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С
лавни југословенско-српски филмски реди-
тељ Емир Кустурица, који је својим великим 
стваралаштвом освојио свет, окитио се најве-
ћим признањима и донео неизмеран углед 

нашој култури – пише нову књигу.
Кустурица је досад објавио три књиге. Трећа, обја-

вљена пре три године, збирка полемичких текстова, 
коментара и песама – у издању „Вукотић медиа”, иза-
звала је велико интересовање читалачке публике.

У рукопису је – нова књига.
Најпровокативнија, најизазовнија – роман.
Први Кустин роман. 
Сензација!
Радни наслов је „Казна без злочина”.
У тишини Мокре горе исписује, преправља, уми-

ва странице свог најкомплекснијег списатељског 
дела. У договору са издавачем – „Вукотић медиа” – 
одвојио је неколико првих страница романа и, ево, 
дарујемо их читаоцима.

Као поклон. Као малу литерарну авантуру. Као 
нестрпљиви изазов – пре објављивања књиге.

А роман, као велику књижевну сензацију, очеку-
јемо првих месеци наредне године.
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К
ада је Коста Калем, двадесетпетогодишњи реди-
тељ, затворио тешка врата иза себе, у филмском 
студију „Лавалет” завладала је тишина. Сценски 
радници су прекинули куцкање, умјесто људ-

ских гласова двораном су одјекивали шумови, мијеша-
ли се са гласовима асистената, шапутања, нико у студи-
ју није штедио погледе уважавања. Редитељ им није уз-
вратио пажњом, лаким кораком се испентрао степени-
штем на врх тек завршеног моста. Угледао је испод им-
провизованог моста авионске вентилаторе који су зуја-
ли и дизали у висину најлоне закачене на замишљеним 
обалама. Он је жмурио на једно око гледајући на сцену. 
Било му је лакше да тако замисли како испод његових 
стопала протиче ријека. На средњем стубу моста стајала 
је умањена верзија америчког кипа слободе.

„Како је заносна љепота филмских призора, цјелови-
тост распарчане гомиле, ситнице које може да повеже 
само један човјек!” 

Калем се вратио натраг у редитељску столицу. Прво је 
погледао свјетлећи напис Global Insurance company, па је 
подигао руку. Студио је за трен ока био испуњен ланцем 
гласова студијских сирена, наређења, упута, а Калему се 
чинило да би све било пријатније када би, умјесто људ-
ских гласова, овдје чуо крике из џунгле.
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–  Спремни? Идемо! Један, два, три, пробаааа!
Њујоршки кип слободе клизнуо је са моста и уз по-

моћ сигурносних конопаца копија славне скулптуре је 
спуштена на површину најлонске ријеке. Редитељ је пи-
љио ка испруженој руци славне скулптуре у чијој руци 
је умјесто бакље стајала сјекира. Док је споменик доти-
цао вјештачку ријеку вратима студија прошао је Чеки 
Гори, времешни власник Global Insurance, држао је ру-
ку на устима и ходао као по јајима да нешто не пореме-
ти док је његова жена аплаудирала од узбуђења. У при-
ласку Кости, Горијеви су раширили руке, чекајући да их 
редитељ загрли. Он се није двоумио, утрапио је Горију 
кевларску алатку. Финансијер рекламе је махнуо сјеки-
ром лијево-десно, уз осмјех, оштар звук сјечива је зазу-
јао у Костиним ушима. Гледао је Костину мајицу са Че 
Гевариним ликом! 

– Да је Че Геварина војска имала овакве алатке умјесто 
глупих мачета, можда би та њихова револуција успјела.

– Срећо моја, онда не би било ни твога осигуравајућег 
друштва, љубави, молим те скрати философске изказе, 
душо моја, пожури са тим крче ми цријева, мацо моја…  
–  брбљала је госпођа Гори, а напетост у студију се пре-
творила у у пријатан жамор.

Коста је сваки пут осјећао немир пред почетак сту-
дијског снимања.

