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оригинални научни рад

филм „4“ иље хРЖАновСког  
и књиЖевно Дело  

влАДимиРА СоРокинА

Марија Шаровић� 
Институт за књижевност и уметност, Београд 

Апстракт: 
Предмет рада је филмско остварење Иље Хржановског 4 (2005), за, за 
који је сценарио написао савремени руски писац Владимир Сорокин. 
Аутор већег броја филмских сценарија, Сорокин је и у овом потврдио 
интересовање за неке од својих сталних књижевних мотива, те је 
циљ рада уочавање мотивских веза између његовог књижевног ства-
ралаштва и овог филмског остварења. Рад ће такође указати и на 
различитости између сценарија у писаном облику и оног реализова-
ног. Поред овога, акценат ће бити на постапокалиптичној причи 
филма, јер се она надовезује на развијену традицију руских филмова 
„после катастрофе“ (на пример, филмове Константина Лопушан-
ског – Посетилац музеја и Писма мртвог човека). 

Кључне речи: 
Владимир Сорокин, Иља Хржановски, филм, књижевност, московски 
концептуализам, постапокалиптични филм. 

Филм 4 Иље Хржановског из 2005. године дебитантски је дугометражни 
филм овог младог режисера (1975). Једино остварење које му је претхо-
дило јесте филм Станица (Остановка) из 1999, снимљен у сарадњи са 
Артјомом Михалковим. За филм 4 сценарио је написао савремени руски 
писац Владимир Сорокин, па он у малом садржи готово све мотиве које 
овај писац најчешће користи и у свом књижевном опусу (романи Плаво 
сало, Дан опричника, Шећерни Кремљ, као и низ приповедака). Иако при-
родно намеће поређење са књижевним опусом сценаристе, Сорокинов 
сценарио пружа могућност и за поређење са обликом сценарија реали-
зованом у филму. Он није само огледало пишчевих књижевних мотива 
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у филмском медију, већ упућује и на неке од суштинских различитости 
два медија – књижевног (писане речи) и филмског (слике, покрета). Тај 
однос постаје занимљивији када се узме у обзир посебност сваког од 
њих: по Џорџу Блустоуну, филм „сем у употреби дијалога, медијум при-
казивања, нема непосредан приступ оној моћи коју имају дискурзивне 
форме“. (Блустоун 1995: 108) Али зато филм на располагању има покрет 
и слику која није заснована само на личној и јединственој имагинацији 
читаоца, као и дијалоге, који су у књижевном делу огољени и изолова-
ни, док у филму изговорена реч добија и свој просторни пандан.

Четири прати три животне приче јунака који се срећу у бару у позним 
ноћним сатима – Волође, Олега и Марине. Клавирштимер Волођа пред-
ставља се као генетичар; Олег – новопечени трговац бајатим месом 
– као запослен у администрацији председника, а кол-герла Марина као 
стручњак за рекламу. Филм је доследан својој тези – да је старо друштво 
пропало, а ново га још није одменило, док затечени јунаци покушава-
ју да преживе негде између – и у завршетку, пошто се филм окончава 
Волођиним одласком у неименовани рат, Олеговом погибијом у апсурд-
ној саобраћајној несрећи, и Марининим губитком сестре и доживљајем 
негативне катарзе на њеној сахрани. Лажне приче којима се незнанци 
представљају једни другима објашњавају шта остаје после срушене тра-
диције – од трговине прастарим месом, преко алкохолизма председни-
кове жене и совјетског пројекта клонирања, ове алегоричне лагарије од-
сликавају различите аспекте савременог руског друштва и представљају 
узнемиравајући портрет модерног руског човека. 

Филм је састављен од два, по атмосфери и нарацији, скоро сасвим раз-
личита дела: мање невесели, први део одвија се у неименованом граду 
(одсуство имена упућује на то да може бити реч о било ком великом гра-
ду, али вероватно је реч о руској престоници) и он филму даје модерну, 
урбанизовану позадину; док се други усредсређује скоро искључиво на 
причу о Марини, кол-герли која креће на дуго путовање у забито село 
у коме живе наказне старице. Два оделита дела филма представљају и 
два пола руске стварности, подједнако ружна и неприхватљива: велики 
град симбол је модерности, отуђености и глобализације у постсовјет-
ском времену транзиције и либералног капитализма; забито село које 
пребива у блату и ђубрету симбол је пропасти „старе“ Русије. У среди-
шту филма налази се питање односа двеју генерација, које не одваја са-
мо старосна, већ и озбиљна и велика филозофска и духовна разлика. 
Малобројни житељи Марининог села живе од продаје лутака са главама 
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од сажваканог, па осушеног хлеба. Упркос реакцијама које говоре о „пре-
тераности“ ових сцена, чији се ефекат без остатка приписује жељи за 
шокирањем, овај филм наново потврђује тезу Достојевског да је ствар-
ност фантастичнија од сваког романа: Сорокин и Хржановски сучеља-
вају нас са стварним савременим друштвом. За неутешност те визије не 
треба кривити онога ко је покушао да је представи на филмском платну, 
и можда би оне који тако мисле, како Лав Шестов тврди, било боље оста-
вити у њиховом неистинитом уверењу:

