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Den svarta vågen i Serbien
Svarta vågen är en filmgenre som är en naturlig konsekvens av 

händelserna i Serbien under sextiotalet. Istället för att invänta den naturliga 
avslutningen av det totalitära politiska systemet, började filmskaparna 
arbeta aktivt med att kritisera frånvaron av frihet inom enpartisystemet. Helt 
medvetna om repressalier som de utsatte sig för genom att bli betraktade som 
samhällsfientliga och reaktionära, arbetade regissörerna kanske mer kreativt än 
någonsin. 

Deras enda vapen var yrkeskunnande och metaforer som 
avslöjade nomenklaturans manipulationer i Serbien. Den centrala händelsen 
och inspirationskälla för svarta vågens filmer var Sovjetisk invasion i 
Tjeckoslovakien 1968. 

Filmer som den kommunistiska regimen bedömde som avvikande 
i den meningen att de inte följer den kommunistiska ideologin eller skämtar 
med den, stämplades som fientliga och svartlistades. För att uppkomsten av den 
svarta vågen ska blir lättare att förstå, använde jag en filmhistorisk introduktion 
som jag anser vara nödvändig.
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Den svarta vågen i Serbien
 
Introduktion

Den filmgenre, så kallade svarta vågen i Serbien, har uppstått som en 
naturlig konsekvens för landets politiska inriktning och alla förändringar 
som den har varit utsatt för. Den största delen av sin historia har Serbisk 
film haft inom ramar för Jugoslavien. Det är dock värt att notera att mer 
än hälften av den totala filmproduktionen inom Jugoslavien, har utspelats i 
Serbien. Den största delen av regissörer och andra filmmakare har arbetat 
i Serbien. Därför är det inte fel att nästan dra likhetstecken mellan Serbisk 
och Jugoslavisk film.    

Den första filmföreställningen på Balkan har ägt rum den 6 juni 1896 
i Belgrad på en restaurang Zlatni krst (Det gyllene korset) på Terazije (central 
plats i den Serbiska huvudstaden). Det hände mindre än ett halvt år efter att 
man för första gången offentligt visade rörliga bilder i Paris (28 december 
1895). Bröderna Lumière hade skickat Andre Kar till Serbien som där under 
en månad visade de första filmerna för Belgradborna. Till och med den 
Serbiska kungen Aleksandar Obrenovic och hans mamma Natalija såg en av 
föreställningarna. 

Året därpå i mars kom Andre Kar igen till Serbien och då spelade han in 
de första rörliga bilder där. Han har spelat in spårvagnshållplats, Kalemegdan 
(en park i den centrala Belgrad), och tobaksfabrikens utgångsport när 
arbeterskorna gick hem. Inga av dessa filmer är dessvärre bevarade.  
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Den första kinematografen i Serbien ägdes av en viss Stojan 
Nanic från staden Zajecar. Det var en mobilkinematograf som Stojan 
turnerade med i olika städer från år 1900. Han har dock visat de flesta 
filmerna i Belgrad. Han har bidragit till att film blev den omtyckta formen 
av underhållning bland de breda folkmassorna.   

Den äldsta bevarade filmen inspelad i Serbien har spelats in av en 
engelsman, Arnold Wilson. Han har tillsammans med sin kompis Frank 
Mottershaw 1904 spelat in några bilder från Kraljevo, Novi Pazar (städer 
i Serbien), kloster Zica och det som var mest intressant, en dokumentär 
film om kröning av kungen Petar I Karadjordjevic (1904).   

Den första biografen öppnades 1909 på hotell Pariz i Belgrad 
och strax efter öppnades andra biografer så att det fanns 30 stationära 
biografer i Serbien och många mobila i början av första världskriget. 

Den franska kameramannen Luis de Berry har först börjat spela 
in journalfilmer, för att sedan spela in den första serbiska spelfilmen med 
namnet Den odödliga ledarens Karadjordjes leverne (1911) (Karadjordje 
var serbisk kung i början av artonhundratalet). Filmen har regisserats 
av en skådespelare och regissör Ilija Stanojevic. Medlemmar av den 
serbiska folkteatern har spelat rollerna. Filmen blev en stor succé och har 
varit länge försvunnen.  I det wienska kinoteket hittades filmen nyligen 
och dessutom hittades en annan film gjord samma år. Även den filmen 
regisserades av Stanojevic med titel Ulrich Celjski och Vladislav Hunjadi 
(1911). På samma plats hittades också ett tiotal dokumentärfilmer från 
samma period.   

Bröderna Savic öppnade en biograf som de kallade till Den 
moderna biografen. Carl Freund arbetade för dessa bröder då, för att 
senare flytta till Hollywood och vinna en Oscar för sitt arbete med 
fotografi. Bröderna producerade mestadels journalfilmer, emellertid 
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lyckades de med att spela in en spelfilm Stackars mamma (1912). Den 
filmen var en melodrama gjord med Emilija Popovic i huvudrolen. 
Trenden med att starta biografer har fortsatt och Djoka Bogdanovic 
öppnade en biograf som hette Kasina. Han har, i likhet med de 
förutnämnda biografägarna, producerat filmer. Samson Tjernov, en 
rysk filmfotograf arbetade för Bogdanovic och de producerade många 
dokumentärfilmer som visar en period i Belgrad under åren 1913 och 
1914 när de Balkankrigen utspelades och ända fram till det första 
världskriget. 

Dessa filmer har gått förlorade, med några undantag som, finns 
idag i Jugoslavisk kinotek i Belgrad. Slavko Jovanovic var den första 
Serb som började arbeta med filmkameran. Han lärde sig hantverket av 
de första utländska filmfotograferna De Berry och Freund i egenskap av 
deras assistent. Han har spelat in många korta dokumentärfilmer. 

Det första världskrigets utbrott avbröt kontinuitet i 
filmskapandet i Serbien. Det finns inte många filmer gjorda under 
den perioden och de få som finns har gjorts av diverse utländska 
filmfotografer. 

Under det första världskriget skapades en filmsektion inom 
den serbiska militära ledningen. Avdelningens roll var att visa för de 
serbiska soldaterna propaganda filmer som de fick av sina allierade. 
Dessutom skulle de spela in händelserna på Thessaloniki fronten. Den 
fronten var avgörande för det första världskrigets utgång. Serberna 
lyckades vinna slaget över Österrike– Ungern och därmed började 
krigets avslutande fas som resulterade i dessa länders kapitulation. 
Bland de fotograferna som spelade in scener från fronten var den mest 
utmärkta Mihailo Mihailovic som har fortsatt även efter kriget med att 
arbeta med film. 
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En del av filmerna som visar hur Serberna slår hål i Österrike– 
Ungerns militärstruktur och befriar Serbien med den segerrika 
inmarschen i Belgrad finns bevarade.  

Efter den serbiska triumfen i första världskriget bildades ett land 
som uppkallades till SHS (Kungariket Serbien, Kroatien och Slovenien) 
för att senare byta namn till Kungariket Jugoslavien. Inom det landet 
var Belgrad det dominerande och viktigaste filmcentrumet. Bland andra 
har även hälsoministeriet haft ett eget filmteam som dokumenterade och 
spelade in filmer relaterade till folkhälsan. En av dessa filmer heter Våra 
barns tragedi. Den filmen gjordes 1922 och handlade om barn drabbade 
av alkoholiserade föräldrars beteende.  

I Belgrad bildades filmföretag som Novakovic film, Artistik 
film, Adria Nacional, Pobeda film och Macva film. Filmproduktionen 
inom dessa företag har huvudsakligen avsett journalfilmer och 
dokumentärfilmer, men några spelfilmer spelades också. Filmer som 
spelades in då var Allt på grund av ett leende och Gruvarbetarens lycka 
(1926), Charlestonkungen (1927), Synderska utan synd (1929) och 
Genom storm och eld (1930). 

Filmproduktionen var mycket dyrbar och inget av dessa 
filmföretag kunde leva kvar och fortsätta med produktionen utan alla, en 
efter en, hade lagts ner.  En bidragande orsak att det gick dåligt för den 
inhemska filmproduktionen var import av de billiga utländska filmerna. 
För att försöka värna om den serbiska filmen, instiftades en lag som 
förpliktigade distributörerna att kvotera visningen av de serbiska filmerna. 

Den nya lagen var mycket stimulerande för de inhemska 
filmmakarna som spelade in under 1932 fler filmer än under hela perioden 
från slutet av första världskriget till dess. 
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En sak som stärkte den lokala filmen var dessutom en uppkomst 
av ett statligt företag som bildades år 1931 och som hette Den 
jugoslaviska utbildningsfilmen. Året därpå spelades in den dittills största 
serbiska spelfilmen Med Gods tro (1932). Filmen regisserade Mihajlo 
Popovic som visade stor yrkeskunnighet. Det såg ut som gyllene tider 
för den serbiska filmen, men det varade inte så länge. Redan 1933 
slopades lagen som skyddade den inhemska filmen. Att det blev så 
berodde mycket på starka påtryckningar från de utländska distributörerna 
och biografägarna. Serbisk film återgick till att handla om journal- och 
dokumentärfilmproduktion. En av filmerna som producerades då är 
Giganternas väg (1939), film om en cykeltävling genom Serbien. 

En annan film som räknades då som den bästa serbiska 
dokumentärfilmen Berättelse om en dag (1941) gjordes av regissör Maks 
Kalmic, samma år som andra världskriget kom till Serbien. 

Under andra världskriget spelades in en långfilm av Dragoljub 
Aleksic, en fenomenal stark man och akrobat som, bland annat, kunde 
hänga enbart i sina tänder under tiden ett flygplan cirkulerar över andlösa 
åskådare. Han har själv spelat in en film med sig själv i huvudrollen 
1942. Det räknas som den första ljudfilmen i Serbisk historia. 

Dusan Makavejev har senare bearbetat filmen och klippt om 
den så att den första visningen i den tappningen nådde åskådarna 1968. 
Filmen heter Nevinost bez zastite (Oskyddad oskuld, 1942, 1968) . 
Partisangeneraler i Serbien instiftade en filmsektion i juli 1944. Rados 
Novakovic var ledare för sektionen som efter att Belgrad blev befriat 
från Tyskockupation i oktober 1944, växte till att bli en organisation som 
täckte hela Jugoslavien. En propaganda film Den nya Serbien spelades in 
också under andra världskriget som den Tyska 
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ockupationsmakten ville skulle sprida deras doktrin. Filmen var en 
journal som visades innan huvudfilmer i biografer över hela Serbien. Efter 
andra världskriget, det vill säga i januari 1945 spelades in Filmkrönika 
nummer ett (1945). Det var den första filmen inspelad i den fria Serbien.  

Mellan de första efterkrigsåren var filmproduktion totalt kontrollerad 
av ett speciellt regeringsutskott som hade i sin tur kommissioner som 
bestämde på delstatens nivå. Belgrad var Jugoslaviens huvudstad och 
det var naturligt att filmproduktion skulle vara koncentrerad där. Stor 
jugoslaviskt filmproduktionsbolag Zvezda film var placerad där. Avala film 
och Filmske novosti sedan Jugoslavija film och många filmrelaterade skolor 
fanns i Belgrad. Därför är det inte konstigt att runt hälften av jugoslaviska 
filmer gjordes I Serbien. I Belgrad bodde och arbetade den största delen av 
regissörer, tekniker, klippare, kameramän och andra filmarbetare. Det var 
läget ända fram tills Jugoslaviens sönderfall som började 1991.    

Rados Novakovic har spelat in en intressant dokumentärfilm Nova 
zemlja (Nytt land, 1946) som handlar om kolonisering av Vojvodina, en platt, 
jordbruksvänlig del av Serbien, eller kanske rättare sagt intern omplacering 
av folk som har drabbats av förstörelser under kriget. Två år därpå spelade 
Vjekoslav Afric in den första efterkrigsspelfilmen Slavica (1948). Samma år 
gjordes i Belgrad även filmer Besmrtna mladost (Den odödliga ungdomen, 
1948) i regi av Vojislav Nanovic, Zivot je nas (Livet är vårt, 1948) en 
film av Gustav Gavrin och Sofka (1948) som Novakovic hade gjort. Den 
sistnämnda filmen var den första filmen gjord efter en roman i det här fallet 
var det Necista krv, en roman av Borisav Stankovic, den serbiska klasiska 
författaren.  Paret Ljubisa och Vera Jocic gör året efter den första animerade 
dockfilmen Pionir i dvojka (1949) som erövrade ett speciellt pris inom den 
animerade filmkategorin på festival i Venedig. 
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I början av femtiotalet avskaffades kommissionerna 
för filmproduktion och ställdes krav på att filmerna ska bringa 
inkomster, det var dock fortfarande så att staten finansierade en del av 
produktionen. Det nya systemet blev väl mottagen och kan ses som 
stimulerande och skapade konkurrens för att filmmakarna var beroende 
av filmernas framgångar. Den socialistiska realismens klyschor som 
har kopierats från den ryska filmproduktionen har förlorat sin kraft. 
Fält för utforskning och sökande efter nya uttryck har öppnats och det 
påverkade i högsta grad vidare utveckling av den serbiska filmen. 

