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Филм и малолетничка делинквенција
– полемика у југословенској јавности
1951–1952
АПСТРАКТУМ: У раду се анализира полемика која је вођена у јавности након што је био запажен повећан обим малолетничке делинквенције широм Југославије. Једна страна у полемици је извор
ове појаве пронашла у негативном утицају холивудских филмова,
који су доминирали репертоаром југословенских биоскопа, док је
друга бранила спорне филмове, проналазећи дубље узроке појаве,
ван домена кинематографије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: филм „Оклахома Кид“, филм „Џунгла на асфалту“, Холивуд, малолетничка делинквенција
Једна од основних особености уметности јесте да делује на људске емоције. Добра књига, слика и музика могу да узбуде човека, да га подстакну на
размишљање, делање, али, међу свим облицима уметничког стваралаштва,
филм се истиче као најсугестивнији. Филмски кадрови подстичу гледаочеву
радост, тугу, бес. Гледалац пати због невоља филмског јунака, радује се срећном решењу на крају, тугује због трагичног краја... Нигде није степен уживљавања човека са садржајем уметничког дела толико изражен као што је то
случај са филмом. Чак се и образованији гледалац, који зна да је све оно што
посматра на екрану конструкција, да је све што види вештачко и одглумљено,
чак се и он поистовећује са садржајем филма. Тако реагују одрасли људи, са
одређеним животним искуством, мањим или већим знањем о филмској уметности. А како само реагују деца!
Управо је утицај филма на децу и омладину, на њихове емоције и понашање, био предмет полемике која је вођена у југословенској јавности током
1951. и 1952. године поводом филмова Оклахома кид Лојда Бејкона и Џунгла
на асфалту Џона Хјустона. Она је део ширих полемика вођених током 50-их
година, произашлих из сукоба са Информбироом и напуштања стаљинистичког модела изградње социјализма, око питања у ком правцу треба да се усмери развој југословенског социјалистичког друштва.1
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Оклахома Кид и дечја игра са трагичним исходом
Југославија је око 1950. одавала врло суморну слику: земља се још није
честито опоравила од ратних разарања, а спровођење преамбициозног Првог
петогодишњег плана је доведено у питање због сукоба са Информбироом.
Појачана репресија, којом је КПЈ настојала да докаже неоснованост оптужби
изнесених у Резолуцији ИБ, учинила је стање у земљи још горим. Нема довољно хране,2 нема довољно струје и других енергената.3 Шта да ради човек
који из незагрејаног дома прелази у незагрејану канцеларију, радионицу или
учионицу, па се поподне враћа у исти тај незагрејани дом? Мршаво се храни
код куће, мршаво у мензи... У природи је човека да тражи неко прибежиште,
неки стваран или имагинаран простор у коме ће бар привремено заборавити
на тмурну свакодневицу, на недаће из стварног живота. Једно такво место је,
бар за становнике градова током доброг дела XX века, био биоскоп, замрачена просторија у којој би човек престао да буде свестан присуства других
људи и живео би животе личности са филмског платна. А на екрану гламур:
блистава вода у базену, сунце, заносна Естер Вилијамс окружена згодним девојкама и момцима! Или убоги радник који се мучи да прехрани породицу,
у коме син види оличење доброте, снаге, племенитости, а који, након што
притиснут муком украде бицикл, бива претучен и понижен пред тим истим
сином. Па ето, и италијански трудбеник се мучи, а не само ми!
Београдски биоскопи су последње недеље марта 1951. приказивали
двадесетак филмова. Преовлађивали су холивудски, лакшег садржаја, што
је последица прекида сваке сарадње и размене са СССР-ом и тзв. народним
демократијама, али и резултат обновљених привредних и политичких веза
са САД.4 Рубрика „Кроз Београд“ у Политици наводи следеће наслове: Невеста на продају, Арабљанске ноћи, Милдред Пирс, Освета црвене вештице,
Љубав се смеши Енди Хардију, Оклахома Кид, И после свега срећа и Вечна
Ева. Британска кинематографија је била заступљена филмовима Довиђења
на изложби и Звезде гледају с неба Керола Рида (по друштвено ангажованом роману Арчибалда Кронина). Француску кинематографију представљали су Ми деца и Човек човеку. Упркос сукобу са Информбироом приказивани
су совјетска филмска бајка Насредин у Бухари Јакова Протазанова и пољски
Гранична улица Александера Форда, о холокаусту. Оба филма су увезена у
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ФНРЈ пре Резолуције ИБ и прекида свих односа. Југословенска кинематографија била је заступљена филмовима Прича о фабрици Владимира Погачића
и Језеро Радивоја Лоле Ђукића, оба о планској изградњи социјалистичке домовине, филмском бајком Чудотворни мач Војислава Нановића, ратним филмом Црвени цвет Густава Гаврина и кратким играним филмом Мува Бранка
Ћеловића.5
За причу која следи нарочит значај има Оклахома Кид, снимљен 1939,
редитеља Лојда Бејкона, са Џејмсом Кегнијем и Хемфријем Богартом у главним улогама.6 У питању је класичан вестерн. Протагониста Џим Кинкејд,
познатији као Оклахома Кид (Џејмс Кегни), необуздани је син угледног становника градића Талсе, који одбија да се повинује било ком закону. За њим је
расписана потерница, а он се самоуверено појављује у граду, испија виски у
салуну и удвара се кћерци локалног судије, у коју је заљубљен његов рођени
брат – прототип протестантски узорног грађанина. Антагониста Вип Мекорд
(Хемфри Богарт) добио је на превару најбоље локације приликом оснивања града и комбинацијом примене насиља и давања мита обезбедио је себи
стварну власт у њему. Салуни као најважније „институције“ сваког градића
на Дивљем западу били су у његовим рукама и они су му обезбеђивали наклоност обичног народа.
Заплет настаје оног тренутка када је, на темељу подметнутих доказа,
Мекорду наклоњена власт ухапсила и осудила на смрт старог Кинкејда, односно Кидовог оца, а када је гомила, подстакнута запаљивим Мекордовим речима, упала у затвор и на лицу места обесила старог, уследила је немилосрдна
освета главног јунака: „Са каквим само задовољством и уживањем убија! Са
каквим гадним смешком дува у задимљену цев свог револвера, који је малочас убио човека.“7 Освета је извршена, правда је задовољена и Кид је освојио
руку кћерке локалног судије, који је био свестан да младић није радио баш по
закону, али га је потпуно разумео и прећутно подржао.
Примат у филму дат је акцији, али се у њему могу наћи и извесни критички обојени тонови, које филмски критичар В. В. у свом приказу у НИН-у
није приметио: у једној сцени на почетку филма Кид је недвосмислено изјавио да не жели да гради свој дом на територији са које су протерани Индијан5
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10, Београд, 11. 3. 1951, 14.
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ци, уз увредљиво малу новчану надокнаду. Такође, лик Випа Мекорда грађен
је по узору на Ал Капонеа и сличне гангстере из времена америчке прохибиције, која је укинута свега неколико година пре но што је снимљен филм.
Поменуте последње недеље марта 1951. филм су одгледала два дечака.
Имали су по 11 година и били су ученици једне школе у центру Београда.
Ни у ком погледу се нису разликовали од својих вршњака. Били су велики
љубитељи свих врста америчких акционих филмова у којима су налазили
инспирацију за своје свакодневне игре. Овог пута желели су да њихова игра
изгледа што убедљивије и један од њих се сетио да му у стану живи као подстанар официр, а он има службени пиштољ. Стан је био празан. Закључана
врата официрове собе нису била нека велика препрека, јер су дечаци направили калауз. Ушли су, пронашли су пиштољ, игра је почела и... Два живота су
уништена: један дечак је остао на месту мртав, а другом је преостало да се до
краја живота носи са трагедијом коју је изазвао.8
Трагични догађај био је повод да се развије полемика о утицају кинематографије на децу и омладину Југославије (мада је на њу свакако утицала
и хистерија коју је међу младима изазвао мјузикл Бал на води, кога је стручна
критика оценила на једном месту као „конгломерат тривијалности“).9
У Политици је 30. марта 1951. објављена вест о погибији дечака под
утицајем „каубојско-гангстерско-криминалног“ филма Лојда Бејкона, уз позив да се деци млађој од 16 година забрани гледање појединих филмова. Аутор текста је предложио да се ученицима пуштају „поучни, весели и стручни
филмови“ у биоскопским салама које би се отварале у оквиру школе.10
Словеначки књижевни критичар, есејиста и део апарата КПЈ за агитацију и пропаганду Бојан Штих изнео је сасвим другачије мишљење поводом
догађаја. Позвао се на одлуку Извршног народног одбора града Београда којом је омладини млађој од 16 година забрањено да гледа филмове који „деструктивно утичу на њену моралну конституцију“. Забрана је била најједноставнији одговор државе на настали проблем, али, питао се Штих, да ли она
има ефекта, по старој народној изреци да је најслађе управо забрањено воће.
Забрана може да доведе до апсурдне ситуације да „само зрели и стари људи
гледају филмове о Тарзану, сећајући се својих младих дана када су цепали
панталоне по дрвећу“, па да увече причају својим унуцима „васпитно одабраним речима“ шта су гледали, чиме ће се филм претворити у усмено предање.
Дотле ће омладини млађој од 16 година бити доступан, рецимо, Хамлет, који
8
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ће јој остати неразумљив (и самим тим досадан). Штих је подсетио читаоце
да су се деца под утицајем партизанских филмова често играла партизана и
Немаца и да је било несрећних случајева, јер би понеко дете употребило право ватрено оружје. При том никоме није падало на памет да забрани млађима
од 16 година да гледају те филмове, јер су они политички потпуно исправни.
Штих, штавише, сматра да вестерни и слични акциони филмови имају васпитну улогу, јер обрађују теме као што су борба за истину и правду, истичу
храброст као врлину. Узрок трагедије није видео у филму Оклахома Кид, већ
у чињеници да одрасла особа није довољно безбедно држала пиштољ, који је
предмет интересовања готово сваког детета, видело оно филм или не.11
Синеасти окупљени око часописа Филм су у насталој полемици бранили гледиште да не треба примењивати репресију, већ да решење треба тражити у едукацији младих гледаоца, па је редакција у првом броју у 1952.
години објавила превод текста Треба ли забранити гледање филмова деци
испод 16 година, преузет из ревије Le Courrier de l’Unesco. Сугестивна моћ
филма се не може оспорити, нарочито код деце, чији је критички однос према
стварности неразвијен. Истраживања спроведена у Великој Британији током
1946. показала су да су филмови који су у то време приказивани створили код
младих гледаоца неколико стереотипа, који могу да имају штетне друштвене
последице, као што су уверење да је луксуз пожељна појава, а сиромаштво је
срамота, да су мушкарци извор новца за жене, да је сексуални нагон основни покретач сваког људског прегнућа и да је сваки странац сумњива особа (а
„обојени“ још и страшило). Реакција конзервативних кругова на резултате
истраживања била је очекивана и сводила се на захтев да се уведу старосне
границе за гледање појединих филмова. Аутор текста је заступао гледиште
да забрана није решење, већ да треба васпитно деловати на младе гледаоце.
Сматрао је да државе треба да помогну реализацију филмова за децу, будући
да филмске индустрије нису показивале велико интересовање за овај жанр,
јер је број гледаоца ограничен па је, самим тим, и зарада мања.12
„Бити зрео, то је све“ записао је књижевник Душан Матић, релативизујући тезу о негативном утицају филма или лоше књиге на омладину. Навео
је пример познаника, сељака са Златара, чији син није видео ниједан филм,
нити је прочитао и једну књигу, па је, ипак, притиснут неком својом муком,
извршио самоубиство.13
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Bojan Štih, „Ispod i iznad šesnaest godina“, Film, II, 13. 5. 1951, 1.
„Treba li zabrаniti gledanje ﬁlmova deci ispod 16 godina“, Film, III, 21, 1. 1. 1952, 7–8.
Dušan Matić, „Biti zreo, to je sve“, Film, III, 28, 15. 8. 1952, 1
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Џунгла на асфалту – школа за провалнике?
Оклахома Кид је класичан вестерн. У њему је приказано све шта треба:
луда јурњава коњима кроз прерију, туче у којима у трену буде уништен сав
инвентар салуна, ритуални двобоји у којима Кид увек брже потеже колт од
противника... Неколико критичких опаски на наличје изградње америчке цивилизације не мења суштину филма.
Џунгла на асфалту Џона Хјустона, снимљена 1950, нешто је сасвим
друго.14 Пред нама је озбиљна критика америчког друштва. У центру пажње је
група криминалаца, која је извршила пљачку драгуља из добро чуване банке
у неименованом граду америчког Средњег запада. Мозак дружине Доца Риденшнајдер (енглеска реч doc, деминутив од doctor), боравећи више година у
затвору, математички прецизно и немачки педантно осмислио је пљачку, што
он не схвата само као најпоузданији начин да се домогне богатства које ће му
обезбедити лагодан живот у Мексику и beautiful girls (како то шармантно изговара јаким немачким акцентом), већ и као питање личног престижа у свету
криминала. Изашавши на слободу обратио се Емериху, угледном грађанину
и адвокату који је стекао велико богатство обављајући различите послове на
ивици закона. Овај му је обећао новац потребан за цео подухват, очекујући,
наравно, део плена за себе. Потом је Доца комплетирао тим: стручњака за
обијање брава – сиромашног Италијана који настоји некако да прехрани породицу, возача и „горилу“ Дика Хендлија, који је заправо главни лик у филму
и прототип трагичног јунака. Рођен је у породици поштених и вредних фармера у Кентакију, коју је уништила велика економска криза из 30-их година.
Био је жртва друштвене неправде која га је уплела у врзино коло криминала.
Његова највећа жеља је да се врати на фарму, међу коње које обожава. На крају филма му то и успева: долази на имање које је некада припадало његовој
породици и умире од последица рањавања приликом пљачке, окружен коњима. Но, тај у основи племенит и несрећан човек је у очима шефа полиције највеће зло: урођени, непоправљиви зликовац, веће зло од поквареног адвоката
и од корумпираног полицијског инспектора који је, уз извесну надокнаду, покривао криминалце. Хјустонова порука је јасна: друштвена неправда, инсистирање на формалном праву без правде, без емпатије према малом, рањивом
човеку, води овога у странпутицу, у свет криминала и злочина.
Филм је почео да се приказује у југословенским биоскопима у октобру
1951. и убрзо је постао повод за наставак полемике о утицају кинематографије на криминал малолетника. Према извештајима Државног секретаријата
за унутрашње послове ФНРЈ „од ослобођења до данас“ у Београду није за-

