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Д ок још тра ју по ле
ми ле око се ри је „13 
раз ло га за што” о то
ме да ли про мо ви ше 
са мо у би ство, еки па 

из Нет флик са је из ба ци ла но ви 
ма те ри јал  се ри ју „При ја те љи с 
ко ле џа” ко ја го во ри о гру пи љу
ди ко ји су се дру жи ли на ко ле џу, а 
са да су се на шли два де сет го ди на 
ка сни је. За нимљи ва те ма, по себ
но у се зо ни ма ту ра.

При ча се вр ти око гру пе при
ја те ља ко ју чи не глум ци Фред 
Са ваџ (Макс), Ки ган Мајкл Кеј 
(Итан), Ени Па рис (Сам), Нат 
Фак сон (Ник), Зеј Сух Парк (Ма
ри јан) и Ко би Смул дерс (Ли са), 
на ма нај по зна ти ја по уло зи Ро
бин у се ри ји „Ка ко сам упо знао 
ва шу мај ку”. Се ри ја ис тра жу је 

од но се при ја те ља ко ји се на ла
зе на кон две де це ни је. Те сти ра ју 
се ста ра при ја тељ ства, вра ћа ју се 
ро ман тич на осе ћа ња, а но стал ги
ја за про шлим вре ме ни ма ни кад 
ни је би ла ја ча. Та ко ђе, у при чу 
се упле ће и кри за сред њих го
ди на, јер се ли ко ви се ри је опа ко 
при бли жа ва ју баш тој де це ни ји. 
Сва ко днев ни про бле ми ис пре пле
тени су до зом ху мо ра, ис пи ја њем 
по ве ћих ко ли чи на ал ко хо ла, и 
спа ва њем је ди них с дру ги ма. 

Од стар та ни је пла ни ра на дру
га се зо на, не го се сце на рио гра
дио као за о кру же на при ча. Ста ри 
при ја те љи се срет ну, про ве ду у 
дру штву нај ви ше не ко ли ко не де
ља, и ту је крај при че. Јер, на кра
ју кра је ва, сва ко мо ра да од ра сте. 
А то је за ми сао про ду це на та ове 

по тен ци јал не хит се ри је. Сце на
ри стич ко  про ду цент ски тан дем 
чи не су пру жни ци Ник Сто лер и 
Фран че ска Дел бан ко. Они су у 
при чу уне ли и лич не до жи вља је 
јер су и са ми по ха ђа ли Хар вард. 

Се ри ја „13 раз ло га за што” иза
зива кон тро вер зе јер се ба ви де
пре си јом, су и ци дал ним ми сли ма 
у ти неј џер ском до бу и осве том, те 
пре ма ре чи ма по је ди них пси хо
ло га овај фор мат гло ри фи ку је чин 
са мо у би ства.

Се ри ја ко ја је ра ђе на по ро ма ну 
Џе ја Аше ра пра ти при чу из угла 
Ха не Беј кер чи је аудио ка се те 
про на ла зи њен друг и сим па ти ја 
Клеј Џен сон на кон ње не смр ти. 
Ти неј џер ка је у 13 ка се та опи са
ла све до га ђа је из сред ње шко ле 
и на ве ла име на љу ди ко ји су је 

по вре ди ли  емо тив но 
и фи зич ки. Ха на је то
ком сред њо школ ског 
жи во та би ла жр тва не и
сти ни тих тра че ва  да је 
спа ва ла са мно го де ча ка 
у шко ли, да је ле збеј ка, 
да је на мер но сво јој до
број дру га ри ци ски ну ла 
деч ка итд. Ха на на ка се
та ма об ја шња ва шта се 
за и ста до го ди ло и ка ко 
ни ко ни је же лео да ка же 
исти ну. У то ку 13 епи
зо да по ја ви ће се ве ли ки 
број ли ко ва ко ји има ју 
ве зе са Ха ном и ко ји су 
ути ца ли на њен жи вот.

Се ри ја се ба ви мно
гим те ма ма ко је су ве
о ма ре ле вант не и ко је 
пред ста вља ју огле да ло 
на шег по вр шног дру
штва. Са мо у би ство и 

