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Слика Срба у америчком играном филму 

од почетка ере звучног филма до распада 

Југославије: 1927-19901 

Апстракт: У члаю<у се, анализом садрЈ,саја америч1шх играних фил

лива насталих 1927-1990. године трага за сликом Срба која преовла
дава у аллеричкој јавности. Утврђено је да постоје многе предрасу

де, нетачности, неоправдана уоп~итавања и произвољтюсти, lfoju су 
уграђени у генерално негатива,-~ стереотип о српскш,t народу. Узроци 

се могу видети у специфичном систему вредности и друштвеној 

структури у САД, те у историјски,н околности.ма и политичким по

требалш. 

Када је брод "Mayflower" 1620. године допловио у Плимут, Масачусетс 
(тада New Eпglaпd), носећи у себи 102 оснивача прве сталне насеобине на се
верноамеричком континенту, углавном пуританце, познате као "Pilgriш Fatl1ei-s", 
с њима је на тај континент стигао и нови систем вредности: ,,Протестантска 
учења су величала брак и истицала богоугодно ст пословног живота ( .. ,) по
пуларна нарочито у домовима властеле, ситних сељака и занатлија. "2 Они који 

су стаШiо стицали капитал, штедели и имали велики пород, веровали су да на 

њих исијава "Божја милост". Музика, плес, коцка и све што се сматрало "нечи
стим" били прогањани као нешто што само омета човека у служењу Богу и 
наводи на грех. Нарочито су у том прогону учествовали калвинисти, 

Најречитији пример пуританизма била је тадашња колонија Nc,v Eпglaпd: 
"Каснији прикази пуританске колоније обично описују рани Масачусетс као 

1 У раду сам често био у ситуацији да Србе "препознајем" у Југословенима или Мар
шовијанцима, за шта су ми критеријум били: лично име, земља, језик, вероисповест, тс, у 
једном случају (,,То Live And Dic In L. А.") и порекло сценаристе, тачније податак даје један 
од главних јунака његов алтер его, док је у другом то био оригинални либрето оперете, који 
је прошао више кинематографских измена (,,Мегrу Widow"). Будући да се и даље снимају 
филмови у којима се Срби појављују као злочинци или као међународни терористи, сматрам 
даје третман Срба од 1990. године наовамо посебна тема, која заслужује засебну и детаљну 
анализу. 

2 Џорџ Ма~юли Тревељан, Друштвена историја Енглеске, Београд 1982, 170 (у даљем 
те1ссту: Тревељан,Друштвена историја Енглеске ... ). 
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екстремну теократију"3 у којој је "законом била прописана глоба за оне који нс 
долазе у цркву."4 Кромвелова Република је обуставила исељавање пуританаца. 

Одјек покоља католика и гушење отпора кланова Ирске и Шкотске осетио се и 

у Америци. Мериленд, основан 1632. године као католичко склониште, пора
зили су протестанти 1655. године. По попису из 1780. године, америчку по
пулацију јс чинило: 2,5 милиона протестаната (конгрегационалиста, еписко
палиста, холандских и немачких реформиста, презвитеријанаца, баптиста), 

56.000 католика и шест хиљада Јевреја. 
Од 1848. године мења се конфесиона слика. У "Години велике глади" 

милиони Ираца, католика, насељавају САД. Због сталних ратова против Аустри

је, досељава се велики број Италијана. Крајем XIX века, у новом таласу ими
граната, са Русима, Пољацима, Немцима и Италијанима, досељавају се и Срби 

из тзв. првог таласа српске имиграције. 

Пошто ес не налазе на списковима досељеничких етничких група у позна

тој литератури, може се претпоставити даје њихов проценат, у односу на оста

ле, био мали, али нипошто нс безначајан за демографску слику српског народа. 

Највећа концентрација Срба је, као и данас, била у државама Илиноис, Пен

силванија и Њујорк, тј. у градовима Чикагу, Кливленду и Питсбургу. У Пен

силванији је (1880-1900) излазило педесетак гласила на страним језицима, од 
тога више од половине на словенским! 5 Имигранти су се осетили потпуно 

дезоријентисани у сусрету са индустријским друштвом, јер "многи досељени

ци су били неписмени и привикнути иа крајње низак животни стандард; нису 

имали никакво искуство са било каквом формом демократије".' С друге стра

не, ,,староседеоци", који су на њих вршили притисак, ,,захтевајући да се што 

пре асимилишу ... су изгубили из вида разноврсност култура и нису признава
ли чињеницу да се амерички живот може обогатити очувањем многих досе

љеничких традиција и начина живота".7 Треба додати и да је "проценат [злочина] 

међу имигранте ком децом био већи од националног просека". 8 

Јавио се страх од словенско-италијанског мора, тј. најезде католика и 

православних. Формирани су савези "нативиста", пребијање имиграната било 

је редовна појава. Придошлице, међу њима и Срби, често изван синдиката, без 

елементарног знања енглеског језика, нису могли да се изборе за своја права, а 

радно време је трајало и по шеснаест часова дневно. Истовремено, страх од 

3 Philip Jenkins, А Hist01y ОЈ United States, New York 1997, 32 (у даљем тексту: Jenkins, А 
Histmy ... ) 

4 Трсвељан, Друштвена историја Енглеске .. 170. 
5 J~nkins, А Hist01y, .. 246. 
6 Исто,_172. 
7 Hcnri Bcшford Parks, fstOl·ija SAD, Beog1-ad l 985, 485 (у даљем '1:'еI<сту: Parks, Istoгija 

SAD ... ). 
8 Исто, 484. 
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необичних "иновераца" имиграната поткрепљиван је и бројкама: 1790. године 
САД је настањивало 75% германско-келтског становништва, а 1920. године њих 
42,7%! Сродници отаца америчке нације постајали су мањина у сопственој зе
мљи. Због тога је 1921. године уведен закон о ограниченом усељавањ у. ,,Широм 
отворена капија" је, због смањене потребе за индустријском радном снагом, услед 

све шире употребе еле1сrричне енергије, затворена.' Бити White-Anglo-Saxon-Pro
testaпt (WASP), упркос промењеној демографској слици, те извесног издвајања 
даровитих појединаца словенских емиграната на друштвеној лествици САД, оста

ло је основна квалификација за добро образовање, угледан college, брзо напредо
вање у служби и претендовањс на највише функције у земљи. Сви председници 

САД били су WASP, осим Џона Кенедија, католика ирског порекла. 
Што се Срба тиче, по подацима из 1960. године, они од 1,2 милиона Ју

гословена чине само 15% ( скупа са Црногорцима и Македонцима) док су 50% 
Хрвати, а чак 35% Словенци. То значи да у САД Срба, Црногораца и Македона
ца заједно има око 180.000!,о Мада, по подацима часописа српске дијаспоре 

,,Serb Wшld", број насељеника српског порекла у САД је (пре 1990. године) 
300.000-400.000 људи. 11 Тако мали број није невероватан будући да су земље 

Западне Европе и Канада биле и јесу много примамљивије и отвореније за 

имигранте. Томе треба додати и званични амерички податак о 250.000 Аме
риканаца српског порекла, чије досељавање почиње око 1830. године" или 
доцније, у време "златне грознице" четрдесетих и педесетих година 19. века. 13 

Значи, податак "Serb Worlda" обухвата припаднике првог, друтог ( од 1945. го
дине, углавном због политичких разлога) и трећег таласа исељавања ( од 1965. 
године н неуспеха "мини" и "велике реформе" у СФРЈ). Разлике у пореклу 

насељеника у последња два таласа су очигледне: све је више Србијанаца међу 

њима, што се нарочито истиче у последњем таласу 1990-2000. године. Профил 
насељеника ес, у образовном смислу, драстично разликује у односу на први та

лас, јер, након официра и великог броја становника сеоског порекла у другом 

таласу, следи досељавање квалификованих радника и, све више, факултетски обра

зованих, нарочито техничке интелигс1щије (трећи талас) док, током осамдесетих 

година прошлог века, примат преузимају високообразовани имигранти. 

Конфесионално гледано, православних у САД има свега 3% укупног 
становништва (232,000.000 по попису из 1985. године), тј. 4,700.000 "Greek 
Orthodox Religio11" и чланова јерменске и грузијске цркве 14. 