Зашто не бисмо њихове корене сместили у један други свет, као што ра-
де Кант и гроф Толстој, па да људи у њих не само поверују, него да се чак 
и увере да они имају онострану, метафизичку основу? Ако је лаж тако 
потребна за живот, ништа мање није потребно ни то да људи мисле да 
та лаж није лаж, него истина. (Шестов, 1982: 120)

Много више у складу са Достојевским и Ничеом, него са Кантом и Тол-
стојем, Сорокин и Хржановски иду на „морал трагедије“ (супротста-
вљен „моралу свакодневице“), па им је очигледно ближи приказ удаљен 
од суза патње и саосећања: то је укус правих подземних људи, људи 
трагедије, како их Шестов назива. Отпор према шокантним призорима 
филма 4 вероватно је добрим делом условљен и тиме што је тај шок садр-
жан у присним, познатим пределима и у препознатљивим околностима, 
једном речју – у нашој свакодневици. За разлику од, на пример, научно-
фантастичних филмова, где далека места и неодредљива времена поста-
ју део препознатљивог заплета (али и својеврсни алиби), 4 не покушава 
овакво „измештање“ карактера и њихове мотивације ван система уоби-
чајеног искуства самог гледаоца, па тако и не ограничава вредности, од-
носно, не уклапа те вредности у довољно далеке и довољно безбедне 
измаштане пределе. 

Старице из Марининог села, препуштене саме себи и својој сиротињи, 
нису једине које представљају генерацију која нестаје. Напуштени ста-
рац је и Олегов отац, са којим овај сачињава једну од многих упропашће-
них и нефункционалних породица – симбола старе Русије и послератне 
генерације неспособне да се уклопи и да буде од било какве користи у 
новом друштву, отуђене у вестернизованом граду, изгубљене, лишене 
традиције, а без новог узора на селу. У Сорокиновом је сценарију дат 
још снажнији приказ овога проблема кроз робовско-господарски однос 
Олега и његовог остарелог оца, патолошког чистунца који је до бесвести 
размазио сопственог сина, док у самом филму изостају неке сцене које 
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указују на то да је свађа Олега са старим оцем извољевање размаженог 
детета (у сценарију је, на пример, видљиво и дидаскалијама наглашено 
Олегово уживање у ручку који му је сервирао отац, док у филму оно из-
остаје, па њихов однос не делује толико патолошки).

Дуге сцене са експлицитним, огољеним детаљима руске свакодневице 
снимљене у упечатљивом окружењу биће вероватно заморне просечном 
гледаоцу холивудских филмова. Наизглед монотона репетиција и инси-
стирање на понављању неких од најмучнијих сцена (мучење Марата, 
безумне баханалије, голе наказне старице, блато, пијанство) ипак имају 
своју идеју и нису ту без ангажмана или без потребе: њихова сврха ни-
је искључиво у томе да се постигну циљеви „естетике шока“, већ имају 
и једну другу димензију: оне представљају јасан социјални коментар. 
Можда не много угодан или политички коректан, али свакако истинит, 
мрачан и директан коментар. 