ол тар по све ћен ти неј џер ки је ме
сто где се пра ве сел фи ји ко ји се 
ка сни је об ја вљу ју на Ин ста гра му 
и Снеп че ту. Же ља за по пу лар но
шћу ко ја по ауто ма ти зму под ра
зу ме ва су ро вост пре ма дру ги ма 
и по тре ба за до ми на ци јом у сред
њој шко ли, је са мо део оно га што 
ће се ри ја у од ре ђе ним ка дро ви ма 
не на ме тљи во на ба ци ти гле да о цу. 
И док се тре нут но во ди по ле ми ка 
да ли се ри ја гло ри фи ку је сам чин 
са мо у би ства јер у се ри ји Ха на 
Беј кер је од сво је смр ти на пра ви
ла при чу и до га ђај ко ји ће ка сни је 
ко шта ти ње не бив ше дру га ре из 
шко ле, са дру ге стра не се ри ја ди
рект но уда ра на дру штво и ин сти
ту ци је. Про фе со ри ко ји не пре по
зна ју вр шњач ко на си ље, школ ски 
пси хо ло зи ко ји се ви ше не ба ве 
про бле ми ма ђа ка на кон што на пу
сте кан це ла ри ју, а по том ли це мер
је у ви ду за бри ну то сти и апе ла на 
уче ни ке да во де ра чу на и го во ре 
о сво јим про бле ми ма. Ште та је 
већ учи ње на јер ти неј џер ку ни ко 
не мо же да вра ти из мр твих, а ро
ди те љи же ле прав ду због иг но ри
са ња про бле ма од стра не шко ле, 
иако им је би ло ре че но.

Мла да глу мач ка еки па се до бро 
по ка за ла на ро чи то Ке трин Ланг
форд ко ја је глу ми Ха ну Беј кер. 
Ово је био до бар по тез про ду це
на та јер је пр во бит но уло га би ла 
на ме ње на Се ле ни Го мез ко ја би 
ве ро ват но од у зе ла про јек ту на 
озбиљ но сти. Ке трин је ус пе ла да 
пре не се очај, ек ста зу и рав но ду
шност ли ка ко ји се су ча ва са три 
све та  вр шња ци ма, ро ди те љи ма 
и школ ским осо бљем. С. М.

П о ста вља се пи та ње, ка ко де фи
ни са ти пор трет јед не зе мље и 
ње них љу ди? Да ли је при ча о 
Швед ској све до чан ство о тра ди
ци о нал но ори јен ти са ним ста ро

се де о ци ма ко ји сле де ду хов ност сво јих пре да
ка или је то при ча о ими гран ти ма, ко ји ни ка да 
не ће про чи та ти књи гу не ког швед ског пи сца 
и ко је, са свим си гур но, не ће за ин те ре со ва ти 
швед ска исто ри ја ни ти кул ту ра?  за пи са ла 
је Но во са ђан ка Љи ља на Ма ле тин Вој во дић 
у књи зи „Но стал ги ја за Се ве ром” ко ја пред
ста вља по след њи део скан ди нав ске три ло ги је 
(Фин скаНор ве шкаШвед ска) и је ди ни је кул
ту ро ло шки во дич кроз Швед ску пу бли ко ван 
на срп ском је зи ку.

Сли ка Швед ске у срп ској кул ту ри на ста ла 
је то ком Љи ља ни ног умет нич ког ре зи ден ци
јал ног про гра ма Кон сте пи де мин у Ге те бор гу, 
у ко јем је аутор ка бо ра ви ла као пи сац. Те
ма књи ге је има го ло шки по глед на кул ту ру 
Швед ске и швед скосрп ске кул тур не ве зе. Чи
та ју ћи књи гу мо же те бо ље раз у ме ти оби ча је 
ове нор диј ске зе мље, са зна ти шта је то ла гом 
или фи ка: али и про на ћи ин фор ма ци је у ве зи 
са швед ском књи жев но шћу, фил мом, ди зај
ном, му зи ком. У књи зи се по ми њу Берг ман, 
Му ди сон, Стринд берг, Сел ма Ла гер леф, Рој 
Ан дер сон, Стиг Ла шон, АБ БА, Гре та Гар бо, 
Рок сет, Ли ке Ли, Кар ди ганс, Му зеј мо дер не 
умет но сти у Сто хол му и Мал меу, при ме ри ан
то ло гиј ске швед ске ар хи тек ту ре, основ ни по
сту ла ти швед ског ди зај на, Икеа, H&M, код нас 
ма ње по зна ти швед ски брен до ви, али и Иво 
Ан дрић, Да ни ло Киш, Ми лан Ра кић, Ми лош 
Цр њан ски, Карл Уве Кна ус гор. 

Љи ља на Ма ле тин нам от кри ва ка ко из гле да 
жи ве ти у два па ра лел на све та, Ср би ји и нор
диј ским зе ма ља ма?