9 Paiks, lstoгija SAD ... 485. 
10 Atlas svijeta, Zagreb 1960, 160. 
11 SегЬ Woгld, Tucson 1989, 23. 
12 Sahian-Ameгicans, Washington 2002, 3. 
13 Migmtions Јп Balkan History, Beograd 1989, 161-162. 
14 Veliki atlas svijeta, Mladiпska knjiga, Lj11Ьljana 1986, 274. 
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Требало би нагласити и генерацијску поделу међу имигрантима. Прв?ј 
генерацији припадају они којн су дошли у САД са 16 и више година. Они КОЈН 
су дошли у САД (пример Стива Тешића) са десет година, убрајају се у другу 
генерацију насељеника, а њихова деца су већ постајала трећа генерација итд. 
Та подела је необично битна,јер се сматра даје земља у којој се дете школује у 
вишим разредима основне и, касније, у средњој школи, она која га обликује као 
свог грађанина. 15 

Ако се изузму ретки из грчке заједнице (неславни председнички кандидат 

Мајкл Дукакис (Michael Dukkakis)) и новији руски лоби наста~ после над~ 
Берлинског зида православци нису значајан фактор на америчIСОЈ друштвеној 

' . . . . 
карти. Порекло, религИЈа, чак и припадност раси, ТЈ. групи народа, одредила ЈС 

њихово место. Не би требало заборавити ни предрасуде. Крајем 19. века ан
глосаксонскајавност се радо забављала вицевима о Бугарима и Пољацима као 
глупим и заосталим. На америчком филмском платну се још није појавио није
дан прави херој словенског порекла. Словени су пре везивани за имена разних 

,,трулих" монархија, а после Октобарске револуције 1917. године често су по
истовећивани са Русима, тј. анархистима, ,,црвенима", лоповима. С падом 
"гвоздене завесе" наведени стереотипи и однос који из њих произлази још су 

се и појачали. 
У том и таквом свету Срби нису могли очекивати толерантан третман у 

друштвеном или културном животу, па самим тим нн на филму. Неколико по
знатих Срба у САД, међу којима су научници Никола Тесла и МихаЈло Пупии, 
писци Стив Тешић (Steve Tesicћ) и Чарлс Симић (Cћarles Siшicћ), екссснаторка 
Хелен Делић-Бентли (Helleп Delicћ-Bcпtley), гувернер Илиноиса Род Благоје
вић (Rod Blagocvicћ) и глумац Карл Малден пре су изузеци који потврђују прави
ло. Срби, као радници, ситни привредници, полицајци и ниско плаћени научни 
радници у својеврсној хијерархији народа која постоји у америчком друштву 
су испод WASP; Wl1ite-A11glo-Saxo11-Catl10lic, Италијана, Француза и осталих 
док се испод њих налазе Индијанци, Хиспаноамериканци, азијски Американ

ци и Афроамериканци. Пошто се однос према Србима, који је заснован на описа
ном историјском развоју, специфичном систему вредности и хијерархији наро
да, није мењао до ратова на тлу Југославије деведесетих година прошлог века, 

наша анализа ће се ослонити на те датости и наведени хронолошки оквир. 

Словенско-грчка судбина 

Расветљавању слике о Србима у америчком играном филму може донекле 
помоћи поглед на слику о "сродним" народима. У даљем тексту ћс ес овде 
номенуте одлике понављати и комбиновати, али he, у сваком случају, пред-

15 Migratio11s Јп Balkan Hist01y, Beogгacl 1989, 159. 
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стављати l(аменс темељце имагинарне слике о Србима. ДаI<ле, реч је о фил

мовима "Zorba Тће Greek" (,,Грк Зорба", 1964) Мајкла КаI<ојаниса (Micћael Ca
coyaпnis), ,,Му Fat Greek Wcddiпg" (,,Моја мрсна православна свадба", САД 
2002) Џоела Цвика (Joel Zwick) и "Deer Huпter" (Ловац на јелене, САД 1978) 
Мајкла Ћимина (Мiсћаеl Ciшino ). Та популарна остварења су поуздани репер 
за причу о Србима, јер имају везе које су у оба случаја конфесионалне (Грци, 
Руси, Срби) или представљају припадност истој групи народа (Руси, Срби). 

Оно што је заједничко и pycI<oj и грчI<ој имигрантској средини је: припад
ност радничкој, тј. ситнопредузстничI<ој средњој и нижој средњој класи. Пра
вославна вера повезана је с великим бројем "бизарности": фанатизам, лице
мерје и алкохолисани монаси у "Зорби", или крштење по православном обре
ду одраслог мушI<арца - WASP "конвертита" у пластичној кадици (,,Му Fat 
Greek ... "). Чудни обичаји оличени су у забрађеним женама које не говоре ен
глески те у лењости, алкохолизму и насилности: пијанчење и инертност рад

ника у "Dcer Huпter", спор рад на жичари за дрва због Зорбе (Апtlюпу Qui1111), 
којије потрошио Басилов (Аlап Bates) новац на проститутке. Преки караI<тер и 
ћудљивост Micћaela (Robert de Niro ), који потеже оружје на своје пријатеље, 
вечита свадљивост Грка (у оба споменута филма), крађа ( старице пљачкају ку
ћу проститутке у "Зорби") одликују сва три филма. Шта рећи о бројној породи
ци чудних имена, физички превише крупних (Руси), или превише ситних (Гр
ци) физиономија, или крвној освети над прељубницом (,,Зорба")! Словени и 
Грци су обележени необузданим сеl(суалним апетитом: Зорба је женскарош, 
који је, уз то, у Првом светском рату убијао, палио, пљачкао и силовао. Те 
сексуалне особености потврђују разузданост сватова у "Deer Hu11te1·" и речени
ца из "Му Fat Greek Wedding": ,,Ми Гркиње можда нисмо најлепше жене, али 
смо тигрице у кревету!", те алузије на бисексуалност: ,,Басиле, ниједног му
шкарца нисам волео као тебе!" (,,Зорба"). 

Наравно, не би требало заборавити ни то да обе заједнице фунI<ционишу 
на малом простору, затворене, искарикиране: ресторан "Danci11g Zorba1s", са 
грчком заставом на гаражи или грчка етимологија свих језика света у "Му Fat 
Grcek Wcddiпg", село у коме свако сваког зна (,,Зорба") и забити индустријски 
градић у Пенсилванији, опкољен планинама (,,Deer Huпter"). Ти људи имају 
нешто дивље, неухватљиво, добро и зло, који су нераскидиво повезани и, за 

америчку публиl(у, егзотични у свом менталитету (Micћael у "Deer Huпter" и 
Зорба у "Zorba Тће Greek"). 

У сваком случају, ни медитерански ни словенс1ш сензибилитет, ни сло
венско ни грчко, а самим тим пи балканско порекло, православна (чаI< ни ка

толичка, код Пољака, рецимо) вера нису подобни нигде другде сем у филму и 
то онаI<о каl(о публика очекује да их види, без обзира на то да ли се божја слу
жба одржава у унијатској цркви (,,Deer Htшter"). Део те псеудоромантичне 
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предрасуде постоји и у речима Зорбе, који, када схвата да је крај његовог "би

зниса", каже: ,,Басиле, јеси ли икад видео величанственију пропаст?" Аутоде

струкција достиже врхунац кад се у њој ужнва, тј. кад Басил (грчко-брнтанског 

порекла) и сам заигра са Зорбом, на пустој плажи без музике: то је та слика 

,,лудих Балканаца" или "лудих Руса (Словена)", који певају "God Bless Ameii
ca", јер их је упропастио њен систем (,,Deer Hunter"), као последњи верници 
"америчког сна", којије одавно заборављен. Та слика је крст који носе и Срби у 

америчком филму. 

Језик 

На основу српских речи у прегледаним филмовима, може се стећи ие 

само слика о схватању и тумачењу, у неким случајевима погрешном, српског 

језика, већ н о друштвеним односима међу учесницима остварења. У "Merry 
Widow, aka The Landy Dances" (Весела удовица) једина српска реч је вила (,,ви
ља") која се спомиње у сцени у којој, иа почетку филма, Соња (Jcanette MacDo
nald) иа балкону пева песму посвећену виљи, тј. вили. Негде иа пола пуга изме
ђу искривљавања и истинитог налази се нешто мало српског у "Cat People" 
(Људи мачке) где, у сцени свадбене прославе у ресторану "Београд" у Њујорку, 

Ирену Дубровну (Simon Simone) среће Српкиња, Жена мачка (Elizabeth Rпs
sel), која се, препознавши у њој сестру, тј. једну од оних које носе исто проклет
ство, обрати Ирени речима: ,,Моја сестра ... Моја сестра?" У том филму поја
вљује иједна погрешно преведена реченица. У поменутој сцени у ресторану 

један од сватова ес, под утицајем алкохола, обрати келнеру српског порекла са 

,,комикаже" (у филму се изговара заједно), на шта Ирена Дубровна протестује, 

јер тврди да "комикаже" на српском значи "лопов". Тако је једна типична срп

ска поштапалица, резервисана за враћање повређеног поноса, претворена у 

недостојно "занимање". 

Занимљиво је и то како се третира акцентовање енглеских речи које из

говарају Срби. У "Ме!"Ј"У Widow" свако говори ослањајући се на свој природан 
изговор, па тако Данило (Машiсе Chevallier) има француски нагласак, а Sonia 
(Jeanett MacDonald) амерички, не улажући ни најмањи напор да говоре енгле
ски бар мало на "маршовијански" или, евентуално, српски начин. Много боље 

се не говори ни у "Cat Peoplc": Симон Симоне готово и не прикрива француски 
акценат, наглашавајући тск понеку реч мало "тврђе" да зазвучи онако I<ако у 

Америци доживљавају источноевропске усељенике тек пристигле на Alice Is
land, тј. ,,Ај ем Јован Петровић, Сербија, воркер, грик ортодокс рилиџон." 

