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РЕ ЦИ МИ КА КО ДА ЖИ ВИМ И ВО ЛИМ 
(Fle a bag, 2016–2019)

Fle a bag је се ри ја о ду гом и бол ном рас ки ду глав не про та го нист ки ње са на ма, гле-
да о ци ма, има ги нар ним по гле дом Дру гог, опо сре до ва ним кроз око ка ме ре ко је пра ти 
Фи би Во лер Бриџ, у се ри ји јед но став но на зва ном Фли бег, на пу ту ка ко нач ном осло-
бо ђе њу од по тре бе за оним ко ји ће јој ре ћи у шта да ве ру је, за ко га да гла са, ко га да 
во ли и ка ко да му то са оп шти. На ори ги на лан на чин и с ху мо ром свој стве ним сце на-
ри ји ма Фи би Во лер Бриџ, по пут оног у тре нут но по пу лар ној се ри ји Уби ти Ив, се ри ја 
од све га две се зо не са по шест епи зо да пра ти сва ко днев ни жи вот Фли бег и чла но ва 
ње не по ро ди це, ис пу њен су ко би ма, лич ним не си гур но сти ма и осе ћа јем про ма ше но-
сти и без на ђа. Сек су ал но еман ци по ва на, али емо тив но не си гур на Фли бег; Клер, ње на 
се стра оп сед ну та кон тро лом и одр жа ва њем при ви да срећ ног бра ка, али сек су ал но 
фру стри ра на и не срећ на; Мар тин, Кле рин су пруг увек спре ман да се не у ме сно на ша-
ли, чо век ко ји ни је лош, са мо има ло шу лич ност; отац две ју се ста ра ко јем се, по пут 
Ме не ра Пе пер кор на из Ча роб ног бре га, кра је ви ре че ни ца увек за гла ве у гр лу, удо вац 
ко ји се же ни Ку мом, сли кар ком-со ци о па том ко ја ве што ма ни пу ли ше ње го вим од но сом 
са ћер ка ма и на по слет ку, све ште ник, по зна ти ји као Згод ни Све ште ник, мла дић ко ји 
псу је, пи је и има сек су ал не од но се, још увек у по тра зи за са вр ше ном љу ба ви пре ма 
Бо гу и свом по зи ву – сви они, али и мно ги спо ред ни ли ко ви, обе ле же ни су пу ко ти ном 
и ја зом у од но су са све том, не спо соб ни да оства ре функ ци о нал не по ро дич не и дру-
штве не од но се и као та кви, бли ски гле да о ци ма кроз сво је ви дљи ве (огром ни зу би, 
ве лик нос, ано рек сич но те ло) и не у спе шно скри ве не не са вр ше но сти и сла бо сти.

