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НОР ДИЈ СКИ НО АР – ЛО КА ЦИ ЈА, ИДЕН ТИ ТЕТ  
И ЕМО ЦИ ЈЕ

Ка ко де фи ни са ти нор диј ску ком по нен ту у „нор диј ском но а ру“? „Но ар“ је уста ље ни 
ме ђу на род ни тер мин ко ји се од но си на од ре ђе ни филм ски жа нр и стил, ско ван три-
де се тих го ди на два де се тог ве ка, док је епи тет „нор диј ски“ отво рен за раз ли чи та ту-
ма че ња. По свој при ли ци, ве зан је за нор диј ску област, али на ко ји на чин – ге о граф ски, 
кул ту рал ни или дру штве ни?

Мо ја основ на хи по те за гла си да при ка зи при род них и град ских пеј за жа ни су по-
ве за ни са мо са емо ци ја ма свој стве ним ли ко ви ма, већ и са емо ци ја ма ко је се на ла зе у 
осно ви рад ње та ко да се пре по зна тљи ве на ци о нал не од ли ке ускла ђу ју с они ма ко је 
по се ду ју тран сна ци о нал ну драж. Емо ци је ве за не за на ци о нал ни иден ти тет не пре кид но 
се ис пи ту ју у по гле ду нор диј ских су сед них на ци ја и њи хо вих ме ђу на род них од но са. 
Мо ја прет по став ка гла си да од ре ђе не вр сте при род них и град ских пеј за жа за јед но с 
фо ку сом на дру штве не и кул тур не про ме не иза зи ва ју од ре ђе не вр сте емо ци ја.

Ско ра шње сту ди је о кул ту ри и емо ци ја ма (Shar ma и Dahl; Tygstrup; Pri bram) јед но-
гла сно ожи вља ва ју Ви ли јам сов кон цепт емо ци ја као „струк турâ осе ћа ња“ (128). Тра-
ди ци о нал на ис тра жи ва ња емо ци ја обич но су при пи си ва ла емо ци је по је дин ци ма, 
во де ћи се пси хо ло шким или би о ло шким ум ним скло пом. Су прот но то ме, Ви ли јам сов 
кон цепт емо ци ја као струк турâ осе ћа ња, као ко лек тив них до жи вља ја ко ји се раз ли ку ју 
ме ђу ге не ра ци ја ма (131), ути ре пут за кул ту рал ни при ступ: „Го во ри мо о ка рак те ри стич-
ним еле мен ти ма под стре ка, су здр жа но сти и то на; о спе ци фич но афек тив ним еле мен-
ти ма све сти и од но са: не о осе ћа њи ма на су прот ми сли, већ о ми сли она ко ка ко се 
осе ћа и осе ћа њу ка ко се ми сли“ (132). Ва жно пи та ње је то што се струк ту ре осе ћа ња 
увек на ла зе у са да шњем вре ме ну: „Струк ту ре осе ћа ња мо гу се де фи ни са ти као рас-
тво ре ни дру штве ни до жи вља ји, за раз ли ку од дру гих дру штве них се ман тич ких скло-
по ва ко ји су на та ло же ни и очи глед ни је и не по сред ни је рас по ло жи ви“ (133–4). Упр кос 
очи глед ној ап стракт но сти, чи ни се да су струк ту ре осе ћа ња од кључ ног зна ча ја у 
ци љу схва та ња су шти не кул ту рал них про ме на. (...)

По ре кла нор диј ског но а ра

Иа ко је ра до при хва ћен на до ма ћем те ре ну, тер мин „нор диј ски но ар“ ни су пр во-
бит но ско ва ли кри ти ча ри или про ду цен ти из нор диј ских зе ма ља. Тер мин је ти пи чан 
за фе но мен ко ји, кад се са гле да из ши ре пер спек ти ве, ује ди њу је ста но ви ште ино стра-
ног по сма тра ча и пре по зна тљив нор диј ски кон текст и ла ко се пам ти због али те ра ци је. 
По све му су де ћи, тер мин је ско ва ла Ка те дра за скан ди на ви сти ку Уни вер зи тет ског 
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ко ле џа у Лон до ну; ка те дра је по кре ну ла блог нор диј ског но а ра и клуб чи та ла ца у мар ту 
2010. го ди не. У де цем бру исте го ди не, Би-Би-Си је обе ло да нио овај тер мин у на сло ву 
до ку мен тар ца „Нор диј ски но ар: при ча о скан ди нав ској кри ми на ли стич кој фик ци ји“. 
У бри тан ској штам пи, на ро чи то су кри ти ча ри Гар ди ја на озна чи ли се ри ју Уби ство 
(2011–12) као „нор диј ски но ар“, а Бе ри Фор шо је де таљ ни је ис пи ти вао овај фе но мен у 
две књи ге, од ко јих се дру га зо ве јед но став но Нор диј ски но ар.