 Жи вље ње из ме ђу Скан ди на ви је и Ср би
је но си у се би при ви ле ги ју при сва ја ња ту
ђег, дво стру ког иден ти те та, то је и мо гућ ност 
бек ства из соп стве не би о гра фи је и шан са да 
кроз јед ну дру га чи ју кул ту ру са гле дам вла
сти ту. Оно је за ме не по ку шај да се изо лу јем 
од сва ко дне ви це и да пи шем. Да бу дем не ко 
дру ги. Али, с дру ге стра не, кре та ње из ме ђу 
два дру га чи ја кул ту ро ло шка и со ци јал на ми
љеа но си у се би и про блем кон стант не ком па
ра ци је, осе ћај да не при па дам ни јед ни ма ни 

дру ги ма. Но си му ку мен
тал ног ег зи ла. У су шти ни, 
Се вер је за ме не уто пи ја, 
без об зи ра на то што сам 
све сна да не по сто ји ме
сто на све ту ко је је иде ал
но. Мо жда за то што сам и 
са ма ро ђе на у Вој во ди ни, 
на се ве ру, исти на јед не 
бал кан ске зе мље за ко ју је 
Цр њан ски го во рио да се у 
њу пре ли ва ме лан хо ли ја 
се вер них гле че ра  ре кла 
је Ма ле тин Вој во дић ко
ју пи та мо да ли је он да та 
ме лан хо ли ја нај ве ћа до
дир на, за јед нич ка тач ка ова 
два про сто ра?

 Ни сам о то ме раз ми шља
ла, тру дим се да ства ра њем 
пре ва зи ђем ме лан хо ли ју, али 
из гле да да сте у пра ву, ка да 
се су о чим са из бо ром књи га, 
фил мо ва и ти ме да су ме ка 
Скан ди на ви ји при ву кли Цр
њан ски, Иси до ра, Берг ман, 
Стринд берг, Иб зен, Ларс 
фон Трир, Му ди сон...да са да 
нај ра ди је чи там Кна ус го ра 
или Ер лан да Луа  ме лан
хо ли ја је сте у осно ви све га. 
Од бу ке и бе са бе жим у ћу та ње и дис тан цу 
 от кри ла је Љи ља на Ма ле тин Вој во дић ко ја 
и у сво јој књи зи на во ди: „Иако је вр ло не за
хвал но до но си ти уоп ште не су до ве у ве зи са 
од ре ђе ном зе мљом или на ци јом, чи ње ни ца 
је да се Скан ди нав ци раз ли ку ју од љу ди са 
Ме ди те ра на или оних са Бал ка на. Од су ством 
сре до зем ног ша ре ни ла и вре лог тем пе ра мен
та. Јер, док ће у Ср би ји ве ћи на ста нов ни ка 
сво је при су ство обе ле жа ва ти бу ком и док 
ће по пра ви лу соп стве ни жи вот по ре ди ти са 
жи во том свог су се да, Шве ђа ни ће стрпљи во 
сто ја ти у ре ду и „гле да ти сво ја по сла”.

Ова књи га ни ка ко ни је во дич ко ји ће не ко ме 
по мо ћи да еми гри ра у Швед ску, али ће сва ка
ко по мо ћи чи та о ци ма да ту скан ди нав ску зе
мљу при хва те и схва те. Љи ља на је у књи зи 
под се ти ла и на при че не гда шњих ими гра на та 
ко је се еви дент но ни су мно го ме ња ле.

 „Не, не ћу се вра
ти ти. Оти шао сам још 
пре два на ест го ди на, 
а ов де, у Естер сун ду, 
већ сам осам. Имам 
по ро ди цу. Ви ди те оног 
бе ло гла вог де ча ка та
мо? Да, ли чи. И је сте 
Шве ђа нин. Мо ја же на 
га је ро ди ла као де вој
ка, пре ме не; дру ги су 
ов де оби ча ји. Дао сам 
му сво је пре зи ме; оца 
иона ко ни је знао. Сад 
се зо ве Ар не Сре те но
вић. Је два се на у чио да 

из го во ри це ло сво је име. Учим га да го во ри 
срп ски. И, да ви ди те, иде му од ру ке, до ста је 
би стар. Већ че ти ри пу та сам га слао, за јед но 
са ње го вом мај ком, бу ра зе ру Вла ди у Бе о град, 
из го ва ра швед ски ими грант, Љу ба Сре те но
ви ћ, про та го ни ста ро ма на Дра го сла ва Ми ха и
ло ви ћа (1930) „Кад су цве та ле ти кве” (1968). 
При чу о не ка да шњем ду ша но вач ком шам пи о
ну у бок су, (ан ти)ју на ку бе о град ске пе ри фе ри
је, Ми хај ло вић сме шта у оквир ко ји се од ви ја 
у Швед ској – и ко ји пред ста вља сво је вр сну 
има го ло шку сли ку ове нор диј ске зе мље, ко ја 
се, у ве ли кој ме ри, на сли чан на чин уз чи тав 
низ кли шеа (пла во ко се и пла во о ке Шве ђан ке, 
култ сун ца и мо ра, спе ци фич на вр ста на ив но
сти спрам срп ске “су пер и ор но сти”) и да нас 
кон стру и шу у све сти мно го број них еми гра на
та са Бал ка на”. 

Сне жа на Ми ла но вић
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