У складу са овим основним идејама, у филму је очигледно одсуство ком-
пјутерски генерисаних пејзажа, које показује да то и не мора бити нај-
убедљивије средство за дочаравање атмосфере после катастрофе – до-
вољне су и аветињски пусте ноћне улице великог града, на којима се 
виде само пси и камиони за чишћење снега, дизалице у предграђима, 
баруштине и фабрички торњеви. Маринино путовање у село допуњују 
изванредни звучни пејзажи – звук возова, крцкања животињских кости-
ју које прождиру масни Маринини сапутници у возу, звук чизама које 
марширају кроз густо блато, звуци инсеката, машина, завијање паса, 
крештање птица. Штури опис путовања дат у сценарију овде је замењен 
динамичним али суморним сликама апокалиптичног пејзажа – отуђе-
ност спољашњости и спржена земља одговарају отуђености и опусто-
шености унутрашњег пејзажа јунака. И Маринино пешачење до села од 
железничке станице одвија се у кадровима чија укупна дужина прелази 
десет минута, без иједне изговорене речи или конкретнијег дешавања. 
Једину пратњу њеном марширању чине цвиљење паса и слике камиона 
фирме која производи округле прасиће. Секвенца незамисливо дуга за 
холивудску продукцију, у којој се „не дешава ништа“, у ствари садржи 
концентрат идеје филма: претварање земље, заједно са људима, у огром-
но ђубриште, метафорично, али и – много више – дословно. Фантастич-
ну звучну позадину, сачињену од амбијенталних апокалиптичних звуко-
ва, допуњује и одлична камера „из руке“. 
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Мучан филм о руској стварности, наравно, наишао је на отпор совјетске 
мисли старијег кова, по којој се у руским филмовима ваља приказива-
ти најбоље лице Русије. Ово је одговарало Сорокиновој агенди, будући 
да је реч о радикалном писцу који огољава и разобличава многе табуе 
руске културе (управо оне најосетљивије – традиционализам, правосла-
вље, духовност...). Сорокин је писац који воли да шокира и скандализује 
публику, очигледни постмодерниста, па не чуди што сценарио садржи 
многе нивое значења и врло је симболичан, што се одлично уклопило са 
нервом за „естетику ружног“ и склоности ка шокантном Хржановског. 
Тако симболизам књижевног дела  постаје видљив, визуелан, ликован.

Постоје, међутим, и знатне разлике између структуре сценарија на папи-
ру и у филму. Сорокин је сцене ређао тако да се филм не би фокусирао 
углавном на причу о Марини – само једну од три – да се Хржановски 
верно придржавао сценарија. Судећи по написаном, Сорокин је очи-
гледно на уму имао динамичнији филм, са учесталијим преласцима с 
приче на причу; реализована филмска прича, међутим, има структурал-
них слабости, од којих је највећа нагло прекидање три паралелне приче 
и прелазак на само једну од њих, док се осталима враћа само у ретким и 
кратким тренуцима. Тако је, на пример, сцена у којој полицијски ислед-
ник испитује Волођу премештена у филму неколико сцена унапред, што 
јесте допринело компактности приче, али је и створило утисак о нева-
жности других прича у односу на Маринину. Наравно, могуће је и да 
се иза очигледне склоности ка шокирању крију управо структуралне 
слабости, пошто други део филма садржи доста понављања, те да је ре-
жисер требало да уложи више напора у истраживању могућности филм-
ских наративних форми. 

Хржановски је, тако, из сценарија избацио још два кратка дијалога о 
напредности кинеске цивилизације, једној од опсесивних Сорокинових 
тема. Такође, у Маринином селу нема ниједног старца, док се у сценари-
ју појављују и мушки житељи села; избачено је и неколико дегутантних 
сцена (рецимо, љубљење Марине и једног од стараца на баханалијама-
бдењу), али, у филму их је и без ових довољно. Хржановски је разрадио 
сцену „вечере“ (или онога што тако барем у почетку изгледа) у изби, 
и она укључује жвакање хлеба, својеврсни стваралачки процес житеља 
села. Сцене расапа на бдењу и вечери снимљене су разливеном, „субјек-
тивном“ камером чији ефекти подражавају видно поље пијаних јунака 
филма. Једна од упечатљивијих сцена којих нема у сценарију, а појављу-
ју се у филму, јесте и она у којој свиње прождиру печену главу једног од 
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својих дојучерашњих „сапатника“. У сценарију нема ни једне од најдир-
љивијих и, у исто време, најбизарнијих сцена – песма грбаве бабе, пред 
сам завршетак филма. 