Фли бег, же на у ра ним три де се тим го ди на ма, по пут до бр ог ту ри стич ког во ди ча, 
ну ди нам крат ку ту ру по свом дру штве ном и ин тим ном жи во ту, све вре ме се обра ћа-
ју ћи ка ме ри у тре ну ци ма ко ји или зах те ва ју до дат но об ја шње ње, по пут чу ве ног по-
чет ка ка да об ја шња ва да пре згод ни му шка рац има сек су ал не од но се с њом са мо за то 
што је анал ни секс у пи та њу, или су емо тив но пре за си ће ни, па обра ћа ње Дру гом, ко 
год то био, пред ста вља из ве сно олак ша ње, мо гућ ност да се иза ђе из жи вот не уло ге и 
на крат ко по ста не на ра тор соп стве ног жи во та, онај ко ји има (при вид ну) кон тро лу. Али 
с ким Фли бег за и ста при ча? У пр вој се зо ни, чи ни се да ка ме ра за ме њу је тра гич но 
пре ми ну лу при ја те љи цу Бу, за ко ју са зна је мо да је умр ла по сред ном кри ви цом глав не 
про та го нист ки ње – на и ме, Фли бег је има ла сек су ал не од но се са деч ком нај бо ље при-
ја те љи це, ко ја је по том хте ла да иза зо ве ма њу не зго ду да би при си ли ла деч ка да је 
по се ти у бол ни ци, и на кра ју би ла жр тва са о бра ћај не не сре ће. С об зи ром на то да ни је 
бли ска са чла но ви ма по ро ди це, Фли бег се обра ћа ка ме ри као нај ин тим ни јем по ве ри-
о цу, па ка да је пси хо те ра пе ут ки ња пи та има ли при ја те ље, она од го ва ра по тврд но, 
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гле да ју ћи ди рект но у нас. Ипак, ка рак те ри стич но на ми ги ва ње и флер то ва ње са ка ме ром 
из пр ве се зо не у дру гој го то во да се пре тва ра у пре ћут ни пакт ко ји гле да лац има са 
ју на ки њом ко ја је у тај ној ве зи са све ште ни ком – ми то је ди ни по у зда но зна мо, ако 
дру ги и на слу ћу ју. Све ште ник је пак је ди на осо ба у жи во ту глав не ју на ки ње ко ја при-
ме ћу је тре нут ке од сут но сти – тре нут ке ка да се она обра ћа на ма, и пи та је где од ла зи. 
С об зи ром на то да он де ли мич но пре у зи ма уло гу ис по вед ни ка („Љу ди ма је по тре бан 
не ко по пут те бе да им ка же шта да ра де”, ка же му Фли бег), од ви ја се сво је вр сно так-
ми че ње за на кло ност Фли бег из ме ђу ње га и нас. Оно што се у го то во свим тек сто ви ма 
о овој се ри ји на зи ва ра за ра њем че твр тог зи да (да ли је он ика да по сто јао?) мно го је 
ви ше од то га. Не тре ба смет ну ти с ума да је ова се ри ја раз ви је на из исто и ме не по зо-
ри шне пред ста ве Фи би Во лер Бриџ, и да су гле да о ци за и ста би ли при сут ни, док је у 
се ри ји Фли бег у ин тим ној ве зи са Има ги нар ним Дру гим с ко јим на кра ју се ри је рас-
ки да, уда ља ва ју ћи се по пр ви пут и да ју ћи знак ка ме ри да је ви ше не пра ти. Сто га, 
ка ме ра и ми смо при сут ни као са ве зни ци у ини ци ја ци ји јед не мла де же не у „од ра сли” 
жи вот у ко ји као да је сту пи ла са за ка шње њем, не спрем на да при хва ти да она за и ста 
је сте на ра тор ка све вре ме и да има спо соб ност да кон тро ли ше соп стве не од лу ке и 
окол но сти у ко ји ма се на ла зи. Ми, прем да зна мо све, не ма мо мо гућ ност да про го во-
ри мо, су ди мо или по са ве ту је мо и, упр кос то ме што смо са вр ше ни гле да о ци/слу ша о ци, 
ни смо за и ста део жи во та као та квог јер он зах те ва, ка ко Бу у ви ше на вра та ис ти че, 
не са вр ше не љу де, оне ко ји гре ше – упра во за то и по сто је гу ми це на кра је ви ма олов ки, 
што је оми ље на ре че ни ца по кој не при ја те љи це. 

Фли бег је ло ша фе ми нист ки ња, ка ко са ма ка же, иа ко се се ри ја ба ви жи во том мо-
дер не же не – ша љи во се пи та да ли би уоп ште би ла фе ми нист ки ња кад би има ла ве ће 
гру ди, алу ди ра ју ћи на сад већ кла сич не шо ви ни стич ке из ја ве о то ме да су фе ми нист-
ки ње са мо ру жне/не по жељ не же не. Упр кос то ме, она за и ста жи ви сек су ал ну и еко-
ном ску еман ци па ци ју же на, али је хи пер сек су ал ност чи ни не срећ ном јер из о ста је 
истин ска ко му ни ка ци ја с дру гом осо бом. Отац, ко ји је емо тив но оту ђен од Фли бег и 
све што је по гре шно у ве зи с њом при пи су је на сле ђе ним осо би на ма по мај чи ној ли ни-
ји, из го ва ра мо жда и кључ ну ре че ни цу за раз у ме ва ње по тре бе глав не ју на ки ње за 
ин тен зив ним жи во том, за екс це сом: „Ми слим да ти умеш да во лиш бо ље не го би ло ко 
од нас. Због то га ти то за да је то ли ко бо ла.” За и ста, за Фли бег је љу бав је ди ни ме ха ни-
зам ко јим кон тро ли ше соп стве но по на ша ње. На кон Кле ри ног не по ве ре ња пре ма 
се стри ној из ја ви да је Мар тин пер верз њак ко ји је по ку шао да је по љу би на си лу и 
из о стан ка оче ве ре ак ци је на ша мар и по ни же ња ко ја јој при ре ђу је Ку ма, Фли бег ни 
на ко ји на чин не ме ња свој став пре ма чла но ви ма по ро ди це – и да ље је при сут на када 
им је по треб на, без об зи ра на то што је они упор но мар ги на ли зу ју и сма тра ју си но ни-
мом за по ро дич ну сра мо ту и не у спех. У том сми слу, Фли бег су прот ста вља соп стве ни 
ап со лут, Љу бав, Све ште ни ко вој иде ји о Бо гу, те се пи та ка ко је то мо гу ће жи ве ти ли шен 
(ро ман тич не) љу ба ви, да би на по слет ку раз у ме ла да чо ве ка у ко јег је за љу бље на по-
себ ним чи ни упра во по све ће ност Бо гу и да би без ње га он био ли шен соп стве не су-
шти не. То јој омо гу ћа ва да на по кон рас ки не и са њим и са на ма јер са да зна да је мо-
гу ће жи ве ти (гра фит на ау то бу ској ста ни ци на ко јој рас ки да са Све ште ни ком има 
ћи ри лич ним сло ви ма на пи сан гра фит ЖИ ВО ТЕ) и из др жа ти ствар ност ко ја, за раз ли ку 