Under det kommande decenniet ägnade sig de serbiska 
filmmakarna åt filmtekniken. Det resulterade i mycket bättre kvalitet 
och försök att ge sig in i nya genrer vilket ledde till att den serbiska 
filmen började bli erkänd och det går att säga att den uppnådde den 
europeiska nivån. Under den perioden gjordes många filmer som 
uppmärksammades internationellt. En av regissörerna var Rados 
Novakovic som gjorde fyra nämnvärda filmer mellan åren 1953 och 
1959 : Daleko je sunce (Solen är långt borta, 1953), Pesma sa Kumbare 
(Sången från Kumbara, 1955) och Vetar je stao pred zoru (Vinden 
stannade av innan gryningen, 1959). En annan filmmakare, Vojislav 
Nanovic har spelat in filmer Ciganka (Zigenerska, 1953) och Tri koraka 
u prazno (Tre steg mot tomheten, 1958).  Vladimir Pogacic har gjort 
filmer som Veliki i mali (De stora och de små, 1956) , Subotom uvece 
(Lördagsnätter, 1957) och Sam (Ensam, 1959). Han var den första 
jugoslaviska regissören som fick ett internationellt pris i Karlovy Vary 
för bästa regi för filmen Veliki i mali. En speciellt intressant regissör 
under den perioden är Zivorad Mitrovic som har tagit ett stort steg 
inom krigsfilmgenren som dominerade jugoslavisk filmproduktion 
under hela efterkrigstiden (efter andra världskriget), genom att föra in 
actionfilmselement i de annars tråkiga och ensidiga partisanfilmer. 
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Filmerna gjorda på det sättet är Esalon doktora M (Dr M:s Echelong,  
1955) och filmer: Kapetan Lesi (Kapten Leshi , 1960) och Signali nad 
gradom (Signaler över staden, 1960). Gemensamma produktioner med 
andra utländska filmföretag tog fart redan i början av femtiotalet.  Poslednji 
most (Det sista bron, 1954) med Österrike, Krvavi put (Den blodiga vägen, 
1955) med Norge och många andra filmer föddes med hjälp av gemensamma 
insatser av Jugoslavien och andra länder. Den första jugoslaviska färgfilmen 
gjordes 1957 av en legendarisk kvinnlig regissör Soja Jovanovic, Pop Cira 
i pop Spira (Prästen Cira och Prästen Spira, 1957). Hon var den första 
jugoslaviska kvinnliga regissören. Under början av sextiotalet debuterar 
Aleksandar Petrovic med filmen Dvoje (Paret, 1961). Han har senare gjort 
filmer som Skupljaci Perja (Dun- och fjäderuppköpare, 1967) och Bice 
skoro propast sveta (Snart kommer apokalyps, 1968). Skupljaci perja 
vinner Grand prix vid filmfestivalen i Cannes och kan anses vara bland de 
allra bästa filmerna i världen som handlar om zigenarnas liv. Sextiotalet 
kännetecknar också kommersiella filmer utan någon större konstnärlig värde, 
vars primära mål var att tilltala den breda folkmassan. Enkla och billiga 
komedier produceras och en sådan film är Zajednicki stan (Den gemensamma 
lägenheten, 1960), regisserad av Marjan Vajda.    

Från tidigt sextiotal och tidigt nittiotal (innan balkankrigen började) 
har den serbiska filmen hela tiden haft en uppåt pekande kurva. Film som 
konstart har erövrat publiken och mer än 300 långfilmer gjordes i Serbien 
under dessa trettio år. Filmer ur den perioden vinner många utmärkelser 
och gör sig kända internationellt. Regissörer börjar med filmpoetik och 
använder sig av aktuella, moderna problem. En av dem som måste nämnas 
i sammanhanget (längre ner i texten finns en mycket mer detaljerad 
beskrivning av hans arbete) är Dusan Makavejev. Hans originella approach 
gör honom känd och respekterad i hela världen. Han spelar in under 
sextiotalet filmer: Covek nije tica (Man är ingen fågel, 1965), 
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Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice PTT (Postens 
tjänstekvinnas kärleksfall eller tragedi, 1967) och W.R. Misterije 
organizma (W.R. organismens mysterier, 1971). Vladan Slijepcevic 
gör film Medaljon sa tri srca (Medaljong med tre hjärtan, 1962) 
som är exempel på användning av den poetiska realismen vid arbete 
med moderna situationer. En annan (mer om honom senare i texten) 
regissör väcker uppmärksamhet med filmer som Budjenje pacova 
(Råttornas uppvaknande, 1967) och Kad budem mrtav i beo (När jag 
blir död och vit, 1967).   

Sjuttiotalet kännetecknas av många unga och talangfulla 
regissörer som i regel har utbildats i Prag vid filmakademin. Goran 
Paskaljevic gjorde då filmer som Cuvar plaze u zimskom periodu 
(Badstrandsvakten under vinterhalvåret, 1976) och Pas koji je voleo 
vozove (Hund som älskade tågen, 1977). Srdjan Karanovic och 
hans film Miris poljskog cveca (Fältblommornas doft, 1977) blev 
mycket uppmärksammad. Slobodan Sijan gjorde film Ko to tamo 
peva (Vem sjunger där borta, 1980) efter en text skriven av Dusan 
Kovacevic (samma författare som senare har skrivit manus för 
den guldpalmbelönade filmen Underground (1995) i regi av Emir 
Kusturica, en regissör, även han utbildad i Prag). Ko to tamo peva har 
blivit förklarad i flera medier till den bästa serbiska filmen någonsin. 
I den amerikanska filmtidningen The Argonaut blev filmen förklarad 
till fjärdebästa under 1984 bakom storfilmerna som Amadeus (1984) 
och The killing fields (1984). Regissörer som Goran Markovic, Dejan 
Karaklajic, Miomir Stamenkovic, Predrag Golubovic, Aleksandar 
Petkovic, Dragan Kresoja, Milos Radivojevic, Zelimir Zilnik (detaljer 
om Zilnik senare i texten) och andra inom den perioden har gjort att 
den serbiska filmen blev mycket uppskattad och respekterad både 
nationellt och internationellt.  
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Året 1991 slutade Jugoslavien att existera och som en naturlig 
konsekvens för det, även den gemensamma filmproduktionen upphörde. 
För den serbiska filmen innebar inte det några radikala förändringar för 
att de serbiska filmmakarna har redan tidigare verkat som en separat enhet 
inom Jugoslavien. Trots enorma svårigheter orsakade av internationella 
sanktioner som Serbien har varit utsatt för, gjordes ändå filmer fortlöpande. 
1991 spelades in åtta långfilmer, 1992 hela elva och 1993 sju filmer. Goran 
Paskaljevic gjorde film Tango argentino (1992) , Goran Markovic Tito i ja 
(Tito och jag, 1993) och Zivojin Pavlovic Dezerter (1992). 

Många nya namn kom och den som är särskilt nämnvärd är Srdjan 
Dragojevic vars film Mi nismo andjeli (Vi är inga änglar, 1992), blev 
förklarad till den bästa filmen gjord det året i Serbien. Trots sanktionerna 
lyckades många serbiska regissörer med att vinna många utmärkelser 
internationellt. Srdjan Dragojevic har vunnit många priser med sina mycket 
anmärkningsvärda filmer Lepa sela, lepo gore (Vackra byar brinner vackert, 
1996) och Rane (Sår, 1997). Dragojevic vann Stockholms filmfestival med 
båda dessa filmer. 

Lepa sela, lepo gore har gjort så stark intryck på jury att den filmen 
vann trots att filmkopian inte hann i tid till Stockholm från en filmfestival i 
Thessaloniki, så att juryn fick se en VHS kopia på en vanlig TV.   

Litteraturreferenser: 

http://www.balkanmedia.com/magazin/film/1950te.html 

http://www.imdb.com 

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1945-1965 
(Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)
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1971-1975 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 
1976-1980 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)
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Den svarta vågen
Det som karakteriserar den svarta vågen är filmer som har varit 

utsatta för en stark censur från makthavarnas sida. Censuren inom de 
traditionella ramarna innebär oftast att bitar ur en film, som censor anser 
strider mot de politiska eller moraliska värderingarna, klipps bort eller 
införs åldersgräns vid filmvisningar. Inom den serbiska svarta vågen är det 
frågan om en mycket mer dold och raffinerad censur än på andra platser 
som det politiska systemet utövade. 

Filmer som den kommunistiska regimen bedömde som avvikande 
i den meningen att den inte följer den kommunistiska ideologin eller 
skämtar med den, stämplades som svarta och betraktades som fientliga. 
Regissörerna förföljdes interaktivt från många sidor samtidigt. Det som 
är signifikant för den här typen av censur är att ingenting var förklarat 
för regissörerna eller någon annan. Inga bevekelsegrunder exponerades 
överhuvudtaget. De visste inte vilka konkreta punkter de måste följa. Det 
fanns ingen production code och heller inte någon instans som officiellt 
var utsatt att censurera dessa filmer. Det som generellt kan anses ha varit 
störande för den kommunistiska regimen är uppkomsten av antihjältar och 
de utslagna i filmen och andra konstformer. 

Den officiella inställningen som makthavarna hade var att 
antihjältar inte existerade och att de utslagna fanns enbart annanstans, i 
något annat land inom något annat system. I syfte att hindra publiken att 
ta del av dessa regimkritiska filmer, upprättades ”bunker” populärtkallad 
plats där filmerna blev inlåsta på obestämd tid. Många av dessa filmer 
togs upp i dagsljuset först många år efter att de blev inlåsta i bunkern. 
Exempel på det är en film gjord av Jovan Jovanovic, Mlad i zdrav kao 
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ruza (Ung och frisk som en ros, 1971) som har blivit inlåst direkt efter 
en premiärvisning i Pula på filmfestivalen (en stad i Kroatien där det 
årligen utspelades en jugoslavisk filmfestival). Filmen spelades in 
1971 och har tagits ur bunkern först år 2005! 

Josip Broz Tito den legendariske kommunisten och den 
jugoslaviska ledaren på livstid, var absolut tabu för regissörerna. Det 
var fullständigt otänkbart att föreställa honom i ett annat ljus än som 
den övermänskliga och genialiska gestalten som det kommunistiska 
partiet (enda partiet på den tiden) presenterade honom i. Att Tito 
skulle skildras som en vanlig människa var direkt brottsligt. Övriga 
tabuämnen var revolution, det socialistiska självstyret, broderskap och 
enighet mellan olika folken inom Jugoslavien och socialism i ordets 
generella bemärkelse.  

Lazar Stojanovic visar i sin film Plasticni Isus (Jesus av plast, 
1971) många bilder på Tito som hänger överallt, precis som fallet var 
i det verkliga livet. Han, emellertid, visar också en förvirrad Tito strax 
innan han skulle hålla ett historiskt tal med resultat att studenternas 
uppror 1968 krossades. Att visa Tito i det ljuset var oförlåtligt. Filmen 
låstes in i bunkern och Stojanovic stoppades i fängelset för att statuera 
exempel!

