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Сажетак: Из два ја ју ћи де сет ју го сло вен ских фил мо ва ко ји ко ри сте 
ефек те хо ро ра, ука зу јем на мо гућ но сти њи хо ве кла си фи ка ци је 
осла ња њем на жан ро ве са ко ји ма се пре пли ћу, кре ћу ћи се од те ма
ти за ци је де мон ске сек су ал но сти же не, ко ке ти ра ју ћи са фил мом 
апо ка лип се, со ци јал не дра ме, он то ло шке дра ме, сле шер фил ма и 
ве ли ког на ра ти ва о ге о по ли тич кој суд би ни ови  фил мо ви ис пи су ју 
ау торе пре зен та тив ни на ра тив чи је чи та ње от кри ва са мокри
ти ку, пре ип си ти ва ње исто риј ских на ра ти ва и вред но сти со ци ја
ли стич ког дру штва. Чи та ње со ци јал ног под тек ста ју го сло вен
ског хо ро ра за сни ва се на ком би но ва њу ан тро по ло шких при сту па 
и пси хо а на ли зе филм ског на ра ти ва.

Кључнеречи: Ју го сло вен ски хо рор, филм ски дис курс, ан тро по ло
шки аспект, пси хо ло шки ап сект, вред но сни си стем 

У по тра зи за де фи ни ци јом  
ју го сло вен ског хо ро ра1

Ако се занемаре ретки покушаји књижевне класификаци-
је српског хорора праћени терминолошким недоумицама

1 ЧланакјенастаоуоквирупројектаДу нав и Бал кан: кул тур но
историјско на сле ђе177006БалканолошкогинститутаСАНУкоји
финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја
РепубликеСрбије.
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и одсуством јединствене дефиниције овог жанра, једи-
наобухватнијастудијао„филмустраве”,остајеУ бр ди ма 
хорори, срп ски филм стра ве,ДејанаОгњановића.2Ауторсе
усмераванаестетикусрпскогхорораиусловљеностњего-
вогсадржајаекономскимиисторијскимконтекстом,ретко
употпуњујућисвојуанализупсихоаналитичкимуглом,али
надокнађујућијекретањемупросторимакњижевнеистори-
јеитеоријефилма.Сиромашанизборлитературенапољу
анализефилмаодређенјечињеницомдахорорујугословен-
скојкинематографијиниједоживеоекспанзијуинијенашао
погодно тло за комерцијализацију. Предности наведеног
препознајусеумогућностиоткривањановетачкегледишта
ипредлагањановеаналитичкеметоде,уместопродубљива-
њаинастављањавећпостојећиханализа.3Одиста јемало
југословенскихфилмовастравекојисемогусматратижан-
ровским.Некеодњиходликујуукрштањаипоигравањака-
рактеристичназапостмодернихороркојидопуштадодире,
сусретеипреплитањасадрамама,ратнимфилмовима,или
њиховимопозицијамапопуткомедија,чимесерелативизују
категорије и иронизују једнозначни погледи на свет.Иако
јесмештеннаграничноподручјеизмеђуевропскогфилма
итрећекинематографије,југословенскифилмданасналази
пуноправноместоналистамаљубитељастраве.Онсепре-
познајекаоекранизованиготскинаратив;филмапокалипсе;
социјалнадрамасаелементимахорора;психолошкихорор
и хорор-комедија, често се приближавајући комплексним,
вишеслојнимфилмскимнаративима.

Те о ри ја (хо рор) фил ма

Измеђудруштвенестварностиифилмакаоестетскогпро-
извода,постојичврставезаутемељенанапотребизакри-
тичким сагледавањем односа између појединца и ширег
друштва.Преформалногнастанкаструктурализма,Бартје
анализовао идеолошке манифестације оличене у различи-
тимврстаматекстовадоказујућидаифилмпреносизначе-
њеивучекоренеизсемиологије.Каснијасхватањаупућују
нафилмкаопросторписањаипросторискуствагледаоца.
ЗањимследиЛакановоуочавањевезеизмеђусемиологије
филмаипсихоаналитичкетеорије,течитањефилманана-
чиннакојисеточинисанесвеснимиувођењепојмасубјек-
танаместоколоквијалног„гледаоца”.Применапсихоана-
лизеуанализифилмовадолазиизповезаностисемиологије
филма и психоаналитичке теорије. „Логика означитеља”
омогућује процену до које мере је гледалац као субјект

2 Ognjanović,D.(2009)U br di ma ho ro ri,Niš:Niškikulturnicentar.
3 Omon,Ž.iMari,M.(2007)Ana li za fi mo va,Beograd:Clio,str.79.
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укључен уфилмски текст.Приступи блискифеминистич-
којпарадигмианализујурепрезентацијеженеимушкарца,
затварајућипрвиталасприступакојисеусмераванародно
разумевањевезеизмеђупојединцаидруштва.Онисеусме-
равајунафилмовесаманифестномилилатентномпсихоло-
шкомпоруком,акаонарочитоапликативнипоказалисусе
уанализихорорфилмова.Уколикосесвакинаративможе
деконструисатиипоновореконструисати,тосеможечини-
тии сафилмскимнаративом.ОвонасдоводидоДериди-
ногприступакојиодбијадаприступисвакомустаљеноми
коначномзначењутекста.Старапретпоставкадасеугласу
остварујевезаизмеђузвукаисмисла,уДеридиномчитању
постаједеослободнеигредеконструкцијеиувекотворене
могућности поновног читања. У том смислу, нема конач-
ногијединственог,недвосмисленогзначењафилма.Онсе
може читати увекизнова.Марксисте занима анализа дру-
штвенихснагакојеодређујупродукцијудела,тачнеструк-
турепродукционогапарата,коликоиидеолошкаодређења
којаутичунањеговнастанак.Идеолошкиаспектфилмске
уметности,узимасеуобзирприликомрасправљањаополи-
тичкомпотенцијалуфилма.4Стогајетеоријскаперспектива
радоваофилмуусмеренанавезуизмеђуидеологијеиестет-
скогпроизвода,будућидаонаподразумеваизношењестава
осадржиниисадржајностиполитичкогдискурсафилма.У
томсмислу,филм„говори”одруштву.Изовогразлогаана-
лизафилмасенебависамоестетским,већисимболичким
аспектомдела.Уконтексту„филмастравеиужаса”однос
измеђупојединцаидруштва,преносилисуФранкенштајн
иДракулазачијесуредитељеигледаоце,првикритичари
веровалидастрепеодиндустријализацијеиелектрифика-
ције,аоткривајунеурозудруштваукојемјесексуалностпо-
тиснута.Седамдесетихиосамдесетихгодина,овајжанрсе
гранауновимправцима,чинећисвеизразитијимприсуство
социопатских профила, уљеза, ванземаљаца, вируса који
представљају разноврсне облике другости. Деведесетих и
ранихдвехиљадитихтосурастућепопулацијеоностраних
бићанео-готскихособина,којенакрајумиленијумасумира-
јудосадашњерезултате„цивилизације”представомапока-
липсеипатњамапоследњегчовека.Данасточинезомбији
каокритичкефигуреполитичкогестаблишментаимасовне
културе.5Уколикодоминантна,холивудскакинематографија
видљивимчинистраходинвазивногдругога;одапокалип-
тичног конзумеризма, а европскифилм страве од пораста

