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Сажетак

У овом раду ћемо истраживати какав геополитички 
и постимперијалистички значај за Велику Британију 
има фиктивни лик агента кодног имена „007“ и 
британског шпијуна Џејмса Бонда, настао из пера 
Ијана Флеминга. Фокусирајући се на два филма 
из серијала о Џејмсу Бонду, Из Русије с љубављу 
(1963) и Свијет није довољан (1999), настојаћемо 
да покажемо како продукције ових филмова, не 
само да стварају имагинарну слику која опонира 
реалном слабљењу британског међународног 
утицаја након Другог свјетског рата, већ и подривају 
слику бинарне хладноратовске политике и њених 
последица. Стварне локације снимања у Турској 
и централној Азији ће такође бити важан елемент 
у репрезентативном процесу поменутих филмова. 
Наиме, Турска је као чланица НАТО алијансе била 
кључни фактор сузбијања геополитичког утицаја 
Совјетског Савеза током Хладног рата, али је у 
последње вријеме улога Турске у отпору руском 
геополитичком утицају постала упитна, с обзиром 
на размимоилажења у званичним ставовима 
Вашингтона и Анкаре по питању курдске мањине 

*  Магистар енглеског језика и књижевности. Предавач. 
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у Турској, а поготово због заједничких пројеката 
Русије и Турске на изградњи гасоводних система 
кроз Црно море. Са друге стране, неексплоатисана 
нафтна поља у Каспијском мору су постала изузетно 
важно геостратешко питање у постхладноратовском 
периоду које је своју кулминацију доживјело 
у скорије вријеме када су на видјело изашли 
тајни споразуми о експлоатацији нафте из 
Каспијског басена које је актуелни предсједник 
Казахстана, Нурсултан Назарбајев, потписао са 
америчким нафтним компанијама. Покушаћемо да 
илуструјемо како наведене екранизације, заједно са 
Флеминговим романом Из Русије с љубављу (1957), 
доприносе оживљавању устаљених колонијалних 
и европских стереотипа о Балкану као простору 
карактеристичном по насиљу, нестабилности 
и изазивању осјећаја клаустрофобије за све 
цивилизоване Европљане попут Џејмса Бонда који 
се нађу у овом региону Европе и на просторима 
који се перципирају као слични таквим представама 
о Балкану. У складу са таквом перцепцијом, државе 
као што су Турска и Азербејџан представљене су 
двојако: или као сигурносни и вриједносни ресурс 
кога Запад, отјелотворен у лику Велике Британије 
и Сједињених Америчких Држава, треба и мора 
да надзире и експлоатише, или као мјеста која су 
подложна инфилтрацији и интригама изазваним 
руским малигним утицајем. Оваквим врстама 
карактеризације мјеста посветићемо посебну 
пажњу у овом раду, јер су недавна истраживања из 
области филмских студија и популарне геополитике 
показала да фиктивне референце, настале 
осмишљавањем и моделирањем имагинарних 
ликова попут Џејмса Бонда, играју значајну улогу 
у културолошком репродуковању дешавања на 
свјетској геополитичкој сцени.

Кључне ријечи: геополитика, Џејмс Бонд, Хладни 
рат, филм, обавјештајне службе, Велика Британија, 
Балкан, стереотипи, нафтне резерве, централна 
Азија.
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1. УВОД

Почетно поглавље овог рада бавиће се позиционирањем 
лика Џејмса Бонда унутар геополитичког и културно-
историјског контекста у периоду након Другог свјетског рата, 
у тренуцима када се Велика Британија, пошто је већ изгубила 
колонијалну моћ, преобразила у млађег америчког партнера у 
борби против комунистичких снага. Након тога, детаљно ћемо се 
позабавити тврдњом да Џејмс Бонд, као измишљени лик Ијана 
Флеминга, добар дио неоспорне популарности дугује потезима 
који подривају слику о доминантним политичким структурама 
Хладног рата. У следећим поглављима овог рада фокусираћемо 
се на два филма из серијала о Џејмсу Бонду, Из Русије с љубављу 
(1963) и Свијет није довољан (1999), те расправљати о томе 
у коликој мјери поменути потези подривања хладноратовске 
геополитичке слике, користећи одређене приказе Истанбула 
и других дијелова југоисточне Европе и централне Азије, 
одражавају претпостављену типизацију балканског карактера, 
а у коликој преовлађујућу слику тада актуелне геополитике. 
Показаћемо како су претпоставке, које су се током дугог низа 
година усталиле о овим мјестима као о очигледним рубним 
подручјима европског континента, прикладно и маштовито 
уклопљене у заплет филма Из Русије с љубављу (1963). Након 
званичног окончања Хладног рата са падом Берлинског 
зида, овакве карактеризације мјестâ биће допуњене евро-
америчким доктринама о одметничким државама, што ће 
послужити одређивању географских жаришта зла и терора у 
филму Свијет није довољан (1999). Коначно, утицај популарне 
геополитике на анализу кинематографије искористићемо да би 
илустровали како филмови попут Свијет није довољан (1999) 
могу послужити не само да би рефлектовали савремене невоље 
и муке западних геостратега по питању тога како да се домогну 
контроле над нафтним и гасним сировинама богатог региона 
централне Азије, већ и да би осликали постимперијалистичку 
позицију Велике Британије у данашњем свијету. 
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2. ЕКРАНИЗАЦИЈА ХЛАДНОГ РАТА: ФИЛМ, 
ШПИЈУНАЖА И ПОЗИЦИЈА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ У 

СВИЈЕТУ

У релативно недавно уређеној и објављеној збирци 
Британска култура и крај империје, Стјуарт Ворд тврди да 
постоји неколико студија које се озбиљно баве питањем на 
који је начин крах британске империјалне моћи након Другог 
свјетског рата утицао на британску културу и јавност.1 Ворд 
је, као и многи други попут Џона Мекензија, примјетио да 
би било тешко повјеровати да догађаји као што су: губитак 
Индије 1947. године, затим Суецка криза 1956. године, али и 
на глобалном нивоу посматрани постколонијални ‘вјетрови 
промјена’ који су дували широм Африке, Јужне Азије и Блиског 
истока, нису имали значајан културолошки утицај на јавно 
мњење у Великој Британији.2 Заиста, новије студије тврде 
да је губитак дотадашњих британских колонија био далеко 
више узнемирујући за свакодневни живот британских грађана 
него што би се то дало закључити из истраживања британске 
партијске политике и власти.3 Из перспективе британске владе и 
парламента, барем до почетка шездесетих година, Британија је 
задржала глобалну улогу преко Комонвелта и посебних односа 
са Сједињеним Америчким Државама, упркос послератној 
рационализацији средстава, финансијским потешкоћама и 
постепеном губитку империје. Дакле, нема разлога да сумњамо 
у то да је ова претпоставка о континуираном глобалном утицају 
Велике Британије нашла своје утемељење и наклоност међу 
широм популацијом и у савременој популарној култури.

Ова брига за културолошки значај империјалног губитка 
се пресликала и на серијал о Џејмсу Бонду који представља 
послератну Британију у доба економске, геополитичке и 
културне трансформације. Интеракција филма са јавним 
мњењем постала је нарочито битна у контексту насталих 
промјена са којима је послератна Британија настојала да се 
суочи. Филмови и други облици јавне забаве и информативних 
1  Stuart Ward, ’Introduction’, British Culture and the End of Empire, Manchester University 
Press, Manchester 2001, 1-20.
2  Видјети, на примјер: John M. Mackenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of 
British Public Opinion 1880-1960, Manchester University Press, Manchester 1984.
3  Видјети у: John Darwin, Britain and Decolonisation, Macmillan, London 1998. 
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програма су одиграли значајну улогу у јачању морала 
британског становништва у то доба, доприносећи да се 
турбулентна дешавања на свјетској политичкој сцени представе 
публици на одговарајући начин. 