У мар ту 2013. го ди не по кре ну та је веб-стра ни ца са ин фор ма ци ја ма о фил мо ви ма, 
те ле ви зиј ским се ри ја ма, из ло жба ма и до га ђа ји ма. Ова кво брен ди ра ње зна чај но про-
ши ру је кон цепт нор диј ског но а ра, ко ји сад та ко ђе укљу чу је по ли тич ке драм ске се ри је, 
Bor gen (DR1, 2010–13), као и кра ће тек сто ве о но вој нор диј ској хра ни и дру гим нор диј-
ским брен до ви ма (http://nor dic no ir.tv/). У про ле ће 2014. го ди не веб-сајт је про ме нио 
име из Nor dic No ir u Nor dic No ir and Beyond („Уну тар и из ван гра ни ца нор диј ског но а ра“), 
чи ме је оправ да но спо ми ња ње не мач ких те ле ви зиј ских се ри ја као што је Ге не ра ци ја 
ра та (ZDF, 2013) или ита ли јан ска се ри ја Ин спек тор Де Лу ка (RAI, 2008). Ја сно је да овај 
ме тод озна ча ва ња на сто ји да про ши ри оп сег жан ра ка ко би укљу чио и дру ге европ ске 
те ле ви зиј ске про дук ци је, што омо гу ћа ва нор диј ском но а ру да те жи по зи ци ји тр жи-
шног ли де ра у не е вроп ској кри ми на ли стич кој фик ци ји и ква ли тет ним те ле ви зиј ским 
са др жа ји ма. Ме ђу тим, Окс форд ски реч ник де фи ни ше нор диј ски но ар као „вр сту скан-
ди нав ске кри ми на ли стич ке фик ци је и те ле ви зиј ске дра ме ко ја обич но при ка зу је мрач-
не за пле те и су мор не ур ба не ми љее. Овај реч ник да је сле де ће ре че ни це као при ме ре: 
„Апе тит за нор диј ски но ар не по ка зу је зна ке је ња ва ња“; „Је сте да Абе ри ствит бе ле жи 
нај ма њу сто пу кри ми на ла, али пред ста вља са вр ше ну ло ка ци ју за Hin ter land, так мац 
три ле ри ма нор диј ског но а ра као што је Уби ство“. Сам кон цепт „нор диј ски но ар“ на-
гла ша ва оп ште тран снор диј ске ка рак те ри сти ке и, у од ре ђе ном по гле ду, оне за и ста 
пре о вла ђу ју у про дук ци ја ма ко је се из во зе. Фор шо је ис та као нај о чи глед ни ју тран-
снор диј ску од ли ку: до ми нант на дру штве на ори јен та ци ја и огор че ност по ста вља ју 
до ми нат ни тон обо јен раз ми шља њем и ме лан хо ли јом. 

Став дру штве не кри ти ке скри ва се иза рад њи за сно ва них на зло чи ни ма и ис тра-
жи ва њи ма и увек до ти че осе тљи во пи та ње: за што се ово де ша ва у нор диј ским дру-
штви ма уз при сут не си сте ме со ци јал не за шти те? Ово пи та ње су пр ви пут по ста ви ли 
Ше вал и Ва ле из ме ђу 1965. и 1975. и оно пред ста вља кон стан ту у чи та вој нор диј ској 
кри ми на ли стич кој фик ци ји. Сход но то ме, аде кват на озна ка за до ми нан тан тон мо гла 
би да бу де „са вре ме на кри ми на ли стич ка фик ци ја с дру штве ном све шћу у нор диј ском 
ми љеу“ (Агер, „Емо ци је, род“ 111). Дру ге за јед нич ке од ли ке из не ли су Агер и Во де (2011).

У нор диј ском но а ру ме ђу на род но утвр ђе ни жа нр но ар обра зу је осно ву за по себ ну 
вр сту ино ва ци ја ко ја по ја ча ва уло гу ло кал ног ми љеа и ат мос фе ре. Жан ров ске ва ри-
ја ци је мо гу да се по ја ве кад се на гла ша ва ју но ва окру же ња и окол но сти, на при мер 
ком би но ва њем дру штва бла го ста ња с ат мос фе ром фил ма но ар. У књи зи Film No ar, Лур 
скре ће па жњу на Фин че ров филм Се дам (1995) као на при мер нео но а ра и ди рект но 
до во ди у ве зу овај филм с књи гом исланд ског пи сца Ар нал ду ра Ин дри да со на Мо чва-
ра (ро ман и филм, Lu hr, 191). Ра ни је сам ис ти цао да, на раз ли чи те на чи не, за вр ше ци 
For brydel sen I и III по на вља ју за вр шет ке фил ма Се дам (Агер, „Нор диј ски но ар“), ко ји 
пре тва ра жр тве и ис тра жи те ље у по чи ни о це. Кад се са гле да из ши ре пер спек ти ве, 
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озна ка „нор диј ски но ар“ пре ци зно са жи ма низ су штин ских за јед нич ких од ли ка. Те 
од ли ке укљу чу ју осе ћај за јед ни штва ме ђу нор диј ским зе мља ма у фик ци ја ма дру штве-
не све сти, мрач не рад ње и су мор не ур ба не и ру рал не ми љее, при че му се до ти чу 
сла бо сти си сте ма со ци јал не за шти те у да тим зе мља ма. Шта ви ше, ком би на ци ја оштре 
дру штве не кри ти ке и то на нор диј ске но стал ги је на ши ро ко је по зна та још од ве ли ких 
умет ни ка де вет на е стог ве ка – Стринд бер га и Иб зе на – и мо же се сте ћи ути сак да вре-
ба из по за ди не, баш као на сли ка ма Мун ка и Ска ген ских сли ка ра или у Берг ма но вим 
фил мо ви ма из два де се тог ве ка. 