14

„The Asphalt Jungle“ (1950), https://www.imdb.com/title/tt0042208/ (приступљено 2. 8.
2018).
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бележена ниједна провална крађа, да би од премијере Џунгле на асфалту у
биоскопима биле „извршене три тешке провале (једна потпуно идентична са
оном из филма) и четири неуспјела покушаја“15
Пред Већем Окружног суда за град Београд стоје два младића. Један је
металостругарски ученик, а други словослагач. Опужени су за извршење и
покушаје извршења више крађа, што у пару, што овај први сам. На мети су им
биле београдске кафане, колонијалне радње и продавнице дувана. Узимали
су новац, дуван и „чоколаде за пријатељице“. Вредност покрадене робе и количина новца су, према извештају милиције, били велики. Новац су углавном
потрошили, а од робе наводи се кофер пун шарених марама, кравата, антилоп
ципела и других ситних предмета којима су употпуњавали оскудну гардеробу. Оба провалника су признала кривицу и изјавила су да их је инспирисао
управо филм Џунгла на асфалту.16 Вођа, металостругарски ученик, осуђен је
на 12 година строгог затвора и 2 године ограничења грађанских права. Словослагач на 3 године. „У образложењу судске пресуде као важан моменат наглашено је да филмови свакако могу имати и негативан утицај на младе људе
и [да] дају појединцима подстрека на вршење дела – али то ни у ком случају
не може бити узето као олакшица за оптужене, јер би то значило да би свако
ко гледа такав филм могао да краде, рачунајући на ову олакшицу. […] Најзад, [н]и њихово материјално стање није било такво да би и то могло да их
подстакне на крађу, јер су обојица имали добро запослење и све изгледе за
осигурану будућност.“17
Поводом случаја два провалника објављен је у НИН-у прилог Крив је
филм – али не само он. Аутор Ал. М. је истакао да су они са одушевљењем и
потпуно некритички гледали филм по неколико пута, те да су у њему видели
инспирацију за сопствено дело. Навео је да су код првооптуженог пронађене
фотографије из филма исечене из новина. Штавише, тврдио је да су провалници до детаља применили технике обијања приказане на филмском платну:
„У први мах све је пролазило лако и без довољно узбудљивости и напетости.
Бар да су постојала алармна звонца, ако већ нема фотоћелија. Или бар да се
појавила милиција. Једном је и дошло до тога. То се увек једном мора и догодити. Овога пута, без јурњаве по улицама, без завијања аутомобила и без
пуцања. Нимало филмски, ухваћени су на делу.“ Ал. М. не доводи у питање
тезу да је филм одговоран за учињена кривична дела, али сматра да подјед-