Den svarta vågen dominerade den serbiska filmproduktionen 
under perioden mellan 1961 och 1971. Officiellt kallades genre 
för Novi Jugoslovenski film (Den nya Jugoslaviska filmen).   Den 
svarta vågen kan anses vara en direkt konsekvens för den påtvingade 
statliga favorisering av den socialistiska realismen. Ett antal 
regissörer bestämde sig att lämna socialistiska realismen och tilldela 
sig själva större konstnärlig frihet i linje med den västerländska 
filmproduktionen. 
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Regissörer som Dusan Makavejev, Zelimir Zilnik, Zivojin Pavlovic 
i Aleksandar Petrovic, fick många internationella utmärkelser men blev 
också straffade med att några av deras filmer låstes in i bunkern. I de 
internationella kretsarna jämfördes Zilnik med Godar och Petrovic med 
Antonioni. Makavejev betraktades vara följeslagare av den sovjetiska 
avantgardismen och Eisensteins attraktiva montage . Pavlovic var känd 
för korta klipp i början för att senare övergå till längre sekvenser. De var 
mycket olika i sitt sätt att göra film men en sak hade de gemensamt och 
det var deras politiska inställning som gjorde att de, alla konsekvenser till 
trots, fortsatte hela tiden med att kritisera dåliga sidor av den socialistiska 
utvecklingen i landet. Den svarta vågens historia slutar 1971 genom att 
Makavejevs film WR– misterije organizma (W.R. Kroppens mysterier, 
1971) förbjuds och Zilniks inspelning av filmen Sloboda ili strip (Frihet 
eller serietidning) avbryts. 

De som gjorde många svarta vågen filmer var produktionsbolag 
Neoplanta med sätet i Novi Sad (Vojvodina). Inom bolaget arbetade många 
kommunister som drog in mer än 20 filmer trots att de inte var officiellt 
förbjudna. Den person som ledde kommunister inom produktionsbolaget, 
Branko Milosevic sade att det var bara en av deras 120 producerade filmer 
som var officiellt förbjuden. 
         – Vi har analyserat alla våra filmer och beslutat att runt 20 låses in i 
bunkern för att i dessa förekommer samhällsfientlig attityd i olika former. 
Dessa filmer är: Zilniks Nezaposleni ljudi (Arbetslösa människor, 1968), 
Pioniri maleni, mi samo vojska prava, svakog  
dana nicemo ko zelena trava (Hej barnen, vi är en riktig arme som varje 
dag tillkommer som grönt gräs, 1967),  Lipanjska gibanja (Vibrationer 
under juni, 1969)och Zene dolaze (Kvinnorna kommer, 1971), Bojana 
Marijans film Vesela klasa (Den glada klassen), Karp Acimovic Godinas 
filmer Gratinirani mozak Pupilije Ferkeverek (Pupilija Ferkevereks 
gratinerade hjärna, 1970) och Zdravi ljudi za razonodu (Friska människor 
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för underhållning, 1971) och andra. Alla dessa filmer hade genomgått 
censur, men vi ville inte tillåta att några som helst spår av den svarta 
vågen förekommer i våra filmer, sade Milosevic. 

Neoplanta produktionsbolag vände kursen och producerade korta 
dokumentärfilmer, Tragom Marksa (I Marx spår 1974), Partizanski 
ucitelji (Partisanlärarna),  Deca revolucije (Revolutionens barn), 
Radnicki aktivi (Arbetarnas kommissioner), Spomenici (Monument) och 
andra agit– prop filmer.      

Litteraturreferenser: 

http://www.balkanmedia.com                  

 http://www.pionirovglasnik.com/index.php?category=23&conte
nt=38 

http://www.imdb.com

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1945-
1965 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1966-
1970 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1971-
1975 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)
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Dusan Makavejev

Makavejev har gjort fyra filmer som ingår i den svarta vågen. 

Covek nije tica

Covek nije tica (Man är inte en fågel, 1965), är en kärleksfilm 
som utspelas i en industristad där en äldre expert har tillfälligt 
kommit att installera maskiner. Han bor hos en ung frisörska och så 
småningom inleder de ett förhållande. Situationen invecklas när i 
handlingen blandas en ung chaufför och en resande cirkus. Ett av de 
viktigaste inslagen i filmen är när en illusionist hypnotiserar vuxna 
människor och suggererar dem att de är fåglar vilket gör att dessa 
personer flaxar med armarna som om de hade flugit. Det momentet 
innehåller en metafor som betecknar människans eviga strävan att bli 
fri.  

Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T.

Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T. 
(Posttjänstekvinnans kärleksaffär eller tragedi, 1967) är en film som 
blandar psykologi, svek, kärlek och kriminalitet. En promiskuös, 
ung posttjänstekvinna träffar en seriös ung man. När han åker 
iväg i jobbet ger hon vika för inviter från mannens kollega. När 
han kommer tillbaka får han veta allt och hon är dessutom gravid. 
Deras konflikt hettar till och allting slutar med ett oavsiktligt mord. 
Filmen har en scen där Eva Ras (skådespelerska vars genombrott 
var just den filmen) ligger naken på magen medan en svart katt 
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sitter på hennes bak. Bilden på den scenen förekommer i många 
filmhistorieböcker. 

Nevinost bez zastite

Nevinost bez zastite (Oskyddad oskuld, 1968) är en film som 
egentligen har spelats in redan 1942. Huvudpersonen Dragoljub Aleksic, 
har både skrivit, producerat och regisserat filmen. Det är den första 
ljudfilmen gjord i Serbien. Aleksic spelar sig själv som en atlet med 
enorm styrka. Filmens berättelse är enkel och handlar om en ung man som 
räddar en skönhet från hennes onda styvmoder. I filmen hänger Aleksic på 
ett flygplan genom att hålla sig enbart med sina tänder i en lina. Han gör 
även andra otroliga saker utan inblandning av stuntmän eller några som 
helst speciella effekter. Filmen har, emellertid, aldrig visats i biografer för 
att nazipropaganda har förbjudit visningen genom att anse att den inte är 
lämplig. Efter kriget blev det precis tvärt om. Filmen blev förklarad för ett 
fientligt nazipropagandaverk. Makavejev har tagit i filmen och klippt om 
den genom att lägga till dokumentinslag som visades i journalfilmer om 
olika bedrifter som Aleksic hade gjord. Han intervjuade dessutom några 
som medverkade i filmproduktionen och lade in även det i den slutgiltiga 
filmen som äntligen kunde visas för en bred filmpublik. 

W.R. Misterije organizma

W.R. Misterije organizma (W.R. Kroppens mysterier, 1971) är en 
film som handlar om en teori av Willhelm Reich där han försöker säga 
att diktaturer eller absolutistiska regimer innehåller enorm dos av den 
förträngda sexuella driften som måste komma till uttryck på ett eller annat 
sätt. Protagonist, Milena Dravic säger i filmen: ”Kamrater, ligg gärna 
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med varandra! Det finns ingen revolution utan den sexuella revolutionen!” 
Makavejev har sagt i otaliga intervjuer att det enda han ville visa är att 
människor har en alltför allvarlig syn på några oviktiga saker. En scen 
visar Jim Buckleys penis i erektion bredvid ett foto på Stalin. Filmen är av 
antologisk betydelse och studeras överallt i världen inom filmskolor och är 
med i de flesta filmhistorieböckerna. 

Makavejevs arbete

Innan Makavejev debuterade med långfilmen Covek nije tica, 
hade han gjort ett stort antal dokumentär–  och kortfilmer. Den första är 
Jatagan mala (Jatagankvarter, 1953) gjord redan 1953. Redan i de filmerna 
presenterade Makavejev sitt unika temperament och visade med parallella 
handlingar och bilder sitt lika unika sätt att förklara. 
I sin första spelfilm motsätter han handlingen och budskap som är diametralt 
motsatt filmens titel. Istället för att en man inte kan flyga som en fågel, säger 
han att allting är möjligt. Om en man vill flyga, då kan man det.

Makavejevs film Misterije organizma har lanserat honom i den 
internationella filmsfären. Han har dock fått problem med filmvisningen i 
början för att biograferna inte vågade visa den. Officiellt var filmen dock 
aldrig förbjuden. 

När filmen visades under festival i Cannes, fick den fantastisk kritik 
och visades fler gånger än det hade varit bestämt innan. 

Filmen Misterije organizma är Makavejevs klimax och innehåller 
allt det ovanliga, paradoxala i satiriska som kännetecknar hans produktion i 
övrigt. Som Welles i sin Citizen Kane (1941) innehåller även den här filmen 
en rad experiment fast inte med filmtekniken utan med de psykologiska 
motsättningarna och mästerligt skildrade förhållanden mellan dramatik och 
komedi där åskådaren inte riktigt vet om den ska skratta eller gråta. Sunday 
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Times skrev att filmen är ett verk som har blivit total succé i London i likhet 
med Welles film Citizen Kane och att den varken härmar eller njuter av att 
finnas i sin egen excentriska värld. 

Observer har publicerat att Misterije organizma är en film som inte är 
enbart betydelsefull på grund av det som den säger utan också på grund av 
sättet att säga det. 
Gardian har skrivit att det är förtidigt att betrakta filmen som ett mästerverk 
för att filmen går åt flera hål, men att det är den mest betydelsefulla film gjord 
1971. 
Time skrev att filmen innehåller humor och kan tolkas på många sätt, men att 
den är också mest originell. 
Makavejev har fått i Cannes Luis Bunuel priset för sin film Misterije 
organizma. 
  I Serbien visades filmen första gången först 1976. Två år efter att 
han spelade in filmen, flyttade Makavejev sitt arbete utomlands. Därmed är 
hans produktion i Serbien avslutat och Misterije organizma blev hans sista 
film inspelad på hemmaplan. Han kom 1973 till Paris där han blev mycket 
väl mottagen som en av de mest originella och avantgardistiska europeiska 
regissörerna.  Makavejev tyckte inte att han var det och heller inte ville bli 
räknad som den serbiska svarta vågens representant.  Han sade att han vill vara 
sin egen för att så fort man är med någon annan är man inte längre sig själv.  

Makavejevs produktion efter den svarta vågen

Den enorma succén som Kroppens mysterier hade internationellt satte 
press på Makavejev inför hans nästa film. Den filmen var speciellt viktig för 
att det var den första filmen som han gjorde utomlands. Han föreläste och 
arbetade med annat samtidigt som han förberedde sin nästa film som skulle 
bekräfta hans skaparkonst och yrkesskicklighet. Han kom på en berättelse 
som egentligen är tagen från Emil Zola och handlar om en kvinna som dödar 
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sin älskare och i syfte att göra sig av liket inleder ett förhållande med 
en annan man som skulle hjälpa henne att gömma den döda kroppen. I 
filmen Sweet movie (1974) utforskar Makavejev moral och korruption av 
den dekadenta världen. Händelserna som har påverkat honom starkt var 
den sovjetiska invasionen i Tjeckoslovakien och Jan Paluh, en student 
gjorde en levande fackla av sig själv i protest på Vaclavske namesti, den 
centrala platsen i Prag, Vietnamkriget, Baders härjande i Berlin och det 
kalla kriget mellan Sovjet och USA.  

Sweet movie blev ett fiasko som blev varken kommersiellt eller 
konstnärligt lyckat. Makavejev fick ett bakslag och sade att han tyckte av 
någon anledning att den filmen var hans sista och därför stoppade han in 
i den allt som han kom på. Han höll med om att filmen kastade en skugga 
över hans tidigare produktion. Sweet movie som han spelade in 1974 
orsakade att han väntade hela sju år med att göra sin nästa film.  

Han fick chans att göra en film 1981 i Sverige. Film innehåller 
mycket av hans tidigare inslag och samhällskritik som han dock 
hanterar mycket försiktigare. Filmen som har fått titel Mr. Montenegro 
(1981) är mycket mer konventionell än hans tidigare filmer och håller 
sig till berättelsen utan för många utsvävningar i form av hans kända 
symbolikhantering, metaforer och ytterligheter. Mr. Montenegro är 
en film där gestalterna är levande människor och inte instrument och 
syntagmen för presentation av Makavejevs teorier.  Handlingen har en 
klar kronologi och följer, nästan helt, den gängse filmberättartekniken. 
Filmen har blivit en succé hos publiken fast en mindre grupp kritiker 
tyckte att Mr. Montenegro är en konformistisk och till och med en 
opportunistisk film för att den är helt rensad från de sedvanliga 
surrealistiska inslagen och andra experiment som Makavejev var känd 
för.    

Gorila se kupa u podne (Gorillan badar mitt på dagen, 1993) är 
en film som Makavejev gjorde 1993 och den handlar om de två tyska 
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stater som splittrades av det andra världskrigets vinnare. De återförenades 
1989 när den berömda Berlinmuren revs ner . Makavejev säger om filmen 
att det är frågan om en subtil komedidokumentärfilm som handlar om 
fattiga människor och att filmen är dedicerad till hans bortgångne kompis 
Aleksandar Stojanovic, en producent från Belgrad. 