По себ не ло ка ци је и за јед нич ке тра ди ци је

Што се ти че ло ка ци је мо дер ног нор диј ског но а ра, не ма сум ње да је ње но сре ди ште 
у нор диј ским зе мља ма. Шта ви ше, стал на па жња усме ре на на дру ге зе мље и ме ђу на-
род на удру жи ва ња че сто игра ју ис так ну ту уло гу у за пле ти ма. Ис тад је, на при мер, 
при ста ни ште за тра јек те ко је спа ја област Ска ни ја с Пољ ском и Дан ском (Бор нхолм). 
У се ри ји Ва лан дер, сли ке Бал тич ког мо ра не пре кид но се ко ри сте као под сет ник ка ко 
на да љи ну, та ко и на бли зи ну. У For brydel sen I–I II, Ко пен ха ген је при ка зан као град ко ји 
упра вља соп стве ним ло кал ним по сло ви ма и као пре сто ни ца у ко јој ино стра ни по сло ви 
по чи њу и окон ча ва ју се. У For brydel sen I, на гла шен је кон цепт ло кал ног гра да: град је 
по при ште су ко бље них по ли тич ких ми шље ња и по де љен је на че твр ти ко је се ме ђу соб но 
над ме ћу, што се ви ди у ло кал ним из бо ри ма за гра до на чел ни ка. Од јек цен та ра гло бал них 
су ко ба по сто ји у For brydel sen II – на ро чи то Ав га ни стан. Ко пен ха ген у For brydel sen III 
је сте тран зит но ме сто, с лу ком у пр вом пла ну. Се ри ја Мост (Bron/Broen) вр ти се око чи-
ње ни це да су Ко пен ха ген и Мал ме ме ђу соб но по ве за ни Ере сунд ским мо стом. Ме ђу тим, 
из по себ не на ци о нал не пер спек ти ве по сто је упе ча тљи ве раз ли ке из ме ђу нор диј ских 
зе ма ља. Оне се обич но по ја ча ва ју у фик ци о нал ним при ка зи ма. Шта ви ше, че сто се 
при ме њу ју при ме ри „ба нал ног на ци о на ли зма“ ка ко би спро во ди ли гле да о ца кроз 
су сед ну те ле ви зиј ску дра му. Би лиг је ско вао тер мин „ба нал ни на ци о на ли зам“ ка ко би 
скре нуо па жњу на мно ге уо би ча је не на чи не на ко је се свест о на ци о нал ном иден ти те ту 
озна ча ва у сва ко днев ном жи во ту – по сред ством за ста ва, нов чи ћа, па со ша, ме мо ри-
јал них ме ста и та ко да ље. Кад се пред ста вља у швед ској и нор ве шкој кри ми на ли стич кој 
фик ци ји, Ко пен ха ген се че сто при ка зу је у не га тив ном све тлу као град бр зо пле то сти 
и нео д го вор но сти, град у ком је рас про стра ње на тр го ви на ха ши шем, дро га ма и же-
на ма и у ком се ал ко хол кон зу ми ра у пре те ра ним ко ли чи на ма. По зи тив на стра на је та 
да се став пре ма жи во ту уоп ште обич но пред ста вља као ма ње су ров не го се вер ни је.

Ва жно је то што на сте ре о тип не швед ске и нор ве шке пред ста ве о Ко пен ха ге ну ути чу 
до ма ће дан ске књи жев не и ки не ма то граф ске тра ди ци је. У дан ској ли те ра ту ри пре о вла-
ђу је сна жна тра ди ци ја за ми шља ња Ко пен ха ге на као гра да гре ха и зло чи на; то се ис по-
ља ва у кла сич ним ро ма ни ма, као што су Пе ле осва јач (Pel le Ero bre ren) Мар ти на Ан де ше-
на Нек сеа (1906–10) и Ван да ли зам (Hćrv ćrk, 1930) То ма Кри стен се на, као и у са вре ме ним 
ро ма ни ма, на при мер Суб ма ри но Ју на са Т. Бен гтсо на (2007). Зна чај но је то што су ови 
ро ма ни зах те ва ли оства ре ња на фил му, што је ре зул ти ра ло адап та ци ја ма Ав гу ста 
(1987), Ро са (1977) и Вин тер бер га (2010). Сто га је тра ди ци ја ви зу ел ног при ка зи ва ња 
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су мор ног град ског пеј за жа пре сто ни це при лич но раз ра ђе на у дан ској ки не ма то гра-
фи ји. След стве но то ме, кад је Нор ве жа нин Сто ле сен екс пли цит но спо јио мрач не стра не 
Ко пен ха ге на с пој мом но ар, он је про сто уве ћа вао по тен ци јал прет ход но осно ва не дан-
ске тра ди ци је. Ње гов ро ман Успа ва на ле по ти ца је спа ва ла сто ти ну го ди на (Tor ne ro se 
sov i hun dre ĺr, 1980) чи ни по мак де таљ ним опи сом Ве стер броа, окру га Ко пен ха ге на у 
бли зи ни глав не же ле знич ке ста ни це, на злом гла су због из ра же не про сти ту ци је, дро ге 
и кри ми на ла: „Ис тед га де је шљам Ко пен ха ге на“ (Sta a le sen, 8). Сто ле се нов опис је при-
хва ћен у дан ској кри ми на ли стич кој фик ци ји, где је мрач ну сли ку Ко пен ха ге на из ра зи то 
ис та као Ден Ту рал у се ри ји од 12 де тек тив ских ро ма на ко ји по чи њу Уби ством у мра ку 
(Mord i mřrket) из 1981. Рад ња ве ћи не ње го вих ро ма на сме ште на је у Ве стер бро. Ту без-
и ме ни сло бод ни ре пор тер, глав ни лик у се ри ји, ше та на о ко ло као са став ни део ми љеа, 
у ма ни ру Реј мон да Чен дле ра. По ро ма ну Уби ство у мра ку сни мљен је филм 1986. го-
ди не, што је осна жи ло стил фил ма но ар. Овај пра вац је до дат но есте тич ки раз ра ђен 
у две те ле ви зиј ске ми ни-се ри је: Па ук (Ed der kop pen, DR, 2000) и Срп ски Да нац (Den 
ser bi ske dan sker, DR, 2001), што је утр ло пут за Fo r brydel sen.