4 Omon,Ž(2006)Te o ri je si ne a sta, Beograd:Clio,str.103.
5 Giroux,H.(2011)Zom bie Po li tics and Cul tu re in the Age of Ca si no  

Ca pi ta lism,NewYork,PeterLang,str.4.
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насиљаупородици,намећесепитањешта је тематизовао
југословенскихороркојијекокетираосаистимжанром.6

Ан тро по ло шки и пси хо ло шки аспект  
хо рор жан ра

Дужеодтридеценијехорорјеједанодглавнихобликама-
совнеестетикекојиомогућујеослобађањеодстрахањего-
вимпројектовањемнатекстислику.Хорорфилмовиизази-
вајунегативнеемоцијепопутстрахаигађења;експлицит-
нимчинекршењетабуа,одговарајунаисторијскиикултур-
но одређене стрепње: душевне болести, нуклеарног рата,
епидемије, насиља које потенцијално свако носи у себи.
Хорорнастаје тамо где јенарушенсистемкојипојединцу
омогућаваизбегавањеузнемирујућихпитањаосмислуегзи-
стенције.Функцијахорорајенаизгледсупротнаономешто
нудерелигијаиидеологија,теналикујуанти-идеологијиу
којој престаје да функционише једна врста ирационалних
моћизараддруге.КакотопримећујеЈулијаКристева,ужас
настајенарубовима,тамогдесистемвишенедосежесасво-
јиммерамапредострожности,заштитеиутехечовека,тета-
мо где се рађа сумња у неприкосновеност имонолитност
оногашто заједницу држина окупу.Хорорфилмпрелази
границукојуједруштвоуспоставилотабуимаиидеологи-
јомкакобисезаштитилоодвластитенемоћиинезнања,од
немогућности да пружи одговор на питања која ће се чо-
веку,токомегзистенције,увекизновавраћати.Дакле,како
тоформулишеЈулијаКристева,зазорностдостижеврхунац
„кадасесмрткојаћенассвакакоубитипомешасаонимшто
битребалоданасодњеизбави.”7Границаизмеђузазорног
исабласногјетешкоодредива.Докјеузазорномнагласак
на „гадном”, „социјално недопустивом”, „табуисаном”, у
сабласномсепрепознајутајанственоисвеоноштоизмиче
рационалном сагледавању.8Но, за оба је заједничко преи-
спитивањемогућностидабудемоубијени,поједени,одве-
дениуподземнисветиподвргнути„неправедномкрају”.У
томсмислуизазорноисабласноувеквребају,анањихнас
подсећајупризориизсвакодневице,примериизисторије,те
укупногљудскогискуства.Каоидругикултурнифеномени,
каоисроднеестетике,хороримасвојсоцијалнииполитич-
киподтекст.Онсадржиупозорењенаонеаспектесистема
којисеистањујуикојипостајуисувишекрхкидабидржали

6 Bishop,W. (2010)Ame ri can Zom bie Got hic: The Ri se and Fall (And Ri
se) of the Wal king Dead in Po pu lar Cul tu re,NorthCarolina:McFarland&
Company,Inc,p.20.

7 Kristeva,J.(1999)Mo ći uža sa,Zagreb:Naprijed,str.11.
8 Daković,N.(1993)Ogled o sa bla snom,NoviSad:Svetovi,str.40.
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појединца.У југословенскомконтекстуукупнуестетикуи
социјалнуподлогуовогжанрајединственимчиникакопре-
испитивањевредностинакојимаједруштвозасновано,та-
корастућеосећањеприближавањакрајаепохеблагостањаи
доласкаужасакојисеметафоричкипреображавауразличи-
тефеноменеиобјекте,одвирусадосоциопатскихпрофи-
ла.9Међупрвиммотивимакојиобликујунаратив„стравеи
ужаса”препознајеседемонизацијажене.Психоаналитички
приступослоњеннадинамскеконцепте,једностранодржи
да овај зазор долази из спознаје о родној разлици између
мушкарацаижене.10Оваанализасезасниванапретпостав-
цидајетипичнигледалацхорорфилмамушкарациадоле-
сцентсуоченсапроменаманасвомтелуиусвојојпсихи,
честозанемарујућизначајнесоцијалнеаспектекојисемогу
приписатиовомжанру.