Већ у филму "Chctnicks, The Fighting Gпcrilla aka Chctnicks!" (,){етници, 
борбена герила") може се говорити о озбиљнијем приступу српском језику и 

енглеском са "српским" акцентом. Занимљиво је и то да зависно од положаја у 
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четничкој војној организацији, у том филму актери у мање-више говоре енгле
ски. Додуше, Дража Михаиловић (Phillip Dorn) понекад зазвучи "источио", али 
не изгов~ра ни реч српс1<0г, ако изузмемо језички мутант кад се свом сину Мир

ку (MelТlll Rodш) обрати са: ,,Fetch me tlшt torba!" (Додај ми ту торбу!). Слично 
важи и за ађутанта Алексу (John Shepperd), Наду (Patricia Prest) и Дражину 
породицу. Дражина десна рука мајор Данило (Frank Lacksteen), мање углађен и 
образован, црногорски горштак, говори "Balkan English". Чист српски језик јс 
резервисан за епизоди сте, тј. за четнике, и своди се на певање ,,Спрем'те се, 
спре~'те", ,,Излази напоље, Талијану!" и "Готово, да ли чујете?" Та језичко
социЈалпа структура одговара америчком друштву: на врху су они којима је 

енглески матерњи језик, образовани су, правилно пишу и говоре (WASP), ис
под њих они коЈима Је енглески (скоро свима) матерњи језик, али "пате" од 

тешког акцею:а (Ирци, Шкоти, Велшани), а испод њих они којима енглески 
НИЈе матерњи Језик и тешко га уче (Словени, Италијани, Хиспаноамериканци, 
Грци и други). 

Y_,,Heaven's Gate aka Johnson County Wars" (,,Врата раја"), српски језик је 
много ЈаСНИЈе реконструисан самом чињеницом да се редитељ трудио да при

каже имигранте реално, као људе који тешко баратају енглеским језиком или, 

IIаЈЧешће, говоре само на матерњем. Mi:s Коvасћ (Гордана Рашовић) обраћа се 
сину речима: ,,Ајде брже, Михајло, дођи, придржи ово!" у истој сцени плаће
ник Nathan Clшmpion (Cћristopher Walken) убија њеног сина (Aivars Smith), ко
ЈИ, ~ретходно ~идевши сенку иза платна, прави инверзију и пита: ,,То је ко?" 

~а Јка га, д~мaJyillf га, у шоку позива: ,,Устани, сине Михајло, устани!" Српски 
Језик се чуЈе, у какофонији бројних језика (чешког, пољског, бугарског, немач
ког, руског) у сцени борбе петлова, а чује ес и из уста Ковачеве мајке, и то у 
сцени сукоба између имиграната 01(0 тога да ли се треба одупрети плаћеници
ма. Ковачева напада једног од непоузданих, превртљивих, иначе Руса, речима: 
,,Битанга! Мрцина!" 

Као одличан пример отуђења насељеника од својих корена и свог јсзи!(а 
поставља ес ~рпски језик у "Foпr frincds aka Georgia's Friends aka So FaI Away" 
(,~стири пријатеља"). Наиме, млади Данило Прозор (Scott Hai-dt), после дола
ска У САД, изговара само једну реч на српском: ,,Тата!" Доцније Данила тога 
пута као младића (Craig Wasson), затичемо као правог Американца, са ч~стим 
чикаШ!(ИМ акцентом. Данило се свог језика више нс сећа. Отац, иначе ћутљив 
човек, са изразитим мађарским акцентом (???) (игра га Миклош Шимон) није 
причао с њим и може ес закључити да је , будући да Данилова мајка боље гово
ри енглески (Elizabeth Lawrence), управо мајка и утицала на то да се Данило 

" у "уклопи. у америчко др_уштво. сцени на српском гробљу у Пенсилванији он 

пита СВОЈУ бившу девојку Веру (Весна Ноrулић) шта говори старица (Ружа 
Мар1<0вић), КОЈа, нлевећи гроб, каже Вери: ,,Овај народ не пази своје гробове" н 
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додаје, спазивши Даиила: ,,Лепо изгледа без браде, добар дечко, фии!" Вера, 
одрасла у мање-више једноиационалиом окружењу, за разлику од Данила, чије 
се комшије презивају Zoldos, Gerglcy, Miles, Levine, и даље зна свој језик, што 
јој не смета да има прави "Yankee-accent", те се може претпоставити да припа
да другој генерацији или старијој. Удаљавање није поmуио,јер песму коју певају 
старице иа гробљу "Тамо далеко" Данило ие препознаје по речима већ по ме
лодији. Српски се говори у ,језичким острвцима", радничким насељима у 

Пенсилванији, где доцније Данило одлази. 

Отуђеност од корена видљива је и у "Maria's Lovers". У ствари, у том фил
му Иван Бибић (John Savage) и Иванов отац (Robert Mitchum) не изговарају ни 
једну једину реч иа српском иако живе у градићу којије, рекло би се, прилично 
"национално хомоген". По свему судећи, отац је друга, а Иван трећа генерација 
породице Бибић у Америци, јер се језик код досељеника обично губио већ у 
другој генерацији. Maria (Nastassja Кinski), иако не говори српски, има снажан, 
рецимо "источноевропски" акценат, јер је као девојчица са својом породицом 
допутовала у Америку. И у сцени венчања православни свештеник се обраћа 
Марији и Ивану на енглеском ис због тога што је заборавио српски већ што је 
тако навикао, због асимиловане пастве. Српски у Brownsvilley још говоре само 
неки старији људи. Јоlш Vukovich (John Pankow) из "То Live And Die In L. А." 
ие изговара и, изгледа, и не зна ниједну српску реч. Оије језички потпуно укло
пљен у миље Лос Анђелеса и представља трећу или, чак, четврту генерацију 
досељеника будући да су његови преци такође били заштитници закона ( он сам 
је агент у Special Service). 

Рекло би се да је српски, када се и користио у филмовима, више предста

вљао неку специфичну, дозирану "арому" далеких балканских предела, изне
нађујући Американце својим необичним и неразумљивим гласовима и инто

нацијом, него потребу аутора филмова за аутентичношћу. 

Религија 

Приказивање вероисповести Срба у америчком филму увек је било про
блематично. У Vоп Stюheimovoj "Ме1ту Widow", судећи по фотографијама са 
сиимања16 (сцена венчања), становници Понтеведра (алиас Монтенегра) ка
толици су, а пред њима је надбискуп са осталим католичким клером. Да све 
буде још необичније, симбол државе је византијски двоглави орао са грчким 
натписом испод његових канџи 17• Слично је и са сценом исфорсираног венча
ња у затвору у Лубичсвој (Ernst LuЬitsch) ,,Merry Widow", које се одржава у 

16 Hermann G. Wciпberg, St1·0!1eim-A Pictorial Recoгd OJHis Nine Films, New York 1975, 139 
(у даљем тексту: Wcinbe1·g, Stmћeim .. . ). 

17 Исто, 140. 
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присуству католичког (протестантског?) свештеника, обријаног лица, у црној 

мантији, са белим оковратником, који провири кроз решетке тамнице и венча 

их на брзину. Католицизам свакако није доминантна религија ни у Румунији 

(где се имагинарна Маршовија преселила), нити у Црној Гори. 

Да ствари могу отићи и корак даље, приказује прича (,,Cat people") о Ср
бима као о народу који се током турске власти обезбожио и одао најгорим де

монским опачинама, међу које спада и претварање у велике мачке које убијају 

како због пољупца тако и због љубоморе. У поменутој сцени препознавања 

"сестара мачака" у ресторану "Београд", Ирена Дубровна (иначе, пореклом нз 

планинског села у Србији) на питање "жене мачке" да ли јој је сестра, не од

говара и крсти се пуном шаком, иа католички (протестантски) начин. То значи 

да или редитељи нису тачно проучили вероисповест Срба, или да је публика 

навикла на западну слику свештеника, па се избегавају свештеничке физио

номије с дугим брадама због псеудоестетских разлога: изгледају запуштено 

или, чак, подсећају на рабине. 

Покушај приближавања Срба аудиторијуму (за војнопропагандне сврхе 

савезника) очит јс у филму "Chetnicks, The Fighting Guerilla". Дра~а Михаило
вић приказан је као побожан човек, који, као и бројни Американци, не почиње 

са јелом док не захвали Богу за "хлеб насушни". У сцени тријумфа, пред цр

квом у "Котору", иза Михаиловића стоје два православна свештеника која 

благосиљају борбу четника. 

Православно свештенство се појављује како у сцени Сербиан фестивала у 

"Four Friends" тако и у "Mal'ia's Lovers" (венчање). Занимљиво је да у потоњем 
филму српску цркву "мења" руска црква, иначе једини храм у целом месту 

(што, иоредјезнка, речито говори о томе даје у питању српски живаљ). Реди

тељева, у суштини руска, прича јен тим храмом са типичним руским двостру

ким кубетом- ,,разоткривена". Ковачева у "Heaven's Gate" се, у току препирке 
имиграната о сукобу с најамницима, на спомен свога сина, крсти са три прста и 

гласно моли. Може ес рећи на основу тог и претходних примера да је представа 

о православљу прилично замагљена, тачније не може се озбиљније говорити о 

питањима вере у филмовима у којима је она са спољним манифестацијама 
представља део српског колорита. 