Током Хладног рата, националне владе у Сједињеним 
Америчким Државама и Великој Британији не само да су 
основале специјализоване институције (као што је Конгрес за 
културну слободу (ЦЦФ) финансиран од стране ЦИА-е) него 
су обезбјеђивале и новац за пропагандну кинематографију.4 
У случају Велике Британије, Министарство спољних послова 
је 1948. године установило Одјељење за информациона 
истраживања (ИРД) „намијењено прикупљању и обради 
информационих материјала о комунистичкој политичкој 
тактици и пропаганди“5, које је истовремено имало задатак 
да оспорава совјетске тврдње о константним британским 
империјалистичким настојањима да преко Уједињених 
нација издејствују формално-правну осуду свих облика 
империјализма који, подразумијевало се, нису британски. 
Финансирано такозваним ‘тајним каналима’, на исти начин као 
што је финансирана Служба за тајну обавјештајну дјелатност 
(СИС), познатија под акронимом МИ6 који популарност у 
великој мјери дугује филмовима о Џејмсу Бонду, Одјељење 
за информациона истраживања (ИРД) се удружило са другим 
владиним службама као што је Централна канцеларија за 
информисање (раније позната под називом Министарство 
информисања) да би произвела читав низ пропагандних и 
документарних филмова у којима би износила оптужбе на 
рачун Совјетског Савеза.

Наиме, вјера у супериоран положај Британије у свијету 
је озбиљно уздрмана низом догађаја које је историчар културе 
Џон Мекензи назвао постколонијалним и политичким 
„имплозијама“.6 Једна од поменутих имплозија догодила 
се током Черчилове владавине од 1951. до 1955. године, 
када се британска јавност суочила са афером око три 
високопозиционирана агента MИ6-a који су образовање стекли 

4  Видјети детаљније у: Richard J. Aldrich, The Hidden Hand, John Murray, London 2001.
5  Tony Shaw, British Cinema and the Cold War, I.B. Tauris, London 2001, 25.
6  О поменутим „имплозијама“ детаљније видјети у: John M. MacKenzie, ’The Persistence 
of Empire in Metropolitan Culture’, in S. Ward (ed.), British Culture and the End of Empire, 1-20.
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на Кембриџу (као што је то случај и са имагинарним ликом 
Џејмса Бонда), а затим пребјегли у Совјетски Савез. Стога је 
прилагођавање Британије новим односима моћи на свјетској 
политичкој сцени постало условљено не само британским 
постколонијалним губицима, већ и новим конфронтацијама са 
Совјетским Савезом и идејама које су повезане са комунизмом.

Са друге стране Атлантика, америчке владе и политичке 
личности су биле заокупљене наводном пријетњом коју 
је комунизам представљао за начин живота промовисан у 
Сједињеним Америчким Државама. Фразе као што су ‘Црвени 
под креветом’, сковане са намјером да се укаже на подмукло 
комунистичко присуство, садржавале су у себи истински 
осјећај страха и параноје који се ширио и изван Капитол Хила. 
Одговор Холивуда на ову преовлађујућу политичку атмосферу 
био је продуцирање и снимање политичких трилера, такозваних 
шпијунских филмова, који су више него иједан други филмски 
жанр привлачили пажњу публике. Према ријечима Кристофера 
Букера, шпијунски филмови разлог за свој успјех у САД-у 
током педесетих и шездесетих година прошлог вијека дугују 
чињеници да су они представљали „савршено средство за 
причање прича о кошмарима у којима нико није био сигуран, 
у којима су самоувјерени усамљени хероји (као Џејмс Бонд) 
могли лутати како им је воља, носећи било чију маску и 
идентитет и крећући се кроз било који друштвени миље, 
и у којима се примјена силе и склоност ка промискуитету 
толерисала таквим херојима због тога што се увијек боре за 
’праву страну’ против непријатеља.“7

 Већина компанија које се баве филмском продукцијом 
су прихватиле прилично ригидан поглед на Хладни рат, па 
су производиле филмове који су усвојили стајалиште према 
коме Совјетски Савез и комунизам представљају пријетњу 
‘америчком и британском начину живота’.8 Овакви изразито 
анти-совјетски филмови су настајали под притиском 
политичких структура из Вашингтона. Притисак на филмске 
студије у Холивуду је кулминирао када је Комитет за 
неамеричке активности (ХУАЦ) спровео низ јавних саслушања 

7  Christopher Booker, The Neophiliacs, Collins, London 1969, 186.
8  За анализу Сједињених Америчких Држава и политике хладноратовског идентитета 
видјети у: David Campbell, Writing Security, Manchester University Press, Manchester 1992. 
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која су довела до тога да је најмање 10 истакнутих сценариста, 
продуцената и режисера, због тога што су одбили да свједоче 
пред комитетом о оптужбама за колаборацију са Совјетима, 
завршило на такозваним ‘црним листама’ холивудских 
филмских студија током педесетих година прошлог вијека.

У деценији у којој је англоамеричка филмска продукција 
била обиљежена параноичним страхом од совјетског утицаја и 
атмосфером свеприсутног шпијунирања и надзирања, док се 
Британија грчевито борила да одржи статус свјетске велесиле, 
појава феномена Џејмса Бонда је имала својеврстан плацебо 
ефекат јер „представља националистичку фантазију, у којој 
се британски пад са трона свјетске велесиле није догодио. 
Један од идеолошких задатака наратива о Бонду јесте стварање 
имагинарног свијета у коме ‘’Пакс Британика’’ још увијек 
дјелује. Тако се Британија поставља на прву линију одбране од 
завјера усмјерених против западне цивилизације.“9 На сличан 
начин, Џереми Блек тврди да филмови о Бонду представљају 
ведар и оптимистичан покушај размишљања о „актуелним 
страховима, нудећи једну врсту бјекства од политике тога 
времена.“10 Он сугерише да је „лик Бонда осмишљен да би се 
одупрло пријетњама о пропасти Британске империје.“11

 Разумијевање лика Џејмса Бонда као покушаја да се 
одржи империјална фантазија има нарочиту тежину уколико 
се узме у обзир огромна популарност коју је овај лик уживао 
у Великој Британији. До 1975. године, гледање Џејмса Бонда 
је за већину гледалаца британског националног телевизијског 
програма постало дио породичног божићног ритуала, заједно 
са традиционалним божићним говором британске краљице 
Елизабете II који је претходио авантурама Џејмса Бонда.12 
Одговор на питање зашто је Џејмс Бонд био толико популаран 
међу британском публиком можемо наћи у начину на који 
је спасавао свијет, демонстрирајући способност да поднесе 

9  James Chapman, License to Thrill:A Cultural History of the James Bond Films, I.B. Tauris, 
London 1999, 39.
10  Jeremy M. Black, The Politics of James Bond, Praeger, London 2001, 11.
11  Исто, 12.
12  Аутори књиге Бонд и свијет изван њега истичу да је приказивање филмова о Бонду 
након традиционалне божићне поруке краљице Елизабете II у оквиру божићне телевизијске 
програмске шеме постало институционализовани ритуал до краја седамдесетих година 
прошлог вијека. Tony Bennett and Janet Wollacott, Bond and Beyond, MacMillan, London 1987. 
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екстремна мучења и патње. Притом би његова воља остајала 
непоколебљива, а његова мужевна снага непорецива, што 
је требало да сугерише како су потенцијал и моћ Британије 
постојани на глобалном плану. Осим тога, појављивање лика 
Џејмса Бонда је давало наду британској публици да Велика 
Британија и даље води главну ријеч када је у питању свјетска 
политика. 