Филм 4 успоставља и разгранате везе са књижевним стваралаштвом 
Владимира Сорокина, па је релативно једноставно успоставити значењ-
ске и квалитативне паралеле између његовог књижевног рада и рада 
на филмском сценарију. Неки од његових сталних књижевних мотива  
јављају се и овде; такав је случај са генетским инжењерингом. То је те-
ма Волођине приче о совјетском пројекту клонирања људи (или дупли-
рања, како га они зову), као и генетски модификованих животињских 
врста, али се јавља и као основни мотив у радикалном Сорокиновом 
роману Плаво сало. Додуше, оно добија још необичнији облик у овоме 
роману – клонирају се руски класици (Ахматова, Платонов, Достојев-
ски, Чехов, Пастернак, Толстој), који праве плаво сало, а оно је есенција 
талента и сваког умећа: „Правили су жбировске експерименте са обна-
вљањем и узгајањем људи по сећању њихових костију. Било је тамо љу-
ди различитих занимања. Али испоставило се да су само људи који су 
некад записивали на папиру своје фантазије у стању да произведу пла-
во сало“ (Сорокин 2003: 161). Сорокин радо користи сваку прилику да 
политички проблематизује клонирање, постављајући радњу романа на 
три пробране временске равни – далеку будућност (2068. година) у којој 
се производи плаво сало, годину 1954, у коју секта из далеке будућности 
шаље плаво сало, а „другу Стаљину, који нема много везе са науком, за-
иста је тешко да схвати ту појаву“ (Сорокин 2003: 196), као и „садашње“ 
време, време писања романа. Слично овоме, на безбедну дистанцу кло-
нирање се поставља и у филму, тј. прича о клонирању по Волођи отпо-
чиње далеких шездесетих година XX века. Међутим, и овде се помиње 
да је клонирање, иако званично забрањено, заправо било тајни пројекат 
државе за који се чак добијала и Стаљинова награда. Ова тема дала је 
и наслов самом филму, пошто је у Волођиној измишљеној причи број 
четири број који је дао најбоље резултате у клонирању. Занимљива по-
дударност јесте да је Марина једна од четири сестре, као и да њено село 
подсећа на дивља насеља која у Волођиној причи насељавају клонови. 

Следећи заједнички мотив, а у вези са претходним, јесте и мотив бли-
ске али свеједно неизвесне будућности, у којој се одвија готово свако 
Сорокиново књижевно дело. Поред  Плавог сала, ту је још и роман Дан 
опричника, језива сатира чија је радња смештена у 2028. годину. Оприч-
ници, некадашња гарда у време Ивана грозног, приказани су као тајна 
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полиција будућности, која, међутим, има све одлике феудалних господа-
ра. И овај мотив је исполитизован и код Сорокина се по правилу нала-
зи у вези са мотивом апсолутне власти – у оба поменута романа, власт 
постоји само ако је апсолутна, или речима Стаљина у роману Плаво 
сало речено: „У великим сељачким државама вероватноћа ентропије је 
обрнуто пропорционална количини убијених. Велики Мао то разуме. 
И ја“. (Сорокин 2003: 246)  Будућност коју приказује Четири лишена је 
директног приказа апсолутизма, карактеристичног за књижевно дело 
сценаристе, али се свакако назире иза сваке акције јунака постављених 
пред „свршени чин“: апсолутистичка власт је невидљива, и као таква 
можда и део прошлости, али се њене последице врло јасно осећају на 
сопственој кожи. 

Сви мањи мотиви, какви су ови већ поменути (блиска невесела будућ-
ност земље и човека, клонирање као процес у коме човек, након бога, 
наступа као „зли демијург“ и многи други) у основи су подређени основ-
ном мотиву распада света. Један од споредних мотива везаних за овај 
основни јесте и мотив кинеске доминације. У Плавом салу кинеским је-
зиком споразумевају се само научници, у Дану опричника то је језик по-
родице господара-тиранина, али у оба случаја реч је о језику елите. Два 
краћа дијалога из сценарија које Хржановски није искористио у филму 
односе се управо на оно што, по Сорокиновом мишљењу, недостаје ру-
ској нацији да би била велесила – руски човек пати од словенског де-
фетизма, чије резултате утапа у алкохолу и меланхолији, за разлику од 
Кинеза, који такав дефетизам не познају. Да је кинеска марљивост и са-
мопрегорност позитивна ствар на коју се треба угледати, иако она не-
ретко може послужити и као предмет, благо речено, шале, те да Русима 
нико није крив за њихову пасивност сем њих самих, потврђује и један 
од опричника када каже: „Не седе непријатељи у Кини, већ у пореским 
управама“. (Сорокин 2008: 143) Опсесија кинеском цивилизацијом ко-
ја бројношћу и упорношћу прети да покори свет, међутим, није имала 
већег одјека код Хржановског, који је задржава на нивоу духовитих опа-
ски у разговору јунака у бару. 