Православље, дакле, са спољним манифестацијама представља део срп

ског колорита. Питање вере протагониста је у овом истраживању круцијално 

будући да се велики број јунака у бројним америчким филмовима, са прези
менима која могу бити и српска и хрватска, представља као Југословени. Једи

ни изузетак су филмови "Cat People" и "Chetnicks, The Fighting Guerilla", мада 
се Срби и Црногорци у том филму помињу свега два пута, а национална од

редница Југословен је доминантна или се и не помиње, као у "Heaven 's Gate". 
Одговор на питање зашто је то тако може бити крајње баналан: бројни народи 
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су при усељавању у САД олако "прекрштавани", па су Литванци, Грузнни, 

Летонци и др. постајали Руси, а Срби, Хрвати и Словенци су постајали 

Аустроугари (доцније Југословени) ради што боље класификације. Питање ве

ре у тим филмовима, нарочито у "Merry Widow" (у свим екранизацијама) мо
жда је решено трансформацијом православних у католике због једноставног 

разлога: у питању су Словени који су или католици или православци (конфеси

ја није позната на Западу и везује ес за царску Русију), а најбројнија словенска 

rрупација у САД су Пољаци, католици, ерго: Срби су католици!!! 

Менталитет и социјална структура 

Спајање мепташrгета и социјалне структуре, образовног и имовинског ста

ња није уобичајено за овакве анализе, али, будући да материјално стање, по

себно у Сједињеним Америчким Државама, утиче и на одређене предрасуде о 

друштвеним слојевима и етничким rрупама, намеће се као неопходност за анали

зу. Тако у Маршовији (,,Merry Widow"), краљ Ахмед Други (Gcorge Barbicr) у 
разговору са доушником сазнаје да се о њему шири негативна пропаганда и да 

иза тога стоје пастири из Источне Маршовије, на шта он с презрењем одмахује: 

,,Уф, интелектуалци!" Поента је у томе да интелектуалаца у земљи и нема, са

мо "слободних мислилаца", који медитирају пазећи на стоку. 

Народ је сиромашан, одрпан, без основних хигијенских и цивилизациј

ских навика, дивљачан. У сцени суђења rрофу Данилу за издају судија накрат

ко обуставља процес да би пастири истерали стоку из суднице. Стока је свуда у 

,,земљи оваца и крава" како ес Маршовија у више наврата назива у филму, чак 

и зауставља марш краљевске гарде кроз центар rрада који подсећа на балкан

ску варошицу, Цетиње рецимо. Све ово указује на за Европу XVIII века ми
стериозне Морлаке, који настањују Црну Гору, Далмацију и њено залеђе, пра

вославне су вере и живе "у каменим кулама и код којих не постоји ниједан град 

од важности". 18 

Ниже класе су склоне претераном хедонизму, претворности и крволочно

сти. У низу ниских, збијених кућица пуних девојака (главне и изгледа једине 

улице у граду), које су све одреда Данилове љубавнице, а с обзиром на то какве 

девојке Данило најрадије посећује ( оне у "Максиму"), онда о промискуитетно
сти (или нечем другом) Маршовијанки не треба ни расправљати. Земља, у којој 

се очигледно ништа не ради, зависи од пореза који плаћа један једини земљо

поседник (Соња), а након повлачења капитала, робу плаћају јајима, као у пр-

18 Светозар Рапајић "Црногорска" Весела удовица (у припреми за штампу за: Zbomik FDU, 
5). Цитат према: Jo\1ann НнЬnегs, Neu Vamheats und vabessertees 1·eales Staats-Zeitung Und Con
vasations. Lexicon, Regeпsbuгg--Wien 1757, 714 (у даљем тексту: Рапајић, Цр1шгорска" весела 
удовица ... ). 
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вобптној заједници. Као да цела земља, у ствари, паразитира, а становници 
одговарају старим предрасудама о Морлацима, тј. Србима: ,,витешки ратник са 
Ја1шм осећањем истине и правде, али уз то пун сујеверја, претеране осећајно
сти и жеље за осветом над насилницима и издајницима, I<ao и несклон раду"_ 19 

Више класе су, пак, оrрезле у двоструки морал: краљ опрашта супрузи 
(Uпа Merkel) и Данилу њихову аферу зарад "виших државних интереса", а то је 
- његов опстанак на престолу. Претходно прети, балкански сурово, да ћс одву

ћи Данила у планину и одсећи му уши. У сцени кад је обнародовано повлачење 
Соњиног капитала из земље краљ уредно пакује све злато и драгоцености у 
свом замку и спрема се да, иако револуција није ни избила, пређе rраницу. 

Амбасадор Попов се прво у "Максиму" шамара са Данилом (али тако да обоји
ца изгледају смешни и заплашени), а затим, сазнавши за његову мисију, постаје 

претворно љубазан. Данило, огрезао у разне заводничке преваре, импулсиван, 
недоследан, склон алкохолу, често је смешан и карикатуралан, типизирани 

љубавник. Једино Соња показује квалитете праве аристократкиње. Додуше, ни 
она не може побећи од изазова замене идентитета и страсти у Даниловом прису
ству, али она се, за разлику од осталих, води емоцијама. 

Мрачна сексуалност, изопаченост и грабљивост одлике су "маршовијан
ског" племства у Vоп Strol1eimovoj "Merry Widow", што се показује у безброј 
при_мера (настрани полупарализованн војвода Садојс, оргије у принчевским 
одаЈама, музичари са повезима преко очију и сл.), а за целу Маршовију би се, 

генерално, могло рећи: Такви људи су занимљиви на филмском платну али би ,, , 
У "стварном животу боље било избећи упознавање с таквим особама. Пошто 
је Von Stroheiш био емиrрант из Аустроугарске, којаје у Србији видела директ
ну претњу СВОЈИМ интересима, може се претпоставити да јс тај редитељ пре 

доласка У Америку у старом крају бно изложен жестокој пропаганди против 
Срба, КОЈ а Је кулминирала управо током прве две деценије 20. века. Пропаст 
његове отаџбине, коју су и Срби здушно помогли, није га могла учинити нима
ло блаrонаклонијнм том балканском народу. 

Добре особине Ирене из "CatPcople" састоје се од једноставне чињенице 
да се она једно време бори против своје мрачне стране, крстеtш се, тражећи 
љубав, цртајући прободеног пантера у првој сцени филма. Све остало је за 
мерила WASP света бизарно, неморално или неприхватљиво по свим људским 
критеријумима. Већ првим контактом, који оствари на почетку филма, Ирена 
крши сва тадашња правила моралног понашања: позива мушкарца кога је 
упознала пре десет минута, бродског инжењера Olivera Reeda, ,,square WASP" 
момка, код себе на чај. 

Оливеру Риду је јасно да су чај н богоугодни разговор у ствари отворени 
позив на секс, али прихвата, кршећи пуританска начела. Зашто? Својој друга-

19 Исто. 
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рици, потоњој девојци Alice Моше, девојци из WASP света, објашњава: ,,Оиа 
ме привлачи, има топлину, на опрезу сам кад је ту, чезнем кад није," А потом 
додаје: ,,У ствари, ми смо потпуни странци. Не познајем је." Дакле, у питању је 
девојка пуна магнетске еротске енергије, истовремено демонске и примамљи

ве. Њена физичка појава је, као и појава Жене мачке из ресторана "Београд", 
сензуална, женствена, егзотична, привлачи пажњу Reedovog пријатеља, док је 
Alice за њега (као и друге Американке њеног порекла) само лепа и то је све. 
Таква снага је довољна да оне који се огреше о пуританске моралне ограде, као 

што је dr Louis Judd (Тош Conway), и покушају да уђу у забрањену зону, прекр
ше однос психијатар-пацијент вођени пожудом, плате то главом. Након отетог 
пољупца, Ирена, сада већ мачка, убија психијатра. Зато је Reed и преживео: 
био је gentlemen, није своју супругу присиљавао иа секс иако гаје избегавала и 
прве брачне ноћи, стрпљиво је чекао, веран и заљубљен. 

Поред словенског порекла, које је за њу у Новом свету (доселила ес, као 
сликарка, пре годину даиа) представљало само камен спотицања, Ирена је још 
удаљенија од западног друштва својим руралним пореклом: потиче из планин

ског села у Србији, забитог и шумовитог краја. Велеград и урбани живот су за 
њу сметња и највећи део времена проводи поред кавеза са црним пантером, 

симболом зла (чувар цитира Библију: ,,појавио се [Ђаво] леопарду налик"), али 
и дивљине и слободе. Њена мајка је, по свему судећи, убила њеног оца, јер је, 
супротно правилима, водио с њом љубав и зачео ћерку. Проклетство од којег 
Ирена трпи је генерацијско и самим тим предодређено, што је од прворазред
ног значаја, јер предестинација има у протестантској идеологији веома важио 
место. Покушаји Ирене- Српкиње, Словенке да се супротстави злу, узалудни 

су: она је зла по својој дефиницији, а њен народ убог, ексцентричан, више у 

оном него овом свету, иецивилизован.20 Ирена је дошла у САД бежећи од саме 
себе, сакривајући се од своје суштине, и само зато да би наудила вредним, морал
ним и поштеним Американцима. Њена проказаност је толика да је ни животи
ње ие воле ( сцена у продавници птица), оиа убија канаринца у кавезу и, на 
крају, отвара врата кавеза с пантерима. Тиме се алудира на ослобађање зла, али 
и жељу да се коитира са јединим бићем које је с њом равноправно. То је још 
један филм који потврђује старо правило америчке кинематографије: ,,зло увек 

долази споља". 