У дан ским при ка зи ма ло ка ци ја у Нор ве шкој и Швед ској че сто се на гла ша ва еле мент 
не у кро ће не при ро де. Дан ска је ма ла зе мља ко ју од ли ку ју ин тен зив на по љо при вре да 
и ве ли ка гу сти на ста нов ни штва. Нај те же је кон тро ли са ти мо ре, ко је је го то во увек 
при сут но и оно зби ља игра зна чај ну уло гу као по за ди на или сим бо лич ки ми ље у мно-
гим вр ста ма фик ци је. У Нор ве шкој и Швед ској мо ре та ко ђе мо же би ти при сут но и да 
чи ни за јед нич ки еле мент. По ред то га, ове две на ци је по се ду ју огром не по вр ши не под 
шу ма ма, је зе ри ма и пла ни на ма и ра зно вр сне пре де ле не так ну те при ро де, што пред-
ста вља су прот ност ур ба ни за ци ји и об ра ђе ним по љи ма – са му срж при ро де. Са ста-
но ви шта Дан ске, сли ке ди вљи не су из у зет но при влач не јер пред ста вља ју не у мит не, 
за стра шу ју ће и без гра нич не аспек те при ро де. У швед ској ки не ма то гра фи ји, кри ми-
на ли стич ки фил мо ви чи не ја чу тра ди ци ју у од но су на Дан ску или Нор ве шку, што у 
пот пу но сти по ка зу је Бру ден (2008), ко ји про у ча ва фил мо ве и те ле ви зиј ске се ри је. У 
про у ча ва њу ко је ком би ну је кул ту рал ну ана ли зу и жа нр, Бру ден се слу жи ме та фо ром 
„се но ви те сли ке“, цр ве не ни ти ко ја ука зу је на „мрач ну сли ку дру штва“ до ми нант ну у 
швед ској кри ми на ли стич кој ки не ма то гра фи ји (281).

Бру ден пра ти раз вој кри ми на ли стич ких фил мо ва од че тр де се тих го ди на два де се-
тог ве ка до да нас, усред сре ђу ју ћи се на тран сфор ма ци је ме та фо ре: мрач на се но ви та 
сли ка се ме ња ла пре ма про ме на ма дру штве не струк ту ре, раз во ју швед ског мо де ла, 
др жа ви бла го ста ња или „на род ном до му“ („Folk hem met“). Бру ден на гла ша ва да су 
кри ми на ли стич ки жа нр и три лер ус по ста ви ли „ва жан део мо дер ни за ци је швед ске 
филм ске кул ту ре за вре ме Дру гог свет ског ра та“ (295), ути ру ћи пут ус пе си ма швед ских 
филм ских и те ле ви зиј ских про ду це на та у овим жан ро ви ма то ком де ве де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, укљу чу ју ћи адап та ци је ро ма на Ги јоа и Ман ке ла.

Да ре зи ми ра мо, за јед нич ке еле мен те нор диј ског но а ра углав ном чи не је дин стве-
ни со ци јал ни и по ли тич ки име ни лац нор диј ских дру шта ва, ко ји је по ве зан с др жа вом 
бла го ста ња – ње ним раз во јем, ја ким стра на ма, иза зо ви ма и не до ста ци ма. Што се 
ти че при ро де и пеј за жа, на гла ше не су упе ча тљи ве раз ли ке. У кул ту рал ном сми слу, 
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на ци о нал ни сте ре о ти пи, че сто у ком би на ци ји са за дир ку ју ћим или ху мо ри стич ким 
ста вом, ре ша ва ју се пре о вла ђу ју ћим фик тив ним сли ка ма и ли ко ви ма.

У се ри ји Ва лан дер, у епи зо ди „Ку рир“ (2.3), Ере сунд ски мост ви зу ел но је пред ста-
вљен у свом двој ном свој ству сје ди ња ва ња и раз два ја ња. Бал тич ко мо ре при ка за но 
је као из ра зи то ме та фо рич ко ме сто ко је ис по ља ва обе стра не Ва лан де ро вог емо тив ног 
ста ња, сми ре ност али и не мир, баш као што је пре део Ска ни је пред ста вљао ти пич ни 
про вин циј ски „гре шни пеј заж“, исто вре ме но се обра ћа ју ћи до ма ћој и ме ђу на род ној 
пу бли ци. Та ко ђе, Ва лан де ро во емо тив но ста ње од ра жа ва ло је чи та во швед ско дру-
штво бла го ста ња. (...)