Же наде мон у срп ском и ју го сло вен ском фил му

Класични приступ репрезентацији жене у хорор филму
држидајењиховатрансформацијаубићапопутмонстру-
маивештицапукапројекцијамушкарчевихсексуалнихже-
љаинелагодностиувезисароднимразликама.11Свадру-
штваделеконцептеженскемонструозности,теоногаштоје
шокантно,застрашујућеиодбојноужени.Отомесведочи
укупнамитологијароднихчудовишта:тујеМедузасасво-
јим„злимочима”измијамауместокосе,Дургаучијојсе
чељустиналазеостацисажваканихљуди–њенедеце,амо-
тивдемонскесексуалности,посесивногифалусногмајчин-
ствапостајенештопопутуниверзалногнаративаожени.12
Но,хорорфилмовичијесупротагонисткињежене,иличији
наративпокрећефеминино,откривајуконзервативизампо-
тенцијалносубверзивногжанра,тесемогугрубоподелити
удвекатергорије:онеукојимајеженажртваионеукоји-
масепреображаваумонструма.13Докјевећинамонструма
осмишљенадапонудиморалнудилему,женскимонструм
откривадруштвенепритискеикоментаришеживотнести-
лове.Собзиромдахорорфилмодражава стрепњекоје су

9 Kristeva,J.(1999)Mo ći uža sa,Zagreb:Naprijed,str.99.
10Frojd,S.(1969)O sek su al noj te o ri ji i To tem i ta bu,NoviSad:Maticasrpska,

str.34.
11Greven,D.(2011)Re pre sen ta ti ons of Fe mi ni nity in Ame ri can Gen re Ci ne

ma: The Wo man’s Film, Film No ir and Mo dern Hor ror,London:Palgrave
Macmillan,p.181.

12Creed,B.HorrorandtheMonstrous-Feminine:AnimaginaryAbjection,
in:The Dread of Dif e ren ce:Gen der and Hor ror Film,ed.KeithGrant,B.
(2010),Austin:UniversityofTexasPress,pp.35-65.

13Brophy,P.(1986)Horrality:theTextualityofContemporaryHorrorFilms,
Screen 27,pp.36-50.
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нормиранеикултурнокодификоване,женскотелоуконтек-
стујугословенскогфилмаимавластитазначења.Лептири-
ца,госпођаСибилаигоспођицаКатарина,каоКадијевићев
трио из различитих деценија, преображавају се на својој
културисвојствененачине, задржавајућинекеодхоливуд-
скихклишеа.

Сек су ал ност и смрт

Инспирисан приповеткомПо сле де ве де сет го ди на,Мило-
ванаГлишића,филмЛеп ти ри цаЂорђаКадијевића (1973)
сматра се првим југословенским хорором. Иза наизглед
површнепричео„живојсмрти”којасехраниљудскомкр-
вљу, открива се наратив који помера зазирање од ружног
инесместивогкалепомизаводљивом,указујућинањего-
вемоћи трансформације. Емоционална драма која доводи
донајвећенапетостикада сепробуђена сексуалностжене
представљасценомјахањатеопонашањасексуалногчина.
Филм открива сексуалну слободу жене која прети да на-
руши заједницу, угрожавањем власти по очевој линији.14
Трансформисано биће задржава особине вампира, карак-
теристичнудеформисаносткоја јеприлагођена тадашњим
филмскиммогућностимаиуметничкој слободи.Ужасљу-
бавиизмеђуживогмладићаимртведевојкесадржипсихо-
лошкиподтекстиодржаванапетост токомчитавогфилма
остављајућигледаоцауишчекивањутрагедије.Уобичајена
готска темалиминалног,ни-живот-ни-мрвогбића смеште-
ногуфолклорнеоквиреоткриваслојевитостзначења„леп-
тирице”којајезаробљенау„традиционални”текстсрпског
села.Жена-вампиркојаодпрвеполовинедвадесетогвека,
набиоскопскомплатнуоваплоћујестрепњеинелагодууве-
зисасексуалношћу,седамдесетихгодинапостајемонструм.
Оноштогачинипривлачнимјесвојеврснахибридност,мо-
гућностдамртво(оношто јебилоугашено,поништенои
блокирано) изнова оживи ојачано новом, деструктивном
снагомкојаугрожавамаскулинистичкевредности.

Де мон род них од но са

Исте, 1973. годинеКадијевићпотписујережију за адапта-
цијупричеАлпураријскасвиркаИванаРаосакојајеусво-
јој екранизованој форми названа „Девичанском свирком”.
Сусретиизмеђусветлостиимрака,изазивањеузмицањаи
наговештаји необјашњивог постижу се звуком који прати
драмскиефекатрадње.Заготикукарактеристичнаблизина
сексуалностиисмрти,љубави,убистваиускрснућауказује

14Daglas,M.(2001)Či sto i opa sno,Beograd:XXvek,str.127.
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нанаративонегативнојАними–несрећној,ћудљивој,хи-
стеричној,промискуитетнојженикоја,употрази заљуба-
вљу,заводиипотомубијасвојепартнере.15Путник–Иван
јеједанод„кандидата”завечнуљубав.Сибилатребадаоб-
ухватиархетипскефигуресирена,ДијануилиАртемиду,сва
женскамитолошкабићакојаубијајузаљубљењемушкарце.
Оне означавају заробљену сексуалност, чему доприноси
присуствозамкакаоженскогсимбола,његовезатворености
ињегов „девичански” звук.Девичанску свиркупроизводе
крицизаробљенесексуалности,онекојасенијеостварила
убракуиостајепотиснутауљубавнимавантурама током
којихСибилатражиемоционалноисексуалноиспуњење.16
Седамдесетихгодинасе,подутицајемпостструктурализа-
ма, на род све учесталије гледа као на инхерентно неста-
билну дискурзивну творевину која саму себе разграђује.
Наглашавањеродакаодруштвенеикултурнеконструкције
омогућилоједасескренепажњаназанемаривањеженских
историјаи географијаипомоглода сеукаженадуализам
мушко/женскокаонапроизводконкретнихдруштвениход-
носа.Идејеородукаодруштвенојконструкцијикојасеме-
њаузависностиодместаивременауевропскимземљама
попутФранцускеиВеликеБританијепостајеексплицитан
четрдесетих и педесетих година,штоможе објаснити по-
требузаестетизацијомстрепњиувезизапозицијомженеу
друштву.Уместонаративао„женскојсферикућеикућних
односа,чедности,крхкостиипотребизазаштитом”,хорор
филм открива експлозивност потискиване сексуалности и
опасностикојестојеувезисаједностранимрежимомкоји
искључујеженуизјавнесфере.17