Међутим, Хладни рат је јасно идентификовао Сједињене 
Америчке Државе и Совјетски Савез као двије екстремне 
крајности чији потези креирају глобалну политику, док је 
Велика Британија постала тек продужена рука америчке 
спољне политике. Ову политичку реалност позиције Британије 
у свијету, окарактерисавши Бонда као реликвију некадашњег 
британског „царства у коме сунце никад не залази“, сажео је 
британски историчар Дејвид Кенедајн у пригодном епитафу 
кога је посветио бившој империјалној нацији: „Период у коме 
су се појавиле књиге о Бонду, од 1953. до 1966. године, био је 
период у коме се за Британију често говорило да је њена моћ 
‘у опадању’. Морални ‘пад’ у унутрашњој политици праћен 
је међународним ‘падом’ у спољној политици, будући да је 
периоду владавине у тропским крајевима дошао крај.“13 

3. ФЛЕМИНГОВ ЏЕЈМС БОНД: НЕОСПОРНОСТ 
ХЛАДНОРАТОВСКОГ СВЈЕТСКОГ ПОРЕТКА, 

ХЕРОЈСКО ПОЈЕДНОСТАВЉИВАЊЕ И 
СТЕРЕОТИПИЗОВАЊЕ МЈЕСТА

Током педесетих година прошлог вијека, Флемингов 
лик шпијуна Џејмса Бонда је почео да привлачи пажњу 
шире читалачке публике. За разлику од њихових каснијих 
екранизација, романи о Бонду у себи носе изразито 
антисовјетско расположење и често садржавају детаљне описе 
обавјештајног планирања, што нам постаје очигледно док 
читамо Флемингове романе у којима се Бонд супротставља 
совјетској контраобавјештајној служби СМЕРШ (иначе, 
званично расформираној у мају 1946. године).

Поменути Дејвид Кенедајн, у једном од његових есеја 
13  David Cannadine, ’James Bond and the Decline of England’, Encounter, No. 53(3), Encounter 
Ltd., London 1979, 46.
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о Џејмсу Бонду, приказује како се Бонд као Флемингова 
маштовита креација појавио у одређеној историјској тачки 
британске културолошке и политичке путање.14 У периоду 
објављивања Флемингових романа о шпијунским подухватима 
Џејмса Бонда (1953-1966), Британија је доживљавала тешке 
империјалне губитке и избијање антиколонијалних побуна 
у британским колонијама широм свијета. Очајне у намјери 
да одрже какав-такав привид глобалног утицаја, послератне 
владе у Великој Британији су са ентузијазмом прихватиле 
партнерски однос са Сједињеним Америчким Државама, 
трку у нуклеарном наоружању и новонастајући Комонвелт у 
коме главну ријеч води њихов далеко моћнији партнер. Ове 
дубоке геополитичке промјене су неминовно нашле пут ка 
домаћој политичкој јавности и популарној култури у Великој 
Британији. Флемингови романи о Џејмсу Бонду појавили 
су се у прави час да пруже ‘зрно утјехе’ онима који вјерују 
у неуништивост британске империјалне моћи и да буду 
‘огањ небески’ за све критичаре и сумњичавце у супериоран 
глобални положај Британије. Иако у суштини романтични 
несташко, а веома често и непромишљени хазардер, Бонд је 
постао симбол сигурности британског империјалног статуса 
и израз британске носталгије за некадашњом глобалном 
моћи, поготово због тога што је, посматрано кроз призму 
британско-америчких посебних односа, Бонду одређена улога 
предводника у шпијунским операцијама у односу на његове 
америчке колеге.

За разлику од Флемингових романа у којима је 
хладноратовска констелација међународних односа више него 
евидентна, у филмовима о Џејмсу Бонду она је гурнута у други 
план. Суочени са низом проблема који су претходили снимању 
филмова о тајном агенту кодне ознаке 007, продуценти Хари 
Салцман и Алберт ‘’Каби’’ Броколи који су заједно основали 
продукцијску компанију ‘’Ион продакшнс’’ (енгл. Eon Produc-
tions), одлучили су да Совјетску контраобавјештајну службу 
СМЕРШ замијене глобалном терористичком организацијом 
СПЕКТРА (енгл. Special Executive for Counterintelligence, Ter-
rorism, Revenge and Extortion) ради избјегавања евентуалне 

14  Видјети у: David Cannadine, ’Fantasy: Ian Fleming and the Realities of Escapism’, in D. 
Cannadine, In Churchill’s Shadow, Allen Lane, London 2002, 279-281.
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цензуре. Салцман и Броколи су хтјели да избјегну да елементи 
хладноратовске политике буду исувише експлицитни у 
филмовима, па су одлучили да Бонда, умјесто Совјетима, 
супротставе тајној и злокобној терористичкој организацији 
СПЕКТРА, што показује да намјера продуцената филмова о 
Бонду никада није ни била да створе дослиједне репродукције 
Флемингових романа. 

 Већ у најранијим Бондовим филмовима, Флемингов 
Бонд је преображен у личност која се далеко рјеђе враћа 
интроспективним моментима. Филмски Бонд много мање 
пажње посвећује Бондовим размишљањима о одређеним 
људима и мјестима. На примјер, у роману Из Русије с љубављу 
(1957), Бонд доста времена проводи промишљајући не само 
о менталитету Турске и њеног народа, него и о стању у коме 
се Британија налази током Хладног рата. Бондов став према 
Турској и Балкану јасно је обликован мноштвом стереотипа 
који се односе на негативну репутацију ових региона на 
прелазу између Европе и Азије по заосталости, примитивизму 
и племенском насиљу који су иманентни његовим народима. 
Или као што у књизи Флеминг износи Бондове утиске о 
Истанбулу: „Од самог почетка, Истанбул му је одавао утисак 
града у коме се са доласком ноћи из камења појављује ужас. 
Чинило му се да су у граду који је вијековима натапан крвљу 
и насиљем, када изађе дневна свјетлост, духови мртвих његови 
једини становници.“15

Умјесто контемплативних момената, филмска верзија 
Из Русије с љубављу (1963) се, као и касније екранизације 
Флемингових романа о Бонду, у великој мјери ослања на 
технолошке направе, спектакуларне локације и каскадерске 
сцене. Управо из разлога што Бондови филмови никад нису 
снимани са намјером да досљедно и вијерно репродукују 
комплексност позиције и распореда географских локалитета 
у свјетлу хладноратовских односа моћи, многе локације 
снимања у овим филмовима су једноставно биле ‘лажиране’, 
па су умјесто сетова на оригиналним локалитетима кориштени 
импровизовани сетови. Занемаривање вјеродостојности 

15  Ian Fleming, From Russia with Love, Coronet Books, London 1998, 137. Све будуће референце 
у овом раду на роман Из Русије с љубављу позиваће се на ово издање књиге из 1988. године, 
првобитно објављене 1957. године.
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локалитета у филмовима о Џејмсу Бонду од стране филмских 
студија и њихових продуцената допринијело је томе да су 
готово све локације у Бондовим филмовима (осим локација 
у Сједињеним Америчким Државама и Великој Британији 
што се подразумијева) представљене као да су лишене било 
каквог облика правних и политичких структура, а самим тим 
и поузданих државних званичника и сарадника. Природно је 
да, у на тај начин конструисаном окружењу, Бонд, како то и 
доликује међународном супер-шпијуну, без икакве контроле 
и ометања од стране локалних граничних службеника прелази 
државне границе.

Осим очигледног непридавања важности вјеродостојности 
географских локалитета, филмови о Бонду намјерно додјељују 
релативно малу улогу Сједињеним Америчким Државама и 
њиховој обавјештајној агенцији ЦИА. Притом је Велика 
Британија, заједно са агентом 007, приказана као старији 
партнер у британско-америчкој стратешкој и обавјештајној 
заједници. Наведени аргумент је у супротности са мишљењем 
филмског критичара Џефрија Новел-Смита који тврди да је 
„циклус филмова о Бонду као велики британски допринос 
савременом жанровском филму од самог почетка имао 
америчкo упориште, те да је постајао све мање британски како 
је вријеме пролазило.“16 У контексту британско-америчких 
односа, филмски приказ Бондовог односа са колегом из ЦИА-е 
Феликсом Лајтером је изразито једностран и једноставно 
игнорише реалности педесетих и шездесетих година прошлог 
вијека када су британске обавјештајне операције биле минорне 
у односу на широку распрострањеност шпијунских активности 
њихових америчких колега на терену. На тај начин, филмови 
о Џејмсу Бонду не само да подривају реалности британско-
америчких посебних односа, већ нарушавају и преовлађујућу 
слику хладноратовског свјетског поретка.