For brydel sen и ду пли ла ви ринт

Увод на сце на пр ве епи зо де се ри је For brydel sen при ка зу је Са ру Лунд на иза зов ном 
ме сту. Ви ди мо је са му у мрач ном по дру му ко ји осве тља ва је ди но ње на ба те риј ска 
лам па. Му зи ка је су мор на. Она се спо так не о не што, на кон че га се упа ли све тло; по том 
је чи та ва сце на осве тље на и чу је се звук гро мо гла сног сме ха. Оно што је на пи па ла у 
мра ку је сте пла стич на лут ка с пе ни сом, ду гач ким жу тим пле те ни ца ма и ви кин шким 
шле мом у бо ја ма швед ске за ста ве. У овом слу ча ју, зна ци ба нал ног на ци о на ли зма удру-
же ни су с ху мо ром и гру бим ша ла ма. По че так очи глед но нај пре слу жи да по ка же ка ко 
је у очи ма ње них (пр вен стве но му шких) ко ле га Са ра осо ба ко ја не са мо да је при хва-
ће на, већ и це ње на, по што је до бра као и би ло ко ји му шка рац. Ово је ја сна по ру ка на 
про сла ви ње ног ско рог од ла ска за Швед ску, где пла ни ра да се на ста ни с ве ре ни ком 
Бенк том у се о ској ку ћи. На по слов ном пла ну, ра ди ће као са вет ни ца швед ске по ли ци је. 
Кон ку рен ци ја из ме ђу Дан ске и Швед ске ша љи во је илу стро ва на при ка зом швед ског 
шле ма уз дан ску за ста ву и дан ски аква вит (сли ка 8.2). У скла ду с по ру ком увод ног дела, 
из гле ди Са ре Лунд за бу дућ ност у Швед ској би ће до ве де ни у пи та ње и на кра ју ће не-
ста ти. Швед ска је при ка за на као зе мља при ро де и све тло сти и упо ре ђе на је с там ним 
град ским пре де лом Ко пен ха ге на и на пе том ат мос фе ром ко ја увек оба ви ја Лун до ву. 
Тај кон траст је ја сно по ка зан у јед ном од мно го број них фру стри ра ју ћих те ле фон ских 
раз го ва ра из ме ђу њих дво је у дру гој и тре ћој епи зо ди. Швед ска је по ка за на као ме та-
фо ра за љу бав и до бар жи вот ко ји укљу чу је при ро ду, док је Ко пен ха ген си но ним за 
бес ко нач не на по ре ко ји су ула жу у рас крин ка ва ње за го нет ки, ла жи и зло чи на ко ји 
вре ба ју у ла ви рин ту, где је је ди ни из лаз Ере сунд ски мост. Нај зад, Са ру Лунд кра се 
осо би не тра ди ци о нал ног ис тра жи те ља му шког по ла, што оне мо гу ћа ва њен скла дан 
жи вот у Швед ској. Ме ђу тим, кад бо ље раз ми сли мо, мо же мо да по ста ви мо сле де ће 
пи та ње: да ли би она на пре до ва ла под ма ње иза зов ним окол но сти ма? Увод на сце на 
пре не ла је по ру ку да њен лик функ ци о ни ше баш као и ње ни мно го број ни му шки 
прет ход ни ци, ко ји вред ну ју ра дост на пор ног ра да, ко ји до но си ре зул та те (упо ре ди: 
Агер „Емо ци је, род“). Лун до ва је осо ба ко ја не ма иден ти тет из ван оног ко ји од ре ђу је 
ње но за ни ма ње. Њен рад ни етос јед нак је ње ном вла сти том иден ти те ту и сход но томе 
се по твр ђу ју упо зо ре ња увод не сце не. 

Иде ја о то ме да швед ска при ро да ни је про сто иди лич на, већ за пра во има још јед-
ну, мрач ни ју стра ну раз ра ђе на је у че твр тој и пе тој епи зо ди For brydel sen II, кад Лис бет 
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Том сен, чла ни ца дан ске је ди ни це ко ја се вра ти ла из Ав га ни ста на, тра жи уто чи ште на 
„Ску геу“, уда ље ном фик тив ном швед ском остр ву. Сто га Лун до ва и Ул рик Стрејнџ, њен 
ам би ци о зни ко ле га, мо ра ју да је про на ђу и упо зо ре је да би мо гла би ти сле де ћа ме та 
зло чин ца ко ји ухо ди све чла но ве гру пе. Ус пут се Ере сунд ски мост пр ви пут у се ри ји 
ис ти че у есте тич ком сми слу. Ка сни је, у увод ном ка дру, мост је при ка зан као део ко пен-
ха ген ске па но ра ме, ука зу ју ћи на то да је пут ка Швед ској по стао део иден ти те та гра да. 