Де мон ски тро у гао

Филм„Девичанскасвирка” јевезивноткивоизмеђупрвог
Кадијевићевог хорор остварења и филма „Свето место”
(1990)гдеразвијамотивнегативнеАниме.18Пофилмским
критичаримаовајфилмјеснимљенпоГогољевојприпове-
ци„Виј”из1835.попутфилмаЦрнанедеља(Black Sun day
из1960.године)иодликујесејаснимжанровскимелемен-
тимакојигасврставајууредхорорфилмова.Иакоседело-
вифилмамогупрепознатикаогогољевскасатираусмерена
нанеукост свештенства, акценат јепостављеннавезииз-
међупородичнепатологије,душевнеболестиионостраног.

15Jung,K.G.(2000)Psi ho lo gi ja i al he mi ja,Beograd:Narodnaknjiga,Alfa.
16Исто.
17Jackson,P.(2008)„Rod“,Kul tur na ge o gra fi ja: kri tič ki reč nik ključ nih poj

mo va,ur.Atkinson,D.iJackson,P.Zagreb:Disput,Zagreb,str.143-151.
18Jung,K.G.(1977)O psi ho lo gi ji ne sve snog,NoviSad:Maticasrpska.
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Еротизован однос између оца и ћерке (налик на онај који
препознајемо у Лептирици) заправо је рефлексија општег
промискуитетанаимањимагдесуслугесексуалниобјекти
својихгосподара,акћерипостајусексуалниобјектисвојих
очева,бирајућидаљеслугеислушкињезаобјектедемон-
страцијесоцијалнемоћи,постајућипарадигмаширегдру-
штва заснованог на експлоатацији. Кадијевићево „Свето
место”,премдакласичанхороркојикомбинујеелементеми-
тологијеифолклора,постајејошједанпалимпсестзакри-
тикусадржајакојевредноснисистемпотискујеилинегира.
Каоипретходнадвафилма,онтематизујеженскусексуал-
ност, улазећи у психолошке дубине промискуитета, а овај
наративкористикаоплатформузауводусложенијепробле-
ме.Снимљен1990. године, непосреднопредпочетак рата
напросторуСФРЈугославије,онјеалегоријадруштвакоје
сесламауопштојпатологији,ишчекујућисмртибуђењеу
новом,демонскомоблику.Уколикојепородицаосновнаће-
лијадруштва,односикојиуњојвладајупостајуметафора
читавогсистема,укојемсечиневидљивимсимболичкичи-
нови „јахања”, кршењанорми, симболичкогпромискуите-
таислично.Снимљенулиминалновреме,предзавршетак
једногсистемавредности,онуказујенапорозностједнихи
скоридолазакдругих.

Ужас ег зи стен ци јал не дра ме и он то ло шки хо рор

Приповетка Про кле ти ња, Емброуза Бирса (1852-1913?)
екранизована јеурежијиБранкаПлеше,1975. годинекао
класична хорор прича. Седамдесетих година јавља се но-
виинтелектуалнитренд–постструктуралистичкасазнања
се налазе на врхунцу, подстичући релативизацијумаркси-
стичкогпогледанадруштвоидоводећиупитањеауторитет
науке.Овомепретходеинтелектуалнипокретииноваиде-
олошкаструјањакојапостајувидљивакаснихшездесетих
година.Време(прошлост,садашњост,будућност)ипростор
(стварност, сан, халуцинација) вишенисучврстоуспоста-
вљене категорије у овим филмовима, чиме се доприноси
осећајудестабилизацијенорми,тесвегаштосеузимаздра-
во за готово. Екранизација ове приповеткеможе посведо-
читиоуздрманимтемељиманауке,опорозностиставовао
цикличностиисторијеиобјективногсазнавањакоједоводи
донапреткадруштва.Утомсмислу,онаје,најпрекритика
марксистичких поставки које се намећу у југословенским
образовнимустановама.Умаловикторијанскоместодолази
лекар.Упркосзастрашивањукоједолазиодмештана,онула-
зиутраг„Проклетињи”укојусесмештасвештонауканије
успеладасавладаиштопрепуштадоменунезнањаипра-
зноверја: интуиција, синхроницитет, дежа ви, реализација
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снаубудномстању.Страхизазиваоноштосенеможеиме-
новатииочемусестога,неможеговорити.Пратећитрагове
„проклетиње”,лекаргине,аистрагасеспроводиупрису-
ствулеша,карикатуралнообученихинашминканих„сеља-
на”,наравноиследникаисудијеочијојпровинцијалности
сведоче одећа и сличност са поротом искежених стараца.
„Објективно знање”, „просвећени ум”, „бинарне опозици-
је”, опстају и поред судијиног сазнања о онтологији про-
клетиње.Унапетојатмосферицрно-белогфилма,оношто
изазивастрахнисутоликовикторијанскиамбијент,догоре-
лесвећеиприсустволеша,коликозастрашујућаигротек-
снанасилностмалограђанштинеусмеренананемогућност
признањаДругости.Овакосеуспостављаопозицијаизме-
ђуагресивногприступаДругомекојесеокончавањеговом
негацијом,саједне,имогућностињеговогпрепознавањаи
релативизацијесадругестране.ДоксеБирссатиричнопои-
гравасеоскимкарактерима,екранизацијањеговеприповет-
кесведочиокритицималограђанштинеибуђењусамокри-
тичности друштва у којем приповетка доживљава адапта-
цију.Његовановелајеусмеренанакритикудруштвауком
самживи,аодабировеновелеујугословенскомконтексту
сведочиопотребидасеукаженаограниченостдухачијису
производисамоуверенарационалност,поверењеуинтелект,
догматичностидиктатурабирократије.Попутвикторијан-
скихфигуракојесеругајусвемуштојеДругоидругачије,
друштвосеслепопридржаваматеријалистичкогпогледана
свет.