Један од сигурних знакова пропадања друштва и расапа вредности јесте 
и проституција. Иако „најстарији занат“, она добија и нове карактери-
стике у времену катастрофе: постаје универзални занат, јер је то сада 
свачије занимање, као што бива и замаскирана на нове начине које је 
све теже прозрети. Да проституција може бити свака, и најобичнија рад-
ња, само ако се може уновчити, показује и Олга, јунакиња Сорокинове 
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приче Коњска чорба: она се упознаје са бившим затвореником, који је 
испрва плаћа само да би је гледао како једе, умањујући њене порције из 
сусрета у сусрет, наређујући јој да једе невидљиву храну, да би на крају 
доспела до чудне пантомиме у којој само подражава једење, грабећи из 
сасвим празног тањира. Непостојање правог „згрешења“ не умањује Ол-
гину кривицу, која постоји већ самим тим што је пристала да било шта 
што је њено буде на продају. Или, речима просвећене проститутке из 
једне од Пељевинових прича: „Зато што су сада сви проститутке, чак и 
ваздух. Пошто пропушта кроз себе радио-таласе“ (Пељевин 2009: 23). 
Марина из филма 4 је проститутка, исто као и њена имењакиња, јунаки-
ња романа Тридесета Маринина љубав, типична јунакиња Сорокинове 
прозе: млада, промискуитетна, не одвећ мудра персона жељна брзе заба-
ве и брзе зараде (слично, опет, Олги из приче Коњска чорба). Она дожи-
вљава духовни преображај, и од проститутке високе класе са трауматич-
ним детињством и декадентне пијанисткиње склоне сопственом полу, 
постаје фабричка радница која верује у светлу будућност. Завршетак 
романа отпочиње дијалогом комсомолки, Марининих фабричких коле-
гиница и колега, да би се завршио у неразумљивом гомилању извештаја 
о срећној комунистичкој будућности, цитатима Лењина, резултатима 
пленума, остварењима производних комбината... и, на самом крају, хим-
ном Совјетског савеза и текстом песме Подмосковске вечери. Типичан, 
али и збуњујући деконструктивни метод којим Сорокин обликује своја 
дела видљив је и у сценарију за овај филм. У њему је, међутим, Маринин 
животни пут представљен пре као једна од многих животних драма у 
друштву које више не постоји, него као полигон за подсмешљиву причу 
о политичком обраћеништву. У сваком од ова два случаја, проституција 
је приказана као баук модерног друштва које глуми традиционалност, 
док је заправо у потпуној декаденцији и разврату. Или, како би рекао 
чика-Пећа, макро из поменуте приче Виктора Пељевина: 

Уводи се мишљење да је на првом месту у систему вредности савре-
меног олигарха породица, на другом – образовање деце у иностран-
ству, на трећем – православни идеали, а разврат одавно више није 
у моди. На то се, девојке, троше озбиљни ресурси. А сада замисли-
те да нека од вас почне да се продаје... руши се читава концепција. 
Схватате ли последице? (Пељевин 2009: 14)

Немилосрдна критика друштва (које је престало да брине о својим љу-
дима, па и они узвраћају небригом) карактеристична је Сорокинова те-
ма, или, боље, карактеристична је као однос овог писца према друштву. 
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Ново друштво у филму 4 представљено је у својеврсном контрапункту: 
велики модерни град и његови житељи (трговци застарелим месом и 
проститутке у земљи која води неименовани рат) добијају свој пандан 
у приказу сеоског живота који је све само не идиличан. Напротив, он 
такође упућује на свеопшти распад у  коме се друштво нашло: сирома-
штво, пијанство, безнађе, наказности, патологије. 

Духовност и православље не пружају никакву утеху. Једине две сцене 
које у филму говоре о њима, говоре у ствари о њиховом потпуном краху 
– то су призори разрушене цркве по којој лутају три сестре, и ритуалног 
тужења на гробу преминуле Зоје. Вреди довести у везу поглед на руску 
духовност и њену вредност данас онако како је приказана у филму Хр-
жановског и у филму његовог претходника по теми – Посетилац музеја 
Константина Лопушанског из 19892. Основна разлика у односу на 4 је у 
приказу основног мотива – света  после апокалипсе – у 4 то је и даље 
нама добро познат свет, али захваћен мутацијама више духовног него 
технолошког типа (иако има и њих). Посетилац музеја је, као и сви деге-
нерисани из азила у истоименом филму, верујући. Преостали „нормал-
ни“, какав је власник куће у којој посетилац изнајмљује собу, сматрају да 
су свештеници још само једна врста дегенерисаних. Неоспорно је посто-
јање јаког религијског контекста, али употребљеног у другачије сврхе 
него у 4. Овде је посреди  лична религијска и метафизичка драма јунака, 
који своју намеравану посету завршава у хладном свету, уз отровано мо-
ре које је мртво, страдајући на голготи депоније и јадајући се богу који 
га је напустио; Сорокин религијску драму, међутим, сматра просто одра-
зом колективне збуњености у свету без вредности. И његова проза вео-
ма често укључује мотив духовности и верника, али оних новопечених, 
који су по правилу и нови богаташи. Помодна религиозност је посебно 
блиска и криминалцима, код којих је понекад јако тешко направити раз-
лику у односу на претходну групацију. 