 Крајњи резултат поменутих трансформација Бондовог 
лика, на прелазу са књижевне у његову филмску верзију, и 
цјелокупног спектра глобалних геополитичких односа јесте 
неизбјежно стављање већег акцента на оно што се могло 
визуелно приказати. Још од најранијих филмова, агент 
007 Џејмс Бонд представљан је као оличење упорности, 
16  Видјети у: Geoffrey Nowell-Smith, Hollywood and Europe, BFI Publishing, London 1998, 10.
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снобовштине, сналажљивости и спретности, али и умијећа 
да пронађе вријеме, мјесто и новац да буде успјешан коцкар 
и женскарош. Иако је одано служио британској држави, 
прецизније, компанији ‘’Јуниверзал експортс’’ (енгл. Uni-
versal Exports) која се бавила извозом и увозом, а заправо била 
параван за прикривање идентитета запосленика Службе за 
тајну обавјештајну дјелатност (СИС), Бонд је такође био и лик 
који је кршио или заобилазио правила и друштвене конвенције 
у Британији у којој су у то вријеме на снази биле строге мјере 
штедње. Међутим, многи филмски критичари се слажу у 
оцјени да је дуготрајност Бондове популарности заснована 
на низу разноликих егзотичних локација широм свијета, 
високотехнолошкој опреми, каскадерским акробацијама и 
неизбјежном дефилеу гламурозних љепотица које Бонд, на 
чијем тијелу и лицу године не остављају траг, успјева да 
шармира и заведе. Са тим у вези, из чисто комерцијалних 
разлога привлачења широког аудиторијума, није имало смисла 
да се мисије агента 007 смјесте унутар постојећег идеолошког 
и геополитичког контекста, јер би у том случају, оне биле 
разумљиве једино британској публици којој су препознатљиви 
елементи бивше Британске империје.

Промјене у филмској верзији Бонда, у односу на то 
како га је Ијан Флеминг портретисао у роману, можда су 
најизраженије у филму Из Русије с љубављу (1963) којима 
је нарочито погодовао одабир Истанбула као одговарајућег 
амбијента за филмски сет. Како је то одлично примјетио 
Џереми Блек у књизи Политика Џејмса Бонда: „Кориштење 
Истанбула, као локалитета на коме се одвија већи дио радње 
филма, омогућило је представљање реалне локације на којој 
се одвија геополитички сукоб између Истока и Запада, док је 
истовремено понудило могућност приказивања мјеста које је 
романтично и егзотично.“17 Поред тога, Турска је, у вријеме 
премијерног приказивања филма, била важна чланица НАТО 
савеза и америчко-британски адут у ограничавању совјетског 
утицаја на простору Централне Азије и Блиског истока.

Током Хладног рата, америчка и британска русофобија 
је утицала на турске власти које су биле одлучне у намјери да 
задрже америчко/НАТО војно присуство, иако је политички 
17  The Politics of James Bond, 29.
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притисак Совјетског Савеза на Турску у постстаљинистичком 
периоду генерално слабио. Као дио жеље да задрже амерички/
НАТО безбједносни кишобран, турски политички лидери су 
подржавали очување британског колонијалног присуства 
на Кипру, у Палестини и зони око Суецког канала, па су 
повлачење Британаца из региона доживјели као катастрофу у 
погледу обуздавања совјетског утицаја. С обзиром на поменуте 
турске страхове, не треба да чуди чињеница да су, у вријеме 
премијере филма Из Русије с љубављу (1963), Американци 
имали значајан број војника и ракетних система стационираних 
на турској територији, док је британско империјално присуство 
у Турској и региону још увијек било пожељно. Данас је 
расположење Турске према Сједињеним Америчким Државама 
и Великој Британији другачије, јер Ердоганова влада сматра 
да је мијешање америчке спољне политике у курдско питање 
ударац на турско доношење одлука као суверене државе, док 
је тренутна антипатија Турске према Британији узрокована 
дипломатским ометањима по питању приступања Турске 
Европској унији, што се сматра лицемјерним потезима, будући 
да Британију потреса криза око иступања из Европске уније.

 У сваком случају, Флемингов роман и његова филмска 
адаптација се ослањају на устаљене стереотипе западњачког 
дискурса о Турској и Балкану како би својој читалачкој 
и гледалачкој публици пренијели осјећај опасности и 
егзотичности. Као што тврди професор емеритус са 
Универзитета у Питсбургу, Милица Бакић-Хејден, предрасуде 
о Балкану у западњачком балканистичком дискурсу су дуго 
времена обликоване као модел стереотипизовања мјеста који 
„логичке и реторичке обрасце дијели са оријенталистичким 
дискурсом, то јест, представља варијацију на оријенталистичку 
тему.“18 Наизглед заробљен у националним и етничким 
стереотипима западњачког балканистичког дискурса, Балкан, 
захваљујући мноштву филмова, романа и политичких изјава 
које долазе са Запада, остаје подложан насилном понашању, 
племенским лојалностима и клаустрофобији.

У Флеминговом роману Из Русије с љубављу, Бонд 
често проналази разлог за преиспитивање и размишљање о 
18  Цитат преузет из: Milica Bakić-Hayden, ’Nesting Orientalisms: The Case of the Former 
Yugoslavia’, Slavic Review 54/4 , Cambridge University Press, Cambridge 1995, 917-931. 
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‘’балканским’’ одликама Истанбула и Турске: „Дакле, ови 
тамни, ружни, уредни мали званичници су били модерни 
Турци... Имали су сјајне, љутите, окрутне очи које су се тек 
недавно спустиле са планина. Бонд је помислио да му је 
позната историја тих очију. Биле су то очи које су вијековима 
биле обучаване да пазе на овце и разазнавају најмања кретања 
на далеким хоризонтима... Биле су то сурове, непоуздане, 
љубоморне очи. Бонд им није вјеровао.“19 Бондово неповјерење 
је дјелимично отклоњено при сусрету са шефом обавјештајне 
станице британске Службе за тајну обавјештајну дјелатност 
(СИС) у Турској, Керим Бејом, који је описан као особа 
„предивно топлог и сувог стиска руке. Био је то стисак прстију 
оперативца снажне западњачке шаке - нимало налик на, попут 
коре банане, масни стисак руке једног човјека са Истока због 
кога пожелите да обришете прсте о ивице капута.“20 Бонд је 
пронашао заједнички језик са Керим Бејом при разматрању 
одлика менталитета припадника турског и руског народа 
који ове карактеристике приписује дубоко укоријењеним и 
непромијенљивим географским и историјским обрасцима. 
Керим Беј о својим турским сународницима говори следеће: 
„Они воле да их псују и шутирају. То је све што они разумију. 
То је у њиховој крви. Сва ова демократска претварања их 
убијају. Они хоће султане, ратове, силовања и забаву. Дивљаци 
у пругастим одјелима и полуцилиндрима на глави. Они 
једноставно изгледају јадно.“21 Са друге стране, Бонд описује 
Русе на следећи начин: „У суштини, они су мазохисти. Они 
воле бич. Зато су били тако сретни под Стаљином. Он им га је 
дао.“22 Сајмон Далби, ирски критичар британске геополитике, 
истиче да су овакви типично западњачки облици геополитичког 
резоновања током периода Хладног рата константно описивали 
Совјетски Савез као оличење непрекидне и урођене пријетње.23 
На сличан начин, британске хладноратовске представе о 
непредвидивом карактеру Балкана обликоване су низом 
историјских и географских фактора због којих се сматрало 
да је Балкан веома тешко контролисати. Полазећи од таквих 

19  From Russia with Love, 97.
20  From Russia with Love, 97.
21  Исто, 110.
22  Исто, 142.
23  Видјети у: Simon Dalby, Creating the Second Cold War, Pinter, London 1990.
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стереотипа, Турска је у војним плановима Британије током 
Хладног рата уобичајено идентификована као потенцијална 
‘’жаришна тачка’’ у конфронтацији између НАТО и Варшавског 
пакта.24 Напуштајући Истанбул у друштву прелијепе руске 
шифранткиње Татјане Романове, Бондова размишљања дијеле 
сличне погледе на Балкан: „Барем ће се наћи изван проклетог 
Балкана у Италији. Затим у Швајцарској, Француској - међу 
љубазним људима, далеко од завјереничких крајева“25 - што 
нам говори да у Бондовом уму заиста постоји осјећај преласка 
географске и идеолошке границе из несигурног Балкана на 
простор безбједне европске територије.