15

16
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Архив Југославије (АЈ), Савезна комисија за културне везе са иностранством, фонд
559, фасцикла 135, јединица описа 289, Разматрање о проблему: филм и криминалитет малолетника, Државни секретаријат за унутрашње послове, Одељење за криминалистичку службу, из 1953.
„Крадљивци које је на зло навео филм Џунгла на асфалту“, Политика, 29. 8. 1952, 7.
„Пресуда двојици провалника“, Политика, 31. 8. 1952, 8.
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наку одговорност сноси и средина у којој су преступници расли, превасходно
породица.18
Прашина која се дигла око Џунгле на асфалту у Београду није била
мала, али је реакција загребачке јавности била далеко бурнија. Није прошло
пуно времена од како је, октобра 1951, филм почео да се приказује у биоскопима широм земље, да би већ 13. новембра Влада НР Хрватске донела одлуку
о скидању филма са репертоара на читавој територији републике. Одлука је
уследила након текста публицисте Славка Голдштајна Гангстерска тема у
нашим кинематографима у загребачком Вјеснику, 3. новембра, као и текста
драматурга Зоре Дирнбах Један штетни филм у Народном листу дан касније. Уследили су нови слично интонирани текстови, да би Заједница дома и
школе IV мушке гимназије у Загребу упутила јавни протест због приказивања филма и затражила његово скидање са репертоара. Голдштајнова становишта преносимо из друге руке, онако како су их интерпретирали и цитирали
филмски критичар бритког пера Вицко Распор и аутор ДСУП-овог елабората
о утицају филма на криминалитет малолетника.
Голдштајн је филм оценио бледим и уметнички промашеним, не признајући му ма какав васпитни значај. Сматрао је да Џон Хјустон у свом филму није изрекао пресуду ни друштвеним околностима, ни гангстерима, чиме
се створила могућност да недовољно зрели млади гледаоци погрешно протумаче филм и угледају се на његове протагонисте. Према Распору, Хјустонова осуда није била довољно паролашка, па је самим тим нису разумели ни
Голдштајн ни други критичари. Закључак Распоровог текста је врло оштар
и одаје његову бескомпромисну природу. Питао се да ли су оцене изречене у Вјеснику и Народном листу биле меродавне приликом доношења одлуке о забрани филма? Питао се, уколико су изречене осуде „одраз недостатка
филмске и опће културе“ аутора, зашто су највећи загребачки дневни листови
дозволили да се напада Државна комисија за преглед филмова која је издала
одобрење да се филм у нецензурисаном облику приказује на целој територији
ФНРЈ?19 Да ли „приватна и некултурна мишљења ’критичара’“ могу да буду
„мјеродавна у формирању мишљења и укуса наше биоскопске публике“ и то
„кампањском жестином“, или би требало да буде обрнуто, да тиражна штампа „у интересу подизања културе и укуса публике сузбија […] неумјетничке
18
19

Ал. М., „Крив је филм – али не само он“, НИН, бр. 86, Београд, 24. 8. 1952, 5.
О раду Државне комисије за преглед филмова видети: Горан Милорадовић, „Лица у
тами: друштвени профил филмских цензора у Југославији 1945–1955. године“, Годишњак за друштвену историју, год. XI, бр. 2/3, Београд 2004, 101–122; G. Miloradović,
„Krojači ﬁlmskog ukusa: kriterijumi ﬁlmske cenzure u Jugoslaviji 40-ih i 50-ih godina 20.
veka“, Srbija (Jugoslavija) 1945–2005: ideologije, pokreti, praksa, zbornik sa međunarodnog naučnog skupa održanog 4–6. majа 2005. u Somboru, odgovorni urednik Momčilo Pavlović, Beograd 2006, 171–184.
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и некултурне ’оцјене’ ’критичара’, као што су Славко Голдштајн и З.[ора]
Д.[ирнбах]?“20 Редитељ Бранко Белан је подржао становиште Вицка Распора. У прилогу у загребачкој Филмској ревији, који је преузео Филм, нагласио
је друштвено-критички карактер Џунгле на асфалту и закључио да штетан
утицај на омладину имају заправо они филмови који формирају малограђанску свест: „Да ли се то може приписати ’Џунгли на асфалту’ или ’Ревији на
води’?”21
О утицају филма на омладину кроз призму анкете
Часопис Филм је, у склопу полемике, спровео током пролећа 1952. анкету међу ученицима неколико београдских гимназија, а намера је била да се
расветли колики је утицај кинематографије на ставове и понашање омладине. Било је испитано око 1600 девојака и младића и показало се да су млади
најрадије гледали холивудске филмове. Омиљени су били: Оркански висови
Вилијама Вајлера, Бал на води са заносном Естер Вилијамс, Хамлет Лоренса
Оливијеа и Три мускетара са Ланом Тарнер и Џином Келијем. Међу филмовима југословенске производње најпопуларнији је био Кекец Јоже Гале; по
броју гласова заузимао је треће место, одмах из Бала на води. Омиљени глумци били су: Лоренс Оливије, Естер Вилијамс, Силвана Мангано, Бет Дејвис,
Стјуарт Грејнџер и Џони Вајсмилер. Дакле, ако изузмемо Силвану Мангано
и Лоренса Оливијеа, опет предњачи Холивуд.
На питање постављено млађим гимназијалцима (око 14 година) како
се понашају након одгледаног филма, обично су одговарали да се играју упечатљивих ликова и сцена, да инспирисани филмом праве дрвене мачеве, пиштоље и сличне реквизите.
Одговори старијих испитаника били су разноврснији. Један је под
утицајем неореалистичких филмова Виториа де Сике и Ђузепеа де Сантиса
схватио дубину неправде капиталистичког друштва, други је под утицајем
филма Бели ходници пожелео да постане лекар, а трећи је након филма о Шопену почео да слуша уметничку музику. Аутор анкете Стеван Петровић је
нагласио како је гледање гангстерских филмова деловало позитивно на младе
гледаоце, јер су из њих извукли праву поуку. Такође, истакао је изјаву појединих гимназијалаца како су после гледања филмских адаптација потражили
оригинална књижевна дела у библиотеци.
Петровић је ипак морао да констатује слабо разумевање филмова код
великог броја испитаника, чак и код старијих ученика. Један се, на пример,
изјаснио за Хамлета, јер у њему има мачевања; девојчицама се допао Бал на
20
21

Vicko Raspor, „Zabranjena džungla“, Film, II, 19, 1. 12. 1952, 1; АЈ, 559-135-289.
Branko Belan, „Nažalost prekasno“, Film, III, 24, 15. 2. 1952.

Иван Хофман, Филм и малолетничка делинквенција...