Као супротност тим примерима пред очима гледаоца филма "Chetnicks, 
The Fightiпg Guerilla" ствара се слика епски храбрих, пожртвованих Срба, не
поколебивих у борби за слободу. Солидарност народа, који у режиму лимити
ране исхране на "тачкице" једва саставља крај с крајем, очита је у сцени у којој 
Которанима есесовац, пуковник Brockner (Martin Kosleck) поручује да имају 

2(1 У сцени свадбе у ресторану "Београд" у излогу ресторана ес виде одсечене свињске 

главе, место јс скрш,шо и задимљено, а гости се служе из чабра. 
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пет минута да предају Михаиловићсву породицу или ће свака испорука хране 

бити обустављена. Грађани се разилазе пре рока ултиматума од пет минута, а 
једна жена саосећајно полаже шаку на раме Михаиловићеве жене. У самом Ми

хаиловићу (Pllilip Dom) сабране су многе људске врлине, а наглашене бистрина 
и духовитост (исмева Италијане ценкајућп се за њихову откупнину, изиграва се

љака који продаје млеко и тако избегава немачку патролу) и, као идеализована 
личност, није најповољнцји за анализу. Нешто тиШiчних "морлачких" особина 
поседује мајор Данило (Frank Lacksteen): прек је, неповерљив, везан за своје оруж
је. Све наведене особине су најочигледније у сцени у којој Михаиловић и сабор
ци долазе у Котор на преговоре са немачким официрима, ненаоружани. Прили

ком претреса Немци налазе бодеж само код једног, код мајора Данила, сакривен 

у традиционалном црногорском појасу. Разлика између образованих и имућних 

(Михаиловић) и необразованих и сиромашних (данило) постаје још већа кад у 
наредној сцени схватамо да Михаиловић, који држи таоце, упућује Немцима ул
тиматум, и при том је толико самоуверен да долази без орулgа, верујући у своју 
сналажљивост и интелигенцију, тј. нож му и није потребан. 

Ковачеви у "Heaveп's Gate" су сиромашни имигранти, присиљени на кра
ђу. Одећа (типизирана средњо-источноевропско-балканска по америчким 
предрасудама) прашњава је, прљава, чак су им и лица блатњава и њихове ре

акције су инстишсгивие. Обележени несрећом и тугом, понашају се као и оста
ли Словени: импулсивно. Додуше, такве реакције могу се објаснити и нео
писивом бедом: Словени долазе у Вајоминг иа крововима возова, у фургонима 
за стоку, малтретирају их на улици припадници приватне армије локалних ранче

ра, њихове тапије на земљу се обезвређују и отимају или продају будзашто, 

породице често имају двоцифрени број чланова, у САД су дошли са скромним 

или никаквим средствима, окружени општим презиром. Једини који их, поред 

Averilla, сажаљева је скретничар Cully (Richard Masur), и сам странац, Ирац, 
који, покушавајући да им помогне, гине. 

Јаке страсти и усмеравање агресије иа особу која није директно одговорна 
за насиље, одликују понашање Словена, 1ј. Срба. Тако Ковачева (Гордана Ра

шовић), сазнавши да ће немачки трговци заједно с њиховим сународником, 
градоначелником, предати све људе са црне листе да би спасили себе, граби 

нечију пушку и пуца градоначелнику у главу. Ту Немци, као организованији и 
имућнији део популације, ближи "одомаћеном" становништву, нису заинте
ресовани за судбину других имиграната. Постоји још једна класна одредница: 

Словени су углавном земљорадници, а Немци трговци. Стеван, такође Србин, 
јуриша на опкољене плаћеника, напушта свој покретни заклон направљен од 
брвана и баца запаљени експлозив на њих, откривајући се киши метака. 

Први јуриш иа плаћенике пропада, упркос сулудој храбрости имиграната 
и, тек кад их Averill, користећи се древном та~сгиком, поведе у борбу, плаћени-
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ци почињу да губе. Словенска маса добија свог WASP вођу, оног који познаје и 
закон и силу. Шта рећи? Намеће се утисак да тим неорганизованим, необра
зованим, празноверним људима са бледим знањем енглеског језика треба по
моћ припадника исте оне класе која жели да нх уништи, те тако харвардски 

дипломац, из богате породице која сеже вероватно до "Mayflowera", шериф 
James Averill "стаје на страну оних којима за разлику од права не недостаје 
морал".21 Уопштено гледано, Срби се својим понашањем уклапају у слику оста
лих Словена, несрећних људи којима Америка припада више него њему, како 

каже Јашеs Averill (Кris Кristoffersoп). 
Они који су преживели такве и сличне претње "староседелачке Америке" 

обрели су се, у великој већини, у ролама које одговарају онима у "Four Frieпds" 
и "Maria's Lovers". Иван Бибић је, тако, по свему судећи, дете из радничке 
породице, и сам радник у челичани, а доцније и у кланици. Његова средина је 
затворена, бекство из ње је тешко могуће, а кад и оде, то је само због рата: 
пацифичка острва су све што ће икад видети од света. Да иронија буде већа, 
тамо је био у јапанском заробљеништву, одакле се вратио са тешким психич

ким траумама. Кад бежи из свог градића, он се "шверцује" на возу и живи у 
мизернијим условима него у родном Bюwпsvilleu. Скучен је, без перспективе, 
упућен на монотон живот и напоран рад, или, као што каже отац Данила Про

зора: ,,Уморан си и идеш на посао - то је Америка." 
Додуше, нешто ес у Ивану отима, нешто што му даје снагу да преживи, а 

што га истовремено уништава: његова имагинација, осећајност, лирско у њему, 
које ни мучење ни напоран рад нс могу сломити, нешто што је најлакше описа
ти као "словенска душа". Погубност ирационалног покреће читав ланац дога
ђаја: девојка која је с временом постала нека врста његовог анђела, Марија, 
изгубила је материјално, чулно и само поред ње онје- импотентан. Једностав

но, са анђелима се не води љубав, они се воле дубином душе. Сексуалност 
каналише ратна удовица Mrs. Wyпich, јер је "од овог света", гладна мушкараца, 
гладна живота (вероватно је била љубавница Ивановог времешног оца) и, у 
суштини, дубоко несрећна жена, која понекад може да разуме Ивана и његове 
страхове, алн не н да му помогне. Своју наглост и нестабилност Иван открива 
највише у сцени кад спушта шаку на ужарену ринглу, доказујући тако своју 
љубав према Марији, која је толико јака да се "цело његово тело распада од 

љубави према њој". Иван је и после одслужене војске дуго у униформи, осећа 
се у њој самопоузданијс, поново открива стари свет и тако ће бити све до тре
нутка кад се, описавши круг, не врати својој жени и, ритуално, водећи љубав с 
њом, врати пређашњем животу. 

У свету губитника, а Browпsville то извесно јесте, нема већег несрећника 

од Ивановог оца, који долази и у инцестуозно искушење: у сцени кад поклања 

21 Milan PгiblSiC, ,,Svetlo u taшi", u: Svetlo и tami, Beograd 1991, 97. 
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ормарић Марији, он покушава да је пољ уби, запроси и поrшон је, у ствари, нска 
врста мираза. На такав поступак наводе га жал за пропуштеним (Маријина мај

ка) и, поготово, завист према сину који поседује квалитете који њему недоста
ју. Са сином никад није успоставио пристојну комуникацију. Равнодушност 
иде дотле да му каже: ,,Добро да си се вратио, иначе бих морао поново да пра

вим сина." Иванов отац је удовац, усамљен, болестан, умире, и једини добар 

гест му је да позове сина да се врати својој жени иако је родила туђе дете. 
Марија је такође део сиромашне насељеничке средине, ради на породиљ

ском одељењу као бабица, што јс иронија, будући да са Иваном нс може да има 

децу. Њена љубав јесте овоземаљска и треба да врати Ивана кући, али она није 

ни типична "верна женица", а ни промискуитетна прељубница. Код Марије су 

дух и тело апсолутно одвојени, осим ако је у питању онај кога воли. Њена једи

на прељуба била је више због физичке потребе и површне заинтересованости 

за музиканта луталицу, а одмах након секса, она избацује Сlагспсе Buttsa из 
куће - искоришћен јс и више јој није потребан. При том, наравно, осећа кајање 
због свог поступка, али је свесна себе и своје природе: имала је младића пре 
Ивана - Ala Grisellija (Viпceпt Sрапо ), с којим је кокетирала пред Ивановим 
очима, свесна је свог тела које посматра пред огледалом, своје лепоте, поседује 

тзв. еротску интелигенцију. Њено суочавање с прељубом, спремност Иванова и 

њена да опросте једно другом, све говори само о томе да су преваре које су 

почињене и несреће које су претрпели само нешто што их је довело тамо где 

заиста треба да буду: заједно, у једној кући и једној постељи, као да им се на 

почетку догађало оно што код других долази тек кад су већ годинама у вези или 
браку. 