Типични силници, богати и криминални, приказани су у роману Дан 
опричника, у коме су и правила одговарајуће архаичног језика приме-
њена на ново време, исто као што се мешају – и изједначавају – домени 
полиције, криминалаца и старинских, феудалних богаташа са неизмер-
ним поседима. Сви су они одреда привржени религијским ритуалима, 

2 Поређење по овом основу превасходно намеће помисао на филмска остварења АндрејаПоређење по овом основу превасходно намеће помисао на филмска остварења Андреја 
Тарковског. Али како је и о њему и о његовом утицају на читаве генерације режисера 
сасвим довољно писано, одлучили смо се за мање славног настављача традиције поста-
покалиптичне теме.
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потпуно лишеним сваког смисла и садржине. Другачије је са Лопушан-
ским – његове јунаке мучи зли демијург који је предсказао крај света, 
али га није образложио. После тога њима не преостаје никакав избор 
– ако је већ све предсказано, онда је свет затвор. Сличности које постоје 
између ова два остварења су мотивског и ликовног типа: главни јунак, 
посетилац музеја, креће се пределом типичним за постапокалиптично 
доба. Обучен у пластични скафандер, он пролази кроз индустријски от-
пад, наказни пејзаж са још наказнијим, иако ретким, људским фигурама 
(деформисане сподобе које се хране отпацима). „Природни“ елементи, 
каква је на пример сунчева светлост, не доприносе топлини сцене, већ 
напротив, још јачем утиску напуштености. И овде је пејзаж, као и у фил-
му 4, један од јунака: филм је испуњен звуцима нуклеарног ветра, пешча-
не прашине, мртвог мора које шири смрад хемијског отпада и крцато је 
олупинама. 

У смислу основне теме ових филмова, тј. пропасти света, која се код Ло-
пушанског већ одавно одиграла, а код Хржановског је у току, те је стога 
једва приметна, ваља поменути још један филм Лопушанског, Писма мр-
твог човека (1986). Још мрачнији од претходног, овај филм је испуњен 
призорима лешева, подивљале природе (или онога што је од ње остало), 
гас-маскама, нељудским комисијама за пропуштање у спољашњи свет у 
који људи, апсурдно, могу доспети само уколико умру. Овај филм још је 
жешће усмерен на тему пропасти света изазване претераним развитком 
технологије и, посебно, нуклеарног оружја. Оно о чему говори један од 
јунака овог филма који живи осуђен на изолацију у подземљу, јесте оно 
што наговештава и филм 4: „Наука се усредсредила на производњу сред-
става масовног уништења, од којих је већ свако понаособ довољно да уни-
шти целокупан живот на земљи. Политички односи добили су јасан па-
раноидни карактер. Уметност је постала потпуно нехумана и постала је 
средство затупљивања које повлађује најнижим нагонима човечанства“. 
Поред мноштва сличних сцена које се појављују обликоване на сличан на-
чин, и којима је Хржановски вероватно био инспирисан, постоји и једна 
кључна разлика између њих – она се састоји у томе да филмови Лопушан-
ског, можда зато што су снимани и до две деценије раније, поседују неку 
врсту „алибија“; поставка проблема је лакша, једноставнија, јер су фатал-
ни догађаји смештени на сигурну раздаљину која нас, у датом тренутку, 
још увек временски одваја од пропасти. Све ово јесу и премисе у филму 4; 
али, оно што овај филм чини посебно застрашујућим јесте што оглашава 
да је пропаст света у току, онако како се и одвија – упоредо са уобичаје-
ним „животом“ – а да су људи чак и на то успели да се привикну. 
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Али то је ипак само један од мотива (мада од великог значаја) у 4 и читав 
филм није изграђен само око њега, већ и око свега онога што тај мотив 
подразумева – лагане пропасти која се филтрира кроз све слојеве дру-
штва и која карактерише све људске акције: пропаст духовности, успон 
проституције, криминала и лоповлука... У филмовима Лопушанског, 
прича, када отпочиње, заправо је већ стављена пред свршен чин; њего-
ви јунаци су мртваци који говоре о историји људске врсте онда када 
је та историја већ окончана. Они су опомена о ономе што нас чека ако 
своју способност мишљења уложимо у средства уништења. У 4 тек при-
суствујемо срамној агонији човечанства.