– Шта ће бити са са мном ако једног дана добијем 
шансу да режирам велики филм? – питао се. – Оволико 
се утроњам пред почетак снимања пишљиве рекламе?!

Њему је лакше падао рад са камером у реалним про-
сторима. Још од филмске академије, стабла и мостови, 
кровови кућа, ходници, врата, прозори и сокаци, су били 
његови савезници! Уз њихову помоћ је лакше отварао 
врата која су водила у тајну његове слике свијета о којој, 
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узгред, ништа није знао, али је дубоко осјећао. Млади ре-
дитељ је као студент вјеровао да се филмском камером 
може промјенити свијет. Није ни сањао да ће једино ка-
мера промијенити његов живот. Њега су животне окол-
ности натјерале да ради оно што је презирао. Снимао је 
рекламе, али није престао да се нада како ће једнога да-
на режирати „Злочин и казну”. Сама помисао на роман 
Фјодора Михаиловича Достојевског у њему је изазива-
ла узнемиреност и неријетко се, уз такво осјећање, ра-
ђала идеја како и сам може да постане преступник. Ка-
да би у мислима измонтирао слике могућег преступни-
штва, а није баш касапио бабу као Ракољников у „Злочи-
ну и казни”, заједно са сликама насиља, до њега су допи-
рале ријечи његове мајке: „Мој Коста је миран као шума 
у предвечерје, али када га невидљива сила покрене, као 
што глад покреће звијери, он као од шале прелази црту”. 
Тако је далеке 1966. госпођа Сека, чиновник у рачуно-
водству Грађевинског факултета, правдала директори-
ци школе свог сина који је, наочиглед ђака из 6 ц, из чи-
ста мира, разбио стакло на улазним вратима у школски 
хаустор. Дјечаци из школе су га гледали са страхопошто-
вањем, дјевојчице су за њим уздисале због великих очи-
ју. Стрепња Костине мајке да ће га истјерати из школе, 
те да ће се послије тога претворити у периферијског ра-
збојника, нису се обистиниле. Чудном игром судбине и 
тајним протоколом људске среће постао је филмски ре-
дитељ. Према њему је живот био фер и праведан.

Идеја о снимању „Злочина и казне” није била само 
студентска жеља. Она је разбуктана ратом који је ди-
вљао у Југославији, а ехо тог разарања је одзвањао у Ко-
стином срцу. Никако себе није видио у том сукобу иа-
ко није био кукавица. Ниједна од зараћених страна ни-
је била довољно непријатељска. За њега је то била мала 
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позорница на којој неко из великих даљина, по ко зна 
који пут показује своју индивидуалност. Када би разми-
шљао о људском роду све чешће је помишљао да су на-
чини на који Раскољников размишља о животу старо-
модни, али његова тема је савремена – никада људи ни-
су једни друге лакше лишавали живота и то све у име 
хуманости. Коста је замишљао да, због тога, и Наполе-
он, кога Раскољников често спомиње као масовног уби-
цу, ако би живио данас, сигурно не би био војсковођа не-
го би водио неку хуманитарну организацију.

Док је „мерцедес” богатог Чеки Горија кривудао па-
риским улицама, барокни прозори и врата су изнена-
да оживјели слике из времена прашких студија. Про-
бијао се тунелима сјећања како би на вечери могао да 
буде што убједљивији у још једном покушају да иш-
чупа новац од финансијера рекламе и сними велики, 
прави филм „Злочин и казна”. Као студент није могао 
да схвати зашто се блиједолики Раскољников оноли-
ко замарао припремом око убиства ружне бабе. Био је 
увјерен, на првој години студија, како је у књизи пи-
тање њеног убиства непотребно одлагано. Требало је 
отићи у супермаркет, купити велику сјекиру, истран-
жирати бабу и лишити тако свијет једне ништарије. 
Тек касније, послије завршених студија, открио је да 
питања морала и естетике проистичу из истог изво-
ра. Схватио је како би, у случају прераног убиства бабе 
Лизавете, књига завршила већ на десетој страници. Та 
концепција би потпуно изневјерила идеју о цјеловито-
сти умјетничког дјела. Тако би нестала могућност му-
ке са моралом и питањима у којима плива јунак ро-
мана великог Фјодора. Открио је тада да је у темељима 
класичне умјетности главни састојак морал, а не пер-
фекција, како је учио у књигама. Или перфектни мо-
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рал. Што је та истина бивала јаснија са тугом је кон-
статовао да то нема везе са овим како он и други људи 
живе, да та ствар мало кога занима. Не због тога што је 
он тежио да његови поступци и живот буду морални, 
ипак га је мучила  истина да се тим ситницама данас 
мало ко замара. 