4. СТЕРЕОТИПИ О БАЛКАНУ И ХЛАДНОМ РАТУ У 
ФИЛМУ ИЗ РУСИЈЕ С ЉУБАВЉУ (1963)

Сценарио филма Из Русије с љубављу (1963) се веома 
експлицитно ослања на стереотипе о Балкану и Хладном 
рату. Једна од уводних сцена филма приказује међународни 
шаховски турнир који се одиграва у Венецији, прецизније, 
шаховску партију између два велемајстора, Адамса из Канаде и 
Кронстина из Чехословачке. Непосредно прије него што матира 
Адамса, Кронстин добија тајну поруку како смјеста мора да 
напусти шаховски турнир како би се састао са мистериозним 
шефом терористичке организације СПЕКТРА. Партија шаха 
је била уобичајена метафора која се користила за Хладни рат, 
с обзиром да се у шаху нарочита пажња придаје пажљиво 
планираној стратегији и унапријед одређеној природи потеза.26 
Спорт и политика су се често преклапали током Хладног рата, 
тако да је публика са лакоћом могла да препозна и разумије 
симболичку важност такмичења на коме учествују шаховски 
велемајстори који представљају Запад (Канаду) са једне стране 
и Исток (Чехословачку) са друге стране.27 Појава мијешања 
политике у спортска дешавања попримиће шире размјере 
24  Видјети у: Peter Hennessy, The Secret State, Allen Lane, London 2002, 162-163.
25  From Russia with Love, 175.
26  Занимљиво је да је италијански критичар и романописац, Умберто Еко, користио шах 
као метафору да би описао књижевне конвенције имплицитне у романима о Џејмсу Бонду. 
Oreste Del Buono and Umberto Eco (eds), The Bond Affair, translated by R. Downie, Macdonald 
and Co., London 1966.
27  Видјети у: Michael J. Shapiro, ’Representing World Politics: The Sport/War Intertext’, Inter-
national/Intertextual Relations, Lexington Books, Lexington 1989.
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и током каснијих бурних историјских догађаја, што само 
говори у прилог чињеници да Хладни рат практично никада 
не завршава.

Међутим, филм Из Русије с љубављу, иако се у великој 
мјери ослања на увијек актуелни хладноратовски контекст, 
истовремено и скреће пажњу са њега, уводећи у ‘’провјерени’’ 
драмски заплет борбе између добра и зла нову терористичку 
организацију СПЕКТРА, одлучну у намјери не само да освети 
убиство једног од својих оперативаца, Доктора Ноа, већ и 
да намами Британце да украду тајни уређај за декодирање 
из совјетске амбасаде у Истанбулу. Осим тога, ни у једном 
тренутку током одвијања радње филма Из Русије с љубављу, 
нема јасних назнака о томе зашто је управо Турска одабрана 
за мјесто СПЕКТРА-иних тајних терористичких операција, 
иако су, у вријеме снимања филма, Сједињене Америчке 
Државе и Совјетски Савез као двије супротстављене велесиле 
јасно идентификовале Турску, с обзиром на њен гранични 
евроазијски положај, као значајно геостратешко мјесто на коме 
се пресрећу и сукобљавају америчка и совјетска сфера утицаја. 
Убрзо након слијетања у Истанбул, Бонд бива дочекан од стране 
његовог турског колеге, Керима Беја, са упозорењем да се Бонд 
‘’сада налази на Балкану’’ и како се ту ‘’игра са Русима игра 
нешто другачије’’ него у атмосфери отворене хладноратовске 
напетости карактеристичне за тај период. Керим Беј информише 
Бонда како он, као шеф турске обавјештајне службе и сарадник 
СИС-а, има неку врсту прећутног споразума са Русима који 
им олакшава међусобно надзирање. Захваљујући помоћи 
Керима Беја и његове многобројне породице, Бонд ће бити у 
прилици да уздуж и попријеко пређе Истанбул, а што филм Из 
Русије с љубављу жанровски сврстава у категорију авантуре, 
иако, макар не експлицитно, доприноси постизању ефекта 
неизбјежне хладноратовске драме популарне међу публиком 
тог периода. Управо због такве фузије жанровских елемената, 
Бонд је постао близак публици, јер су ситуације, попут оне 
када Бонд, уз помоћ перископа кога је Британска краљевска 
ратна морнарица (енгл. Royal Navy) лукаво поставила испод 
руског конзулата у једној од просторија поменутог подземног 
комплекса, шпијунира састанак руководећег особља при 
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совјетској амбасади28, биле препознатљиве за публику 
осјетљиву на хладноратовске теме.

Неке од ситуација у вези са Истанбулом као филмском 
локацијом осмишљаване су са циљем да се публици пренесе 
осјећај неизвјесности, а Истанбул представи са великом дозом 
интригантности. Са становишта филмске критике, дијалози 
и ток радње филма имплицитно указују на евентуални сукоб 
између Британије и Русије који више подсјећа на геостратешко 
ривалство између Британске империје и Царске Русије зарад 
доминације над средњом Азијом у XIX вијеку, познатије под 
називом „Велика игра“29, а да при томе уопште не помињу 
однос Турске и њеног моћног НАТО савезника, Сједињених 
Америчких Држава, карактеристичан за период Хладног рата. 
Такође, детаљ који можемо издвојити као крајње необичан у 
филму Из Русије с љубављу јесте призор кретања воза чији 
приказ на мапи прати путовање Бонда, Романове и Керима Беја 
кроз Југославију и Грчку. Према ријечима Џејмса Чепмена, 
кориштење мапе представља „застарио стил нарације са 
монтажом призора точкова и јурећих вагона који се преклапају 
са мапом која прати кретање воза преко Балкана.“30 Овај 
својеврсни пастиш заправо потцјењује симболички значај 
мапе, јер у Флеминговом роману она има улогу да читалачкој 
публици јасно пренесе осјећај Бондове очајничке жеље да иза 
себе остави варварство балканских народа и клаустрофобичан 
осјећај који Балкан у њему изазива. Додуше, на самом крају 
филма можемо видјети Бонда и Романову како уживају у 
романтичном крстарењу каналима Венеције, блажене у сазнању 
да су успјели да умакну са опасних и клаустрофобичних 
простора Балкана, мада је очигледно да је интензитет Бондовог 
осјећаја гађења наспрам Балкана ипак знатно ублажен у односу 
на књижевни оригинал.