Сорокинова филмографија обухвата још неколико остварених филм-
ских сценарија: Копејка и Москва (2001), Луди Фриц (1994), а према дру-
га два управо се снимају нови филмови (Ствар и Cashfire). Као писца, 
критичари га обично сврставају у тзв. руски концептуализам, уметнич-
ки правац који се јавио као реакција на соцреализам совјетске књижев-
ности. Примедба Мирјане грбић да би се „о њему тешко могло рећи да 
је чисти концептуалиста, јер је његово дело веома тесно повезано и с 
поетиком постмодернизма“ (Сорокин 2008: 138) има своје оправдање и 
у сценарију за филм Хржановског, јер и он, попут већине његових при-
ча, отпочиње у реалистичкој традицији (техника сказа, односно, припо-
ведања јунака и „приче у причи“, какав је читав први део филма), да би 
изненада дошло до продора нечег морбидног или бизарног, на начин 
типичнији за постмодерну пре него за концептуализам. 

Почетак Сорокинове књижевне делатности (седамдесете године прет-
ходног века) подудара се са формирањем нове руске књижевности, у 
којој су све дотадашње вредности доведене у сумњу: љубав, вера, црква, 
култура, народна мудрост, дошле су под удар скепсе која је креирала 
тзв. другу књижевност. Она, по речима Виктора Јерофејева, „није пати-
ла од совјетизма, али је била више асовјетска него антисовјетска“. (Је-
рофејев 1999: 8) Насупрот „ружичастом хришћанству“ Толстоја (израз 
Константина Леонтјева), које је у совјетско доба, помешано са морали-
змом и проповедничким тоном совјетске епохе, уродило пропагандном 
књижевношћу, јавила се и нонкомформистичка књижевна струја, која 
је говорила о осрамоћеним људским вредностима и супротстављању ти-
ранији. Скептицизам је с временом растао, па је ова књижевност пред-
стављала и  „двојаку реакцију на дивљу руску стварност и прекомерни 
морализам руске културе“. (Јерофејев 1999: 9)
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Зачета последњих година комунистичког режима, супкултура москов-
ског концептуализма отпочиње подражавањем соц-арта, и блиска је уне-
колико уметничком дисидентству, што је уочљиво и у књижевном делу 
Владимира Сорокина. Код њега, међутим, није јасно да ли је реч о апо-
логији или пародији дисидентства (видети до карикатуре идеализовани 
портрет Солжењицина у роману Тридесета Маринина љубав). Намера 
концептуалиста о свођењу рачуна у култури је озбиљна, а потврђује је 
и однос према речи, који доводи до апсурда низове идеолошких клишеа 
(везаних превасходно за совјетско доба) и политичке, националне и мо-
ралне табуе, што су и карактеристике Сорокиновог сценарија за филм 4. 
И овде, као и у његовом књижевном опусу, долази до слома приповеда-
ња и прекида приче, која се претвара у хаотичну текстуалну и визуелну 
мешавину, састављену од сексуалних патологија, тоталитарног насиља, 
апокалиптичних пејзажа: „То јело, које је спремио разочарани романти-
чар светећи се свету што је онтолошки ружан, у читаоцу изазива нагон за 
повраћањем, естетички шок. Ипак, ограниченост менија и поновљивост 
поступка […] постепено ублажава први утисак“. (Јерофејев 1999: 18) 

Добрим делом заснован на лајт-мотивима везаним за Сорокинов књи-
жевни опус, филм 4, међутим, не успева (чак ни под условом да му је то 
био циљ) у потпуном поништавању традиције, барем у оном смислу у 
коме је реч о специфичностима руске духовне и књижевне традиције. 
Руси су, каже Берђајев,

када у највећој мери изражавају оригиналне особености свога наро-
да – апокалиптичари или нихилисти. То значи да они не могу да 
буду у средини духовног, у средини културе; њихов је дух окренут 
коначном, максималном и граничном. То су два пола, позитивни 
и негативни, који изражавају једну исту устремљеност ка коначно-
сти, крају (Берђајев 1985: 35).