Тако је и његов дипломски филм настао из потребе 
да се идеја замрлих вриједности оживи. Филм се звао 
„Велики злочин и мала казна” и настајао је као љубав 
према Марини Наумов, младој београдској глулмици. 
Када је Марина, у изнамљеном собичку, на његовим 
грудима ослушкивала његово срце, обузета узвишеним 
осјећањима, стрепила је од будућности.

– Чик погоди шта ћу да радим ако све ово са тобом 
пропадне?

– Биће то велики филм! – шалио се Коста. – Добиће-
мо Оскара!

–  Мислим на послије, кад ме оставиш и нађеш млађу 
и љепшу, све сам смислила шта треба да урадим!

– Како ја могу наћи љепшу жену од тебе?
– Не знам, али ако тако буде, ја ћу се покупити и пра-

вац Сант Петерсбург. Куц, куц, на врата унука Достојев-
ског. „Господине, јесте ви Достојевски?”, питаћу га! „Је-
сам”. „Молим вас, ја желим да ми направите дете!”

Коста је угледао своје лице у ретровизору „мерцеде-
са”. Горијеви су се радовали вечери. На полуотвореном 
прозору парадирале су фасаде Сен Жермена. Питао се 
шта је данас остало од Раскољникова? Не само у други-
ма него и у себи он је тражио морални распад и никада 
није у том истраживању стизао до краја и јасне слике, 
али је у свим честицама распада видио и себе. Није то 
био исти онај Коста који је шетао овим улицама када је 
деведесете године стигао у Париз, заједно са Марином. 
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Пет година живота у Паризу оставили су траг, зарањао је 
у удобност живота, он га је повео за руку, у пороке га је 
навео, на различите прекршаје и авантуре. 

За разлику од Косте млада глумица се није мијења-
ла. И даље је до религиозности његовала свој однос пре-
ма Фјодору Михаиловичу Достојевском и његовом дјелу.

Њихове шетње по доласку у Париз нису биле само 
најбољи начин да забораве глад и беспослицу, оне су се 
редовно завршавале у Руској цркви. Иако није вјеровао 
у бога, волио је да држи свијећу и гледа у пламен. Чак 
је и восак, који је капао по његовој руци, издржавао са 
слатким болом и тако оживљавао идеју његовог профе-
сора да се редитељи никада не одричу мазохизма. Она 
се молила Богу, а он је држао свијећу, иако није вјеровао 
у Бога. Јесте у њихову љубав, па је то била његова рели-
гиозност. 

Пламичак са свијеће му је открио тајну ко је била Ма-
рина Наумов, па је то још далеке 1989. забиљежио у свој 
редитељски нотес: „Овој жени привлачне спољашности 
више пристаја да кривуда модним пистама него да пре-
комјерно велича великог руског писца. У ствари, она је 
у православном мистицизму руског генија тражила ме-
лем за своју рањиву природу. Марина је одбијала све ан-
гажмане, није пристала да глуми чак ни у Костиним ре-
кламама, а на понуду да је сликају за насловну страну 
ELLE рекла је јасно: „Када је већ порнографија, зашто не 
снимимо све до краја?!” У ствари, она није чекала ништа 
друго него да се оствари заједнички сан из студенстких 
дана и сними „Злочин и казну”.