Innan Gorillan badar mitt på dagen, spelade han in två filmer: 
The Coca Cola Kid (1985) och Manifesto (1988). Den första är en 
komisk berättelse om en excentrisk marknadsexpert som är på besök 
i den australiensiska Coca Cola fabriken där han försöker vinna fler 
marknadsandelar. Manifesto utspelas i ett litet land i Europa där en hårdför 
kung skulle besöka en liten by. Det visar sig att byn, sin storlek till trots 
inte alls är en ofarlig plats för kungen som ett gäng revolutionärer försöker 
mörda. 

Efter dessa filmer gjorde Makavejev ytterligare en film. Rupa u dusi 
(Hål i själen, 1994). Det är en 52 minuters dokumentärmetafilm som handlar 
om en filminspelning där delar av Makavejevs autobiografi förekommer.   

 

Makavejev om den svarta vågen 

Makavejev sade att den svarta vågen var ljud och bild som 
presenterar verkligheten. 

– Vi har förstått livet och det har rikligt belönats för att vi lyckades 
att skapa betydelsefull film i världen. Den genre har sedan börjat syssla 
med oviktiga saker och skildra dagspolitik vilket har lett till en degradering. 
Några av dessa filmer har varit en sorts samhällsexorcist. Då när den 
svarta vågen befriar sig från politiken är det befogat att den får en plats 
i historieböckerna. Jag tror, dessvärre att den svarta vågen kommer att 
reduceras till enbart filmer Budjenje pacova (Råttornas uppvaknande, 
1967), Kad budem mrtav i beo (När jag blir död och vit, 1967), Povratak 
(Återkomst, 1966), Zaseda (Bakhåll, 1969) och 
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Neprijatelj (Fiende, 1965) gjorda av Zivojin Pavlovic som har 
infört nya gestalter samlade på samhällsmarginalen de utstöta, bostadslösa 
människorna som också ingår i livet. 

Makavejev uppskattar dokumentärfilm och jämställer den med 
spelfilmen. Han har sagt upprepade gånger att han beklagar att han inte 
lyckades skapa förutsättningarna för fler dokumentära filmer. Det som 
finns inom dokumentärfilmen är magi som inte ens skaparna förstår, säger 
han. 

– Tycker ni verkligen att en bild om Serbien och Jugoslavien beror 
på en av mina filmer? Om ni verkligen tycker det, då är det dags att ni blir 
oroliga över landets öde. Jag tycker inte så och har ingen anledning att bli 
orolig, sade Makavejev.

Kroppens mysterier har vidare kommenterats i Observer som 
säger om filmen: – Det är en film full av kärlek, humor, den är originell, 
mänsklig och inger hopp. Vi gratulerar regissören och säger bravo till 
Jugoslavien som har spelat in och stött en film som kastar handsken i 
ansiktet till allt som är inom socialismen dött och fult och söker riktigt 
syfte: kärlek är lika med revolution!

Makavejev har fått erbjudande av Coppola att regissera storfilmen 
Apocalypse now. Efter att Makavejev hade läst manuskriptet sade han till 
Coppola: nej!

– Jag ville inte arbeta med den filmen för att den var extremt blodig 
och brutal. Om någon ska syssla med filmer om Vietnamkriget och de 
hemskheterna, då är det amerikanerna själva inte minst på grund av att jag 
är på Vietnamesernas sida som försvarar sitt land. 
De har också erbjudit mig att regissera film De sista tio dagar i Hitlers liv. 
Jag sade då till dem: Man kan inte göra en film om Berlins belägring utan 
att visa en arme som har kastat staden på knäna. Ryssar som dog och som 
egentligen har tvingat Hitler i bunkern nämns inte, medan amerikanarnas 
framryckning i Ardennerna visas.  Jag ville ha med en scen där Hitler 

22



tittar ut genom ett bunkerfönster och hör det ryska dragspelet, berättade 
Makavejev.       

Den internationella Berlinfilmfestivalen 1970 blev avbruten och en 
av personerna som har spelat en viktig roll för händelsen var Makavejev. 
Under presskonferensen fick Makavejev många provokativa frågor om 
Tito, Jugoslavien och hans egen dissidentroll. 

– Vi är här att prata om festivalen och filmer och om ni ställer en 
fråga till om saker som inte har med det att göra, kommer jag att lämna 
salen! Dessutom har ni hittat just Tyskland av alla länder för att få mig 
att prata illa om mitt land och dess politik . Om mitt land, pratar jag i mitt 
land!

Kroppens mysterier spelades in 1971 i samproduktion mellan 
Neoplanta film från Novi Sad och och Telepool från München.

Huvudroller spelades av Milena Dravic, Ivica Vidovic, Jagoda 
Kaloper, Zoran Radmilović, Jackie Curtis (som spelar sig själv) och Tuli 
Kapferberg.

Filmen fick tillstånd från Republikens kommission för 
filmgranskning för att sedan få förbud av Republikens Serbiens åklagare! 
Det var egentligen snarare ett hävande av tillståndet och ett officiellt förbud 
har aldrig meddelats.  

Från det ögonblicket kunde filmen ses mest på privata visningar 
inom landet, men samtidigt hade visats den fritt utomlands och på så sätt 
bringat inkomster. 

Makavejev har, i försök att skydda sitt verk, sagt:
– Den här filmen representerar den globala sexuella tanken som är 

fantasifull, glad och alltomfattande. 
Det hjälpte inte och det tog flera år innan filmen kunde visas i 

Serbien. 
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Makavejev har citerat Wilhelm Reich som hade sagt: –  Inför sex i 
politiken och vi kommer att ha en revolution! 

Den sentensen har senare upprepats och spelat roll i många 
efterföljande filmer gjorda i Serbien. 

Reich var Freuds elev som senare har hoppat av psykoanalysens 
principer och har varit förföljd av Freud, Hitler och Stalin. Han fick sedan 
två års fängelse och dog av hjärtsvikt. 

– När en film görs måste man vara medveten om vilken tid 
handlingen utspelas i och det märks under alla arbetets faser. Vid 
klippningen syns exakt hur energier ska sättas ihop i ett sammanhang. Trots 
att film till skillnad från teater betraktas vara en färdig produkt, publiken 
bygger vidare på den alltid. Det går att se först då, hur mycket en regissör 
hade rätt i sin tidsskildring. Världen är idag helt olik den som den var 1971. 
Idag är problem av radikal politiskkritik eller radikal sexuellbefrielse, som 
ventilerades under slutet av sextio och början av sjuttiotalet, mestadels 
redan avklarade. Det har till och med uppstått en sorts mättnad vad gäller 
dessa företeelser, sade Dusan Makavejev.   

Vid genomgång av det som hänt med filmen under förbudet står det 
klart att en del medier är på regissörernas sida, men det har föga hjälpt.

– Jag har varit på tvångsarbete utomlands under hela tiden, medan 
jag var svartlistad i Belgrad, för att jag var inte där frivilligt, om någon 
skulle tro det, sade regissören. 

I Kroppens mysterier förekommer många gestalter från New Yorks 
gator under sextiotalet. Det finns intellektuella, vänstervridna, gatuteaterns 
artister, bohemer och andra. Några av dem har svärmat kring Andy Warhol. 

Makavejev blev intresserad av Reich under tidigt femtiotal genom 
att, av en slump, komma över en liten text Dialektisk materialism och 
psykoanalys på det folkliga biblioteket i Belgrad, som Reich hade publicerat 
redan 1934.
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– Jag blev intresserad och började forska i Reich när jag upptäckte 
Fromm och hans bok Flykten från friheten. Jag blev förvånad för att 
jag tyckte att det var frågan om en tunnare version av Fascismens 
masspsykologi. Fromm har aldrig visat respekt för Reich offentligt. Jag 
blev alltmer intresserad av hur det hängde ihop, marxism och psykoanalys 
av personer som deltog i den rörelsen.  
Fromms böcker försvann ur det amerikanska biblioteket i Belgrad för att 
Cohn och Schein, dessa två McCarthys vapendragare, fick i uppdrag att 
rensa biblioteket på alla liberala, socialistiska eller kommunistiska tankar 
och de gjorde så även i Belgrad. När jag började med Reich, letade jag 
efter Fromm under tiden för filmfestival i Locarno där han kom varje år för 
att vila. 

Han bjöd in mig på middag och jag sade då att jag vill prata med 
honom om Wilhelm Reich och att jag vet att de två har varit tillsammans 
i Röda blockets parti i Berlin och att det måste vara så att de stod både 
politiskt och psykoanalytiskt nära varandra. Då sade Fromm: – Ni vet, 
Reich har alltid tyckt att han visste allting bättre än alla andra! Vi har inte 
mer nämnt Reich för att jag kände på mig att han blev illa berörd när jag 
nämnde honom och att han inte vill prata om honom. Hela kvällen pratade 
han om studentrörelse i USA.   

Han åkte till något förstamajfirande och ville sjunga 
Internationalen, men upptäckte att alla rökte marijuana.  Han var frustrerad 
och jag tror att han anade på tydigt stadium att de röda brigaderna och 
liknande organisationer kommer att bildas. När vi skulle skiljas, tackade 
jag för kvällsmaten och han började plötsligt insistera på att jag ska 
komma även nästa kväll. När jag kom dit, märkte jag att det var en annan 
Fromm som jag möte. Han blev mycket trevligare, avslappnad som om vi 
har krossat samhällsrustning och avslutat den rituella introduktionen. Han 
blev plötsligt en mycket varm människa. Det var som den situationen av 
de dubbla drömmarna kända från psykoanalysen, när material är så stark 
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att det inte går att klara av i en dröm så att man fortsätter med samma sak i 
nästa dröm som använder sig av något annat sätt.   

Lika plötsligt började Fromm att prata om Reich med en viss dos av 
emotioner. Han sade att Reich var briljant, att han öppnade och stängde alla 
av deras sammankomster och att han var den största Casanova som förförde 
allas kvinnor och att han var mästerlig i det att börja en debatt från en 
position och till slut samla de bästa argumenten från båda sidor för att sedan 
presentera dem som sina egna. Det stod klart att Reich var en speciell och 
energisk person och Fromm har, på något sätt, avslöjat för mig anledningar 
för den animositet som många hade mot honom. Jag förstod varför han 
rökte ihop med många av hans dåvarande kamrater. 

Reich var en karismatisk person som kunde dra många människor 
med sig som, emellertid, ofta blev besvikna och kände sig sårade för att 
de inte kunde stå emot samhällstrycket och attacker på samma sätt som 
han. Han gick från ett slag till andra, tredje, fjärde och flyttade fokus av 
sin verkan genom att ändra taktiskt positioner. Hela samtalet avslutades så 
att Fromm sade: – Stackars Willie! Reich har oväntat blivit Willie, kamrat 
och romantisk utopist! Fromm har inte längre pratat som en amerikansk 
akademiker utan som en man som har under sin ungdom fått uppleva en 
revolutionärperiod i Tyskland. Han pratar mycket sällan om den tiden 
för att det inte är ofta han träffar någon som överhuvudtaget vill höra om 
sådant.  

När Makavejev kom till USA, hittade han en låda där Reich hade 
tidningar från Weimar republikens tid. Han var utgivare för en tidskrift om 
sexuell ekonomi och politisk psykologi som kort hette: Sexpol. Tidningen 
kunde inte fortsätta att komma ut efter år 1935 och Reich försökte 
reinkarnera den i USA. Han lyckades endast dock att publicera ett nummer! 
Han har skrivit själv mer än hälften av den tidningen.  
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Reich var en kommunist som dock inte vågade stå för det. För att 
visa att han inte är det och undvika förföljelser sade han att det var länge 
sedan han brått med kommunisterna. 
Han röstade på Eisenhower och bedyrade sin lojalitet mot den amerikanska 
demokratin. 

– Trots att han hävdade att han inte hade någon beröring med 
kommunistpartiet, har jag sett, bredvid hans skivspelare, skivor av Paul 
Robson och Marion Anderson. Det var ett kännetecken att kommunisterna 
hade dessa skivor. Man visste att om du spelar den skiva, då är du en av 
oss kommunister. Kommunisterna hade en rad av olika kännetecken i form 
av böcker, musik, visselsignaler och liknande, sade Dusan.  

I filmen förekommer två diametralt motsatta gestalter. En 
promiskuös kvinna Jagoda som tillämpade sex ”mycket” praktiskt och en 
Milena som sysslade med teorin om sex. Milena symboliserar ett offer för 
den egna teorin som går ut på att människor ska förälska sig i vem som 
helst och låta instinkterna bestämma. 