289

од нас и Све ште ни ка, ни је иде ал на и не до ступ на, већ опи пљи ва, бол на, осу ђу ју ћа, али 
је ди на мо гу ћа за њу ко ја тра га за на чи ном да ис пу ни зја пе ћу ру пу и пра зно ср це.

Се ри ја је већ на кон пр ве се зо не до би ла ви со ке оце не од кри ти ча ра и пу бли ке, те 
је по ста ла по пу лар на ме ђу гле да о ци ма ко ји тра га ју за де кон струк ци јом кла сич них 
хо ли вуд ских ро ман тич них на ра ти ва. Ипак, прем да су му шко-жен ски од но си јед на од 
глав них те ма, у пр вој се зо ни је го то во ка ри ка ту рал но при ка зан јаз из ме ђу му шке пер цеп-
ци је же не као дро ље и те шко ћа на ко је на и ла зи же на у про це су сек су ал не еман ци па-
ци је. У јед ној епи зо ди Фли бег и Клер од ла зе у по себ но од ма ра ли ште у ко јем је по треб но 
све вре ме ћу та ти и пра ти ти упут ства „ду хов них во ђа”, док се на су сед ном има њу му шкар-
ци ле че од ми зо ги ни је и пре ва спи та ва ју да сво ју ду бо ко уса ђе ну мр жњу пре ма же на ма 
не по ка зу ју на по слу. Они то чи не ко мич ним ве жба њем са жен ском лут ком ко ју уче да 
по шту ју, док се исто вре ме но Клер у „хра му ћу та ња” бо ри са сво јим сек су ал ним не за-
до вољ ством, чи ме се до дат но ис ти че јаз из ме ђу по тре ба ју на ки ња за ин тим но шћу и 
му шке сек су ал не агре си је. Клер, као успе шна фи нан сиј ска са вет ни ца, не пре ста но 
мо ра да се до дат но тру ди да би оправ да ла свој успех у по слу ко јим до ми ни ра ју му шкар-
ци, а уда та је за чо ве ка ко ји агре сив но и не у ме сно објек ти ви зу је же не. Од нос из ме ђу 
Оца и Ку ме је пак су про тан – док је Отац по пра ви лу па си ван, су здр жан и не спо со бан 
за ис ка зи ва ње би ло ка квих осе ћа ња, Ку ма је умет ни ца, агре сив но из ра жа ва сво ју сек-
су ал ност и о њој го во ри отво ре но, али не рет ко ру ше ћи дру штве не та буе (ћер ка ма опи-
су је очев пол ни ор ган, јав но го во ри о свом ор га зму на из ло жба ма). Фли бег се у све ту 
у ко јем је сек су ал ност све при сут на осе ћа уса мље но у сво јој по тре би да сек сом на до ме-
сти не мо гућ ност емо тив ног по ве зи ва ња са му шкар ци ма, што је пла стич но при ка за но 
кроз сце ну на са мом по чет ку се ри је – док њен та да шњи деч ко Ха ри спа ва, Фли бег 
гле да го во ре Ба ра ка Оба ме на лап то пу и ма стур би ра, и гле да о ци ни кад за пра во не 
са зна ју ка ква је би ла њи хо ва ве за сем очи глед не дис функ ци о нал но сти за сно ва не на 
на ви ци, али не и на ин тим но сти. 