Коста је погледао у лице продуцента Горија, уокви-
рено у ретровизору „мерцедеса” и видио јајолико лице 
са великим подочњацима и одмах схватио да кругови 
око очију не значе како је живот овог човјека мученич-



13

ка прича. Некада шофер своје жене, овај Гори је био хе-
дониста и једва је чекао да се домогну „Closeri de Lila”, 
док су богати господин и његова жена гласно понавља-
ли „помодоре, помодоре”, показујући тако колико се ра-
дују вечери. 

Није ли неумјесно постављати питање да ли би мо-
гао да убијем човјека, питао се он? Рецимо, овог дебелог 
Италијана, макар да га ошамарим. 

Још од тинејџерског доба он је, када би га отац упо-
знавао са старијим особама, добијао неодољиву потре-
бу да напетост коју би створила њихова близина разри-
јеши скандалозним шамаром. Када је на некој приред-
би, поводом Дана Републике, сједио за свечаним сто-
лом, помислио је на трен шта ће бити ако удари овог 
дебељуцу? Ништа, отјераће ме из рекламе. Можда би 
тако било боље? Можда је тако најбоље, то је можда је-
дини начин да се окренем филму, рекао је у себи. Али, 
како наћи новац? Стигло је одмах ново питање. Ово ни-
је био први пут да ће покушати да заинтересује богатог 
човјека за „Злочин и казну”, показаће му на крају свој 
дипломски филм. Не зна како, али што је више мислио 
о начину да дође до новца нарастала је потреба да овом 
Италијану удари шамар, као што је ономад жарко же-
лио да ошамари предсједника Републике Босне и Хер-
цеговине. Жмурећи је потрчао према њему, мајка га је 
инстинктивно ухватила и са пола пута вратила шамар-
чину. Брзо је ставио руке под дупе, само што му се није 
отела рука и полетјела према образу господина када га 
је овај упитао да ли се радује вечери. Слично му се де-
шавало када би се нашао на врху високе зграде, иако 
се није бојао авиона. Изазовно, готово фобијски, поми-
шљао је како би требало да скочи са небодера. Да је уби-
ство човјека могуће под налетом страсти које га одли-
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кују још од времена безразложног разбијања стакла на 
школским вратима.

Уосталом, човјек данас када убија не поставља фи-
лософска питања. Убица тешко подноси протокол убија-
ња, не због психолошких проблема. Нервира га текући-
на која неконтролисано прска из тијела жртве док њего-
во тијело буше меци, а слинави састав људске крви ства-
ра додатне тешкоће. На крају, убицу излуђује што њего-
ва жртва, када је већ убијена, не нестане као у холивуд-
ским триковима. „Да ли је свијет стварно такав или ја 
претјерујем?”, питао се Коста када је закорачио у ресто-
ран „Closeri de Lila”. 

На вратима га је дочекао власник. Коста је био радо 
виђен гост у париским ресторанима, али му је овај био 
посебно драг. Највише због тога што су ту вријеме тро-
шили Хемингвеј, Лењин, Бекет...

Док се упознавао са госпођом Гори одмах је уочио да 
набори на њеној кожи у потпуности одговарају описима 
лица старе Јелизавете, бабе коју Раскољников у роману 
„Злочин и казна” исијече сјекиром. Коста је и раније за-
гледао у лица баба, али је то мало ко примјећивао. Они 
који су видјели тумачили су то као још један случај са 
дивљег истока. „Обичан пастув који тражи спонзорушу”. 
Нису знали да он, у ствари, тражи у животу оно сто је До-
стојевски описао у литератури. 