Hon blir av med sitt huvud när hon försöker tillämpa egna principer 
och överlåta sig själv åt instinkterna. Hennes avhuggna huvud fortsätter, 
dock att leva sitt eget liv och hävdar att hon är lycklig.  
Jagoda är dock hedonistiskt inriktad och representerar alla de vilda 
människorna från Balkan som lever ohämmat och utan speciella normer.
I Makavejevs filmer är det ofta så att gestalterna heter samma som 
skådespelarna. I Kroppens mysterier har nästan alla, utom en sovjetisk 
konståkningsmästare, behållit sina riktiga namn. 
På frågan varför är det på det sättet, svarar han:

– Skådespelarnas intelligens är fysisk. Denne har intelligent hud 
och händer. Enligt min mening är en sådan intelligens överlägsen den 
cerebrala intelligensen i mycket för att den varseblir världen genom alla 
kanaler. Skådespelaren kan bevara en infantil genialitet i den allmänna 
öppenhetens bemärkelse. En kongenial skådespelare vet även vad som 

27



händer bakom dennes rygg trots att det inte går att se. Därför kan sådana 
skådespelare spela runt medan de andra behöver en låda för att kunna sina 
lögner dölja i den. En stor skådespelare vet även hur publiken ser honom 
bakifrån, det vill säga, förnimmer sin egen aura och vet om den är korrekt 
eller har ojämnheter. En sådan talang kan jag bara utnyttja, men inte 
bestämma över. 

Makavejevs filmografi

1953 –  Jatagan mala (Jatagankvarter) 
1955 –  Pečat (Stämpel) 
1957 –  Antonijevo razbijeno ogledalo  (Antonies krossade spegel) 
1958 –  Boje sanjaju (Färger drömmer) 
1958 –  Košnice pune smeha (Bikupor fulla av skratt) 
1958 –  Spomenicima ne treba verovati (Tro inte på monumenten) 
1958 –  Prokleti praznik (Förbannad helg) 
1958 –  Slikovnica pcelara (Biodlarnas bildalbum)  
1959 –  Što je radnicki savjet? ( Vad är syndikat?) 
1961 –  Eci, pec, pec (Ole, Dole, Doff)
1961 –  Pedagoska bajka (En pedagogisk saga) 
1961 –  Osmeh 61 (Leende 61) 
1962 –  Dole plotovi (Ner med staketen) 
1962 –  Film o knjizi A.B.C. (Film om boken A.B.C.) 
1962 –  Ljepotica 62 (Skönheten 62) 
1962 –  Parada (Parad) 
1964 –  Nova domaca zivotinja (Nytt tomtdjur)  
1964 –  Nova igracka (En ny leksak) 
1965 –  Covek nije tica (Man är ingen fågel) 
1967 –  Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T.               
(Posttjänstekvinnans kärleksaffär eller tragedi)  
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1968 –  Nevinost bez zastite (Oskyddad oskuld) 
1971 –  I Miss Sonia Henie  
1971 –  W.R. - Misterije organizma (W.R. Kroppens mysterier) 
1974 –  Sweet Movie  
1975 –  Wet Dreams 
1981 – Mr. Montenegro 
1985 – The Coca - Cola Kid  
1988 –  Manifesto  
1993 –  Gorila se kupa u podne (Gorillan bådar mitt på dagen) 
1994 –  Rupa u duši (Hål i själen) 
1996 –  Danske piger viser alt (En av 19 regissörer) 

Litteraturreferenser: 
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http://www.filmreference.com/Directors-Lu-Mi/Makavejev-Du-
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http://en.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Makavejev 
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Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1966-1970 
(Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)
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Lazar Stojanovic
Lazar Stojanovic är en regissör som själv har aktivt deltagit i 

protesterna mot sovjetisk invasion av Tjeckoslovakien 1968. Han är 
född 1944 och har fått sin regiutbildning i Belgrad på Fakultet dramskih 
umetnosti (Högskolan för dramatiska konstarter). Idag lever och arbetar 
han mest i USA och en av hans uppmärksammade dokumentärer gjorde 
han på uppdrag från den engelska BBC om Radovan Karadzic och 
situationen i den krigsdrabbade regionen på Balkan under nittiotalet. 
Förutom att han spelar in dokumentärfilmer, skriver han och föreläser. Han 
regisserar även teaterpjäser .  

Han har inte gillat jugoslavisk politik och den kommunistiska 
regimen och det speglas i hans arbete som hos de andra representanterna 
för den svarta vågens filmer. Han har spelat in film Plasticni Isus (Jesus 
av plast, 1971) som genast har förbjudits och beslagtagits för att stoppas i 
bunkern. 

Det har tagit inte mindre än 19 år innan filmen kunde grävas upp ur 
bunkern och visas för publiken. Filmen blev en succé och kulminationen 
uppstod när filmen fick året 1991 Fipresci priset (kritikerpriset) på 
filmfestivalen i Montreal. 

Att förbjuda och ta undan filmen var inte den enda konsekvensen 
som Stojanovic fick uppleva. Året efter att filmen har förbjudits blev han 
dömd till fängelse. Det intressanta var att domstolen som dömde honom 
inte var en civildomstol. Det var en militärdomstol som rubricerade 
anklagelserna som den statsfientliga propagandan. Lazar Stojanovic fick 
tillbringa tre och ett halvt år i fängelse! Film Plasticni Isus har dels på 
grund av sitt innehåll, dels på grund av omständigheter kring den och 
regissören, blivit en sorts symbol för filmkonstnärernas regimmotstånd 
under sjuttiotalet.  Den serbiska censuren, som hade utfärdat 
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visningsförbud har förklarat sitt beslut med följande argument: – På grund 
av de politiska värderingarna som råder i samhället är det riskabelt att 
släppa för allmän visning film Plasticni Isus.  

Plasticni Isus 

Metafilmen Plasticni Isus handlar om en Zagrebbo som heter 
Tom och är fattig, men trots det försöker han med att göra film i Belgrad 
där han kämpar med existentiella problem. Han lyckas nätt och jämt 
överleva och det på grund av kvinnor som hjälper honom. Han är en 
inbiten motståndare till regimen och allt som har med tvång, makt och de 
allmänna frihetsinskränkningarna inom ett totalitärt samhälle att göra. Den 
kommunistiska ideologin får honom att trotsa och konfrontera makthavarna 
med allting som han gör. 

En excentrisk amerikanska lämnar honom och han hittar en annan 
kvinna som var gift med en gästarbetare i utlandet. Även den kvinnan 
gör sig av med Tom och han flyttar in i lägenhet hos den gästarbetande 
mannens syster. Systern blir mycket svartsjuk och ett svartsjukeutbrott 
slutar med att hon dödar Tom. Filmen tar i anspråk vanliga, vardagliga 
småsaker som utspelas parallellt med de radikala rörelserna inom politiken 
inför protester 1968. 

Lazar Stojanovic om filmen och sin Golgata

Stojanovic pratar om den tiden och omständigheter som inte har haft 
inflytande enbart på hans film, utan har i princip skapat genre den svarta 
vågen som har, förenklat sett varit en katharsis för filmskapare klämda 
mellan ett totalitärt styre och alla dess inskränkningar och krav på att skapa 
filmer med konstnärligt värde och samtidigt behålla den, i många fall, väl 
förtjänade yrkesdigniteten. 
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– Det kan te sig märkligt för många att jag gick, efter reformen 
(1963 genomfördes en stor reform i Jugoslavien), in i kommunistpartiet. 
Det fanns för det några goda skäl som jag står för även idag. Redan 
under min gymnasietid blev jag engagerad i saker som då betraktades 
vara marginella inom politiken. Det handlade uteslutande om elevernas 
självstyre, kulturen och diverse aktioner inklusive arbetet med medier. 

Vad gäller mina övertygelser, de har jämfört med dåvarande 
samhälle, varit liberala. Jag var intresserad av direkt demokrati som 
teoretiskt blev förkroppsligat i det självstyret som infördes i Jugoslavien 
men som dessvärre inte fungerade i praktiken. I förhållande till näringslivet 
har jag alltid varit och är fortfarande en liberal för att jag trodde på 
privatisering, konkurrens, myndigheternas allmänna ansvar för allmän 
egendom och kvalitetstyre befriad från alla ideologier. Emellertid, i fråga 
om kultur och medborgarrättigheter var jag anarkist och försvarade, 
framförallt den individuella friheten, obegränsad uttrycksfrihet, konstfrihet 
och frihet inom forskning.   

Varje gång när jag kunde spred jag mina åsikter och det som var 
bra för mig är att de officiella ståndpunkterna som partiet hade, stämde 
ihop med mina. Emellertid genom hela vägen från partiprogrammet till 
grundlagen florerade begränsningar som har paralyserat de rättigheterna 
och friheten som proklamerades så att hela saken blev bara tomma ord. 
Alla som anslöt sig till proteströrelse 1968 var emot de mekanismerna och 
monopol och började protestera öppet med krav att saker förändras. 

Jag läste regi på Akademija za pozoriste, film, radio i televiziju 
(Akademi för teater, film, radio och television). Det var en elitskola där det 
gick att lyssna på några fantastiska ”gamlingar” och där har den officiella 
ideologin fungerat enbart ibland som en sidoritual. Med undantag för några 
personer som har studerat i Sovjet och tre– fyra tjallare som alla kände till, 
var det ingen som gav sitt stöd till parti som hade makt över samhället trots 
att många av oss var medlemmar i partiet.

33



Jag har börjat skriva för tidskriften Student (Studenten) 1966 
och två år senare blev jag chefredaktör. Senare blev jag chefredaktör 
för tidskriften Vidici (Utsikter). Dessa tidskrifter var kända för sin 
oppositionella inställning. Jag har kommit i konflikt med polisen på 
grund av det arbetet upprepande gånger och blev förvånad att de aldrig 
arresterade mig. En text som jag skrev med titel Napred u posumljavanje 
otoka (Låt oss plantera skog på ön), en satir som fokuserade den brutala 
hanteringen av fångar på Goli otok (Naken ö var ett ökänd politisk fängelse 
för regimkritiker och framförallt Stalins anhängare) publicerade jag 1968 i 
Student, med anledning av tjugoårsjubileum för ett brev, där Tito sade nej 
till Informbiro. De förhörde mig, hotade, skrämde, men det verkade som 
att de insåg att studentrörelse fortfarande var en faktor och jag var en av de 
ledande figurerna där.  

En annan gång, under sommaren 1971, tog de mig till domstolen 
i egenskap av chefredaktör för tidskriften Vidici för att vi gjorde ett 
temanummer om politiken, pressen och kulturen inom det tredje riket. 
Tidningsdesign hade jag själv gjort och hade för avsikt att jämföra och ta 
fram likheter mellan Hitlers och Titos system och personkulten. Jag hade 
med mig Srdjan Popovic, en mycket duktig advokat som var känd för sina 
oppositionella ståndpunkter. Det numret blev förbjudet och den allmänna 
åklagaren ville att en rättsprocess inleds mot mig. En domare som jag 
varken hade träffat före eller efter det, har helt enkelt avslagit åklagares 
yrkande. Hans beslut att förkasta åklagarens begäran respekterades, men 
han blev snart, efter det pensionerat.   

Jag har gjort två filmer som retade gallfeber på makthavarna. En 
kollagefilm som jag gjorde tillsammans med Tomislav Gotovec handlar om 
den stalinistiska propagandan som förekom i de kända efterkrigsfilmerna. 
Åskådarna skrattade för att vi ville framhäva dumhet och absurditet. 
Plasticni Isus är en långfilm som jag avslutade strax innan jag blev inkallad 
i november 1971. Den filmen var mitt diplomarbete på filmakademin. 
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Den var dessutom producerad av Centar filmskih radnika 
(Filmarbetarnas centrum) som på den tiden var huvudproducerande 
filmbolag. Jag hade stöd av alla på akademin och många inom 
kinematografin under tiden arbetade jag med filmen. Det är ett mirakel att 
jag lyckades göra den filmen med hjälp av det stödet och om jag inte hade 
det, då hade filmen aldrig sett dagens ljus. Det var slut på den mest liberala 
perioden i dittillsvarande jugoslavisk historia och den mest liberala inom 
den hela kommunistiska världen. Jag har, i det avseendet, haft tur att vara 
på rätt plats i rätt tid. Jag kände då, och det gör jag fortfarande när jag 
tänker på den tiden, att jag arbetade och talade i mångas namn. 