111

води, јер Естер Вилијамс лепо изгледа, лепо плива и све је гламурозно и шљаштеће. Гимназијска омладина је обожавала Силвану Мангано, „јер има лепе
ноге“, Џонија Вајсмилера јер је јак, а Лоренса Оливијеа зато што је леп итд.
Закључак аутора анкете био је да филмови који се приказују у биоскопима Југославије (а који су у апсолутној већини увезени са Запада) немају
негативан утицај на ставове и на понашање омладине.22
Да ли је крив Холивуд?
Када је у лето 1948. објављена Резолуција Информбироа, огромна већина југословенских комуниста је, уз нека почетна колебања, стала уз своје
руководство. Први одговор КПЈ, обнародован на Петом конгресу, био је да се
у Југославији озакоњује стаљинизам у свом најкрућем виду, јер није ли КПЈ
својом успешно извојеваном револуцијом доказала да баш она најдоследније спроводи једини исправан, совјетски пут у социјализам? Тако су Милован
Ђилас у Извештају о агитационо-пропагандном раду23 и Радован Зоговић у
својој дискусији24 одредили шта је то уметност, а шта није и обавезали су све
уметничке ствараоце, били они чланови Партије или не, да стварају уметност
социјалистичког реализма. И шта сад? Општа репресија, насиље према присталицама Информбироа, насиље према свима који нису могли да прихвате
„социјалистички преображај села“, то јест насилну колективизацију пољопривреде (која је у СССР почетком 30-их година изнедрила уместо обиља
плодова стравичну глад и вишемилионске жртве), у условима потпуне изолације Југославије, када су раскинуте све везе са Истоком (а оне са Западом биле раскинуте још приликом спуштања гвоздене завесе 1945), довела је земљу
до ивице опстанка. Нема хране, нема енергената, привреда стоји.
Појас за спасавање дављенику су добацили омрзнуте САД и Запад. Емпатија, човекољубље? Ништа од тога – само голи интереси великих сила у
глобалном хладноратовском сукобу. Јавила се напрслина у монолиту љутог
геополитичког противника и треба је продубити. Нека се монолит распрсне!
Јосип Броз Тито и КПЈ су грчевито стегли понуђени појас за спасавање и
Југославија се око 1950. везала за Запад, започињући истовремено и експеримент социјалистичког самоуправљања, замишљен као специфичан, југословенски модел изградње социјализма. И шта сад? Последњих дана 1949.
године Ђилас у реферату на Трећем пленуму ЦК КПЈ прокламује ново учење
22
23
24

Stevan Petrović, „Pozitivan ili negativan uticaj ﬁlma na omladinu“, Film, III, 27, 1. 4. 1952,
4 i 5.
Милован Ђилас, „Извештај о агитационо-пропагандном раду“, V конгрес Комунистичке партије Југославије, извештаји и реферати, Београд 1948, 241.
V конгрес Комунистичке партије Југославије 21–28 јула 1948, стенографске белешке,
Београд 1949, 492.
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да нису сви људи „подшишани на исти начин“, то јест да се не може очекивати од свих да стварају по истом калупу.25 Врата слободе су одшкринута. А на
Шестом конгресу КПЈ (СКЈ) потврђена је слобода стваралаштва, уколико је
њен крајњи циљ изградња социјализма у Југославији.26
Врата слободе у Југославији су се отворила више него у ма којој другој
социјалистичкој земљи (али знала су и да се повремено затворе уз тресак, ако
би ветрови слободе изазвали промају, рецимо у случају црног таласа у кинематографији). И шта даље? Партија је озаконила стваралачке слободе. Петар
Лубарда слика моћна експресионистичка платна, Оскар Давичо улази у ток
свести младог револуционара и његовог антипода песника, а телесна љубав
постаје један од главних покретача радње! Жан Пол Сартр, Пабло Пикасо
и Игор Стравински више нису „апостоли реакције“, већ водећи ствараоци
епохе. Најзад, у домену кинематографије, театралног и патетичног Николаја
Черкасова (из Александра Невског и Ивана Грозног Сергеја Ејзенштајна) заменио је по многима неодољиви Хемфри Богарт.
И сад, завиримо у свест једног просечног активисте КПЈ/СКЈ. Није
имао много дилема када је са својим руководством одбацио Резолуцију ИБ.
Па он сам је дао свој допринос победи револуције! Прихватио је политичку
сарадњу са Западом и економску помоћ САД, јер је у питању била нужда,
опстанак земље. Али културне обрасце те исте Америке није могао да прихвати. Сувише дуго је васпитаван у вредностима марксизма-лењинизма да
би тек тако могао да прихвати вредности америчког потрошачког друштва.
А биоскопи су захваљујући трговинским уговорима између ФНРЈ и САД
били преплављени холивудским филмовима. Може ли идеологија да одоли
заводљивим сликама једног друштва изобиља? Гладне очи југословенског
филмског гледаоца гутале су призоре из Бала на води! Одатле се, као природна реакција догматизоване свести просечног партијског активисте јавља
отпор. Он Холивуд оптужује за све девијације југословенског социјалистичког друштва које раније није видео. Да није било Холивуда, не би ни деца
потезала пиштоље, не би млади радници ишли у пљачку, а девојчице се проституисале!
А да ли је крив Холивуд? Дечак који је у игри убио свог друга, према сведочењима више извора, није ни видео Оклахома Кида, а пиштољ је,
наводно, криомице узимао и раније.27 Два београдска провалника су дискутовала о могућности да се крађом домогну лепих одела или новца и пре но
25
26
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Sednice Centralnog komiteta KPJ (1948–1952), priredili Branko Petranović, Ranko Končar,
Radovan Radonjić, Beograd 1985, 178–193.
Борба комуниста за социјалистичку демократију, VI конгрес КПЈ (Савеза комуниста
Југославије), Београд 1952, 283–284.
Политикa, 9. 6. 1951, 6; АЈ, 559-135-289.
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што се филм појавио на репертоару београдских биоскопа. Првооптужени је,
штавише, признао да је извршио прву провалу пре него што је чуо за спорни филм.28 С друге стране, избор игара двојице дечака сугерише да су на
њих утицали вестерни, мада, како је то навео Бојан Штих, деца су се често
играла ратничких игара, под утицајем доживљаја из недавно завршеног рата,
али и партизанских филмова (као уосталом и аутор овог чланка као основношколац, касних 70-их и раних 80-их година). Такође, маестрално снимљена
пљачка сефа пуног драгуља (уз обилату примену горњих и доњих ракурса
камере, уз дубинске кадрове унутар којих су провалници постављени у по
три просторна плана, уз зналачку примену индиректног светла и динамичну
монтажу) сигурно је сугестивно утицала на провалнике, а да тога нису ни
били свесни (у томе се огледа мајсторство филмских режисера). А тек опрема провалника! Нису користили само пајсере (што је била алатка просечних
домаћих провалника), већ електричну бушилицу и нитроглицерин! Па сама
чињеница да је Доца подигао пљачку на степен науке! Нема сумње да су два
провалника била задивљена филмом, а како им је недостајала критичка свест,
погрешно су протумачили његову поруку. Дакле, тешко се може пренебрегнути утицај појединих холивудских филмова.
С друге стране, малолетни делинквенти најчешће су водили порекло из
разорених, непросвећених породица са маргине друштва и били су васпитно
запуштени. Често нису имали родитеље (или бар једног од њих) или су им
се сами родитељи (старатељи) девијантно понашали. Ни школа није имала
утицаја на њих. Немајући праве узоре, притиснути тешким сиромаштвом, у
иначе сиромашном друштву, тражили су прибежиште у свету криминала, као
злосрећни Дик Хендли из Џунгле на асфалту. За странпутицу ових младих
људи, дакле, није крив Холивуд колико год он давао једну заводљиву, идеализовану слику америчког друштва, већ неповољне друштвене и економске
околности у Југославији у којима су расли и формирали се као личности.
Реч извора на крају
У Архиву Југославије, у фонду Савезна комисија за културне везе са
иностранством налази се елаборат Државног секретаријата за унутрашње
послове ФНРЈ, Одељења за криминалистичку службу, Разматрања о проблему филм и криминалитет малолетника. Написан је непознатог датума 1953.
године и аутор му је такође непознат. Обим текста је 38 куцаних страна А4
формата, а сигнатура АЈ, 559-135-289. Ради се о озбиљној анализи која не
спори да је филм утицао на пораст малолетничке делинквенције, али препознаје и дубље социјално-психолошке узроке. У жељи да читаоцима пружимо
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што комплетнију слику проблема који се разматра у овом раду, објављујемо
битне одломке документа.
[...]