Су пер е го као мрач ни про го ни тељ

ФилмШти ће ник,заснованнапричиФилипаДавидаМиха
ел и ње гов ро ђакиззбиркеприповедакаБу нар у там ној шу
ми (1964) режирао јеЂорђеКадијевић 1973. године.Овај
филм се одликује ликовношћу, иконичан је и креће се у
правцупластикекојомсестварајуефектистравеиемоцио-
налниефекти.Сликемора,пескаистења,светлоиначинка-
дрирањанаглашавајујезовитостипретњусмрћу.19Осећање
напетостиинелагодеизазивајушумови,фијукветра,споро
кретањекамереизмеђуснегаипеска,фотографиједрвета
које прерастају у чудовишта и најзад, свест о онтолошкој
нестабилностипсихолошкихсадржајакојипрогонечовека.
Младибегунацпрогоњенсамопрокламованимстаратељем
налази уточиште у душевној болници.У ноћи када лекар
требададонесеконачнуодлукуомладићевомпремештају
удругуболницу,суочавасесаприказомкојапрогонињего-
вогпацијента.Суоченсасмрћууплашеногбегунца,лекар

19Omon,Ž.(2006)Te o ri je si ne a sta, Beograd:Clio,str.127.
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наилазинаантропоморфизованусавестледеногизраза.Мо-
тивипопутмрачногпрогонитеља,сенкекојесепротагониста
плаши,амбијентадушевнеболнице,пустињеиполомљеног
дрвећа,алиипреплитањаСуперегасаСенком,илисавести
сађаволом,доприносеслиципорозностипсихолошкихкон-
цепата.Могућностизвртањанормалностиилудила,прео-
кретањеулогакојепоказујемеруукојојнесвеснисадржаји
продируусвесне,изазивастрепњукодпојединцаигубитак
егзистенцијалног ослонца. Пораст интересовања за хорор
филмовеседамдесетихгодинасведочиоопштојкризикојој
је,логичноизложенаиЈугославија.Утојдеценијипрепо-
знајусепрвепукотиненаповршинисистема,наслабости
реалногсоцијализмаинањеговуструктурнуограниченост.
Истовремено,седамдесетихгодинаиуЈугославијидолази
до„песимистичког”преображајаинтелектуалнихставовау
друштвеним и хуманистичким наукама.Модернистички и
марксистичкипојамнапреткакоји јепрожимаомедицину,
науку,друштвениитехнолошкинапредак,биојенеизостав-
нидеоизградњедруштва.Оптимизамдеветнаестогвекаи
првеполовинедвадесетогвеканарушилојескептичнопре-
испитивањепрошлихпостигнућаисвејачасвестослепим
мрљамакојесупратилепостулирањеразвоја.Наконштоје
Другисветскиратуспеодаспасеоптимизам,онјеконачно
устукнуоседамдесетих,апотомсеурушиопетнаестакгоди-
накасније,послепадаБерлинскогзида.

Настала је коначна дистанца између неиспуњених чежњи
деветнаестогињиховихпоследицатокомдвадесетогвека.
Форме које су уливале стабилност – социјалистички про-
грес,демократија,реторикаплана,срећнабудућности,пре-
познатисукаобезвреднапомагалауопштемпреживљава-
њу.Јасноћаиопштостпојмовасамосуприкривалинезадо-
вољавајућустварностистрепњуоднеизвеснебудућности.20

Од со ци јал не дра ме до апо ка лип се?

Страхнеизазивасамомогућностмучнесмртиинеправед-
ногкрајаколиконепоштовањетелакојесмотокомживота
неговалииукојемсмоуживали.Уколикоонопостанетек
бројкојитребауништити,ајединоштоодњегапреостане
„неподношљив смрад”, читава егзистенција као да је обе-
смишљена, па се страходњеговог уништењашириизван
границабиолошког.Иакосенепоигравамутантимаиуљези-
ма,југословенскифилмсекрозсоцијалнудрамуприближа-
вателесномхороруманифестујућистрепњуодпоништења

20Strohmayer,U.Poststrukturalizam,u:Kul tur na ge o gra fi ja: kri tič ki reč nik 
ključ nih poj mo va,ur.Atkinson,D.iJackson,P.(2008)Zagreb:Disput,
str.29-35.
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људскости.УфилмуКич ма,ВлаткаГилићаиз1975.препли-
ћусеелементисоцијалнедрамеихорора,откривајућинара-
тивкојиманифестноуказујенаопасностиодеколошкеката-
строфе,болестикојупроизводелабораторије;контролекоју
успостављајубелимантилиопремљениигломиседативом
дабилатентноипостепенооткриваосвојукритичкустрану
усмеренунаремећењедруштвениходносакрозотуђењеи
моралнудеградацију.Овајфилмјетешкоуврститиунеки
одхорорподжанрова јерсеалегоријскиусложњавашире-
ћисеунеколиконаративнихправацаподстакнутпотрагом
протагонистезаонимштоизазива„еколошкукатастрофу”.
УпоредосасмрадомкојипостепенозахватачитавБеоград,
сазнајесезасвеучесталијасамоубиства,какоусамомгра-
ду, тако у читавом свету.Мирис који „плаши”, заправо је
смрад„спаљенихлешева”,телаонихкојисупочинилиса-
моубиство,анесмогкакотосаопштавајудневненовинеи
информативнеемисије.„Ваздухсепретварауубицу“.Жи-
воткаоисмртгубесмисаоусветукојимгосподарешпри-
цеви,игле,индустријскапостројења,гдемртвиимајусамо
бројевеигдејебирократизацијадостигластепенукојемчак
и „Мртвиимајуобавезе”; „Нијепредвиђенодамртвииду
насастанке”;„алитачноу10:45морајубитиуобдукционој
сали”.Уотуђеномсветуукојемсесмртпроизводиулабо-
раторији,мешајусесветживихисветмртвих.Крећућисе
измеђуфранкфуртовскекритикеотуђењаипорастанасиља,
саједнестране,икритикехладногисрачунатог,клиничког
погледа на свет и циничног односа према животу/смрти,
Гилићгледаоцазадржавау застрашујућојимучнојатмос-
фериубистава,самоубиставаикрематоријума.Уосталом,о
овомвидуконтролеговоринамиФуко,описујућираспоре-
детела,кретњи,понашањаиговоракојисведочеоувође-
њудисциплинскогпореткаумедицину.21Гилићевилекари
имедицинскоособљекаодаилуструјуФукоово схватање
одвосмисленостиболничкогдоменакојијеутеоријисло-
бодани отворен, а пун обавеза и ограничења.Жанровски
хибриданфилмкојикомбинујесоцијалнудрамуихорор,и
показује стравичност друштвених односа, дотичефутури-
стичке представе о вирусима који семогуманифестовати
каонајнеобичнијиинајчудовишнијисимптоми,попутжеље
за самоубиством.Уосталом, чини се да нијемогуће побе-
ћиизсистемакојинепрекиднонадзиреиконтролише.Када
сампротагонистапостанежртватаквесоцијалнеифизич-
кеболести,гледалацјепрепуштенатмосфери„неправедног
краја.”

