаупотребљениммедијима:
окрећесепротивсамогтекста.Упоређенасаискреносрећ
нимдечјимгласовимаизхоракојипевапесмезахвалности,
мироблачногоктобарскогданауБеоградупрожимадогађа
је.Иронијауовомтренуткугубисвојуоштрицу.Изаиста,
гледалацкојијепроживеопослератнегодинејугословенске
историје почиње да цени ових неколико тренутака јасног,
видљивогмира,иначеокруженманијачкимритмомисториј
скихдогађаја,каомирнулуку,безобзираколикоилузорну
икраткотрајну,мождачакивреднијузатоштојетаква.34У
Подземљуимамноготренутакакојифункционишунаслич
неначине,покушавајућидаоценеиповратеоноштоможе
битивраћено.Кустурицакористирефлексивностнаначин
којијевишеодсталне,испразнесамореференцијалностина
површини,којадобесвестиалудиранасвојуартифицијел
ност.Ослобађасереалистичкерепрезентативности,алине
иреалности.Поврхсвега,радијенегодадиректнонамеће
узакпогледнатошта јереалност,илишта јебила,филм
отварапросторзагледаоцадаизградисветовекојиодгова
рајуњеговиминтересима,нудећислободуизадовољство,а
истовременоиинтелектуалнуавантуру.
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THEUNDERGROUNDANDITSCONTEXT:

HISTORYOFYUGOSLAVIAASAHISTORYOF
YOUGOSLAVFILM

Abstract

The Emir Kusturica’s film appeared in 1995 and immediately it
stirred spirits. After winning the Golden Palm in Cannes, an even
moreinflammabledebateensued.Notonlyfilmprofessionalsbutalso
philosophers,cultureworkers,politiciansjoinedthedebate.Itspilled
over to the countries of the west as well, and in the meantime the
filmhasgainedpopularitywiththeaudience,whichraisedthestakes
inthepublicdebate.Thispaperpartlydescribesthecourseofdebate
developmentandlaysoutseveraldifferentviewerstandpointswhich,
dependingonthecontextthevieweracknowledges,openupanumber
of political and also cultural issues regarding history ofYugoslavia.
Themostaccessiblelevelisthelevelofmelodrama,comprehensibleto
viewersallovertheworld.Also,thereareissuesrelatedtocommunist
ideology in a multinational country and the role of the Communist
Party.Themost intricateandalsomost importantonesaretheissues
regarding the film role in the history of Yugoslavia, its ideological
positionandthemannerinwhichthefilmwasusedtomanipulatethe
masses,being themostpopular, influentialmediaavailable towidest

public.

Keywords:Kusturica,context,nationalism,politics,culture,
Yugoslavia,cinemahistory