КРИМИНАЛИТЕТ МАЛОЉЕТНИКА ПОД УТИЦАЈЕМ ФИЛМА
(ПРЕМА ИЗВЈЕШТАЈИМА МИНИСТАРСТАВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА)
Статистички осврт и неки примјери
Према извештајима министарстава унутрашњих послова народних република добија се извјесна, и ако не потпуна, слика о проблему који нас интересира. Но прије свега треба напоменути да су тим подацима обухваћени
само случајеви у којима се више случајно него намјерно испитивало и неке
узроке, који су одређене малољетнике понукали на вршење кривичних дјела
и да се тим питањима, посебно питању утицаја филма на криминалитет, није
у маси случајева током исљеђења уопће посвећивала пажња, а што је разумљиво. Такођер ти подаци нису ограничени на једно точно одређено вријеме,
иако су већином из скорије праксе органа унутрашњих послова.
Забиљежено је укупно 54 примјера негативног утицаја филма на малољетнике, који је (утицај) имао за посљедицу разна кривична дјела извршена
по малољетницима. У тим разним групама малољетника, које су се одале
криминалу, а [на] које је извршио негативан утицај и филм, учествовало је
преко 100 малољетника, који су извршили 120 разних кривичних дјела. Од
тога је извршено око 62 крађе, око 35 провалних крађа, 5 провала каса и два
покушаја проваљивања каса, 3 разбојништва, 2 убиства, 12 бијега или покушаја бијега преко границе.
[...]

Упознајмо се мало детаљније с неким од споменутих примјера.
Прије свега да видимо случај, на самом почетку споменут, убиства Перовић Мирољуба од стране Костић Радише. То се је десило 27. III 1951. године. О том случају је Политика писала као о изразитом примјеру негативног
утицаја каубојских филмова, од којих је један директни узрочник овог догађаја. У питању је филм Дијете Оклахоме,29 који је заиста један врло лош каубојски филм. Али Политика је доцније демантирала своје раније тврђење.
Због чега? Ево како се догодио цијели случај (према исљедном материјалу и
разговору са другом Ковдић Ђорђем, који је водио ислеђење, и са другом Ме-
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ханџија Петром, управником Прихватне станице за малољетне преступнике
у Београду, који се такође директно заинтересирао за случај).
Дотичног дана пронађен је љеш Перовић Мирољуба, старог око 12 година, у подруму (дрварници) зграде бр. 1 у улици Високог Стевана у Београду. Дјечак је убијен ватреним оружјем. Око љеша нађено много крви, а на
тијелу су примјећене посмртне огуљотине. Прегледом ближе околице лица
мјеста пронађени су трагови крви на степеништу, који су водили на I спрат
до стана Инг. Костић Момчила. У претсобљу стана нађени су испод тепиха
такођер трагови крви. У једној просторији су нађени на зидовима трагови
пројектила и сам пројектил. Било је јасно да се дјело одиграло у том стану.
Остало није претстављало никакве потешкоће. Утврђено је да је убијени присни, најбољи школски друг 11-годишњег сина Инг. Костића, Радише. Радише није било код куће. Пронађен је недалеко Калимегдана. Упитан што је то
учинио, Радиша Костић, ђак I разреда гимназије, испричао је да је између 12
и 12,30 часова, док никога није било код куће, са својим школским другом и
вршњаком Перовић Мирољубом, отворио калаузом собу поручника који станује у истом стану и из фијоке ормара узео његов пиштољ, да би се с њиме
играли. Док је Радиша с њим баратао, опалио је, а Мирољуб, смртно погођен,
истрчао је у претсобље и пао поред врата купатила. Радиша, поплашен тиме
што је учинио, извукао је већ мртвог Мирољуба из стана и преко степеништа
одвукао га у подрум и тамо оставио. Вративши се у стан опрао је крв са тепиха у претсобљу, пиштољ вратио у фијоку, а затим отрчао у школу на предавање. Послије предавања бојао се вратити кући и скитао је око Калимегдана,
све док није пронађен.
Радиша је и прије тога догађаја крадомице откључавао стан поручника,
узимао његов пиштољ, носио га собом у школу и с њиме се хвалио пред друговима како је пуцао у подруму у једну канту. По изјавама његових наставника, Радиша је био несташан и немиран у школи. Једном приликом је од свога
друга украо налив-перо. Крађу је признао и перо вратио (због тога је кажњен
укором наставничког савјета). Неколико пута је изостајао са наставе, јер је
заједно с Перовићем ишао за то вријеме у биоскоп. Међутим Радиша категорички тврди, а и остали којима би то могло бити познато, да филм Дијете
Оклахоме није гледао.
Према томе, директан негативан утицај баш тај филм није могао имати
на одиграни догађај. Додуше могло би се говорити о индиректном утицају тог
филма, јер су се за вријеме приказивања тог филма дјечаци највише играли с
разним дрвеним и сличним пиштољима, имитирајући каубоје. Но, мислим да
је у том случају пресуднију улогу одиграла сама могућност долажења до правог пиштоља и играња с њиме, као и чињеница да је Радиша највећи дио свог
времена проводио сам или са својим другом – вршњаком, без паске одраслих
и довољне родитељске бриге о њему. Наиме, Радиша је прије више година
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остао без довољног родитељског надзора. Отац се раставио од мајке, која је
доцније умрла. Отац, Инжињер, много заузет пословима, повјерио је надзор
над својим сином својој сестри, која је такођер запослена. Под таквим надзором и скрби за његов одгој, или боље речено без довољног надзора, Радиша
је живио, растао и развијао се још од 1943. године.
О филму Џунгла на асфалту много се дискутирало. Он је углавном и
осуђен као негативан у одгојном погледу. И заиста, њега у том погледу осуђују и чињенице наше стварности. Чињеница је да провала каса у Београду
није било од ослобођења па све до послије приказивања тог филма. То је тешко објаснити на неки други начин, сем на тај, да је тај филм био потстрек
криминалцима да започну и са таквим провалама. Осуда тог филма чујемо
и из устију, преко признања, самих извршилаца кривичних дјела. Па ипак,
да ли је тај филм, иначе врло добрих квалитета па чак би се могло рећи један одличан криминални филм (у томе се слажу многи његови критичари),
у конкретним примјерима, који му се стављају на терет, одиста једини или
бар главни узрочник који је понукао одређене људе омладинце да пођу путем
криминала?
Ево како изгледају неки од тих примјера, ако се мало поближе размотре. Узмимо случај „крадљиваца које је на зло навео филм Џунгла на асфалту“, како је то, а не без икаквог оправдања, Политика писала.
То су два младића од по 19–20 година, Марић Михајло и Раковић Недељко. Марић је металостругарски научник у привреди,30 а Раковић је словослагач, оба запослени у штампарији [листа] Политика. Кривична дјела, која
су у врло кратком временском раздобљу починили, било заједно, било сам
Марић, нису малобројна. Од конца октобра 1951. године, па до 29. III 1952.
године извршили су укупно 19 кривичних дјела, углавном на штету угоститељских предузећа и продавница колонијала. Од тога три успјеле провале
каса и три покушаја провале каса. Све те провале вршене су калаузом, пајсером и сjекиром. Касе су отваране грубом силом уз помоћ пајсера или сјекире.
Околности под којима су вршена та дјела указују на велику дрскост извршилаца. Марић је сам у току једне ноћи извршио два покушаја и четири успјеле
провале у колонијалне радње.
Од свих 19 кривичних дјела Марић је 13 извршио сам, а остала у заједници са Раковићем. Као о својој најуспјелијој провали Марић прича, без
икаквог узтезања и са недовољно прикривеним поносом, о провали касе у
ресторану Морнар. У фебруару мјесецу 1952 године, једне недеље, био је на
игранци у Друштву инжињера НР Србије. Тамо се упознао са неком Јелицом
30