28  Стављање фокуса на подземни приступ совјетској амбасади у филму Из Русије с љубављу, 
било је у складу са актуелном обавјештајном политиком током Хладног рата. Наиме, 1955. 
године, СИС и ЦИА су организовали операцију ‘’Штоперица/Злато’’ (енгл. Stopwatch/Gold) 
која је успјешно извршена прокопавањем 800 метара дугог тунела испод совјетске окупационе 
зоне у Берлину. Видјети у: David Stafford, Spies Beneath Berlin, John Murray, London 2002.
29  О британским извјештајима из времена „Велике игре’’ погледати детаљније у студији: 
Edward Ingram, The Beginning of the Great Game in Asia 1828-1834, Clarendon Press, Oxford 
1979.
30  License to Thrill:A Cultural History of the James Bond Films, 94.
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Наизглед несвјесна глобалних хладноратовских 
околности и турског чланства у НАТО-у, већина рецензија 
филмских критичара у Британији је олако занемаривала 
геополитички контекст времена у коме је филм Из Русије с 
љубављу (1963) настао, истовремено настојећи да избрише 
сваку лиричност из представа о егзотичном Истанбулу. 
Фасцинираност балканским интригама преовладавала је у 
рецензијама британских часописа који су се бавили филмском 
умјетношћу, упркос томе што је филм доживио премијеру у 
времену напетих геополитичких односа када је америчко 
распоређивање пројектила типа „јупитер“ на турској територији 
проузроковало да Совјети постану изузетно сумњичави према 
Турској, па и огорчени због турског чланства у НАТО-у. 
Занимљиво је да су се поједини филмски критичари у Британији 
окомили на филм због тога што није вјерно репродуковао 
Флемингов роман који се фокусира на активности Совјетске 
контраобавјештајне службе СМЕРШ, док филм у први план 
ставља зле планове несврстане међународне криминалне 
организације СПЕКТРА. Хладноратовске подјеле нису оно што 
примарно занима СПЕКТРА-у, о чему филмски критичар Џон 
Сендерс износи следећу оцјену: „Филм је сам по себи примјер 
како је тема Хладног рата додатно захладнила од времена када 
је књига доживјела своје оригинално издање 1957. године. 
У то доба, заклети непријатељ Британаца била је Совјетска 
контраобавјештајна служба СМЕРШ. Нисам сигуран да ли су 
се продуценти филма Из Русије с љубављу, господин Салцман 
и господин Броколи, надали широј дистрибуцији филма у 
Совјетском Савезу или је то био њихов скромни допринос 
релаксацији међународних тензија. У сваком случају, СМЕРШ 
је потпуно или готово потпуно „избачен из игре“.“31 Међутим, 
оно што запањује у Сендерсовој оцјени, као и у рецензијама 
осталих британских филмских критичара, јесте инсистирање 
на нереалној претпоставци како су Британија и Бонд и даље 
главни играчи Запада у новој „Великој игри“ са Совјетима и 
СПЕКТРА-ом.

31  Jay Sanders, ’From Russia with Love’, Amateur Cine World, no.6, Fountain Press, London 
1963, 770.
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5. ОДМЕТНИЧКЕ ДРЖАВЕ И НАФТНЕ РЕЗЕРВЕ 
У ЦЕНТРАЛНОЈ АЗИЈИ У ФИЛМУ СВИЈЕТ НИЈЕ 

ДОВОЉАН (1999)

Бонд се враћа Турској и централноазијској регији у 
филму Свијет није довољан (1999) на начин који подсјећа 
на „Велику игру“ из деветнаестог вијека и који се разликује 
у погледу изазова са којима се агент 007 суочава.32 Притом, 
много се тога промијенило кинематографски у филму Свијет 
није довољан у односу на филмове о Бонду из доба Хладног 
рата, укључујући и филм Из Русије с љубављу. За разлику 
од продукција филмова из хладноратовског периода у којима 
је сједиште МИ6-а тек узгред поменуто као зграда надомак 
‘’Трафалгар сквера’’ са ознаком ‘’Јуниверзал експортс’’ на 
њеном прочељу, ово је први пут да је сједиште Британске тајне 
службе не само нападнуто, него и идентификовано по питању 
његове стварне локације. Уопштено говорећи, филм Свијет 
није довољан који је своју премијеру доживио на прелазу 
између два миленијума, показује да је дјеловање тајних служби 
постало јавно видљивије него током Хладног рата.

Како у филмовима из хладноратовског периода, тако и у 
филму Свијет није довољан постоји геополитичко оправдање 
за мисију, чак и када се Сједињене Америчке Државе и њихова 
сигурносно-обавјештајна агенција ЦИА уопште не појављују 
као дио мисије, што је, на неки начин, кинематографско 
преокретање актуелне стварности новог свјетског поретка 
при чему Велика Британија и њен најбољи тајни агент Џејмс 
Бонд преузимају улогу главних руских такмаца и бораца 
против разноразних криминалних организација. Према овом 
сценарију, Бонд бива послан од стране МИ6-а у регију око 
Каспијског мора да би помогао Електри, кћерки убијеног сер 
Роберта Кинга, да испуни породични сан о изградњи 800 миља 
дугог нафтовода од Азербејџана до Медитерана. Нашавши се 
у близини града Бакуа на једном од Електриних градилишта, 
Електра упознаје Бонда са компјутерски пројектованом 
мапом која показује предложену трасу кретања нафтовода. 

32  За расправу о новој „Великој игри“ која укључује суперсиле као што су Русија, Кина 
и Сједињене Америчке Државе у централној Азији видјети у: Ahmed Rashid, Taliban, Pan, 
London 2001.
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Нафтовода чија би изградња омогућила Западу приступ 
нафтним резервама из басена Каспијског мора независно од 
постојећих руских нафтовода, те за коју Електра тврди да је 
у опасности од терориста у Ираку, Ирану и Сирији, као и од 
Руса који настоје да учине све да би је онемогућили у њеном 
подухвату. Слично филму Из Русије с љубављу насталом 
1963. године у доба Хладног рата, Турска и централна Азија 
су постављене у средиште интрига у којима Бонд мора да 
се носи са непредвидим намјерама локалних становника и 
њихових блиских сусједа. Иако филм Свијет није довољан 
(1999) не објашњава комплексну геополитичку и правну 
заврзламу насталу усљед спора између Русије, Казахстана, 
Азербејџана, Туркменистана и Ирана око приступа нафтним 
резервама из басена Каспијског мора, Бондово ангажовање да 
помогне Електри избацује на видјело чињеницу да економију 
Запада покреће неутажива жеђ за нафтним богатствима 
централноазијске регије.33 О томе свједочи појачано занимање 
западних мултинационалних компанија за нафтне резерве 
у Каспијском мору, подржано геополитичким интересима 
Клинтонове администрације која је водила агресивну кампању 
у вријеме премијере филма да владе Азербејџана и Казахстана 
склопе уговоре са конзорцијумом западних нафтних компанија. 
Данас, 20 година касније, видимо како је приступ западних 
нафтних компанијама нафтним богатствима Каспијског басена 
све мање извјестан, будући да је актуелни руски предсједник, 
Владимир Путин, осигурао потписивање споразума са 
свим земљама које имају излаз на Каспијско море у коме 
се експлицитно наводи да само компаније са централним 
сједиштима у државама потписницама овог споразума имају 
право на кориштење нафтних ресурса.

Ослањајући се на политичка дешавања током деведесетих 
година, Електрин план одражава стварне намјере Запада у вези 
са изградњом нафтовода од Бакуа преко Тбилисија, па све до 
Чејхана на турској обали Медитерана. Иако се већина извоза 
нафте која се црпи из басена Каспијског мора одвија преко 
Русије и Црног мора, неколико западних нафтних конзорцијума 
је настојало да изградњом додатних нафтовода преко Ирана 
33  Расправу о оспораваној спољној политици Запада у региону Каспијског мора и интересима 
Запада за изградњу нафтовода од Азербејџана и региона централне Азије преко Турске и Ирана 
видјети у: Graham Smith, The Post-Soviet States, Arnold, London 1999. 
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и Турске смањи руску доминацију у регији централне Азије. 
Осим тога, турске власти су у вријеме премијере филма 
Свијет није довољан 1999. године још увијек благонаклоно 
гледале на своје западне партнере, активно заговарајући 
опције изградње нафтовода и опскрбљивања природним гасом 
преко Ирана и Туркменистана које би искључиле Русију као 
турског добављача овим сировинама. Глобална геополитичка 
ситуација је доживјела трансформацију након догађаја у вези 
са терористичким нападима на Сједињене Америчке Државе 
11. септембра 2001. године који су искориштени као изговор 
владама Џорџа Буша Млађег и Барака Обаме да потроше 
милијарде долара на нове ратове у Ираку и Авганистану, а Иран 
оптуже као легло радикалног исламизма. Овакво арогантно 
понашање америчких власти данас за последицу има отворени 
антагонизам грађана Ирана према Сједињеним Америчким 
Државама који се испољава готово редовним паљењима 
америчких застава на улицама Техерана и осталих иранских 
градова, док актуелна влада Турске, на челу са Реџепом 
Тајипом Ердоганом, исказује отворено неслагање са америчком 
спољном политиком, истовремено јачајући економске везе са 
Русијом изградњом гасовода „Јужни ток“ преко Црног мора.