Den största anklagelsen mot mig var ett samtal med Vuk Obradovic 
som var inpackad i en giftig form bestående av uttalanden utdragna ur 
kontext, bisarra monteringar och många olika passande epitetet. Vuk 
Obradovic, som senare blev ledare för socialdemokrater i Serbien, sade 
att allting som står i stämningen är sant! Han sade dessutom att jag 
hade försökt värva och övertyga honom att mina fientliga idéer var bra. 
Karrieristen och tjallaren Obradovic blev i det närmaste hjälteförklarad 
och den statliga televisionen gjorde ett panegyriskt program om Kapten 
Vuk! Två officerare hade lämnat in skriftiga, helt påhittade, uttalanden 
som anklagade mig för spioneri. Dessa hade tagits tillbaka utan vidare 
förklaring? Jag försvarade mig med att jag inte kommer ihåg någonting 
eftersom jag var mycket sjuk den dagen och dagen innan hade jag druckit 
för mycket. 

Båda påståendena kunde jag lätt bevisa med läkarintig och 
vittnesmål från en kompis som då var hos mig på besök, men det har inte 
alls intresserat dem. Under rättegången införde åklagaren flera experter, 
två kvinnor som arbetade inom det militära, en psykiater och en psykolog. 
Kvinnorna var mycket på min sida, men domstolen vägrade tillåta dem att 
bedöma motiv för mina verbala delikter. 
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Efter att de har gått igenom min lägenhet, valde de några tidningar 
som emigranter hade tryckt utomlands och påstod att jag hade smugglat 
dessa in i landet. De har dessutom igen tagit upp det förbjudna numret 
Vidici som var dedicerad nazismen, trots att rättegången om den hade slutat 
med att jag friades.

Även filmen Plasticni Isus, som inte hade blivit lämnad till 
granskning och såklart, heller inte släppt till visning för allmänheten, hade 
används som bevis mot mig. Producenten tyckte att den försämring i den 
politiska atmosfären gör att det var bättre att vänta med att lansera filmen, 
vilket jag höll med om då. Film blev huvudsaken under rättegången och 
tog i anspråk en hel dag av de två som hela huvudförhandlingen pågick.  

Jag blev då dömd till ett års fängelse. Trots att rättegången var 
officiellt stängd för allmänheten enbart när filmen visades, övrig tid har 
heller inte varit tillåtet för publik att vara i salen med undantag för för min 
fru och min mamma. 

Jag blev mycket förvånad när jag fick besök av en domare som 
meddelade mig att en ny undersökning mot mig inleds den här gången 
av distriktsdomstolen i Belgrad igen för den fientliga propagandan och 
för film Plasticni Isus. Jag avböjde att prata om det med honom och sade 
att den filmen redan hade varit föremål för rättegången mot mig och att 
det inte går att bli dömd två gånger för samma sak eftersom det inte var 
normalt ens för det jugoslaviska rättsystemet. Han gick iväg med ett leende 
på läpparna. Efter en vecka fick jag brev med domen från den högsta 
militära domstolen där inte ett ord hade handlat om filmen. Det föreföll att 
filmen inte har varit inblandad i processen, medan allting annat stämde och 
alla element inklusive fängelsestraff fanns kvar. 

På så sätt öppnades vägen för civildomstolen att initiera en ny 
process mot mig. Under tiden förundersökning pågick hade medier med 
sitt tunga artilleri förberett terrängen för en monsterprocess. Jag har aldrig 
sett alla dessa artiklar. Några av dem har kommit till mig med årtiondens 
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försening. Under motivation att det skulle vara skadligt att den misstänkte 
blir förtrogen med allmänhetens reaktioner, hade de alltid klippt ur texter 
som handlade om Plasticni Isus eller mig, ur tidningar som jag abonnerade 
på i fängelset. 

Efter undersökningens slut, flyttade de mig från det militära 
fängelset i Belgrad, där jag tillbringade hela sju månader i isolering, till 
Zabela (ett fängelse nära Pozarevac) för att där avkänna straffet. Jag fick 
ytterliggare ett års fängelse vilket blev inklusive det första straffet totalt 
två års fängelse. Efter att jag överklagade domen, i högsta domstolen, 
förkastades överklagan och åklagarens godkändes och jag fick ytterliggare 
ett år till nu totalt tre års fängelsestraff!
Eftersom mitt fall var helt klar och hela komplotten blev genomskinlig, 
fick det en betydande publicitet utomlands och det gjordes allvarliga 
påtryckningar på de jugoslaviska myndigheterna att släppa ut mig. För att 
bevara digniteten försökte fängelseledningen att få mig att skriva en ansökan 
om benådning och lovade att släppa mig fri om jag uttrycker ånger och lovar 
att jag aldrig mer upprepar något liknande och att ber om nåd. Jag avböjde 
allt och avtjänade straffet till sista dagen.

Litteraturreferenser: 
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38



Zelimir Zilnik
Zelimir Zilnik föddes 1942 i Nis (Serbien). Han har börjat med 

regimkritiska opus redan från sin första långfilm Rani radovi (Tydiga arbeten, 
1969). Filmen har kommit ett år efter den stora turbulenta händelsen (jag har 
nämnt år 1968 flera gånger och kan säga att det var en av de mest centrala 
händelserna i världspolitiken som har utspelats under det kalla kriget som 
kausalt har haft stor inflytande på konst och i synnerhet film) som utlöste 
protester och samtidigt samlade ihop konstnärer i stora delar av Europa. Den 
filmen räckte att klassificera Zilnik som dissident. I likhet med andra filmer 
från andra likasinnade regissörer blev även Rani radovi förbjuden trots att 
den kammade in den prestigefyllda priset Guldbjörnen under filmfestivalen i 
Berlin. Filmens titel är tagen från Karl Marx berömda bok Tydiga arbeten.    

Film Rani radovi är ett drama där en ung kvinna och tre unga män 
försöker hitta ett sätt där en man kan bli herre över sitt eget öde. Deras 
försök att få folk att ta kontroll över sina egna öden har till en början blivit 
välmottaget för att senare övergå i ilska och frustration. Så småningom inser 
den här kvartetten att det inte går att få människor att lyssna på dem och 
bestämmer sig att försöka sätta sig in i folkets position och lyda med dem. 
Situationen urartar och när det inte går längre att stå ut med problem tar de 
tre männen bensin och häller på den unga kvinnan. När elden tar kvinnan till 
himmelen andra som är kvar blir lyckliga och lever vidare på samma sätt som 
tidigare. 
Även i sina andra filmer är Zilnik en konsekvent samhällskritiker som 
skildrar verkligheten på ett mycket provokativt sätt utan att använda 
överdrivna metaforer och försöker hålla sig till sanningen. 

Under det tidiga sjuttiotalet genomförs en rensning i Novi Sad 
och redaktörerna för kulturtidskrifter Polja (Fält), Index och filmbolaget 
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Neoplanta ersätts. Även en tidskrift på ungerska Uj Symposion blir fråntagen 
och ersatt sin chefredaktör. År 1971 döms och fängslas konstnärerna Slavko 
Bogdanovic och Miroslav Mandic för sina konstnärliga aktiviteter och 
många av filmer producerade av Neoplanta förbjuds och stoppas i bunker. En 
mini McCarthy förföljelse resulterar i att intellektuellt och kulturellt kväses 
och stannar av i regionen Novi Sad (huvudstaden av provinsen Vojvodina).    
Zilnik beskriver händelser kring filminspelningen av Rani radovi  på 
följande sätt:

– Ingen av mina filmer har varit distribuerad genom de reguljära 
kanalerna, speciellt hos oss. Film Rani radovi har distribuerats endast två 
månader innan den förbjöds. Den filmen har aldrig kommit att visas i de 
inhemska biograferna. Filmen har samtidigt sålts till hela 45 länder. De 
byråkrater som byggde upp sina karriärer genom att svära åt filmen, har tagit 
alla pengar från försäljningen utan att tilldela en enda slant till mig eller 
andra som har deltagit i produktionen! 

Efter den händelsen har producenter undvikit mig som pesten i ett 
femtontal år.    

Zilnik sparar inte på krutet när han beskriver omständigheterna kring 
hans filmproduktion.
– Jag är intresserad av den nativa styrkan som de rörliga bilderna har och 
kameran bara noterar dem och berättar saker som det inte går att hitta inom 
de vanliga medierna. Film är en reflektion av de omständigheterna kring 
den själv. Grundattityden inom vårt samhälle vilar på lögner och rån. Ett 
mycket stort antal politiker som idag är patrioter, demokrater, ortodoxa 
troende och de som är för flerpartisystem, är egentligen de som var delar 
av det självstyret (det politiska systemet under Tito och kommunistpartiet) 
och proletariatets diktatur. De ljuger när de lägger fram sina biografier först 
och sedan ljuger de om allting annat. Bland dem som nu är för fred och för 
ett enat Europa finns det många som har tagit vitvaror från Slavonien och 
Bosnien (krigsdrabbade områden). 
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Den totala privata marknaden är baserad på de privilegier som Milosevic 
regim hade gett dem. Den uppsättningen från år 2000 hade inte visat 
någon avsmak för det när de kriminella tog fram kontanter ur sina säckar. 
Därför är det så att i våra filmer om maffia och den vilda övergången 
är hjältarna klantskallar, obildade och korkskallar medan ministrar och 
generaler rensade vår statskassa. Dessa filmer tappar aktualitet så fort 
något av de skyddade vittnena börjar ”sjunga ut”, säger Zilnik.

Han menar att vår film under sextiotalet hade starka influenser 
som kom från Tjeckien, Ungern och Ryssland från öst och Italien och 
Frankrike från Västeuropa vilket gjorde att våra filmskapare lämnade 
successivt filmer som skildrar det andra världskriget och partisaner i 
spetsen med kommunistpartiet som lyckades få med sig en hel del de 
intellektuella efter kriget som satt i spetsen på många kulturinstitutioner.  
Han nämner som exempel den kroatiska författaren Krleza som var 
en kommunistiskt orienterad intellektuell och ledde flera sådana 
institutioner. 

Zilnik, emellertid, tycker att dessa intellektuella accepterade 
sådana positioner för att försöka mildra kaos som på den tiden rådde 
på Balkan. Han nämner två saker som samlade kring sig de unga 
människorna i Novi Sad och det är Tribina mladih (De ungas tribun) och 
en tidskrift Polja (Fält). 

De ungas tribun var en av pionjärerna beträffande de fria och 
öppna kulturcentren i Jugoslavien. Där utspelades det vanliga som 
föreläsningar, utställningar, debatter och annat som angår de unga 
människorna och där väcktes nya frågor om det stela enpartisystemets 
innehåll. På grund av sin regimkritiska inställning motarbetades tribunen 
helt öppet vilket har resulterat i en bättre koherens mellan de unga och 
stärkte dem i generell mening. Tribunen var väletablerad i Novi Sad och 
blev en mötespunkt för de unga intellektuella från andra jugoslaviska 
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städer som dåvarande delstaternas huvudstäder Belgrad, Zagreb, Ljubljana, 
Sarajevo, Titograd och Skopje.   

Pop kulturen fanns inte i Jugoslavien på den tiden och tidningar och 
andra medier liknade varandra och hade ett innehåll som passade regimen. 
När ett försök att presentera olika åsikter gjordes ett aktivt motstånd från de 
lokala politikerna som stängde in sig i en form av regional socialism. Zilnik 
tycker att den där typen av socialism var en av de komponenterna som har 
lett till att Jugoslavien splittrades. 

Zilnik har gjort sina första filmer i Kino klub (Filmklubb) som 
var en sorts alternativ till de officiella statliga filmbolagen. På den tiden 
har regissörerna som Makavejev och Pavlovic hunnit göra enbart några 
amatörfilmer och den stora statliga filmproduktionen användes även som 
ett instrument för regimen och dess kulturpolitik. Film som media var 
ett mycket effektivt propagandainstrument. Alla stora städer hade stora 
filmbolag. De största var Avala film i Belgrad och Jadran film i Zagreb. De 
har ofta samarbetat och producerat filmerna tillsammans.  