Ученик школе у привреди, образовне установе која је уведена у време Првог петогодишњег плана како би се будућим индустријским радницима обезбедило поред стручног
знања и извесно опште образовање.
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из Сомбора, дјевојком од 18–19 година, која му се свидјела. Заказао је с њом
састанак у идућу суботу. У међувремену остао је без новаца и одлучио се да
изврши крађу (то му је била 13 или 14 по реду). Одабире ресторан Морнар,
јер он добро ради. У сриједу на ноћ полази на „посао“. Оцјењује могућност
уласка у ресторан са улице, али одабире друго рјешење. Пребацује се преко
зида у двориште и са дворишне зграде наилази на прозор, који отвара јачим
притиском руке. Кроз тако отворен прозор улази у ћевапџиницу, а одатле у
салу. Трага за касом, коју проналази на неком постољу. Каса је била швајсована, тако да је само са калаузима и пајсером није могао отворити. Пада му на
ум мисао да би ју можда могао развалити сјекиром, одлази у подрум и тамо
је налази. Одлучује се да пребаци касу у подрум и тако је са сјекиром развали, како се не би чуло лупање на улици. Касу спушта на столицу, па на под
и гура је преко сале, кухиње и степеништа у подрум. Сјекиром удара касу,
тако да швајсовани дијелови прскају. У настале отворе угурао је пајсер, разваљује касу, у тако настали отвор убацује двије даске да му каса, када извуче
пајсер, не прикљешти руку и извлачи 60.000 дин. Кроз врата зграде излази
у двориште, а одатле кроз главну капију на улицу и одлази кући. Мишљења
је да му је то најуспјелија провала због тога што ју је извршио сам, што се
„много намучио“ и коначно зато што је плијен износио највећу суму коју је
успио украсти.
Касније се забављао с неком Мицом и у њеном друштву углавном троши паре до којих је долазио крађама. Марић воли друштво. Он не пије алкохол, али зато обилато плаћа пиће друштву у којем се налази. Дан уочи једног
састанка с Мицом одлучује се на провалу у Парк хотел, јер није имао новаца.
То је било ноћи између 28 и 29. III. 1952 године, када је на самом дјелу и
ухваћен.
Обојица у својим саслушним записницима наводе да су почели красти
под снажним утицајем филма Џунгла на асфалту. Али, да ли је заиста баш
само тај филм крив што су они пошли путем криминала?
Разговарао сам с обојицом након што им је и изречена пресуда и када
су се већ помирили с тиме да издрже досуђене им казне и ево што сам сазнао,
поврх онога чему говори њихов кривични спис:
Марић Михајло рођен је 24. XII 1933 године у селу Бабуновци, срез
Прњавор, у кући сиромашних родитеља, који су осим њега, имали још три
сина и двије кћери. Сестра и један брат старији су од Михајла, а друга два
брата су од њега млађи, један за годину, а други за четири године. Отац је
имао кућу и три ланца земље.
Живјели су биједно. Отац је пијаница. Када се напије туче мајку. Мајка
болује од неке срчане мане. Врло је слабих живаца и душевно несређена. Када је тко наљути удара главом о зид и пада у несвјест. До своје седме године
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Михајло је живио у родитељској кући, а онда га је, 1941 године, узео к себи
неки Пољак, да му чува краве. За вријеме рата је код њега. Лоше живи. Мало
једе, а пуно батина добија. У школу га нису слали. По ослобођењу, 1945 године, долази кући сестра, која се удала у Београд за вријеме окупације и одводи
га у Београд. Он има тада 12 година. Код сестре у Београд живи годину дана
ништа нерадећи. Главно занимање му је било да се игра са дјецом по Бајлоновој пијаци. Играју се каубоја и краду воће са камиона. 1946 године враћа
се у Прњавор и тек тада полази у основну школу. Добар је ђак и начелник је
пионирске организације у школи. Завршава 4 разреда с одличним успјехом.
Живи са мајком одвојено од оца. 1949 године, одмах по завршетку школе,
долази поново у Београд и 15. IX зет га запошљава у штампарији Политике.
У школи ученика у привреди у I и II разреду био је одличан ђак и похваљиван. У згради Политике добио је собу за становање, у којој је већ становао
Раковић Недељко, који је већ био завршио науковање, па је Михајла финансијски помагао. У слободно вријеме заједно похађају биоскоп, играју ногомет и обавезно похађају, свакога тједна најмање једанпут, игранке. Михајла
плесу привлаче дјевојке. Он чита разне шунд-романе: Чикаго, Жути паук,
Велики шеф, а јануара 1951 године, заједно са Недељком, у вечерњим часовима чита Три лопова. Михајло се и сада одлично сјећа разних детаља из тих
романа: стављање крпа на ципеле да не остану трагови подесни за идентификацију, спуштање по конопцу преко зграда, најситнијих детаља из једног
описа проваљивања неке специјално обезбеђене касе итд. Он и Недељко много дискутирају о свим тим стварима. Разговарају и о дјевојкама, игранкама,
баровима (Недељко је једном приликом био у Лотос бару) и како они многе
од тих забава не могу себи приуштити, јер немају добра одијела и довољно
новаца. Тако у разговору долазе и на крађе и на проваљивање касе. Недељко
је мишљења да би требало покрасти кројачке радње у којима има одијела и
сл. док Михајло примећује да то није добро, јер би их брзо ухватили и да је
боље красти новац. С таквим одређеним разговорима почели су око септембра мјесеца 1951 године, чега се Михајло добро сјећа по томе, што је то било
некако прије почетка школске године и јер је он том приликом изјавио да то
за њега не би било најпаметније, јер још није завршио занат, па ако га ухвате,
неће га никада ни свршити. Међутим, он ипак у радионици прави калаузе и
пајсер од старог жељеза.
Октобра мјесеца те године почиње се у Београду приказивати филм
Џунгла на асфалту. Михајло га први пут гледа још у филмском граду, када се
давао за тамошње раднике. Одушевљен је „доктором“, планирањем, проваљивања кроз зид, а највише му се свидело само обијање касе. Када се филм
почео приказивати и у граду, гледао га је још једном сам, једном у друштву
са Недељком, а једанпут у друштву са другим једним другом (укупно четири
пута). Када су он и Недељко изашли из биоскопа (њему је то био трећи пут)
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почели су разговарати о могућности проваљивања у трговачку радњу Избор,
која се налази на Теразијама. Споразумјевају се да би то било ипак сувише
опасно. Но, два-три дана након тога, који су им протекли у сличним разговорима с оним који су водили када су изашли из кина, по кратком договору
одлазе у своју прву заједничку провалу. Проваљују мензу Прецизне механике
и из ладице стола односе 800 бонова. И тада провале се нижу једна за другом.
Недељко стражари, док Михајло „оперише“. Михајло је много хладнокрвнији, сталоженији и мање се плаши.
Они још нису окорели провалници. Њих на провале нагони авантуризам и жеља за посједовањем много новаца, за лијепим одјевањем, за галантношћу у друштву дјевојака. Они се готово прије сваке провале договарају како ће се, ако успију дићи много новаца, оканити таквог живота. На озбиљност
таквих разговора много утиче и страх од затвора. Међутим њихови прохтјеви
расту, новци брзо одлазе и они више не могу назад. Недељко додуше успијева да прекине након једне успјеле провале, но тај прекид није дефинитиван.
Михајло међутим наставља даље сам са вршењем провала. Још му је тако и
згодније, јер му је Недељко у провалама, својим страхом, више сметао него
користио. Као добар друг он плијен и даље дијели са Недељком.
Важно је истаћи да је Михајло још много прије него се давао филм
Џунгла на асфалту већ извршио једну провалу у С[портском] Д[руштву]
„Милиционер“, одакле је украо двије лопте и комплетан дрес. У истрази је то
и признао. Суд га је међутим ослободио од оптужбе за то дјело услијед недостатка других доказа и његовог повлачења признања.
Раковић Недељко је такођер син сиромашних земљорадника, који су заједно с њим имали шесторо дјеце. У основној школи је одличан ђак. Полази у
рударску школу у Бору, али због слабе физичке кондиције није могао до краја
издржати. 1948 године члан је СКОЈ-а. Налази намјештење у Политици. Полаже испит за квалификованог радника и од 1951 године је словослагач. Као
одличан ђак имао је увјета да се упише у графички техникум у који се и уписао. Међутим друштво га вуче на игранку и друге забаве и он напушта школу.
1949 године дошао је у његову собу, у којој је становао, Марић Михајло. Од
тада па на овамо његов животни пут не разликује се много од Михајловог,
који нам је већ познат. Недељку се филм Џунгла на асфалту много допао,
а највише му се у њену допао Дикс (револвераш) но, надодаје Недељко, тај
филм није утицао на мене, тако да би крао да није било Миће.
Други примјер негативног утицаја филма Џунгла на асфалту. Догађај
се одиграо у Тузли. Група младих малољетника, који су сачињавали Ибруљ
Абдуселам, Бешлагић Салко и Маронкић Мехо, почетком јануара 1952 године извршила је провалну крађу над магацином Градског Одбора Црвеног крста. Из магацина су однијели 10 кутија млијечног прашка, 150 кг. маргарина,