Све тао, иди ли чан швед ски пеј заж пред ста вљен у пр вих не ко ли ко епи зо да For bry-
del sen I сад је за ме њен су прот ном сли ком. На кон пре ла ска мо ста, по глед пр во пад не 
на мрач ну бо ро ву шу му. Су мор на ат мос фе ра шу ме од ра жа ва про ме ну у Са ри ном по ло-
жа ју; за па да у ту роб но ста ње ума, док раз ми шља: „Има ла сам ве ре ни ка Шве ђа ни на“ 
(For brydel sen II, 4). Ис по ста ви се да је уса мље но остр во, са сво јом раз у ђе ном по пу ла ци јом 
и изо ло ва ним по ло жа јем (по ве за но је с коп ном је ди но по мо ћу тра јек та), под јед на ко 
опа сно као и град. Не ма скро ви шта, не ма из ла за и не ма ми ло сти. Ка ко би илу стро ва ла 
ви зу ел ну сли ку, Лун до ва упи та: „Шта ле жи у овом сме ру?“ и до би је од го вор: „Ни шта, са мо 
шу ма.“ – „А у оном сме ру?“ – „Исто, са мо шу ма. Има 8000 хек та ра шу ме“ (For brydel sen II, 
5). Пре о вла ђу је ла ви ринт ска та ма ко ја на кра ју до во ди до смр ти Лис бет Том сен. Очи-
глед на је па ра ле ла с дру гим при пад ни ци ма је ди ни це чи ја се смрт до го ди ла у гра ду. 
Иден тич на су мор на сли ка при ро де до ми нант на је у по след њој епи зо ди се ри је. У овом 
слу ча ју Нор ве шка пру жа ого ље ну по за ди ну. Го ле пла ни не и фјор до ви слу же као до-
пу на на пе тој ат мос фе ри у по ли циј ском ау то мо би лу ко ји го ни ме ту ко ја се не пре кид но 
по ме ра. За вр ше так ис пу њен раз о ча ра њем на гла ша ва осе ћај да се ниг де не бо ра ви и 
да се ниг де не сти же.

Украт ко, швед ски пеј заж при ка зан у For brydel sen од ли ку је се при ро дом и ди вљи ном 
на су прот ур ба ним, ин ду стри ја ли зо ва ним про сто ри ма у Дан ској. Ов де го то во да не 
ви ди мо се о ске пре де ле. Ме ђу тим, швед ски пеј заж је дво струк јер пред ста вља до бар 
жи вот као и ла ви ринт ску та му. Пре ва гу од но си по то ња. Овај пре о крет пот цр та ва дате 
па ра ле ле: град ски ла ви ринт ли чи на бес крај не шу ме и ћор со ка ке ис тра жи ва ња, од-
ра жа ва рас по ло же ње и емо ци је глав ног ис тра жи те ља и под у пи ре до ми нант ни тон 
ду гач ке се ри је: ни ого ље на при ро да ни ор га ни за ци је унајм ље не од стра не дру штва 
не мо гу пот пу но да са вла да ју мрач не си ле уко ре ње не у од ре ђе ним сор та ма љу ди. 
След стве но то ме, из ра зи ли ца Лун до ве сме њу ју се из ме ђу од луч но сти (да ко нач но 
про на ђе тра го ве ко ји во де до исти не, да про зре ла жи) и ме лан хо ли је (због ин три гант-
них сло же но сти по чи ни ла ца, као и жр та ва).

Bron/Broen: са вла да ва ње емо ци ја и кул ту рал них сте ре о ти па

Про дук ци ја Bron/Broen пред ста вља оно што је Јоч на звао „при род ном ко пр о дук-
ци јом“ ко ју по кре ћу основ ни прин ци пи кул тур не сво ји не и ау тен тич но сти јер при ча 
зах те ва „кул ту рал но уче шће две на ци је“ (196). С од ре ђе не тач ке гле ди шта, ово чи ни 
сам циљ ис тра жи ва ња, пре ма ре чи ма Гем сеа. На слов ја сно под у пи ре ње го во раз у ме-
ва ње. При ка зи ва њем швед ске и дан ске ре чи за „мост“, на слов по ка зу је слич но сти 
из ме ђу ових је зи ка упр кос ма лим раз ли ка ма. Та ко ђе по зи ва швед ску и дан ску пу бли ку 
да исто вре ме но пра ти се ри ју и на гла ша ва ње ну би лин гвал ну при ро ду.
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Ис тра жи ва ње на ци о нал ног иден ти те та од и гра ва се на ни воу мо ста као по сред ни ка. 
За то кон цепт мо ста ни је на гла шен са мо у на сло ву, већ и у увод ној шпи ци. Мост нај пре 
пред ста вља гра ни цу и спој у епи зо ди „Ку рир“ и ла ви ринт без из ла за у For brydel sen, да 
би у Bron/Broen за у зео сре ди шње ме сто у на ра ти ву и естет ском ин те ре су се ри је. Овај 
су штин ски по мак мо же би ти глав ни раз лог што се ри ја не пре ста но по зи ва на но ве 
екра ни за ци је у кон тек сту дру гих на ро да: мост ни је са мо ге о граф ска чи ње ни ца, већ и 
ме та фо ра бре ме ни та зна че њем и емо ци ја ма ко је под се ћа ју на кул ту рал не су ко бе, а 
не са мо на са рад њу. 