21Fuko,M.(2005)Psi hi ja trij ska moć,NoviSad:Svetovi.
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Ви рус /Ис ток

Десетгодинанаконпретњеодстварнеепидемијевеликих
богињауБеограду,(1982)ГоранМарковићјеснимиофилм
„ВариолаВера“.Иако јенајпреречофилмукатастрофеи
социјалној драми, у филму се користе елементи хорора,
очуђавањем наратива о старој, наводно искорењеној бо-
лести. Тематизација Вариоле вере и њена репрезентација
испуњенанаговештајиманечеганепознатог,древног,иско-
рењеногштодолазисаИстока,деформишетелаиодноси
најслабије, доприноси атмосфери зазорног и оностраног.
Науканајпрепретпостављадајеречопеницилинскомшо-
ку,акадасеоткриједајеБеоградместонакометребазау-
ставитидревнивирус,епидемијузакојусеверовалода ју
јемедицинапобедила,ширисестрах,несигурност,стреп-
њадајеоноштодолази„издругогделасвета“,нашлотло
погоднозаразмножавањеиширењепочитавомконтинен-
ту.Сценеукојимамаскираналицаулазеуболницу,дезин-
фикују и закључавају простор; сцене обољевања праћене
појавама пликова, деформисања тела и најзад умирања у
најјачим боловима доприносе језовитости атмосфере. На-
ратив прати ишчекивање следеће смрти и сазнање ољуд-
скојпатњи,оразноликостикарактеракојисекрећуодпле-
менитости и пожртвовања до себичности и кукавичлука.
Тематизацијаепидемијекојајеобновљенакрајемседамде-
сетихипочеткомосамдесетихгодинакакоуроманима,та-
конафилму,умногомеоживљавастраховекојисувладали
Европомнаконокончањаепидемијекуге.Онаподсећаназа-
копаневирусеколере,насталновребајућеопасностиодши-
рењастраног,другог.Београдпостајелиминалнипростор,
великикарантинодкогаЕвропаочекујезаустављањеболе-
стикојадолазиоддругогајеруколикоболестозначеногдру-
гогауђеутелоОкцидента.22Утоликосумогућенезамисли-
ве мешавине, хибриди, непредвидиве последице по читав
континент и најзад, читав свет.Својим одношењемпрема
болести,власттребадаоповргнеевентуалнуДругостЈуго-
славије,адокажењенуистостсаЕвропом.Страходсмрти
унезамисливиммукама, страходмутацијаили генетских
промена,одабнормалностииасиметрије,заправојестрах
одманифестацијехибридностиукултурамаиабнормално-
стиуљудскимодносима.Утомсмислу,филмскинаративо
епидемијислужикаополазиштезапреиспитивањедруштва
ипостајерефлексијаоњему.

22LazarevićRadak,S.(2013)Ot kri va nje Bal ka na,Pančevo:MaliNemo,
str.945-965.
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Љу дипа цо ви

ФилмИз ба ви тељ(1976)урежијиКрстаПапићаснимљенје
премапричи„Ловацнаштакоре”,АлександраГрина.Иако
јеблизакширокосхваћенојфантастици,појединикадрови
исценеубиставагаприближавајухорору.Радњајесмеште-
науградскиамбијенткаснихдвадесетихиранихтридесе-
тих годинадвадесетогвека захваћенВеликомдепресијом,
тепорастомнезапосленостиистогасоцијалнимпроблемом
сиромаштва.Какосеекономскакризапродубљује,повећава
себројљудикојипрелазенастранупацова,метафорекон-
зумеризма,експлоатацијеиморалнедеградације.Уосталом,
људи-пацовисухибриднетворевине.Оненастајуприликом
грешке,непоштовањаправила,апрепознајусекаомонстру-
озне мешавине два претпостављено неспојива организма.
Ониремететаксономије,класификаторнешеме;зањихсе
претпостављадасенемогуразмножаватиизатоозначава-
јукрајчовечанства.Укласификацијамадеформисанихте-
ла,препознајесеипсеудонаучниконцептдегенерацијекоји
сејављаумедицинскомдискурсуосамнаестог,деветнестог
ираногдвадесетогвека.Уоквириматеоријеодегенераци-
јипрепознаје се стрепњаоднарушавањанајпрепрогреса,
апотом,уништењачитавогчовечанства.23Наиме,филмски
наратив открива да се пацови разможавају у време криза,
„крадуибогатесенаначиннеразумљивобичномчовеку“;
„ониносеоделаиљудскалица”:„једуипијуаизнадсвега
воле власт”.Крајем седамдесетих година двадесетог века,
уЈугославијиичитавомсвету,уверењеуопштипрогреси
благостање јеуздрманосвешћуомогућојекономскојкри-
зи.Будућностсевишенечиниједнозначноблиставомпопут
онеуатмосферипослеДругогсветскограта,ауЈугославији
сепочињупопрвипутпрепознаватипроблемипопутнеза-
посленостикојаје,измеђуосталог,последицазапошљавања
„покључу”.