Вечера са богатим власником осигуравајућег дру-
штва је био само још један покушај да се разговор о сни-
мању рекламе замијени причом и покушајем да од бо-
гаташа ишчупа новац за снимање „Злочина и казне”, 
али је управо тада Марина ушла у ресторан, а њена ра-
скошна љепота је изазивала уздах, али и одушевљење 
брачног пара Гори. Коста није волио да Марину упозна-
је са богаташима због њене искрене правдољубивости и 
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спремности да се, када јој неко повреди понос, свађа до 
изнемоглости. Осјетио је да овога пута нема такве опа-
сности и да Марина може бити од користи када он,опи-
сујући свој филм, зађе у безизлазне тунеле гдје царују 
моралне дилеме Достојевског. Богатом Италијану је, док 
је његова жена поручивала моцарелу са парадајзом, по-
лушапатом започео причу о студенту Раскољникову:

– Занимљивост „Злочина и казне” је у томе што је пи-
сан као узбудљиви кримић, а задире дубоко у људску ду-
шу. Један студент се пита да ли да убије стару бабу…

– Студент убија бабу? Чиме је убија?
– Сјекиром јој располути главу!
– Чекајте, зашто би студент убио бабу сјекиром? – 

рекао је Гори и погледао у своју седамдесетогодишњу 
жену.

Она је нестрпљиво ишчекивала предјело док се свје-
тлост са лустера преламала на скупоцјеном накиту који 
је висио на њеном врату. 

– Мислиш, љубави, зашто би неко уопште убијао ба-
бу? – питала је стара госпођа Гори.

– Наводно неки студент уцмека старицу из морали-
стичких разлога!

 – Молим? Зашто студент да убије бабу? Уоста-
лом, ко је дао право том вашем Достојеском да убија љу-
де –  упитала је, не скривајући узнемиреност.

– То је само литерарна претпоставка!
– Каква хипотеза! Тако се кроз назови умјетност охра-

брују убице. 
– Раскољников је као православни мученик себи по-

стављао питања и на њих мученички тражио одговоре. 
Та питања су друкчије природе од оних који падају на 
ум католицима, а ти одговори воде управо тамо гдје је 
хтио Достојевски – вадио се Коста.
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Када је видио да баба не престаје да се мршти, кре-
нуо је даље да се покопава властитим ријечима иако је 
знао да тако губи шансу да добије наклоност богаташа 
за свој филм.

– Људске мисли постоје тек када нађу уточиште у ри-
јечима. То је неприкосновена слобода, царство које мо-
же човјека да одведе свуда па и у убиство, злочин – тру-
дио се Коста да говори језиком свог руског идола.

Марина је са пажњом пратила начин на који је Коста 
тумачио позицију Достојевског. 

– Срећна је околност што је све то Достојевски напи-
сао и тако оставио човјечанству расправу о болној гра-
ници између морала и неморала. Мислим, то је лите-
рарна поставка, пишчево хипотетичко супротставља-
ње морала појединца и бруталности историје која нала-
зи тумачења за убиства милиона људи у име прогреса. 
Само је једно савремено дјело успјело да се приближи 
„Злочину и казни”. То је филм „Таксиста” Мартина Скор-
сезеа.

Да ли од глади или нервозе због споре послуге госпо-
ђа Гори је помислила како је сјекира већ на њеној глави. 
Укрштеним очима гледала је према врху своје главе и, 
није знала зашто, сјетила се приче о дивљој свињи коју 
је у пробушио куршум неког ловца и која није осјетила 
бол, али је наставила да трчи читав километар и тек он-
да се сручила на земљу.

– Да нисам и ја већ убијена и само ми се причињава 
да слушам младог анархисту?

Господја Гори је прешла руком изнад главе као да гла-
ди косу и са олакшањем утврдила да тамо нема ништа.

 Коста је ухватио њен поглед.
– Студент се пита да ли је убиство бабе лихварке услу-

га човјечанству, једна мизерија мање на свијету? Да ли 
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Раскољников има право да измасакрира једну стару бо-
гату бабу ако знамо да је Наполеон убио милионе људи 
који су стајали на путу прогреса његове империје? То су 
озбиљна питања.

– Нема нико право да убија и тачка! –  рекла је госпо-
ђа Гори тражећи погледом конобара и питала се у се-
би: „Што мени ово све треба да слушам анархисте и до-
лазим у ресторан гдје влада глад а конобари се вуку као 
мртве кобиле?”