У се ри ји Bron/Broen, две ли ни је ис тра ге спро во де се исто вре ме но. Јед на ли ни ја 
пра ти глав ни кри ми на ли стич ки за плет, ко ји ис пр ва де лу је да до во ди у пи та ње др жа ву 
бла го ста ња и ње не ма не у по гле ду ре ше ња или ма кар ре гу ли са ња пет кључ них пи та ња: 
(1) рад де це; (2) љу ди ко ји па те од мен тал них бо ле сти; (3) ими гран ти; (4) бес кућ ни ци и 
(5) јед на кост пред за ко ном. Дру га ли ни ја ис тра жу је дво је глав них по ли ца ја ца, њи хо ве 
при ват не жи во те и раз вој ме ђу соб ног про фе си о нал ног од но са. Пр ва ли ни ја се на по-
слет ку спа ја с дру гом, кад се ис по ста вља да је чи та ва на ме штаљ ка мо ти ви са на же љом 
за лич ном осве том ин ге ни о зног зли ков ца. У фил му но ар, при ват ни жи вот де тек ти ва 
ту ро бан је ко ли ко и мрач ни пу тељ ци и ње го ве лич не скло но сти че сто су ис пре пле-
та не са за пле том. У овом слу ча ју то се мо же сма тра ти ма ном у за пле ту јер ума њу је 
вред ност не из ве сно сти ко ју гра де глав ни де ло ви епи зо да; ме ђу тим, то до ка зу је прет-
по став ку да нај за ни мљи ви ји су ко би има ју кул ту рал ну осно ву. По на ра ви и скло но сти, 
као и у кул ту рал ном сми слу, глав ни ли ко ви су ја сно осми шље ни као су прот но сти у 
сва ком по гле ду. Мла да швед ска ис тра жи тељ ка Са га Ну рен је не у гла ђе на, ди рект на, 
без ем па ти је, ни кад ни је скло на да кр ши пра ви ла у све тлу да тог кон тек ста или да се 
по ви ну је кон вен ци ја ма као што је љу ба зност или да про сто одр жа ва до бру ат мос фе ру 
у ти му. Она је по све ће на уса мље ни ца, а не тим ски играч. На след ни ца Лис бет Са лан дер 
Сти га Лар со на, обе ле же на ожиљ ком на ли цу, ње на оштра пер цеп ци ја је го то во ау ти-
стич на, али она по се ду је по себ ну да ро ви тост у по ли циј ском по слу у сми слу што про-
на ла зи тра го ве ко је дру ги пре ви ђа ју и што раз у ме по ве за но сти. Са став ње не лич но сти 
по ка зан је на при ме ру ње ног од но са пре ма сек су ал но сти: она је са мо по рив, жуд ња 
ко ју за до во ља ва са ма или би ло ко ји сло бо дан му шка рац у нај бли жем ба ру. Кад се 
окон ча сек су ал ни чин, ње но ин те ре со ва ње иш че зне – она за спи или на ста ви да ра ди. 
Овај са став лич но сти ко ји при ка зу је не га ти ван став пре ма свим вр ста ма емо ци ја у 
пот пу но сти пре о кре ће тра ди ци о нал не род не сте ре о ти пе, чак и пре ва зи ла зи лик Саре 
Лунд. Ну ре но ва по сту па упра во као без о се ћај ни му шка рац ис тра жи тељ; њен штит 
чи не ње не про фе си о нал не ве шти не.

Мар тин Ру де, њен ис ку сни, сре до веч ни дан ски пан дан у по зном сред њем до бу, 
при ка зан је као љу ба зан, па жљив чо век об да рен ем па ти јом; че сто ћа ска с не знан ци-
ма, а не са мо с ко ле га ма. Ују тру до но си хр ска ве ки фле у по ли циј ску ста ни цу у Мал меу 
и оче ку је да се по слу жи ка фа. Та ко ђе, че сто је спре ман да се упу шта у ве зе с дру гим 
же на ма, иа ко је оже њен. Зна чај но је то – да се по слу жи мо ње го вим ре чи ма – што има 
пе то ро де це с три раз ли чи те же не. За раз ли ку од Са ге Ну рен, он је у ста њу да по ка же 
осе ћа ња: не са мо да се сме је, већ и пла че – што се тра ди ци о нал но при пи су је же на ма; 
ње го ви из ра зи ли ца и го вор те ла пре но се сва емо ци о нал на ста ња из ме ђу ове две 
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крај но сти. На при мер, он отво ре но от кри ва лич не емо ци је, осе ћа ња о сво јој сте ри-
ли за ци ји и по ро ди ци. Име на ова два ли ка на сим бо ли чан на чин ис ти чу њи хо ве раз-
ли ке: Са га се од но си на ја ке же не из исланд ских са га, а пре зи ме Ру де из го ва ра се као 
гла гол „ro de“ = пра ви ти не ред. Сто га су ова два ли ка за ми шље на као сте ре о ти пи ко ји 
учвр шћу ју ак ту ел не кул ту рал не сте ре о ти пе, као што је онај по ком су Шве ђа ни кру ти 
и до сад ни (с при стра сне дан ске тач ке гле ди шта) и да су Дан ци ве се ли, ср дач ни, без бри-
жни љу ди ко ји се хра не ла ге ром и дан ским пе ци ви ма (с при стра сне швед ске тач ке 
гле ди шта). Ли ни ја ко ја пра ти њи хов про фе си о нал ни од нос клац ка се на ру бу ба нал-
но сти. Ипак, ис по ста вља се да је за ни мљи ви ја не го што се мо же оче ки ва ти, кад се 
узму у об зир сви кли шеи сер ви ра ни на по чет ку се ри је.