Прем да је на ра тор ка соп стве ног жи во та и кон тро ли ше шта нам је до ступ но (ка да 
не же ли да је ка ме ра пра ти, као на кон сва ђе са Све ште ни ком, Фли бег је од гу ру је или 
тр чи што да ље од ње), глав на ју на ки ња отво ре но по ка зу је сво је сла бо сти – оп сед ну та 
је сек сом и же љом да бу де по жељ на, не кон тро ли ше сво је по на ша ње у тре ну ци ма 
ва жним за дру ге љу де (раз би ја ва жну на гра ду на Кле ри ној про сла ви на по слу, ко мен-
та ри ше де ша ва ња искре но и без за др шке), и кра де. На и ме, од са мог по чет ка при сут на 
је не тр пе љи вост из ме ђу снис хо дљи ве и на ме тљи ве Ку ме и Фли бег, али се она про ду-
бљу је на кон што је Отац гру бо ис кљу чу је из свог жи во та. У пр вој епи зо ди, Фли бег из 
па ко сти и по вре ђе но сти кра де умет нич ку ста туу на гог, обез гла вље ног жен ског те ла 
из Ку ми ног ате љеа, и кроз чи та ву се ри ју пра ти мо са гу о ста туи. Фли бег је про да је 
Мар ти ну, он је по кла ња Клер, па је по том вра ћа ју, по но во кра ду, до де љу ју уме сто на-
гра де на Кле ри ном по слу, вра ћа ју, кра ду и та ко не ко ли ко пу та. Ипак, на кра ју Ку ма на 
вен ча њу го во ри Фли бег да је ста туа ра ђе на по мо де лу ње не мај ке, чи ју смрт Фли бег 
ни је опла ка ла и ко ја се че сто вра ћа као те ма ње них ре ми ни сцен ци ја на сце не из про-
шло сти. Фли бег је по но во кра де, али ње но екс це сив но по на ша ње ни је мо ти ви са но 
ма те ри јал ном до би ти ко ли ко по тре бом да сим бо лич ки укра де део жи во та ко ји је њен 
отац из гра дио без мај ке и се ста ра. У по след њој епи зо ди, на кон што при зна да је она 
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та ко ја кра де и вра ћа ста туу, ипак по но во од лу чу је да је укра де, али пре као ре ли кви ју 
и под сет ник на мај ку ко ја је Оче вим вен ча њем и зва нич но за ме ње на не го као же љу да 
на па ко сти Ку ми ко ја се по сва ку це ну тру ди да укло ни Фли бег из сво је ве зе с Оцем.

Прем да се Fle a bag ба ви оп штим те ма ма, сце на рио Фи би Во лер Бриџ умно го ме је 
ино ва ти ван с об зи ром на од нос ко ји ју на ки ња има са гле да о ци ма, али и хра брост да 
се о жен ској сек су ал но сти про го во ри у све тлу са вре ме ног дру штва у ко јем је те шко 
исто вре ме но би ти про гре сив на и успе шна же на, и не го ва ти искрен и ин ти ман од нос 
пре ма Дру гом, по себ но му шкар цу ко ји до ла зи из дру штва у ко јем је еман ци по ва на же на 
не по жељ на куч ка. За раз ли ку од култ не аме рич ке се ри је Секс и град, ова бри тан ска се-
ри ја се не ба ви при ла го ђа ва њем и не ну ди ком про ми се у по гле ду из бо ра од го ва ра ју ћег 
парт не ра – Фли бег се ми ри са чи ње ни цом да мо жда ни ка да не ће на ћи оног пра вог и 
учи да је то са свим у ре ду, да је по тре ба за ин тим но сти при род на, али да не мо же би ти 
за до во ље на по сва ку це ну. Сто га, ка да нам ге стом ру ке по ка же да је ви ше не пра ти мо 
оком ка ме ре, Фли бег на пу шта (по зо ри шну) сце ну и опра шта се од нас, оста вља ју ћи 
нас да се су о чи мо са соп стве ним ди ле ма ма и стра хо ви ма и под се ћа ју ћи нас да, уко-
ли ко она од ла зи, мо ра мо оти ћи и ми – да ље од иде ал них при ча, уџ бе нич ких при ме ра 
са вр ше них и здра вих по ро ди ца и љу бав не ми то ло ги је.