Jugoslaviska inspelningsstudion hyrdes ofta till utländska 
filmproduktionsbolag som flitigt använde dem. Det som attraherade 
utländska filmbolag var främst låga hyror och mycket billig 
arbetskraft samtidigt som Jugoslavien hade extremt intressanta 
exteriörinspelningsmiljöer. Förutom att en mängd västernfilmer spelades 
även in i Jugoslavien filmer som om Nibelungen (Tyskland, 1966) och även 
stora filmer som Tolstojs Krig och fred (1968).  Emellertid de filmer som 
de kallade för svarta vågen var bannlysta. De statliga filmbolagen hade inte 
producerat någon av dessa filmer. Zilniks första film som handlar om de unga 
människorna heter Zurnal o omladini na selu zimi (Journal om ungdomarna 
på landet under vintern, 1967) 

Zilnik besökte Malmö och visade några av sina senaste filmer till 
universitetsstudenter och höll en föreläsning om sitt arbete. Han framhävde 
att de restriktionerna under den svarta vågen perioden var ett förlösande 
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faktor som gav dessa filmer dess karaktär och kvalitet. Zilnik samlade 
åhörare i Malmö inom ramar för de allmänna diskussionerna som går under 
namnet Medborgare utan gränser och berättade om sin produktion så sent 
som i april 2006. 

Zilniks produktion 

Zelimir Zilnik har, som de flesta regissörer, gjort dokumentärfilmer 
i början. Förutom Journal om ungdomar på landet under vinter, gjorde 
han Pioniri maleni, mi smo vojska prava, svakog dana nicemo ko zelena 
trava (Hej barn, vi är en riktig arme som varje dag tillkommer som grönt 
gräs, 1968). Titel till den här filmen är en modifierad vers tagen ur en 
mycket populär kommunistisk barnvisa. Han har dessutom gjort filmerna 
Nezaposleni ljudi (Arbetslösa människor, 1968) och Lipanjska gibanja 
(Vibrationer under juni, 1968). Av naturliga skäl blev alla dessa filmer 
kritiserade och stämplade som reaktionära, provokativa och destruktiva. 

Hans första långfilm Tydiga arbeten (1969) handlade om 
studentdemonstrationer 1968. 

Den filmen skildrar en period efter de studentprotesterna och tar 
upp protesternas misslyckande där han hävdar att det inte räcker att låsas 
om en revolution utan om man vill ha verkliga förändringar, måste man 
skapa en verklig revolution med allt vad det innebär. 
Filmen blev förbjuden från den jugoslaviska motsvarighet till statens 
biografbyrå i Sverige med motivering som gick ut på att filmen har dåligt 
inflytande på den allmänna moralen och de unga människornas uppfostran. 

Zilnik samarbetar under den perioden med Dusan Makavejev. 
Situationen förvärras drastiskt när Drasko Redjep blir installerad som 
ledare för produktionsbolag Neoplanta. Han ser till att en ny lag instiftas 
som tillåter juridiska sanktioner mot filmarbetare om deras arbete kritiserar 
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regimen eller samhället på ett sätt som inte passade dåtidens nomenklatura. 

Zilnik spelar in en dokumentär metafilm Crni film (Den svarta 
filmen, 1971) och året därpå en spelfilm Sloboda ili strip (Frihet eller 
serietidning, 1972). Spelfilmen förbjöds och stoppades i bunkern. 

Det var droppen för Zilnik som emigrerar till Tyskland. Han spelar 
in en serie dokumentärfilmer om de jugoslaviska gästarbetarna, men även 
filmer med annat innehåll.  

En av dem dokumentärfilmerna som är särskilt anmärkningsvärd 
är Javno pobugljenje (Allmän avrättning, 1975). Den filmen är den enda 
tyska dokumentärfilmen som förbjöds så fort den blev färdig! 

Den handlar om Sydafrikanska terrorister som rånade en bank och 
polisen som kom till platsen sköt förövarna till döds inför tevekameror!

Zilnik var förundrad över hur alla journalister kunde veta att 
terroristerna kommer att bli dödade och kopplade sina kameror i tid? 
Antagligen för att allting var planerat i förväg tillsammans med polisen 
och det som hände var en offentlig avrättning. Zilnik sade det när han 
tillfrågades om filmen. 

Anledning att filmen blev förbjuden direkt är att Zilnik 
obarmhärtigt avslöjar klippningsmanipulationen gjord av den tyska 
televisionen. 

Han hade använt sig av arkivmaterial och minutiöst pekade på 
avsnitt som verifierar sanningshalten i hans anklagelser.  

Zilnik kommer tillbaka till Serbien i slutet av sjuttiotalet och 
fortsätter med att skapa dokumentärfilmer och tevepjäser. Fram till 
2001 hade han spelat in åtta långfilmer, 27 dokumentärfilmer och elva 
tevepjäser. 
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Zilnik använder sig alltid av vanligt folk (som i den Italienska 
neorealismen) med undantag för två långfilmer Lijepe zene prolaze 
kroz grad (Vackra kvinnor går genom staden, 1985) och Tako se kalio 
celik (Så härdades stål, 1988) där han använder sig av professionella 
skådespelare. 

Två av hans mycket intressanta filmer är Tito po drugi put medju 
Srbima (Tito för andra gången bland Serber, 1994) och Marble Ass 
(Arsle av marmor, 1995). Marble Ass är Zilniks, enligt många, bästa 
film. 

Han har fått otaliga priser för den. 
Filmen handlar om de homosexuella människornas verklighet 

som skildras helt naket och osminkat på ett enormt fängslande sätt. 
Huvudpersonen Merlin, som prostituerar sig och knarkar är medveten 
om sin situation men försöker bli positiv och till och med skämtar och 
skrattar sin miserabla situation rakt upp i ansikte.

– Ingen erotisk scen har skådespelats. Allting har verkligen 
utspelats framför kamerorna. Vi har klippt bort en scen där Merlin 
(huvudpersonen) sexuellt tillfredställer en kund. 

När vi tände på filmljuset i Gavrilo Princip gatan där 
prostituerade kvinnor och transvestiter arbetar, trodde jag att de kommer 
fly, men nej! De har bara fortsatt med sitt jobb som om vi inte var där. 
De avtalade om priset och prostituerade sig helt fritt, sade Zilnik.  

Zilniks filmografi

1967 –  Laku noć Snjuka (God natt Snjuka)  
1967 –  Pioniri maleni, mi samo vojska prava, svakog  
dana nicemo ko zelena trava (Hej barn, vi är en riktig arme som varje 
dag tillkommer som grönt gräs) 
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1967 –  Zurnal o omladini na selu zimi (Journal om ungdomarna på landet 
under vintern)
1968 –  Nezaposleni ljudi (Arbetslösa människor) 
1969 –  Lipanjska gibanja (Vibrationer under juni) 
1969 –  Rani radovi (Tydiga arbeten) 
1971 –  Crni film (Den svarta filmen)
1971 –  Zene dolaze (Kvinnorna kommer)
1972 – Sloboda ili strip ((Frihet eller serietidning) 
1973 –  Ustanak u Jasku (Uppror i Jazak) 
1975 –  Öffentliche Hinrichtung (Offentlig avrättning) 
1975 –  Unter Denkmalschutz (Under kulturvård) 
1976 –  Abschied (Avsked) 
1976 –  Paradies, Eine Imperialistische Tragikomödie (Paradiset, en 
imperialistisk tragikomedi) 
1978 –  Placmajstori (Marknadsfolket) 
1979 –  Sedam madarskih balada (Sju Ungerska balader) 
1980 –  Istarski Italijani (Italienarna från Istrien) 
1981 –  Vera i Eržika (Vera och Erzika)  
1983 –  Druga generacija  
1984 –  Stanimir silazi u grad (Stanimir går ner till stan) 
1985 –  Sve zvezde (Alla stjärnor) 
1986 –  Beograde, dobro jutro (God morron Belgrad) 
1986 –  Lijepe zene prolaze kroz grad (Vackra kvinnor går genom staden) 
1986 –  Posrnule ovcice (Får som spårat ur) 
1987 –  Vruce plate (Varma löner)  
1988 –  Tako se kalio celik (Så härdades stål) 
1989 –  Stara masina (Gammal maskin) 
1993 –  Tito po drugi put medju srbima (Tito för andra gången bland Serber) 
1995 –  Dupe od mramora (Arsle av marmor) 
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1999 –  Kud plovi ovaj brod (Vart seglar den här båten) 
2001 –  Trdjava Evrope (Det europeiska fortet) 
2003 –  Kenedi se vraca kuci (Kennedy kommer hem)

Litteraturreferenser: 

http://www.film.hr/vijest_dhf14.php?tekst_id=275 
http://www.kwml.net/output/?e=58&page=rb_ARTIKEL&a=e418f20c

http://www.wsws.org/articles/2001/jun2001/bint-j29.shtml

http://www.wsws.org/articles/2001/jun2001/bal2-j29.shtml

http://movies.yahoo.com/shop?d=hc&id=1809664666&cf=gen

http://www.imdb.com/name/nm0956507/

http://www.zelimirzilnik.net/

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1966-1970 
(Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1971-1975 
(Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Predrag Golubovic, Filmografija Jugoslovenskog filma 1976-1980 
(Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Författargruppen, Filmografija jugoslovenskog igranog filma 1981-
1985 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Författargruppen, Filmografija srpskog dugometraznog igranog filma 
1945-1995 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)

Ljubica Milenkovic Tatic, Filmografija srpskog dugometraznog 
igranog filma 1996-2000 (Institut za film, Beograd, Cika Ljubina 15)
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Zivojin Pavlovic 
Zivojin Pavlovic föddes 1933 i Sabac (Serbien) och dog i Belgrad 

1998. Hans konstnärliga opus sträcker sig över många konstarter. Han har 
skrivit och regisserat filmer, skrivit böcker och målat. Han har genomgått 
konstnärsutbildning på akademi för tillämpad konst i Belgrad. Han har 
publicerat 32 böcker, många diverse texter och fått många utmärkelser för 
dem. Bland annat fick han ett pris från en ansedd serbisk tidning Nin för 
sin roman Lov na tigrove (Tigerjakten, 1988) som korades till årets roman. 
Han har fått många internationella utmärkelser och bland dem även Felix 
romuliana för sitt livsverk inom områden film och litteratur 1996. Han har 
dessutom erövrat hela åtta Guldarenor, ett pris som delas ut årligen i Pula 
(Istrien) för bästa filmer inom Jugoslavien. Han har gjort 15 långfilmer. 
Pavlovic har också arbetat som professor på Akademi för film och drama i 
Belgrad. 

Pavlovic blev tydigt intresserad av film och konst och redan som 
nittonåring började han skriva på frilansbasis för ett flertal tidningar i 
Belgrad. Efter att ha avslutat sin utbildning på konstakademin regisserade 
han sin första film Ljuba Popovic (1958). Det var en amatörfilm och det 
skulle ta tre år innan han gör sin första långfilm Zive vode (Levande vatten, 
1962). Redan då visade han sin talang och det resulterade i att han fick 
sitt första pris i Pula (Kroatien). Det var ett så kallat speciellt jurypris. 
Efter ytterligare tre år fick Zivojin Pavlovic sitt första internationella 
pris Guldmasken på det första mediterranlandets filmfestival. Det var 
filmkritikerpris för film Neprijatelj (Fiende, 1965).   

Zivojin Pavlovic har skrivit sin första bok och publicerat den 1963 
som egentligen var en samling berättelser med namn Krivudava reka 
(Den krokiga floden) för att två år senare publicera sin första roman Lutke 
(Dockor, 1965). 
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Hans film Budjenje pacova (Råttornas uppvaknande, 1967) 
gav till Pavlovic den prestigefyllda Silverbjörnen för bästa regi på 
filmfestivalen i Berlin och samma år fick han, för samma film, även 
Guldarenan i Pula. 

Året därpå blev hans film Kad budem mrtav i beo (När 
jag blir död och vit, 1968), förklarad till den bästa filmen på den 
internationella filmfestivalen i Karlovy vary (Tjeckien). Samma film 
belönades återigen i Pula och även i Aten på en festival arrangerad som 
hundraårigt jubileum för kinematografi och den kammade in också en 
guldmedalj i Avelin. 

Många andra utmärkelser fick Zivojin Pavlovic och de mest 
intressanta är Guldlejon (Venedig) för film Zaseda (Bakhåll, 1969) och 
Guldolivkvist för film Dezerter (Desertören, 1992) på filmfestival för 
mediterranländer i Bastia (Korsika). 

Zivojin har hela tiden velat spela in en film som han gav 
arbetsnamn Rekviem. 1997 skulle han börja med den filmen, men 
han övergav de planerna till favör för en film som skulle bygga på 
en teaterföreställning skriven av Sinisa Kovacevic med namn Janez. 
Pavlovic döpte filmen till Drzava mrtvih (De dödas stat, 1997). 