Марина је хтјела да је одобровољи:
– Знате, човјек мора имати неки излаз. Други јунак 

Достојевског који се зове Мармеладов каже да човјек 
мора имати излаз, што није био случај Раскољникова, 
којег је управо безизлазно стање увело у психолоску аго-
нију, послије чега је учинио страшно убиство, и то из ста-
ња очаја. И он је, како Достојевски каже, тражио излаз. 
Човјек мора имати излаз!

– Ствар са излазом је проста ко пасуљ, ту барем нема 
проблема! Свуда гдје пише „егзит” човјек је сигуран да 
је ту је и излаз! То је посебно видљиво у затвореним про-
сторима, робним кућама, на аеродромима…

– Нисам мислила, господине, на физички излаз. Го-
воримо о слијепој улици, психолошком тјеснацу из ко-
јег човјек излази страшном катарзом.

– Ако мислите на невидљиве излазе и ту имамо рје-
шење.

– На примјер?
– Рецимо гас.
– Какав гас?
– Гас тражи излаз кроз цријева и човјек под великим 

притиском прдне, ха,ха, ха, гушио се у смијеху Гори, а 
његова жена је ликовала што је њен муж зауставио ова 
„анархична славенска наклапања”.
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– Ви мислите да сте духовити?
– А ви да сте покупили сву памет свијета!
– Можда нисам покупила памет свијета, али вулгар-

на као ви нисам сигурно.
Окренула се Кости:
– Коста, шта сам ја богу скривила? Чиме сам заслу-

жила да ме вређа белосветска олош? –  на српском је 
Марина питала Косту.

Он је покушао да је смири док је она купила своје 
ствари повађене из ташне.

– Али сте увјерени да није вулгарност за вријеме ве-
чере покретати приче о масакру и убијању људи! То Вам 
није неукусно? – додала је госпођа Гори још увијек чач-
кајући по фризури, сада већ сигурна да нема никакве 
сјекире у њеној глави.

Марина је нагло устала и успут им добацила:
– Арогантни и богати, али биједни перверзњаци.
Коста је потрчао за њом. 
Спасоносно, али и љековито је дјеловао призор са ко-

лицима на којима је стизала моцарела са парадајзом. 
Брачни пар Гори је погледао у конобара и скандирањем 
поздравио појаву деликатесне хране. На излазним вра-
тима у дворишту пуном прољећног цвијећа Марина је 
застала, а Коста за њом.

– Преклињем те немој да одеш!
Видно узнемирена Марина је губила дах и кроз су-

зе говорила:
– Ја немам снаге, мили мој, да гледам ову олош. Пре-

више тражиш од мене. Врати се за њихов сто и заврша-
вај послове, ја одох!

– Гдје идеш ?
Она је само одмахнула руком и са сузама изашла на 

улицу. 
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Када се Коста вратио у ресторан и хтио да изглади 
ствар са „Злочином и казном” видио је Горијеве у малом 
трансу „помодоре, помодоре” проламали су се унисони 
гласови Чеки Грија а њихов начин поздрављања омиље-
не исхране. Тако су они мирољубиво затурили у заборав 
мрачну причу овог Словена, али и срећа због тога што су 
одлазак Марине доживили као нестанак демона Досто-
јевског из угледног ресторана „Closeri de Lila”. 

Само је, на крају, Гори рекао: 
– Какво убијање бабе, моралне трице и кучине! Ко ће 

вам то данас гледати?
Нису се много узбудили када је рекао да је његова 

дјевојка у тешком стању отишла кући.
Потрчао је на улицу за Марином, али било је доцкан. 

Она је већ ушла у такси. Ухвативши метро лако се преве-
зао до станице преко пута које је био њихов станчић на 
Монпарнасу. Успео се трчећи у поткровље. Када је ухва-
тио браву – чуо је плач. Први пут је схватио да нема сна-
ге да смири Марину и да је одврати од плача!
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