Ге о сим бо лич ки хо рор:  
Ђа во из ме ђу Ис то ка и За па да

Да се политички живот може упоредити са хорором, а
историјскафикцијапредставитикао егзистецијалнадрама
показује филм Вељка Булајића Чо вјек ко га тре ба уби ти
(1979). Инспирисан драмом у стиховима Петра Петрови-
ћаЊегоша,Ла жни Цар Шће пан Ма ли,филм сепоиграва
друштвеном критиком смештеном у онострани амбијент

23Chabot,K.(2013)Bo di es wit ho ut Bor ders:Bod y Hor ror as Po li ti cal Re si
stan ce in Clas si cal Hollywo od Ci ne ma,Ottawa,Ontario:CarletonUniver-
sityPress,p.63.
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обојенсабласним,гротескнимиеротским.Својеврснакри-
тикапрофанеицрквеневластисмештенанапросторизмеђу
пакла и земљеметафорички је представљена политичким
превирањима у Црној Гори осамнаестог века подстакну-
тихпитањемкоћепреузетивластпослесмртиПетраIIIУ
проблемсемораумешативластпакла,пастогаисамЂа-
вокојићенагеографскојкартисветалакопрепознатиЦрну
Гору,теуњупослатииспрвасубмисивногучитељадемон-
ске науке –Фарфу. Радња се одвија на неколико планова.
Најпре, производњом геосимболичког/политичког хорора,
потомтематизацијомлегендарнетемеостранцукојисела-
жнопредстављакаокраљтетакодолазидопрестолаинај-
зад,фокусирајући сена егзистенцијалнудрамуи судбину
појединцакојиодрођењадосмртиостајепотчињенмоћи
институција. Егзистенцијалној драми доприноси успоста-
вљањеопозицијеизмеђусветовневласти,билодајеонало-
кална,илидолазиодмоћника:Истока/Запада,иЦрквечији
представници необично личе нафигуре из пакла. Јарчева
брада,гротескноувеличанизубиигрохотнисмехдоприно-
сестравичностицрквенихвеликодостојникакојинастоједа
оповргнусујеверјенародаувереногуидентичностШћепана
(Фарфе)и„покојног”ПетраIII.Фарфакојипостајесвеху-
манијииприврженијистановништву,налазисеупроцепу
измеђувластитихосећања,властитогразумаинадређених:
Ђаволаињеговогпакласаједне,иЦрквеињених,наводно
„хришћанских принципа”. У том смислу, егзистенцијална
превирања употпуњена су елементима карактеристичним
захорор,афантазијасекористикаообликкритикеинсти-
туција.Појединацнеможепобећиоддруштва, астогани
од правила која су представљена роговима, реповима, ва-
тром, трозупцем, справама за мучење, силовањем. Ужас
долази из немогућности да појединац оствари слободну
вољу: „Одлучио си се за нешто треће, а трећег на земљи
нема. Са некиммораш бити”.Одлучи се за страну,Шће-
пане.”На југословенскоммикроплану, појединацнеможе
сам.Оннеможеостатиполитичкииидеолошкинеутралан,
већсемораопределитиза„страну”.Егзистенцијалнадра-
мазачињенафантазијомпретварасеухорориексплицит-
ноилиимплицитнооткриванетекисторијскенедоумице,
већстрепњедруштваизложеногпоновљивостиисторијског,
замрзнутостиполитичкогинемоћипредбирократијомко-
јапретидапрогутаслободу.Намакроплану,препознајесе
естетизација геополитике као објективног односа између
географскихформацијаиполитичкихструктура.Тајоднос
којисеконцептуализујекаоодносизмеђуфикснихиима-
гинарних географија сугерише значај дихотомије: Исток/
Запад;Запад/Остали.Овинаративиполазеодредуктивног
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читањаљудске историје ослањањем на такозвану гео-моћ
као географско знање.С обзиромна преовлађујућимит о
БалкануиЈугославијикаогранициизмеђуИстокаиЗапада,
илиполуострвусмештеномизмеђудваделасвета,Фарфина
драмаодражаваполитичкудрамустановникаЈугославијеи
читавогБалканскогполуострва.Ослоњенинамитовеозна-
чајугранице,прелазности,мостаимедијатора,становници
овогделасветаодбијајудасе„определезастрану“.Попут
Фарфе,остајући„из-међу”,ониплаћајувисокуценусвоје
геосимболичкепозиције.