Турска, тачније Истанбул, али и Балкан у виду сугерисане 
националности главног негативца, Виктора Зокаса, познатијег 
под именом Ренард кога тумачи шкотски глумац Роберт Карлајл, 
поново постају попришта филмских дешавања у филму Свијет 
није довољан, као што су то били тридесетак година раније 
у филму Из Русије с љубављу. На првом састанку Британске 
обавјештајне службе након убиства сер Роберта Кинга на 
коме Ренарда описују као анархисту који је радио на бројним 
опасним мјестима у свијету, укључујући Сјеверну Кореју, Иран, 
Ирак и Авганистан, Бонд, са позиције уобичајене британске 
надмености, поменуте државе саркастично назива романтичним 
мјестима. Наведена листа држава је наравно требала да буде 
сама по себи разумљива публици којој је, у оквиру западњачког 
дискурса, употреба термина „одметничке државе“ била врло 
добро позната.34 Будући да је у филму Ренардова националност 
намјерно остављена нејасном, на питање o поријеклу лика 
34  О широко распрострањеној употреби термина одметничке државе у периоду Клинтонове 
администрације у Сједињеним Америчким Државама од 1992. до 2000. године видјети у: 
Michael Klare, Rogue States and Nuclear Outlaws, Hill and Wang, New York 1996.
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којег тумачи, глумац Роберт Карлајл је одговорио да је за 
потребе свог приступа методској глуми одлучио да Ренард буде 
српски плаћеник из Босне, што је у потпуности одговарало 
преовладавајућој представи западњачког дискурса о Балкану 
као изузетно опасном мјесту у свијету и српском народу са 
инхерентно злочиначким карактеристикама.

Оно што је изузетно важно за драматуршки обрат филма 
Свијет није довољан јесте замисао режисера Мајкла Аптеда 
да тајна веза Ренарда и Електре остане непознаница за Бонда 
више од половине трајања филма. Наиме, Бонд се првобитно 
нашао у заблуди да је његова мисија покушај да спаси Електрин 
нафтовод у Азербејџану од потенцијалних напада, што ће се 
касније испоставити као први дио лукавог плана Ренарда и 
Електре да одврате Бондову пажњу од крађе радиоактивног 
материјала потребног за нуклеарну фисију из лоше чуваног 
складишта у сусједном Казахстану. Други дио плана био је 
дестабилизација политике приступања централноазијским 
резервама нафте, планирана да се покрене уништавањем 
бивше совјетске нуклеарне подморнице, наоружане претходно 
украденим радиоактивним материјалом, испод града Истанбула.

Занимљиво је да је режисер филма Мајкл Аптед отказао 
путовање глумачке екипе у Турску због опасности узрокованих 
честим нападима курдских терориста током 1999. године, док 
ће потребни снимци филмских кулиса у Истанбулу и Бакуу 
бити прикупљени у року од само 10 дана и касније придодани 
током монтаже филма.35 Међутим, чак и ово кратко вријеме 
проведено у Турској и Азербејџану неће одузети на важности 
заплету и значају које географске локације имају за филм. 
Како се Аптед присјећа у интервјуу за филмски часопис 
‘’Синефантастик’’ (франц. Cinefantastique) у децембру 
1999. године, „заплет филма Свијет није довољан се врти око 
најновијег питања нафтних резерви у Каспијском мору. Прича 
коју имамо у овом филму о Бонду одиграва се пред нашим 
очима баш у овом тренутку док о томе говоримо. Иако је ова 
тема донекле изгубила на интензитету због тренутног пада 
нафтног тржишта, прошле године у ово доба новине су биле 

35  Видјети у: Kim Rygiel, ’Stabilising Borders: The Geopolitics of National Identity Construction 
in Turkey’, in G. O. Tuathail and S. Dalby (eds), Rethinking Geopolitics, Routledge, London 1998, 
106-130.
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пуне извјештаја о томе чији ће нафтоводи и кроз које државе 
пролазити на свом путу од подручја Каспијског мора ка Западу. 
Ми смо први филм који се бави овим питањем и сјајно је снимати 
Бонда који иде корак испред актуелне ситуације, умјесто да се 
бави старомодним интригама са Русима. Када сам се упознао 
са комплетном ситуацијом око Каспијског мора, отишао сам у 
Баку и помислио како је то једно невјероватно мјесто, па иако 
је тешко пронаћи кутак свијета кога нико досада није видио, 
увијек трагате за неконвеционалним локацијама, што значи 
да бирате Азербејџан умјесто плаже на Фиџију.“36 У једном 
другом интервјуу, Аптед потврђује своје виђење да мјеста као 
што су Турска и Азербејџан једноставно нису сигурна за људе 
који долазе са Запада, у овом случају, његову филмску екипу, 
иако је у Турској и Азербејџану провео тек непуних 10 дана: 
„Сматрао сам да ћу изложити глумце свакојакој врсти ризика, 
уколико сви заједно одемо у Турску. Имао сам осјећај да би 
сједили тамо попут зрелог сочног авокада, чекајући да нас 
неко убере. Било је веома незгодно, али је било потребно да 
се сниме стварне локације, тако да сам одлучио да у тишини 
одем са малом екипом сниматеља у Истанбул и снимам неких 
10 дана.“37

 Двије кључне теме које произлазе из цитираних 
интервјуа јесу политичка релевантност и значај географских 
локација филма. Потпуно неспутан књижевним наслијеђем 14 
Флемингових романа, сценарио филма Свијет није довољан 
обликован је савременим геополитичким комплексностима 
које се испољавају у виду одметничких држава, тероризма, 
нафтних резерви, медијских мрежа и залиха нуклеарног 
наоружања. На том трагу, Русија је приказана као потпуно 
изгубљен случај, што је у потпуности одговарало тадашњем 
економском и политичком стању у коме се Русија налазила. 
Бондови контакти и разговори са бившим КГБ-овим агентима, 
одметнутим руским генералима и руском мафијом, умјесто 
са руским владиним званичницима, иду у прилог оваквом 
приказу стања. Судећи по Аптедовим коментарима, савремене 
политичке теме, као што је питање приступа нафтним резервама 
36  Alan Jones, ’Interview with Michael Apted’, Cinefantastique, no. 31, Frederick S. Clarke, 
Forest Park 1999, 36-38.
37  Погледати Аптедов интервју у: Paul Mcleod, ’19-up for Apted’, Evening Standard, London 
Evening Standard, London 12 November 1999.
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из басена Каспијског мора, пренијете су на филмско платно на 
начин који одражава перцепцију и предрасуде западних влада 
и њихове гледалачке публике. Упечатљиво је да се у филму не 
приказује ни најмање присуство представника локалних власти 
у Азербејџану и Турској, док Бонд, готово без икаквог надзора 
и контроле од странe полицијских пограничних службеника, 
слободно лута широм централноазијске регије. По питању 
одабраних локација за филм Аптед је у својој изјави за интервју 
показао неискреност, јер се Бонд ни у филмовима сниманим 
током Хладног рата ниједанпут није нашао на Фиџију, и то не 
само зато што сценаристи нису могли да осмисле адекватан 
и вјеродостојан заплет који би укључивао неку мање важну 
регију свијета у периоду Хладног рата, већ просто из разлога 
што је избор других локација био јефтинији.