Данило Прозор (Craig Wassoп) из "Four Frieпds" такође је лирска страна 
српског менталитета: заљубљеник у музику, поезију, филозофију, сањарска лич

ност. Поседује импулсивност, тренутно доноси одлуке које му одређују цео 
живот, често цдући против свога срца, а за интересом, што га баца на маргину 

друштва. Улазак у "вишу класу" је немогућ, он је, образован или не, зет Camac
haпa или не, сиромашан или богат, увек само "Југословен са својим сандуком". 
Као пример за претходно наведену тврдњу довољно је сагледати Данилов од
нос с вереницом, којије више симпатија него љубав. Доцније, на раскрсници, 
возећи се на свадбу, Данило између десног пута, којим је отишао аутобус са 
учесницима марша за права "обојених" и левог, који води до богаташког Statteп 

Islaпda, бира потоњи, што му доноси рањавање, тежак очај и године проведене 
ма маргини. Његов идентитет је неизвестан: он нема пасош,један од студената 

га прозива: ,,Не слушајте га, он је странац!" Борба коју води је на неколико 

фронтова: с једне стране је инцестуозни милионер Саmасlшп, власник низа 
челичана, чијом ћерком ес оженио, с друге отац, коме се пред очима догађа 

слом породице и одлазак сина према коме никад није показивао емоције, с тре-
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ће стране његова жеља да стекне потпуни идентитет у америчком друштву и 

буде прихваћен. Наиме, као да је однос Данилов с оцем, као и Ивана Бибића и 
његовог оца, пресликан из књиге Хенрија Бемфорда Паркса Историја САД: 
,,отац, неупознат са америчким животом и обично нс толико успешан као храни

тељ породице, више није могао да буде глава породице, односно да задржи свој 

традиционални ауторитет". 22 

Прерано остарели, сломљени људи, под сталним притиском (данилов отац се 
никад није насмејао пред својим сином), као да својој деци увек саопштавају: ,,Жи
вот ће те кад-тад пронаћи и згазити." Тако каже Данилов отац. Не постоји вера ни 
у шта, осим у бол. Студирање је бесмислено, новца за бацање нема, треба радитп. 
Њихова кућа јс у четврти у којој су презимена шаролика (Кovacs, Gergley, Zoldos, 
Levin), а школу похађа велики број Црнаца, што говори о томе да је реч о сирома
шном крају. Одлуке које Данило доноси су, изгледа, сабране у једној реченици из 
драме Горана Стефановског Дивље месо: ,,Ви Словени увек знате шта вам срце 

каже и то је тачно, али се онда разум умеша и све уништи." Данило је све до пред 
крај филма одбијао своју несуђену љубав Georgiu Miles (Jodi Theleп), оженио се 
девојком за 1<0ју је сумњао да дели постељу са својим рођеним оцем, почео да живи 

исто као њеmв отац, запослнвши се у челичани у Пенсилванији, окружен земља
цима. Све су то биле разумне одлуке мотивисане коришћу или осећајем безбедно
сти и све су га коштале проћерданог здравља и mдина. На крају, у болници, док 
једва жив гледа утакмицу, Америка мује толико далека да само зури у екран и први 

пут изусти: ,,Oh, can't you see ... "23 Живот га је коначно пронашао и згазио. 

Данило је, као и Иван, морао да опише пун круг, страда, врати се успут 

коренима (кућа, српски кварт, Вера - девојка српског порекла, фрула), а затим, 
назад у East Chicago: барске туче (пребијање ксенофобичног Американца уз 
незаобилазну "Симфонију из Новог света"), поливање пивом и стара љубав. 
Церемонијално спаљује свој сандук који вуче од десете до 29. године са собом, 
обележавајући своје добијање америчког држављанства. Круг се затворио, мо

же да се одсели у неки други град, као професор енглеског. ,,А шта друго да 

ради Југословен?" - каже се на крају филма. 
Када је реч о култури и цивилизованости, у филму "Four Friends" варвар

ство и безобзирност у ствари прелазе па другу, ,,square" страну. Тај куриозитет 
је очит у сцени породичног ручка код Camachanovih кад Данилу милионер др
жи предавање о снази. Суштина предавања припадника WASP естаблишмента 
(презиме је келтског порекла, вероватно шкотске, али овде то представља ми

норну разлику у односу на конфесију) у томе је да јс филозофија ништа друго 
до "покриће слабих, јер најјачи народи, Вандали, Хуни, Викинзи, нису имали 

филозофију, која је поред силе, која је најважнија, била потпуно непотребна". 

22 Pшks, Ist01·i.ja SAD ... 483-484. 
23 Прве речи америчке химне Star Spangled Banner. 
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Нема очигледнијег разоткривања америчког сна - ,,it's а11 аЬонt rnoney". 
Све у свему, Срби су, као и други Словени, прилично упућени на своје 

емоције и инстинкт и то је, сасвим извесно, заједничко тим појединачним 

представама. У доцнијим филмовима, почевши са "Chetnicks ... " приметна је, 
ако ништа друго, људскија, реалнија слика. У том филму њихову психологију 

не одређује национална припадност, већ нндивндуалне особине, тачније оне 
које намеће прича. 

(Не)историчиост 

Ретка су уметничка дела (ако таквих уопште има) за која се може рећи да 
представљају реална историјска збивања. Могло би се mворити једино о реа
листичности н убедљивости слике одређеног доба, тачније о његовој атмосфе

ри, духу, али не и о његовој "историчности". Посебно је занимљиво кад дела 

која нису историјска добију своју историју, која може, на тренутке, изгледати 
занимљивије од самог дела. Такво дело је "Мепу Widow". 

Прича о оперети "Весела удовица" јс толико компликована да би обја
шњење њеног порекла захтевало посебан рад. Издвајам најважније податке: 

почетком XIX века у париској "Operi cornique" постављена је опера "Les Mon
tenegrins". Либрето је написао Gerai·d De Nerval. Инспирисан "тнм вишеструко 
трансформисаним делом (у неким од оперета које су уследиле после "Les Mon
tenegrins", Црна Гора се претвара у минијатурну немачку кнежевину, то дело 
инспирише и оперете о Бугарима и сл.), 1905. године композитор Franz Leћar, у 
сарадњи са либрстистима Victororn Leonorn и Leom Steinorn поставио је опере
ту "Die Liistige Witwe". Те године црногорски студенти у Бечу организују де
монстрације, јер су повређена њихова национална осећања.24 Зашто? 

У "имагинарној" држави Понтеведру (читати Монтенегро), са престони
цом Летиње (читати Цетиње), влада аморални краљ Никита (Никола Првн Петро
вић) и шаље заводннка Данила Даниловића (његов претходник, кнез Данило, 
био је па гласу као женскарош), у Париз да заведе удовицу Хану Главари и тако 
њен капитал задржи у земљи. Да сличност буде већа, у оперети се игра и пон

теведринско коло уз "ctie gнscl" (гусле). Лсхарово дело доживљава велики успех. 
Података о каснијим протестима Црногораца нема. 

У првој екранизацији "Мспу Widow" (1925), у режији Ericha Von Stгohei
ma, Понтеведро постаје Monte Blanco (Бела Гора), а Цетиње-Саstе11аnо. Добар 
део Stroheirnove приче у ствари су предговор н прича Leharovc оперете уједно: 
упознавање америчке плесачице и принца претходи њеном несрећном браку са 

Садојом, који умире прве брачне ноћи и она га наслеђује, а потом следи Дани
лов заводнички задатак итд. То дело, најкомерцијалније у Von Stroheimovoj ка-

24 Рапајић, Црногорска весела удовица, 11. 
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ријери, нс изазива само повољне критике: Данило, син Николе Петровића 
(плејбој, као и његов брат Мирко), тужи француском суду Metro Goldwyn Meyer 
за увреду и 1932. године добија одштету од 100.000 франака (тадашњих 
4.000 $). Одштета је била најмањи проблем, али онјс утицао на то да у Кра
љевини СХС и Италији (с којима је имао родбинске везе) ,,Удовица" не буде 

приказивана25 

Наредна, Lubitscheva верзија, која је у овом раду детаљно анализирана, 
премештена је у измишљену Маршовију. Уследили су римејкови LuЬitscћeve 
"Удовице": ,,Меrту Widow" Curtisa Bcшhardta (1952. године), у коме су главне 
улоге играли Lапа Тuше1· (Widow) и Fernando Lamas (данило), те верзија Wer
ne1-a Jacobsa из исте године, са Kariп Hiibпer (Wietwe) и Peterom Alexaпdel'om 
(Данило), која је оцењена као највернија оперетском оригиналу. Куриозитета 

ради, Понтевсдро се још једном "повампирио" 1965. mдине, кад је у београд
ском Савременом позоришту, у режији Марка Фотеза, постављена "Весела 

удовица". Тада се, због евентуалних политичких конотација, цела држава 
преселила у Латинску Америку и постала типична банана-република, а секре

тар њене амбасаде је од Његуша догурао до Пепита! 
Историја тога дела је и историја пребацивања фокуса исмевања са једног 

народа на други народ, од Црногораца до Латиноамериканаца. Но, ако се раз

мисли у другом правцу, то је "смех без последица" тзв. малих разлика, јер 
данас "такав исти приступ примењен на азијске или афричке народе изазвао би 
бројне протесте, јер би био сматран политички некоректним".26 Срби су у то 
време сматрани за један од народа погодних за исмевање: то је народ, према 
мишљењу људи са Запада, необичних обичаја и културе, који је добауљао из 
средњовековног мрака тек у XIX веку; то су становници ситне, далеке државе о 
којој свака вест, па била и највећа измишљотина, може деловати истинито. Ту 

улогу су раније имале немачке и италијанске државице, али с њиховом пропа

шћу и стварањем јаких националних држава почетком седамдесетих година 

19. века, предмет занимања постају Срби. Без сумње, мале државе и народи 
постају депоније за нечисту савест Европе: у њих се смештају ликови из углед
них салона о којима се не сме директно говорити и привидно се маскирају 
пасошима фиктивних Руританија, Илирија (почевши од Шекспирове "Богоја
вљенске ноћи"), Транс1шванија (Вrem Stoker: ,,Dracula"), Склавонија, Зенди (Апt
!1011у Норе: ,,The Pi-isoпer Of Zeпda"). 