Пси хо ло шки хо рор, сле шер филм и  
ци клич ност исто ри је

Портретишући унутрашњу драму пијанисте Михајла и
представљајући окончање те драме бруталним убиством
неколикољуди,филмомВећ ви ђе но(1987)ГоранМарковић
постепеноулазиудеценијудеведесетихкадасепочињуре-
лативизоватипредставеопредратном/послератномБеогра-
ду, левичарима/десничарима; капиталистима/социјалисти-
ма;народнимнепријатељимаиздајницима/ослободиоцима.
Поигравајућисеидејомдасусликекојепрогонепијанисту
дежави,филмподстиченапреиспитивањемогућециклич-
ностиисторијеиделовањакултуресећањанасадашњицу.
Заплетнастајеједнимосећањем„већвиђеног”јерчинисе
давременијеоноштомислимодајесте,пасеисторијамо-
же исправљати, поново исписивати, изнова саопштавати,
доксесећањапоказујукаонепоуздана,прогањајућаипо-
тенцијалноопасназаоногаконијеустањудаихпотисне.
Иако манифестно користи поступке психолошког хорора
како би представио масакр, редитељ заузима амбивалент-
не перспективе, уводећи гледаоца у нове начине сагледа-
вања прошлости и садашњости.Михајлова сећања на до-
гађајфлуктуирајуодсна,феноменадежави,халуцинације
ифлешбековаучемуучествујеигледалац.Покретнеслике
ипокретновременасводекрозфрагментепростора,одно-
са,обриселикова.Сликесекрећуизмеђуреферентнихобје-
ката,субјективних,објективних,реалнихилиимагинарних
угловагледања.Представљањевременаизванрационалних
интервала гледаоцу омогућује специфичнофилмско иску-
ство.Натајначиннастајеконтрадикторноосећањевремена
које слике ослобађа терета наратива и доприноси експре-
сивности,пренегодескриптивности.Маколиконастојаода
одржипсихолошкуцеловитост,уМихајлуживесећањана
времеивредноснисистемкојегвишенема,тефилмпробле-
матизујеподелуна„стару”и„нову”власт,„старе”и„нове”
Београђане. Драматизација грађанског друштва; рурали-
зацијаучесникауратуиизазивањесаосећањасажртвама



286

САЊА ЛАЗАРЕВИЋ РАДАК

послератногрежимадоприносенастанкупсихолошкогпро-
цепауњему.Ово је једанодранихпокушајаосамдесетих
дасесоцијализам,партија,ситнемарионетеичинуспонау
друштву,прикажусатирично.Једновремено,оноодражава
нови,политички„духвремена”иновукритичкумодукоја
ћенакраткозавладатијугословенском,апотомсеугнездити
усрпскојкинематографији.

За вр шна раз ма тра ња

Хорорсеналазисвуда.Онјеконтрадикторан,парадоксалан,
дестабилизујући и изазован, како психолошки и социоло-
шки,такополитички.Затоједеољудскогискуства.Онможе
битидеосвакодневице,иликонструкткојиплаши,изазива
гађење,откриваоноодчегастрепимоиштатајноприжељку-
јемо.24Заснованјенаидејамаоразличитимоблициманаси-
љакојинарушавајуоноштопојединацсматра„природним”,
„нормалним”,„разумним.”25Утомсмислу,нераскидиво је
повезансадруштвом.Одражавајућистраховепојединца,он
естетизујестраховеширезаједницеиоткривањенекључне
проблеме.Стогасесазакашњењемкојерефлектујенелаго-
ду,појавиоинапросторуСФРЈугославије,пренештовише
одчетрдесетгодина.Собзиромда јеисамреткожанров-
ски једносмеран, југословенски хорор је нарочито хибри-
дан и заснован на преплитању са другимжанровима који
супреовладалиутадашњојкинематографији.Додирујућии
мешајућисесасоцијалном,онтолошком,егзистенцијалном
драмом,филмомапокалипсе,фолклорнимнаративомикла-
сичномготскомновелом,онодражавакакопраћењетрен-
довапрвекинематографије,таковишеслојностстрепњиса
којимасејугословенскодруштвосуочавало.Ранинаративи
омогућностиремећењароднихулогакојебимоглодовести
доњиховогизмештања, осећање егзистенцијалног страха,
презасићености и умора од бирократског система, степња
одпогубностивеликихнаративаинаговештајидубокекри-
зеукојујеоводруштвозапало,омогућујусагледавањехо-
рора,некаоповршногпроизводакојислужипукимпотре-
бамазабаве,већкаосложеномпсихолошкомисоцијалном
наративукојирефлектујеононеизговореноионоштосеу
датим друштвеним условима не сме изговорити. Југосло-
венски хорор са својим специфичним смислом за дубоко
промишљање онтолошких проблема и суочавање са егзи-
стенцијалнимкризама,осећајемзанаговештајеполитичке

24Wisker,G.(2005)Hor ror Fic tion: An In tro duc tion,NewYork:TheConti-
nuumInternationalPublishingGroup,p.6.

25Duchaney,B.(2015)The Spark of Fe ar:Тechnology, so ci ety and hor ror 
film, NorthCarolina:McFarlandandCompany,IncPublishers.
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иекономскекризе,нестајеупоредосасамомполитичкоми
административномцелином,исписујућивизуелниконтекст
њеног нестанка.Од деведесетих година, ужас престаје да
фигуриракаофантазијаипремештасеиздоменаоностра-
ног, флуидног и нестабилног у стварност. Када је филм
„страве и ужаса” једном постао свакодневица његови ка-
дрови,питањакојапостављасликом,његовафилозофскаи
психолошкадубина,несталисусаплатнакаопроизводпро-
шлостиизакојесуосталенаивненедоумице.Упркостоме,
југословенскихорорживинафилмскимтракама,интернет
страницамаипиратскимсајтовима,исписујућисвојенасло-
венасветскимлистамапосвећенимовомжанру.
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THEMOVINGPICTURESOFTERROR:SOCIAL
ASPECTSOFYUGOSLAVHORRORGENRE(1973-1990)

Abstract

AnalysisofYugoslavhorrorsubgenresenablesreadingfilmcontexts.
Thisformoffantasyrevealsthefears,anxieties,hopesandobjectives
ofthesociety.Servingasameansofdistortingthedominantvalues,it
alsofiguresastheircriticism.Flirtingwiththesubgenreofapocalypse,
drama,slashermovie,ontologicalfilmandevencomedy,horrorfilms
show the reverse side of social reality. In this sense, the Yugoslav
horror indicates fearofdisruptingsocial relations,porosityofvalues
builtduringsocialism,anxietiesofeconomicmeltdown,therelativity
ofconcepts suchasprogress, freedomandabetter future.While the
narrativeofsomefilmscanbereadasacritiqueofthepresent,others
anticipatefutureconflictsandpointoutpoliticalproblemsintheriseof

ethnicalandconfessionalconflicts.

Keywords: Yugoslav horror, film discourse, anthropological aspects, 
psychological aspect, value system
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