Филм Свијет није довољан, снимљен 1999. године, 
ослања се у великој мјери на тадашње актуелне политичке 
проблеме у руским, турским и евроамеричким безбједносним 
дебатама, иако у потпуности подрива постхладноратовску 
реалност односа моћи између глобалних суперсила, 
Сједињених Америчких Држава и Русије38, јер потенцира 
како Велика Британија и њен најбољи агент Џејмс Бонд воде 
главну ријеч на свјетској политичкој сцени. Ови проблеми 
су укључивали страх од нестабилне природе постсовјетских 
држава због неконтролисаног располагања нуклеарним 
наоружањем и питање неискориштености ресурса региона 
централне Азије које је било у уској вези са тобожњом бригом 
америчких предсједника Била Клинтона и Џорџа Буша Млађег 
за демократске процесе у такозваним „одметничким државама“ 
као што су Иран, Сјеверна Кореја и Ирак које представљају 
терористичку пријетњу за државе Запада. Нажалост, оваква 
врста негативног представљања поменутих земаља не јењава 
ни данас у оквиру западњачког оријенталистичког дискурса. У 
Турској су вођене дуготрајне и исцрпне дебате о геополитичком 
идентитету Турске након Хладног рата. С обзиром на све већу 
неизвјесност око будућег чланства Турске у Европској унији, 
а упркос чланству Турске у НАТО-у, бројни турски писци и 
интелектуалци су дошли до закључка да је данас потребно 

38  Детаљније видјети о постхладноратовским безбједносним дебатама у: Ian O. Lesser, 
Bridge or Barrier? Turkey and the West after the Cold War, Rand Corporation, Santa Monica 1992. 
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извршити преоријентацију турског геополитичког идентитета 
са правца европског ка централноазијском/црноморском 
контексту у свјетлу европског оклијевања да прихвати Турску у 
Европску унију. Филм Свијет није довољан (1999) не спомиње 
никакве турске акредитиве за приступање Европској унији. 
Умјесто тога, режисер филма Мајкл Аптед признаје да је 
филмска екипа била више него задовољна што је већина 
снимања обављена на импровизованим „централноазијским 
локацијама“ на југу Шпаније.39 На тај начин, серијал о Бонду 
задржава ту чудну мјешавину геополитичког реализма и 
националних фантазија Велике Британије у којима њен најбољи 
агент Џејмс Бонд поново спашава свијет без директне помоћи 
Сједињених Америчких Држава и осталих НАТО савезника.    

6. ЗАКЉУЧАК

У овом раду смо покушали да истражимо како анализа 
пројектованих елемената доминантног западњачког дискурса и 
популарне геополитике у Бондовим филмова може послужити 
да би се приказао одређени период културне историје Велике 
Британије у коме се суочавала, али и још увијек суочава 
са империјалним губицима и реалним губитком моћи на 
свјетској геополитичкој сцени од краја Другог свјетског рата, 
па све до данас. Филмови о Бонду представљају својеврстан 
културолошки феномен чија дуготрајна и ничим угасла 
популарност лежи у томе да они веома често рефлектују, 
иако на индиректан начин, британска настојања да се одржи 
империјалистичка илузија о Британији као суперсили у 
геополитичким условима који су је током Хладног рата, а и 
након његовог званичног окончања, реално гурнули у други 
ешалон држава које креирају геополитичку мапу свијета. 
Серијал о Бонду не само да је требао да омогући публици 
широм свијета да се диви подвизима британског супершпијуна 
Џејмса Бонда, већ је британски национални понос утјеловљен 
у лику агента 007 требао да одражава смијер будуће британске 
постколонијалне путање на глобалној геополитичкој сцени. 

39  За детаљнија разматрања о проблематичном односу Турске са Европском унијом 
погледати у: Kevin Robins and David Morley, Spaces of Identity, Routledge, London 1995, 98-100.
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Један од изазова за популарну геополитику требало би да 
буде преиспитивање и оспоравање уобичајених западњачких 
представа о мјестима у Бондовим филмовима, али и другим 
облицима јавног и умјетничког изражавања, због тога што 
предрасуде које владају у западњачком дискурсу подстичу и 
одржавају империјалистичке тенденције које несумњиво буде 
страхове од неоколонијализма на истим мјестима на планети која 
су стигматизована као спорна од стране арогантног западњачког 
естаблишмента, захваљујући филму као медију који у умовима 
публике брише границу између илузије и реалности. У томе 
би свакако требали да помогну будући нараштаји филмских 
критичара који би, незатровани оваквом врстом доминантног 
западњачког дискурса и без ниподаштавајуће карактеризације 
појединих филмских локалитета као „посљедњих рупчага на 
свијету“, указали публици на потребу објективног сагледавања 
филмова који имају моћ да суптилно и перфидно креирају 
погледе западног мњења као што то чине филмови о Џејмсу 
Бонду.
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Mladen Radulović

JAMES BOND AND STEREOTYPES OF BALKANISM IN 
A LIGHT OF POPULAR GEOPOLITICS

Resume

In this paper we will explore what kind of geopoliti-
cal and post-imperialist significance for Great Britain 
has a fictional character of code-named agent 007 and 
British spy, James Bond, created by Ian Fleming. By 
focusing on two films from the James Bond series, 
From Russia with Love (1963) and The World Is Not 
Enough (1999), we will try to demonstrate how the 
productions of these films have not only created an 
imaginary idea that confronts the indisputable attenu-
ation of the British international influence after World 
War II, but also undermined an image of binary Cold 
War politics and its consequences. Actual filming 
locations in Turkey and Central Asia will also be an 
important element in the representative process of the 
aforementioned films. Namely, Turkey, as a member 
of the NATO alliance, was a key factor in suppressing 
the geopolitical influence of the Soviet Union during 
the Cold War. However, the recent role of Turkey in 
the resistance to Russia’s geopolitical influence has 
become highly questionable given the differences in 
the official viewpoints of Washington and Ankara 
regarding the Kurdish minority in Turkey, especially 
if we take into consideration current joint projects of 
Russia and Turkey on the construction of gas systems 
through the Black Sea. On the other hand, unexploited 
oil fields in the Caspian Sea have become an extremely 
important geostrategic issue in the post-Cold War peri-
od, which reached its climax in the recent times when 
secret agreements on oil exploitation from the basin of 
Caspian Sea have been revealed, agreements which the 
current President of Kazakhstan, Nursultan Nazarba-
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yev, signed with American petrol companies. We will 
try to illustrate how the aforementioned screen adapta-
tions, together with Fleming’s novel From Russia with 
Love (1957), contribute to the revival of established 
colonial and European stereotypes about the Balkans 
as a region characterized by violence and instability 
that causes a feeling of claustrophobia for all civilized 
Europeans such as James Bond who find themselves 
in this region of Europe and in the areas of the world 
that are perceived as similar to such representations of 
the Balkans. According to such perception, countries 
like Turkey and Azerbaijan have been represented in 
two ways: either as security and valuable resources 
that the West, embodied in the image of Great Britain 
and the United States, should and have to control and 
exploit, or as places susceptible to infiltrations and 
intrigues caused by Russian malignant influence. In 
this paper, we will pay special attention to these types 
of characterization, as recent studies in the field of film 
studies and popular geopolitics have shown that ficti-
tious references, created by the design and modeling 
of imaginary characters such as James Bond, play an 
important role in the cultural reproduction of events on 
the world’s geopolitical scene. In this paper, we will 
pay special attention to these types of characterization 
of place, since the recent studies in the field of film 
studies and popular geopolitics have shown that fiction-
al references, created through inventing and modeling 
of imaginary characters such as James Bond, play an 
important role in the cultural reproduction of events 
on the world’s geopolitical scene.

Keywords: geopolitics, James Bond, Cold War, film, 
intelligence services, Great Britain, the Balkans, 
stereotypes, oil reserves, Central Asia.40

*  Овај рад је примљен 29. јула 2019, а прихваћен за штампу на састанку редакције 1. 
октобра 2019.
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