Најзад, у критици филма о атентату на краља Александра Обреновића и 

краљицу Драгу (,,А Womaп Commaпds", 1932, САД), у режији Paul L. Steiпa, 
стоји да се радња дешава "у једној од митских европских кнежевина".27 Толико 

25 Weiпbcгg,Stmћeim .. , 137. 
2~ Vesna Goldsvшti, IzmiSlja11je R111·ita11ije. Impeгijalizam maSte, Beograd 2000, 13-16. 
27 Љгiеtу Film Review, 2. febпiar 1932. година. 
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о познаваоцима историје, који стварну државу са стварним именом селе међу 

имагинарне. Но, тај филм, којије окупио тада значајну глумачку екипу: Мариа 

Драга (Pola Negri), Александар (Rolaпd Youпg), капетан Алекс Пашић (Вasil 
RаtћЬопе) и коштао 265.000 $, доживео је потпуни фијаско. 

"Cat People", међутим, садржи и зрнца истине. Наиме, Ирена Дубровна 
говори о краљу Јоћпu (Јовану), средњовековном великашу којије истерао Тур

ке из земље, побио људе мачке и вратио хришћанство напаћеном народу. Јасно 

је да људи мачака нема у српском предању, али оно што постоји је убиствено и 
мрачно, пуно сензуалне енергије која хипнотише и убија зубима: то су вампи

ри. Могуће је, по третирању жене мачке у филму (као заштита се спомиње 

сребрни метак, а у одсудном тренутку, лењир у облику крста одвраћа Ирену да 
нападне Olivera Reeda и Alice Moore), закључити даје у питању укрштање два 
зла: балканског, вампирског са европским о црним мачкама које значе несрећу, 
а на Западу се верује да се вештице преобраћају у њих. Занимљив је и приказ 

краља Јована од Србије: коњаник који на високо истуреном мачу држи пробу

ражену мачку. У Ирениним сновима Јован се појављује као средњовековни ви

тез са попречно окренутим мачем. С обзиром на чињеницу да је код нас тек 

Карађорђе први (накратко) истерао Турке у XIX веку, нека непосредна слич
ност пе постоји. Међутим, ако знамо за обичај средњовековног влашког војво

де Влада Цепеша да набија Турке и вешце на колац, те за једну Карађорђеву 

епизоду са кажњавањем вештица (жене оптужене за вештичарење тада пису 

биле уб нј ане, али су физички кажњаване), постоји могућност да су личности 
те двојице бораца против Отоманске империје спојене у један филмски лик. 

,,Cћetпicks, Тће Figћtiпg Guerilla" тачан је утолико што један од два покре
та отпора у окупираној Јуmславији приказује као малобројну планинску гери

лу, даје информацију о стандардној одмазди Вермахта: 1 ОО Срба за једног убије
ног, а 50 за једног рањеног немачког војника и детаљно реконструише пределе 
о којима је у филму реч. Но, подаци о "седам уништених немачких дивизија" и 
,,ЗО.ООО км2 на којима се вије барјак слободе" су нереални, пошто је реч о дале
ко мањим немачким губицима и о, условно речено, слободној територији. О 

неком јединству четника као покрета тешко може бити речи будући да јс власт 
Драже Михаиловића почињала и завршавале се на Равној mри, без добре ко
муникације са раштрканим четничким војводама. Физички изглед Драже Ми
хаиловића је, наравно, прилагођен холивудским стандардима, четници су из
бријани и без "браде жалости" за отаџбином. Занимљиво је и то да се ни у 
једној реченици у филму не спомињу краљ или Влада у Лондону иако јс борбе
ни поклич четника био: ,,За Краља и Отаџбину!" Можда је у питању компро
мис САД са совјетским савезницима и партизанима. 

Локација штаба је из србијанских планина потпуно неоправдано преме

uпсна у планине Црне Горе, а четничке јединице на крају филма ослобађају 
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Котор од Немаца, што се, наравно, никад није догодило. Посебна јс прича о 
монологу Драже Михаиловића у коме он својој жени поручује да издржи све 

напоре, па и евентуално жртвовање деце (Миханловићева деца су, у ствари, 

тада била десет година старија од његове "филмске деце"), јер ни оин који су 

попустили (Норвешка, Данска, Чехословачка), нису прошли боље од оних којн 

су се борили против Сила осовине (Грчка, Пољска, Холандија). Пример мале, 

непокорсне нације, која ес борн за слободу до самоуништења, требало је да 

охрабри остале, а нарочито југословенске досељенике да се, уместо у југословен

ску војску, коју је избегличка влада покушавала да формира по узору на "Слобод

не Французе" Шарла де Гола, пријављују у армију САД. 

О историчности у "Four Friends" има мало података. У првом плану су 
најважнији елементи америчке историје педесетих и нешто више шездесетих 

година ХХ века (почетак ере телевизије, протестни маршеви америчких Црна

ца, убиство председника Кенедија 1963, рат у Вијетнаму, ,,Лето љубави" 1968, 
искрцавање иа Месец 1969. године). Ипак, може се наслутити нека мала по
родична историја: Данило Прозор долази почетком педесетих, са својих десет 

година у САД и први пут види оца, који је вероватно отишао пред окупацију 

земље, у пролеће 1941. године и због рата и комунистичке власти остао у САД. 
Радећи као физички радник, нема довољно средстава, али ипак има могућност 

да се врати у земљу,јер се није замерио новим властима. Зазирући од суочава

ња са таквим режимом, он то ипак не чини. Син и жена му долазе после "ото

пљавања" односа САД и Југославије, што је уследило након Резолуције ИБ 

1948. године. 
"Jol1nson County War"~ рат имигрантских, претежно словенских фармера и 

богатих ранчера, какав се води у филму "Heaven's Gate", заиста се догодио 1890. 
године, кад је савезна држава Вајоминг добила своју звездицу на америчкој · 
застави. Центар Савеза сточара заиста је постојао у Касперу, престоници Ва

јоминга, али су сви ликови, укључујући и шерифа Jamesa Averilla, измишљени. 
У "Heaveп's Gate" Сточарски савез повезује се са Конгресом и председником 
лично. Те 1890. године председник је био републиканацВепјашiп Напisоп (1888-
1892), чија умешаност у тај крвави сукоб није судски доказана, алије чињени
ца да се није заузео за оптужене. Настала у ланцу сличних немира, та побуна ес 

завршила потпуним поразом побуњеника, прво иа бојном, а затим и на судском 

пољу. Она се само надовезала на устанак сиромашних фармера (тзв. graпgersa) 

1867. године и сталне турбуленције на сиромашном Југу, којије дуго трпео под 
војном управом Севера, те на буну (1892-1917) у рудницима дуж планинског 
венца познатог као Rocky Mountains, описану као "низ жестоких сукоба праће
них убиствима, масакрима, масовним депортацијама и концентрационим ло

горима". Ти сукоби "нативиста", који су удружења слична оном из филма, на

мењених "заштити" основали 1894-1896. године, и досељеника, донекле ће се 
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стишати тек са уласком САД у Први светски рат и доношењем Закона о огра
ничењу имиграције, 1921. године. 

У "Maria's Lovcrs" ситуација је прилично јасна: Иван Бибић се вратио из 
Другог светског рата, био је на пацифичком ратишту, у заробљеништву. Припа
да нижој средњој класи (што је лепши израз за сиромашне) и има "срећу" да 
добије свој стари посао с обзиром на чињеницу да су се многи повратници из 
рата, нарочито они који су долазили годину дана после његовог завршетка (у 
Ивановом случају, осам месеци будући да је Јапан капитулирао у септембру 
194 5. године), губили раније запослење. Иван ради у челичани, затим у клани
ци, тако да се круг његовог сиромаштва и патње не прекида ослобођењем из 
логора. 

Занимљиво је запазити и филмско приказивање једне промене у понаша
њу: након Другог светског рата жене су, замењујући мушкарце на њиховим 
радним местима, постале самосталније, а пошто су супружници били дуго 

раздвојени, понашање оба пола постало је слободније, а комунпкација директни
Ја. Због тога, рецимо, медицинске сестре слободно у ресторану кокетирају са 
Clareпce Buttsom (Keitli Сапаdiпс ), што је пре рата било недопустиво. Рат руши 
многа правила да би се она, тек мукотрпним опорављањем и поновним прола
ском кроз (буквално) кланицу, вратила. 

У филму "То Livc Апd Die Iп L. А.", где у првим сценама исламски фана
тик диже себе у ваздух, суочени смо са фобијом од напада екстремних мусли
манских терориста, који су нарочито учестали од почетка осамдесетих година 
прошлог века. Оно што је изван овог миљеа, а за овај рад занимљивије, јесте 
лична историја аутора истоимене књиге и сценарија Geralda (Gerryja) Pctievic
ћa, којије креирао лик полицајца Вуковића као свој алтер его. Онје и сам, као 
детектив, претходио радио у Одељењу за сузбијање криминала и као и његов . , 
ЈУНак, из полицијске је породице (Petievicћev отац био је шериф савезне по
лиције у Лос Анђелесу, а брат агент Secret Servicea). У част своје породице 
Petievicl1je, са својим братом и оцем, Joћnom и Жарком, креирао оно што је би; 
целог живота: полицајца, тога пута из FBI. Тиме је историја српских исељени
ка повезана са општом савременом историјом двадесетог века. 