Иза зов, као и ма мац за пу бли ку, чи ни то што Ну ре но ва и Ру де мо ра ју да са ра ђу ју. 
При том су при мо ра ни да из но ва пре и спи ту ју соп стве не пред ра су де јед но о дру гом 
– и о из ми шље ним пред ста ва ма о „Швед ској“ и „Дан ској“; при си ље ни су да се бо ре с 
оном вр стом на ци о нал ног иден ти те та ко ја је у њи ма упи са на по сред ством сте ре о ти-
па при сут них сву да у ба нал ном на ци о на ли зму. Та бор ба тра је не пре ста но, ко ри сте ћи 
ме та фо ру мо ста као по сред ни ка и на спрам по за ди не са чи ње не од град ских пеј за жа 
Мал меа и Ко пен ха ге на. Ере сунд ски мост углав ном је при ка зан као спој, уз бли ста ве 
ре ке ау то мо би ла и све та ла. Два по ста вље на по лу те ла, спо је на на је зив на чин, раз два-
ја ју све тла, и сад пред ста вља иза зов по но во ус по ста ви ти ту по ве за ност. Иро ни ја је у 
то ме што се ис по ста вља да гор њи део те ла при па да швед ској по ли ти чар ки, а до њи 
дан ској про сти тут ки ко ја је уби је на го ди ну да на ра ни је и том зло чи ну по ли ци ја го то-
во да ни је по све ти ла па жњу. Два те ла спо је на у јед но и сим бо лич ко на ме шта ње чи не 
пр во бит ну за го нет ку: ми – Швед ска и Дан ска – за јед но смо у ово ме, бу квал но осве-
тље ни све тли ма с мо ста, а ко ји је ре зул тат?

За јед ни штво из ме ђу ове две на ци је по ка за но је у увод ној шпи ци, ко ја на из ме нич но 
при ка зу је там не град ске обри се Мал меа и Ко пен ха ге на упр кос елек трич ном осве тље њу. 
Фо ку си ра се на зна ме ни то сти и ло ка ци је као што су увр ну ти тор зо (Мал ме) и тор ње ви 
у Ко пен ха ге ну, по ли циј ски штаб и, што је иро ни ја (због мра ка), укљу чу је тра ди ци о нал не 
ту ри стич ке атрак ци је, као што су Ска ниј ски млин и Ма ла Си ре на. Очи глед но ова сми-
ца ли ца има за циљ две ства ри. Као пр во, ука зу је на су штин ску слич ност ова два гра да: 
сва ки има сво је обри се, тор ње ве и сим бо ле, и ма да по сто је раз ли ке, оне су за јед нич ке 
на ви шем ни воу. Као дру го, по ма же гле да о цу да се ори јен ти ше по мо ћу ло ка ци је. Ка ко 
до ла зи до не пре кид ног по ме ра ња то ком се ри је, сим бо ли по ма жу пу бли ци да раз у ме 
рад њу. Као тре ће, мост не слу жи са мо као за јед нич ка ло ка ци ја и по при ште зби ва ња две 
спо је не зе мље, већ до при но си ус по ста вља њу то на мрач не дра ме. Шта ви ше, мост је стал-
ни под сет ник на слич но сти и раз ли ке, по сто ја ње кул ту рал них су ко ба, као и са рад њу. (...)

У сва ком слу ча ју, се ри ја је осна жи ла ло кал ни нор диј ски ми ље, ис ти чу ћи ло ка ци је 
и њи хо ву спе ци фич ну све тлост – или си ви ло и та му, емо ци о нал ну ат мос фе ру, по кла-
па ње с рас по ло же њем ис тра жи те ља и до ми нант ни ме лан хо лич ни тон се ри је. Ме ђу тим, 
кад се по сма тра из угла не нор диј ске пу бли ке, овај ми ље се не раз ли ку је мно го од 
дру гих ме ђу на род но до бро по зна тих ми љеа са слич ним во де ним про стран стви ма и 
гра до ви ма; та ко ђе, кул ту рал ни су ко би су до бро по зна ти у дру гим кон тек сти ма. Сто га 
се мо же ре ћи да су тран сна ци о нал ни еле мен ти укљу че ни у се ри ју од са мог по чет ка.
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Ова се ри ја у жан ру нор диј ског но а ра по бу ђу је ин те ре со ва ње кад се по сма тра из 
пер спек ти ве за јед нич ких емо ци ја и ус по ста вље них иден ти те та. Чи ни се да нор диј ски 
но ар пред ста вља стра те ги ју ком би на ци је, ко ја уво ди тран сна ци о нал не еле мен те у 
пр во бит не про дук ци је и до пу шта по нов но ства ра ње да тих фор ма та (што се мо же ви-
де ти у аме рич ком ри меј ку Уби ства и аме рич ко-мек сич ким и ен гле ско-фран цу ским 
ри меј ко ви ма Мост/Ту нел) или адап ти ра ње (Би-Би-Си је ва вер зи ја Ва лан де ра). Шта ви ше, 
су штин ске од ли ке нор диј ског но а ра усво је не су у Ује ди ње ном Кра љев ству, што је 
не сум њи во слу чај са „вел шком но ар“ кри ми на ли стич ком се ри јом Hin ter land, ко ја је сме-
ште на у Абе ри ствит (BBC, 2013–), као и са се ри ја ма Брод черч и Фор ти тјуд (Sky Atlan tic, 
2015–).

Из вор ник: Emo ti ons in Con tem po rary TV Se ri es, ур. Al ber to N. García (Pal gra ve Mac Mil lian, 2016), 
стр. 134–152.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Ср дић)