120

Архив, часопис Архива Југославије, 1‒2, 2018

2 старе фотеље, 1 стол и нешто прибора за јело. Пошто се у том блоку кућа
које су прилично старе, налазио један доста неприступачан стари подрум са
вратима, покрадене ствари смјестили су у тај подрум. Нешто доцније провалили су кроз прозор у једну бараку у којој је било смјештено предузеће Мљекар и одатле однијели један телефон и двије сијалице. Неколико дана касније
провалили су у магазин базе Житног фонда и однијели око 65 врећа. Већи дио
тих врећа распродали су сељацима, а један дио су оставили у своме склоништу. Пошто њихово склониште није имало патоса, украли су са једног складишта 20 дасака и с њима потпатосили своје склониште. То своје склониште
назвали су штабом и настојали га пристојно уредити. Смјестили су у њега
украдени сто и фотеље, поставили на сто телефон и провизорно га укопчали
за неке жице, а затим пронашли једног научника – електричара,31 који им је у
„штабу“ инсталирао свјетло. Са неколико шупа у граду поскидали су катанце
и с једним од њих закључавали су своје склониште. У том склоништу одржавали су састанке када су се припремали да изврше коју крађу. Ибруљ је на саслушању изјавио да се под утицајем филма Џунгла на асфалту почео бавити
мишљу да оснује групицу, којој би он био руководилац и с којом би вршио
крађе. Такођер се бавио мишљу да набави оружје, али му то није успјело.
Ибруљ нема родитеље. Старатељ му је нека тетка, која живи у Сарајеву.
У Тузлу је дошао у посјету својој родбини. Он је већ регистриран у Сарајеву
као безпризорник. Његово друштво у Сарајеву су дјеца без надзора, с којом
се скита по улицама и краде разне ствари.
Маронкић Мехо нема оца, већ само стару мајку, која се бави домаћинством. Материјалне прилике су им врло слабе. Мехо се и прије, с времена на
вријеме, одавао скитњичењу и крађама.
Трећи Бешлагић Салко има мајку, али је такођер имао и слаб надзор над
својим поступцима.
Сличан је случај и са напријед већ поменутим малољетником Ципурковић Енесом, такођер из Тузле (случај крађе пиштоља из музеја НОБ-а). Енес
већ дуго нема оца. Његова мајка Богзада била је раније проститутка, а данас
се бави сводиљством и често се опија. Енес има млађег брата Екрена, који се
такођер скита и краде.
Ево још неколико биографија, у извјештајима поменутих малољетника
– преступника. Можда ће тада бити лакше оцјенити колико су, и ако су дјеловали, зашто су негативно дјеловали поједини филмови на њих.
Добрун Валерија. Рођена 21.VI. 1934 године у Руднику, срез Љубљана.
Завршила је три разреда гимназије. По занимању је кућна помоћница. Јуна
1951 године осуђена је на 6 месеци затвора ради провалне крађе. Априла
31
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1952 године одговара за џепну крађу. Родитељи осим ње имају још једну, од
ње старију кћер. Када је била стара 9 мјесеци, отац се раставио од мајке и сада живи с другом женом. Мајка јој је тешко болесна већ 17 година и болест
ју је везала за кревет.
По завршетку гимназије провела је двије године у Љубљани код своје
бабе. 1949 године била је од Савјета за социјално старање упућена у дјевојачки дом, да се изучи за шнајдерицу. 1950 године излази из дома на интервенцију свога оца, који обећава да ће се бринути за њу. Та брига је слаба.
Запошљава се у Крању у творници као радница.
Након 6 мјесеци својевољно напушта посао и одлази у Љубљану, гдје
по разним кућама ради као кућна помоћница. Органи Н[ародне] М[илиције]
спроводе је ОУП-у под сумњом да се проституише. Врши провалу и проводи
6 мјесеци у затвору. По изласку из затвора наставља с ранијим животом, док
је поново не хапсе ради крађе.
Скубић Бригита. Рођена 7. јуна 1936 године, фризерска помоћница без
запослења и без сталног боравишта. Родитељи су јој имали шесторо дјеце од
којих су двоје при породу умрли. У самом дјетинству умире јој отац. Када
је била 6 година стара узима је к себи тетка у Љубљану, јер им је мати била
интернирана на Раб. У Љубљани завршава четири разреда основне школе с
добрим успјехом. 1950 године запошљава се као фризерска научница. У то
вријеме се преселила к мајци, а у Љубљану сваки дан путује с возом. 1951
године је отпуштена с посла, јер је пала на испитима у школи. Неколико мјесеци остаје код мајке. У Љубљани се упознала с једним младићем с којим
ступа у интимне односе (у својој 15 години). Октобра 1951 године тај младић
одлази у војску: „Од тада се мој живот сасвим преокренуо.“. Ступа у интимне односе са најразличитијим проблематичним младићима, а упознаје се и
са исто тако проблематичним дјевојкама, које јој постају стално друштво.
Договарају се да побјегну преко границе у Аустрију. План за бијег је готов
и група од три младића и три дјевојке, међу којима је и Бригита, приступају
његовом реализовању. На Малој планини, на путу за Аустрију, проваљују у
један планинарски дом, у којем у паровима, у једној соби, ноће. Бригита је
спавала с Миланом. Њему краде кључ од стана његових родитеља у Љубљани, договара се са својом колегицом и њих двије одустају од преласка преко
границе и враћају се у Љубљану. Прије подне одлазе у Миланов стан, када
нема код куће његових родитеља, уређују се и односе све што им се свидјело.
Други – трећи дан падају у руке органа унутрашњих послова.
Ферлинц Вида, рођена 2. IV 1935 године, радница без запослења и без
сталног боравишта. Вида је ванбрачно дијете. Мајка јој болује од туберкулозе
и није смјела код ње бити. Због тога су је, од њене четврте године, одгајали
страни људи. 1946 године смијештена је у омладинском дому у Крању, гдје је
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завршила четири разреда основне школе с добрим успјехом. 1948 године оболила је на плућима и упућена је у опоравилиште, гдје је била 8 мјесеци. Враћа
се у омладински дом, а одтале поново одлази на лијечење. 1949 године јој је
умрла мајка. Исте године Вида похађа ољопривредну школу. У II разреду је
пала и избачена из школе. Враћа се Водник Ани, која ју је одгајала. Живи код
ње до септембра 1951 године, када јој је рекла да одлази у школу, а отишла
је у Љубљану, гдје се упознаје са друштвом Скубић Бригите. У Љубљани се
запослила као кућна помоћница, но службу сама напушта. Ноћи код разних
људи. Од једног рођака из Америке редовно прима 4 пакета годишње, то распродаје и од тога углавном живи. „Од тада сам ступила на службу ријетко
који филм је играо у Љубљани да га нисам гледала. Гледала сам и криминалне филмове, али не би могла устврдити, да је то слабо утицало на мене.“
Са друштвом се одлучује на бијег преко границе, али се са Бригитом враћа и
учествује у похари стана Миланових родитеља.
Због свега тога мислим да начин изношења појединих примјера у извештајима МУП-ова народних република показује да су другови, који су писали те извештаје, прилично некритички приступили обради материјала с
којим су располагали. Није се ни покушало, на било који начин, утврдити у
ком степену је одређени филм извршио негативан утицај у конкретном случају, а што је од посебне важности.
Но ипак, сви ти подаци и примјери несумњиво говоре о већем или мањем посреднијем или непосреднијем негативном утицају разних филмова на
малољетнике који полазе или су већ пошли путем преступништва. То су најдрастичнији примјери, у којима се тај негативан утицај испољио у акцији, у
вршењу радњи инкриминираних Кривичним законом. У највећем постотку
тих случајева негативан утицај филма није Conditio sine qua non – услов без
којег уопће не би дошло до преступништва одређених малољетника. Али, то
је у многим случајевима један од услова, више или мање значајан, који има
свој значај као криминогени фактор. Имајући то у виду, а претпостављајући и
могућност постојања случајева у којима без негативног утицаја неког филма
не би уопће дошло до преступништва, о том криминогеном фактору свакако
треба водити рачуна.
Видови лошег утицаја филма
а) Потстрекавање на вршење кривичних дјела. То је најтежи и најопаснији вид лошег утицаја филма. Њега је додуше најлакше утврдити, само
ако се том проблему током истраге посвети мало пажње. Потстрекавање се
најчешће испољава на тај начин, што филм или, можда тачније рећи, поједине епизоде неког филма, заокупљају машту малољетника и индуцирају му
поједине идеје и мишљења, тако да је, уз одговарајуће остале, услове конач-
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ни резултат одлука за акцију и сама акција. О томе говори већина напријед
наведених примјера.
Међутим, лош утицај се одражава још и у томе, што такви филмови
могу да буду, за оне који су већ пошли путем преступништва, школе у којој се
учи како се најбоље може извршити провала, уз најмањи ризик да починилац
буде откривен. Друштвена опасност таквог утицаја, са криминалистичке точке гледишта, састоји се у томе што се он у првом реду односи на младе људе,
што показује и форме криминалног удруживања и у том смислу даје поуке и
што се начин извршења кривичних дјела, гледањем таквих филмова, може
усавршавати.
б) Други један вид лошег утицаја филма, који је такођер везан са криминалом, произлази из саме популарности филма међу дјецом. Велики број
градске, па и сеоске дјеце којој је филм доступан, налази у филмским представама најинтересантнију забаву и гледање филма за многе претставља прави догађај у њиховом животу, на којем се дуго времена и након гледања филма нахрањује њихова младалачка машта. Та популарност филма и жеља за
похађањем биоскопа, која у појединим случајевима прелази у праву страст,
често пута је повод ситним крађама новца од својих родитеља или других
особа. […]
ц) Развијање авантуризма – склоности пустоловинама. Већ је речено да
бујна дјечја машта налази себи храну у разним авантуристичким филмовима.
Главни јунаци појединих филмова постају нека врста идола, које се опонаша
у ставу, кретњама, говору, облачењу итд. а машта се и о извршавању подвига,
ако не баш истих какве је он извршио, а оно бар сличних. То често доводи до
чудних појава, које се не могу увјек третирати као криминалне, али лако могу
да поприме и такав карактер, или пак да доведу ауторе и до криминала. Ево
таквих примјера:
Под утицајем приказивања филма Оливер Твист у Сплиту, једна група малољетника побјегла је од куће и неколико дана сакривала се по шуми и
шпиљама Маријана.
Малољетник Ласић Маријан, стар 14 година, након гледања филма
Тарзан у Њујорку отишао је у парк на Ланговом тргу (у центру Загреба), стао
се пењати по дрвећу и пребацивати се са гране на грану, урличући при томе
из свега гласа, тако да са скупила већа група грађана. […]
Група од 6 малољетника од 14–15 година на челу са Хараминчићем старим 14 година (каснијим провалником) након гледања филма Црна команда
основала је групу Црни осветници. Та група непосредно након гледања овога
филма а након повратка у прихватилиште, гдје су били смјештени, сјекирама
је исјекла водоводне цијеви, уништила намирнице, стакло разбијених жаруља
помијешала у какао, умјешала со, шећер и брашно, те након тога побјегла.
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д) Развијање неморалних склоности и кривих схваћања о појединим
моралним врједностима. Многи тзв. лаки филмови, ревије, комедије и сл.
имају скроз безвриједну фабулу, које често пута може код многих младића,
а нарочито младих дјевојака, да створи погрешне претставе о животу и да
побуде најниже нагоне и страсти. Чему добром на примјер може да научи
младог гледаоца филм Љубав је лијепа? Неплаћање кирије, задуживање и
презадуживање, варање повјерилаца, искоришћавање љепоте и привлачности једне младе балерине да се приволи милионера да потпомогне извођење
једне ревије, пузавост пред богатим људима и њиховим новцем и корисност
тога, а бити „пријатељица“ једног милионера претставља врхунац среће до
којег може допријети једна згодна дјевојка, која своје дражи знаде „паметно“
искористити – све је то приказано на један привлачан начин и све се то третира као потпуно нормално, а што је још горе и ако сасвим – морално. Мислим
да је један такав филм много лошији за одгој омладине, него ли филм Џунгла
на асфалту. Вјерујем да су код оних младића, који су под непосредним утисцима из филма Џунгла на асфалту извршили нека кривична дјела претходно
припремили за то терен и филмови као што је филм Љубав је лијепа.
Међутим, овај вид лошег утицаја филма, који је по мом мишљењу много масовнији од осталих, најтеже је утврдити. О њему се може закључивати
на основу разговора са омладином о гледањима на поједина животна питања,
на основу понашања, забаве омладине и сл. али утврдити на колики је број
омладине неки филм у том смислу извршио негативан утицај, то је готово
немогуће.
Уопће када се говори о негативном утицају филма на омладину, мислим да се не би смјело заборавити да филм несумљиво врши и позитиван
утицај на омладину у одгојном смислу. Много се говорило о негативном утицају филма Џунгла на асфалту, покушало се чак и утврдити на колики је број
омладине тај филм извршио негативан утицај (углавном преко извршених
кривичних дјела под утицајем тог филма), али се није поставило питање на
колики је број омладине исти тај филм извршио позитиван утицај. Мислим
да у могућност и таквог утицаја тог филма не треба сумњати. Сви се слажу у
томе да је тај филм гледала велика већина наше омладине, у већим градовима, па ипак сви ти младићи нису постали криминалци. Под његовим утицајем (колико је познато), пошло је путем криминала свега 5 младића. Па и од
тих 5, тројица су се већ прије бавила вршењем кривичних дјела. А нису ли
тај филм гледали и младићи који су већ извршили нека мања кривична дјела, или су стајали непосредно пред одлуком да изврше неко кривично дјело,
па су их тај филм и трагична судбина његових јунака одвратили од живота и
одавања животу једног криминалца? То не можемо и вјероватно никада нећемо ни моћи утврдити, али и такву могућност не би требало у потпуности,
стопроцентно одбацити.
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Како ће неки филм да утиче, то овиси прије свега од онога који га гледа, од читаве његове психичке конституције, па и од цјелокупних услова његовог живота. Међутим, када се ради о психичким још непотпуно сазрелим
особама, а то је омладина у свом највећем броју, онда треба имати на уму да
разни филмови могу извршити одређени утицај на формирање психе. Због
свега тога смо и склони да резимирамо од прилике овако: какав и колики
позитиван утицај могу да изврше филмови [који су] у питању, то не знамо и
велико је питање да ли би то икако могли утврдити; да су ти филмови у неким случајевима извршили одређени негативни утицај, то је утврђено. Према
томе опортуно је да на неки начин смањимо или потпуно уклонимо тај криминогени фактор.
[…]