Inspelningen pågick under en och en halv månad och filmen 
blev färdig inspelad i september 1997. Fortsättningen i form av 
klippning och slutbearbetning har dock helt stannat av och kom inte i 
gång före Pavlovics död. 

Zivojin Pavlovic dog i hjärtattack i Belgrad den 29 november 
1998. 

Strax efter hans död återupptogs filminspelningen och både 
producent och familjen tyckte att Slobodan Sijan, en duktig serbisk 
regissör skulle avsluta filmen, men han emigrerade till USA och kunde 
inte acceptera anbudet. 
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Även Emir Kusturica blev tillfrågad, men han hade varit 
fullbokad och slutligen avslutade Dinko Tucakovic filmen. Han var en av 
Pavlovics elever. 

Film Drzava mrtvih premiärvisades den 29 november 2002 på 
Pavlovics fyraårsdödsdagen.  

Kad budem mrtav i beo 

Huvudpersonen Jimmy Barka måste avsluta sin tillfälliga 
anställning. Han och hans flickvän Lilica ger sig av och är i stort behov 
av pengar. Det finns inget jobb och hans mamma är fattig och kan inte 
hjälpa dem.  

Jimmy tvingas stjäla för att överleva och när han blir upptäckt 
under tiden han stal från några byggnadsarbetare, flyr han för livet. Han 
tappar bort sin flickvän och sedan träffar han en sångerska som uppträder 
på restauranger. Han lär sig att sjunga och blir ihop med sångerskan. 

Han turnerar och trots att han sjunger illa, lyckas han få 
tillräckligt med uppträdanden. I en liten stad träffar han en tandsköterska 
och anmäler sig till en talangjakt i Belgrad. Han tar även dit den unga 
tandsköterskan. Under tävlingen upplever han totalt fiasko och publiken 
visar att de inte alls gillar hans sång. Han flyr ensam och av en slump, 
på en båt träffar han återigen Lilica som låtsas vara gravid för att lättare 
kunna stjäla. De åker till byggnadsplatsen som de flydde ifrån och påstod 
att Lilica bär på byggchefens barn. Film slutar tragiskt med Barkas död.

Många kritiker säger att den här filmen är den absolut bästa svarta 
vågens film. Det finns de som hävdar att den är nästbäst av alla filmer 
gjorda i Jugoslavien efter filmen Ko to tamo peva (Vem sjunger där 
borta). 
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Budjenje pacova 
 

Filmen handlar om en person som försöker bryta sin ensamhet och 
få lite dynamik i livet. Han förälskar sig i en helt okänd ung kvinna i tro 
att hon är den brytpunkten som ska förändra hans liv till det bättre. Hans 
frustration blir gränslös när han lånar pengar från en vän och hon tar dem 
och försvinner, medan han konstaterar att han är tillbaka till rutan ett i sitt 
liv. 

Fram till 1973 gjordes 431 långfilm i Jugoslavien och många blev 
stoppade i bunkern. Det var dock bara en som officiellt fick visningsförbud 
och det var film Obruc (Omringning, 1963) inom omnibus filmen Grad 
(Staden, 1963) som gjordes av regissörer Rakonjac, Babac och Pavlovic 
(Pavlovic har regisserat Omringning). Inofficiellt var det så många som ett 
fyrtiotal filmer som fick se sig inlåsta i bunkern. 

Pavlovic var en motståndare, i likhet med andra svarta vågens 
regissörer, till regimen. Hans motstånd fortsatte även efter sönderfallet 
av den kommunistiska staten Jugoslavien och han fortsatte att agera emot 
Titos efterträdare i Serbien, Slobodan Milosevic. Han har skrivit i sin 
Dnevnik (Dagbok) följande:

– Fascistoida tal som Slobodan Milosevic framförde igår i Pancevo 
(stad nära Belgrad), avslöjar inte bara den psykotiska aggressiviteten från 
den serbiska nationella ledarens sida (vilket är mycket viktigt för honom) 
utan även visar hur hopplös vår framtid är (vilket är mycket viktigt för 
oss). Han skrev det i maj 1990, ett år innan kaos utbröt på Balkan. 

Pavlovic skrev också den 10 februari 1991 följande i sin dagbok:

– Genom att välja under förra valet Slobodan Milosevic igen till 
president i Serbien, den tjurskalliga och kaxiga manen som varje ögonblick 
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är beredd på de självmordsaktiga politiska drag, vars konsekvenser i regel 
är katastrofala, det serbiska folket har i enighet med sin själsliga elit, gjort 
allt för att Jugoslavien som en stat spricker. Det är uppenbart att det handlar 
om en mentalitet som inte har kreativitet och kärlek till livet som den 
elementära egenskap, utan destruktion och dödslängtan.    

Pavlovics filmografi 
 
1958 –  Ljuba Popovic 
1959 –  Voz 4686 (Tåg 4686)  
1960 –  Triptih o materiji i smrti (Triptyk om materia och döden  
1961 –  Lavirint (Labyrint)  
1962 –  Zive vode (Levande vatten) 
1963 –  Obruc (Omringning) 
1965 –  Neprijatelj (Fiende) 
1966 –  Povratak (Återkomst) 
1967 –  Budjenje pacova (Råttornas uppvaknande) 
1967 –  Kad budem mrtav i beo (När jag blir död och vit) 
1969 –  Zaseda (Bakhåll) 
1970 – Crveno klasje (De röda majskolvarna) 
1971 – Opklada (Vadslagning)  
1972 – Tragovi crne devojke (Spår efter den svarta tjejen) 
1972 –   Ratnicki talenat (Krigarens talang) 
1973 – Let mrtve ptice (Den döda fågelns flygtur)
1975 –  Pesma (Sången) 
1977 –  Hajka (Hetsjakt) 
1980 –  Dovidjenja u sledecem ratu (Hej då tills nästa krig)
1983 –   Zadah tela (Kroppsdoften) 
1986 – Brada (Skägget) 
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1987 –   Na putu za Katangu (På väg till Katanga) 
1992 – Dezerter (Desertören) 
1997– 2002 –   Drzava mrtvih (De dödas stat)
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21.html
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Författargruppen, Filmografija jugoslovenskog igranog filma 1981-
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Slutsats
Under perioden som den svarta vågens filmer producerades hade 

regim gjort allt för att stimulera den typen av protester. Andra konstarter har 
också på samma sätt innehållit kritik mot den kommunistiska herravälde och 
rigiditeten som var en sorts ”production code” vars implementering var hårt 
kontrollerad av diverse kommissioner instiftade från överhetens sida. 

Censurens apparat har använt sig av alla metoder inklusive spioneri 
i alla dess former för att komma åt de ”farliga” filmerna som kan inverka 
negativt på regimens stabilitet och rubba dess fullkomlighet. Konsekvensen 
till sådan har varit utarmning av den konstnärliga friheten och styrning mot 
regimens konformism som hade sina klardefinierade klyschor. 

Situationens omvända analogi kan vara McCarthys förföljelser av 
kommunister, särskilt inom konsten, som ägde rum i USA under början av 
femtiotalet. 

Ett annat radikalt exempel på en sådan metod är Lenins berömda 
uttalande efter hans skilsmässa med Gorkij: - Jag tycker att all teater borde 
sättas i graven! 

Den jugoslaviska regimen har dock haft dessa referenser och gick 
betydligt mer sofistikerat fram genom att inte officiellt förbjuda och stoppa 
filmer i bunkern vilket i slutändan inte spelade någon roll för att resultatet 
blev i alla fall publikberövelse att se de regimkritiska filmerna. 

En av dem som har aktivt arbetat med censuren Radovan Zogovic, 
har skrivit i sin rapport som han presenterade på den första jugoslaviska 
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författarkongressen följande: - Litteraturen är rensad från de människorna 
som har förrått både litteratur och hemlandet!

De som arbetade med censuren har inte sparat på krutet i sina 
ord att beskriva de hemska filmskaparna. Ord som kriminellt, slaktare, 
inkvisitor, spion, provokatör, kollaborator, fascist, avskum, skitstövlar, 
idioter och liknande har mycket frekvent florerat censorernas rapporter.

 Det intressanta är att bland dem som aktivt har arbetat med 
censuren fanns Dobrica Cosic som har varit Jugoslaviens president under 
en kortare tid efter Titos död, Milovan Djilas, den kända Titokritiker och 
andra som egentligen borde vara på de regimkritiska konstnärernas sida.  

Marinko Arsic Ivkov säger i en intervju att situationen ledde till 
att ett särskilt språk hade etablerats och de vanliga uttrycken hade fått helt 
annan betydelse. Regimvänliga kontrollanterna har haft följande tolkning:

Allusion = vapen som en konstnär använder för att begå brott.

Anarkism = bagatellisering av revolutionen och folkkamp mot fascismen 
inom ett konstverk.

Kämpe för konstnärliga friheter = opponent som strävar efter privilegier.

Tidskrift = publikation avsedd för de allmänna åklagarna.  

Demokrati = den värsta diktaturen.
Jazz = musik som stämmer inte överens med jugoslavisk verklighet.
Film = konstart farlig för allmänheten och särskilt ungdomar. 
Papper = instrument för att skapa förvirring bland folket. 
Bok = skadlig produkt för samhället.
Nobelpris = pris som tilldelas de som är fiender till fred och kultur.
Ord = den minsta oberoende delen av ett litterärverk som i det 
sammanhanget har yxans eller slagträds funktion.  
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Satir = skadligt konstverk.
Press = det som skadar den socialistiska utbyggnaden.
Åklagare = den som vaktar och ser till att sanningen finns inom ett 
konstverk. 

Många konstnärer hade varit avrättade när partisaner hade besegrat 
Tyskarna, med motivation att de sysslade med konstnärligt arbete under 
ockupationen. Skådespelarna Aleksandar Cvetkovic, Jovan Tanic och 
ytterliggare sju stycken hade arkebuserats i Nis (Serbien). Flera författare, 
journalister och professorer gick samma öde tillmötes. 

Den berömda partisanförfattare Branko Copic har blivit dömd för 
sin Heretisk saga av inte minst, själva Tito och senare även Titos kritiker 
Milovan Djilas. 

Koncert Ulicama velegrada (Genom storstadsgator) blev förbjuden 
för att den sprider dekadent jazzmusik! Flertal tidningar har släckts. Ironi har 
gjort att en av de inbitna förföljarna Milovan Djilas fick smaka på sin egen 
medicin och blev själv dömd till sjuårsfängelse för sin bok  Nova klasa (Den 
nya klassen). Makavejevs filmer låstes i bunker. Pavlovics film Voz (Tåg, 
1959) hamnade på samma plats.  

Lazar Stojanovic blev dömd till fängelse för fientlig propaganda och 
sin film Plasticni Isus (Jesus av plast, 1971) som givetvis direkt förbjöds och 
sattes i bunkern. 

Listan av de dömda konstnärerna och förbjudna verk är mycket 
lång. Censuren har gjort ett mycket minutiöst arbete. Till och med en 
absurdistisk pjäs Radovan treci (Radovan den tredje) som spelades på den 
berömda teatern i Belgrad, Ateljé 212, censurerades. Motivation var att 
huvudrollsinnehavare Zoran Radmilovic hade för mycket liknat en Alban! 
Den här pjäsen är skriven av Dusan Kovacevic och var inte den enda 
förbjudna pjäsen från honom. Även pjäsen Maratonci trce pocasni krug 
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(Maratonlöparna springer ärevarv, 1982) blev förbjuden. Pjäsen har många 
år senare spelats in som en film som hade erövrat många internationella 
utmärkelser. 

Den svarta vågen var en form av katharsis för de som skapade 
filmer samtidigt som, absurt nog, regimen försökte åstadkomma också en 
form av katharsis genom att servera sina ”sanningar” till folket som inte 
alls överensstämde med konstnärernas sanning. 

Censuren har, som så många gånger tidigare och på så många 
platser i världen, stimulerat ofrivilligt uppkomst av konstverk av enorm 
kvalitet. Vi kan konstatera idag att filmer gjorda under den svarta vågens 
tid inte bara berättar objektivt om den tidens händelser, utan representerar 
de mest kreativa verken inom film både inom och utanför Serbiens gränser.   

Litteraturreferens:

http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2004/12/20/srpski/
D04121901.shtml
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