Историчности у анализираним филмовима нема много, али се неке реалне 
ситуације и одсечци историје, кроз коју се прелама судбина филмских јунака, 
могу посматрати, ако не као показатељ начина размишљања о историји ства

ралаца тих филмова, онда извесно као документ о фаталном непознавању срп
ске историје. 

*** 
Улазак Срба као учесника у америчку кинематографију није био ии најма

ње cpeliaн: слаби, ласцивни, заостали, сиромашни, запоседнути демонима, жр-



52 Годишњак за друштвену историју 1, 2004. 

твс прадедовског греха (,,Merry Widow", ,,Cat People"), одавали су утисак људи 
који су, изгледа, добри само када се жртвују до последњег (,,Cћetnicks, Тће Fig
ћting Guerilla"), а и то на опште чуђење публике, јер се толико жртвовање сма
тра нечим лишеним сваке логике и разума. Та жртва је тим више изгледала 
бесмислена и банална јер су тада, као и у доцнијим филмовима, то углавном 

ф " били недовољно дс инисани Југословени или "неки имигранти , део словен-
ске масе, који су, понекад, због политичке климе у условима сукоба Истока и 
Запада, били само замена за Русе (Кoпcћalovsky: ,,Maria's Lovers"). 

Доцније, као "необични мали људи", Срби добијају обрисе љ удскостн, 
мада су и даље на маргини као физички радници или полицајци, занимљиви 
околини више због необичног понашања и чудних презимена, која се често 
мешају са руским нлн пољским. Додуше, ако би се посматрали хронолошки, 

ликови Срба у филмовима осамдесетих показују да је постојала могућност да 
ће можда неко од њих занета постати типичан амерички "good guy". Тада су 
настали радови познатих редитеља Artћura Репnа, Micћaela Cimina, Aпdreya 
Koпcћalovskog и Williama Friedkiпa. Њихови јунаци српског порекла, радници, 
имигранти и полицајци далеко су људскији и животнији од разблудних, оп
седнутих или сулудо храбрих Срба нз филмова ранијег времена. Највећи до
принос другачијем филмском третману Срба дали су сценаристи српског поре

кла Стив Тешић (,,Four Fl'iends") и Petievicћ (,,То Live Апd Dic 111 L. А."). Ипак, 
и кад су Срби приказивани у бољем светлу, то је било често у оквиру одређе
них датости, тзв. холивудске матрице, по којој су национални стереотипи си

стематски одржавани деценијама. Обичаји, менталитет, склоности, па и језик 
Срба, често су погрешно представљани, због настојања холивудских студија да 
их прикажу егзотичннјим него што то заиста јесу. 

Американци су, погрешно користећи филм (којије медиј, уметности заба
ва у једном) као "основно образовно средство", стицали погрешну слику о свим 

Србима, заснивајући је углавном на предрасудама о Амер1шанцима српског поре

кла, као сиромашној етничкој групацији без елите. Срби из матице, њихова 
интелектуална елита и европско наслеђе, богата историја и допринос светској 
култури и науци не постоје на америчком филму и телевизији. А то су за већи
ну Американаца главни медији кроз које перципирају и вреднују стварност. 
Чак је и географски положај простора на коме живи српски народ остао непо

знат, а далека, забита и неука Србија је доживљавана као земља у којој је свако 
зло могуће. Стога није необично ни то што се у последњих десетак година у 

холивудској продукцији представља екстремно негативна слика Срба и која се, 
с обзиром на тежње у филмовима који се снимају у време писања овог чланка 

(наставак серијала о тајном агенту Џејмсу Бонду), неће скоро мењати. 
Било како било, прегледани филмови, без обзира на мањ у или већу умет

ничку вредност, остају својеврстан споменик низу заблуда, предрасуда и нз-
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мншљотнна које нису ни најмање нестварне и чије последице трају и даље. Те 

заблуде ес не тичу само Срба, већ целе групе словенских и православних наро

да. С друге стране, они откривају, и даље важеће, неписане законе америчког 

друштва, његову добро заштићену унутрашњу структуру и непромењену, чвр

сту хијерархију. Изнад свега тога уздиже ес крут систем моралних вредности 

својствених за протестанте, нети онај којн су на свом броду донели "Pilgl'itns 
Fatћers", приставши на обалу Новог света. 
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Summary 

Aleksandar Novakovic 

The Image of the Serbs in US Feature Films f1·om the Beginning of the Era of Sound 
Films to the Disintegration of Yugoslavia: 1927 - 1990 

Since the first imrnigraнts ofSerb origin appeared at the US territory, in mid-19"' cen
tury, the two world have Ьееп in clash - the first опе, for Americans semi-mythical, semi
savage Balkans, and the other опе, nюdеш, highly indнstrialised, protestant West, cold and 
merciless to Serbs. Small community of several hнndreds of thousands American Serbs, 
cornpletely deprived ofinfluence, belonged mainly to middle and lower rniddle classes. Ste
reotypes appeared froш great cultural differences and tЬе irnage of the Serbs as а mixture of 
Russians and Greeks, being the ethnical groups positioned near the bottom of the American 
system ofvalues. SerЬian "mixture" comes from Slovenian origin, Ba1kan heritage and the 
Orthodox faith, which were the sources of similarities with the шentality of Russians and 
Greeks. They were often identified as other South Slavs (Yugoslavs) or the subjects of Aнstro
Hнngarian monaтchy. 

Customs, mentality, tendencies, even the language ofthe Serbs were often falsely rep
resented, due to intentions of Hollywood studios to rnake them more exotic than they really 
were. However, even when Serbs were shown in better light, it was often within the frame of 
so-called Hollywood matrix, which systernatically presented national stereotypes. 

Wrongly нsing films ( а media, art and entertainment at the same time) as "basic edнca
tional means", Aшerican have built up wrong image ofthe Serbs, basing it шainly оп preju
dices about Aшericans of Serb origin as poor ethпic group without elite. Serbs froш Serbla, 
their elite and Eнropean heritage, rich history and contriЬution to the wor1d culture and sci
ence, siшply do not exist in the fi1rn апd television, which create the reality and values for the 
шost of Aшericans. Even geographic positioп, where SerЬian people live, remains нnknown, 
while distant and uneducated SerЬia is considered а land where every evil is possiЫe. There
fore, it is not unusual that in the past decade Hollywood production has represented ex
tremely negative iшage ofthe Serbs, which woнld not Ье changed s0011, according to inclina
tio11s of the latest filrns. 

ИЗ ИСТРА)КИВАЊА 

RESEARCПES 

Joћannes Tangeberg UDK 821.113.6-992 
94( 497)"1912/1913"(093 .3) 

Semi-Barbarians, Courageous Patriots, and Orientals. 
Swedish views ofthe Balkan Wars in 1912-1913. 

Abstract: This a,-ticle deals with certain issues brought out Ьу most of the 
Swedish travelers: the Balkan peoples' great patriotism, spirit of self-sacri
fice, entћusiasm for tће war, and tће soldiers 'perseverance. These are consid
ered good qualities, апd it is often mentioned that tliey should Ье seen as ап 
example Jor Sweden, or even Jor "all nations ". Even though the Balkans were 
often descriЬed in а ve/y positive way Ьу the Swedish travellers, it is clear tliat 
тапу of these travellers thought they were visiting а less civilised part of the 
\vorld. However, the visitors were quite impressed with the Balkan peoples, 
stressing their bellicose natures as something quite positive, and niost о/ tће 
Swedish travelle,-s had а very positive attitude towards the war itself 

Introduction 1 

Since the l 990s, there lшs been а growing interest in the Balkans tl1Joнgi1oнt 
Westem Ешоре, no doнbt dне !о thc war and devastation that followed tће bicak-up 
of Yнgoslavia i11 the l 990s. Somc aнthors ћаvе portrayed the Balkans as а particu
larly volatile Iegion, wћere ancicnt etlшic hatreds that are endemic !о а particнlar 
"Balkan cнltнre" havc fomeпted inter-ethnic giicvances and violencc. George 
Kcnnan's depictioп of the Balkan peoples as "11011-Ешореаn", апd the1·cforc less 
civilized, is Ьу 110w а classic exarnple ofthis vicw. 2 This image ofthe Balkan peoples 
lшs also Ьеен present in media, wheie Bosnia, for instaпce, ћаs been portrayed as 

а forrnidaЫe, scary pl~ce of higЬ шountains, bгutish people, and ti-iЬal gricv
aпces rooted in history and myth Ьош ofboozy 11igЬts Ьу the Љ·с. It's the place 

1 This article is bascd on ап essay wгitten at thc Department of Hist01y, Uppsala University, 
Sweden. I would like to thank PhD candidate in history, Tomislav DuliC, who guided booth the essay as 
well as this articlc, and Pi-ofessor Maria Egren at the History Department, Uppsa1a Unive1-sity, as well 
as the The Uppsala Pmgramme/01· Holocaust and Genocide Studies. 

2 Todorova, Mai-ia, Imagining the Balkans, New York 1997, р. 6 (further: Todшova ... ). 