На основу свега изложеног могло би се закључити слиједеће:
Филм утиче на психу људи, а посебно омладине, душевно још недовољно зрелих, или душевно заосталих.
Утицај филма може да буде позитиван и негативан. Наравно да се може
очекивати већи негативни утицај лошег филма, или филма који макар само
својим епизодама може да потстакне негативне склоности појединаца, или
пак рад дјечје маште усмјери у нежељеном правцу. Међутим, није искључен
и негативан утицај, на одређену особу, филма који је иначе у цјелини позитиван, као и обратно, позитиван утицај једног иначе негативног филма.
Утицај филма није одређујући, него је потребно да постоји и низ других унутрашњих предиспозиција и спољних услова па да би одређени малољетник пошао путем преступа. „Један филм потстиче на извршење неког
преступа само предодређене преступнике. Он претставља кап воде која изазива изливање из суда.“ (Г. Пулен).
До сада је утврђено да су најнегативније посљедице изазвали криминални и каубојски (уопће авантуристички) филмови, а такођер и изразито
безидејни филмови.
Најнегативнији утицај криминалног филма на малољетнике може да се
испољи у три вида:
а) подстрекавање на извршење кривичног дјела или другог преступа;
б) упућивање на удруживање у циљу вршења кривичних дјела;
ц) усавршавање начина извршења кривичних дјела.
Према томе, било би од интереса да се расмотре и евентуално предузму
слиједеће мјере:
Да се одреди цензура филмова, која ће одређивати до којег је узраста
омладини забрањено да гледа одређени филм.
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Да се у великим градовима, у којима има више биоскопских сала, одреди једна или двије за дјецу и омладину, у којима би се давали искључиво поучни и филмови који најмање могу негативно утицати на омладину. Приступ
у те биоскопе био би дозвољен дјеци од 7 година и омладини до 18 година
старости.
Да се дјеци до 14 година старости забрани похађање вечерњих кино
претстава (вечерњим сматрати оне претставе које почињу у 20 или 21 час).
Просвјетним властима скренути пажњу на тај проблем, како би му преко наставе у школама посветили већу бригу.
Упознати с тим проблемом и омладинску организацију, како би преко организираних дискусија о појединим филмовима изоштравала критички
став према гледаним филмовима.