У том смислу, очигледан нихилистички и апокалиптички приступ теми 
руске нове историје и духовности налази се управо на линији која пра-
ти и наставља руску традицију. Естетика шока и ружног само је једно од 
средстава која режисер и сценариста користе у том циљу.



М
ар

иј
а 

Ш
ар

ов
ић

���

Литература:

Берђајев, Николај. 1985. Дух Достојевског. Београд: НИРО Књижев-
не новине.
Блустоун, Џорџ. 1995. границе романа и границе филма. Реч (15). 
108–111.
Јерофејев, Виктор (прир.) 1999. Руско цвеће зла. Београд: zepter Bo-
ok world. 
Пељевин, Виктор. 2009. Последње Песме Политичких Пигмеја Пин-
достана. Београд: Плато. 
Сорокин, Владимир. 2008а. Дан опричника. Београд: геопоетика.
Сорокин, Владимир. 2008b. Dostoevsky-Trip и четири приче. Бео-
град: Логос.
Сорокин, Владимир. 2003. Плаво сало. Београд: Плато.
Сорокин, Владимир. 2005. Четыре. Авторский сборник. Москва: За-
харов. 50-93.
Шестов, Лав. 1982. Достојевски и Ниче. Руска религијска филозофи-
ја и Ф. М. Достојевски. Београд: БИгЗ. 5–149.

•

•

•

•

•
•

•
•

•



Ф
И

ЛМ
 „�

“ 
И

Љ
Е 

ХР
Ж

А
Н

О
ВС

КО
Г 

И
 K

Њ
И

Ж
ЕВ

Н
О

 Д
ЕЛ

О
  

ВЛ
А

Д
И

М
И

РА
 С

О
РО

КИ
Н

А

���

Marija Šarovic

the film 4 By illyA khrZhAnovSky  
AnD literAry oeuvre  
By vlADimir Sorokin 

Summary

The subject of this paper is the filmic achievement 4 (2005), directed by Ilya 
Khrzhanovsky (Илья́ Андре́евич Хржановский), with screenplay writ-
ten by Vladimir Sorokin (Владимир Георгиевич Сорокин). Sorokin is an 
author of numerous screenplays with recurring literary motifs, also confir-
med in this film. Hence, the goal of this work was to determine the motifs 
connections between Sorokin`s literary oeuvre and this film. We also focused 
the differences between the screenplays in written form and the filmed ones, 
which brought about both the film`s dependence on its screenplay, and, at 
the same time, developing of different filmic modes of narrative expression. 
Finally, we accentuated the post-apocalyptic story of the film, its following 
well-developed tradition of “after apocalypse” Russian films (e.g. the films 
of Konstantin Lopushansky – Visitor of a Museum (Posetitel Muzeya) and 
Dead Man`s Letters (Pisma Myortvogo Cheloveka), and above all, film oeu-
vre of Andrei Tarkovsky (Андрей Арсеньевич Тарковский).

A whole range of motifs connects the screenplay for the Khrzhanovsky`s film 
with Sorokin`s literary work. The main motif of apocalypse is followed by a 
variety of other motifs, mutually connected, such as: the motif of cloning (ge-
netic engineering), uncertain future, Chinese domination, family disruption, 
etc.

The film 4 consists of two, in terms of their atmosphere and narration, 
almost entirely different parts, which represent the two poles of Russian re-
ality as well. Painful statement on the Russian reality was not welcome by 
the Soviet thought of older generation, who prefers images of Russia at its 
best. The resistance suited to Sorokin`s agenda, as he proved to be a radi-
cal writer who denounces taboos in Russian culture (exactly the ones most 
sensitive – traditionalism, orthodox Christianity, spirituality…(Sorokin is 
an audience scandalizing and shocking writer, unequivocal postmodernist, 
so it is not surprising that his screenplay contains many levels of meanings 
and is therefore very symbolic and corresponding to the aesthetic of `ugly` 
and the aesthetics of `shock`, practiced by Hrzanovski. Thanks to such co-
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operation, the symbolism of literary work becomes visible, visual and arti-
stic enough. 

Key words: Vladimir Sorokin, Ilya Khrzhanovsky, film, literature, Moscow 
conceptualism, post-apocalyptic movie. 


