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Гастарбајтер као филмски лик. 
Феномен југословенске економске емиграције у 

играним филмовима и серијама 70-их и 80-их година*

Апстракт: Чланак је базиран на истраживању приступа фе-
номену економске емиграције из Југославије у играним фил-
мовима и серијама снимљеним седамдесетих и осамдесетих 
година. Посебна пажња посвећена је начину на који је југосло-
венска филмска индустрија конструисала лик гастарбајтера 
и како су на платну и екрану приказани кључни проблеми 
гастарбајтерског живота. Истраживање је засновано на хипо-
тези да филмска уметност рефлектује не само индивидуалне 
ставове аутора већ и шире јавности, што објашњава потребу 
анализе овакве врсте извора. 

Кључне речи: гастарбајтери, Југославија, емиграција, филм, 
серија

Политичка превирања у Југославији 60-их година била су праћена 
и успоравањем њеног привредног развоја, чије су се последице посебно 
уочавале на југословенском тржишту рада. Привредни развој све теже је 
издржавао снажан демографски притисак. Успоравање привредног раста 
поклопило се са снажним популационим бумом. За нешто више од две де-
ценије, у периоду од 1948. до 1971, број Југословена се увећао за готово 
пет милиона (са 15,8 милиона 1948. на 20,5 милиона 1971. године). Осим 
тога, у наведеном периоду готово је удвостручен удео непољопривредног 
становништва у укупној популацији социјалистичке Југославије.1

*  Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско наслеђе 
и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

1 Branko Petranović i Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918–1988. Tematska zbirka dokumenata, 
(Beograd, 1988), 1195–1200.
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У документу Радне групе Савета Извршног већа Сабора СР Хрватске 
за односе са иностранством под насловом „Запошљавање наших грађана у 
иноземству“, из 1970, велики талас економски мотивисаног емигрирања из 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, започет 60-их година 
доведен је у везу са притиском на југословенско тржиште рада после при-
вредне реформе из 1965. године. Са друге стране указано је и на велике пот-
ребе снажних западноевропских економија, где је и био запослен највећи део 
југословенских гастарбајтера, за допунским изворима радне снаге: „Послије 
Другог свјетског рата, од 1950. године, због снажног развоја привреде запад-
но-европских земаља јављају се и потребе за страном радном снагом. У после-
ратна миграциона кретања наша земља укључује се послије 1960. године. За-
пошљавање наших грађана у иноземству у тим годинама карактеристика је 
традиционалних миграционих подручја Хрватске, Босне и Херцеговине и Сло-
веније. До знатног повећања долази тек послије мјера привредне и друштве-
не реформе, тако да 1965. и 1966. године та појава захваћа подручје цијеле ре-
публике (СР Хрватске – П. Д.), а постепено се шири и на подручје цијеле земље 
(СФРЈ – П. Д.). У 1969. години у укупним европским миграцијама рада грађани 
СФРЈ учествују са 6%, али и са тенденцијом пораста. Одлазак наших грађана 
на привремени рад у иноземство није нека изузетна појава. Отвореност наше 
земље, прије свега привреде која претпоставља све слободније кретање роба, 
капитала, укључивање у свјетско тржиште – значи и слободније кретање рад-
не снаге. (...) Притисак на запослење у земљи растао је са дјеловањем мјера 
привредне реформе, а временски се поклопио са улажењем изузетно великих 
скупина младих људи у радну доб.“2

Ипак, незапосленост није била једини разлог економског еми-
грирања из Југославије шездесетих и седамдесетих година прошлог века. 
Потрага за вишим животним стандардом, односно за већом зарадом пред-
стављала је такође значајан мотив. У поменутом документу Радне групе 
Савета Извршног већа Сабора СР Хрватске за односе са иностранством на-
ведени су резултати истраживања који сугеришу да је жеља за већом за-
радом била примарни мотив економског исељавања: „Предвиђени пораст 
запослености ни у средњерочном плану од 1971–1975. године не осигурава 
запослење у земљи свим категоријама радно-способног становништва, које 
ће вршити притисак на запослење у друштвеном сектору привреде. Исти-
на, за највећи број радника то није основни разлог одласка на привремени 
рад у иноземству. Досадашња истраживања, а посебно кретања у 1969. год. 
и 1970. год. указују да је основни мотив при доношењу одлуке о привреме-
ном запошљавању у иноземству економске природе, могућност веће зараде, 
а тек на другом мјесту да је разлог што нису имали запослења у земљи.“3

2 Архив Југославије (АЈ), Социјалистички савез радног народа Југославије – ССРН 
(142) – 475, Радна група Савјета Извршног вијећа Сабора за односе са иноземством, 
Запошљавање наших грађана у иноземству, Загреб, мај 1970. 

3 Исто. Према Милени Приморац, потрага за већом зарадом није била једини покретачки 
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Потврду изнетих оцена о мотивима економског емигрирања из со-
цијалистичке Југославије добијамо и из прве руке. У истраживању Драгане 
Антонијевић, Ане Банић Грубишић и Марије Крстић, једна од интервјуисаних 
гастарбајтерки овако је описала разлог свог одласка у иностранство: „Била су 
тешка времена. Било је имовине, али ето била је стара кућа. Стамбени простор, 
све је то било скучено. Све то за бољи живот, да створиш кућу није било довољ-
но. Нисмо били гладни, голи, али за друго није било. Силом прилике се морало.“4

 Врхунац таласа економског емигрирања из Југославије достиг-
нут је почетком седамдесетих година, после чега се број Југословена на 
„привременом раду у иностранству“ благо смањио. Док је 1973, према 
југословенским подацима, у иностранству био запослен 1,1 милион југо-
словенских држављана, четири године касније број југословенских радни-
ка у иностранству био је за 200.000 мањи (825.000). Велики број југосло-
венских гастарбајтера имигрирао је у земље Западне Европе. Убедљиво 
највећи број југословенских држављана населио се у Савезној Републици 
Немачкој (1977. године 350.000) и Аустрији (1977. године 120.000). Вели-
ке заједнице југословенских гастарбајтера формиране су и у Француској, 
Швајцарској и Шведској.5

Југословенски грађани на привременом раду у иностранству 1964–1977.6

фактор ондашњих емиграционих токова. Она подвлачи постојање „изразитих 
емиграционих подручја“ за које је карактеристична висока стопа незапослености. На тој 
чињеници Приморац базира тезу о снажној улози високе незапослености у подстицању 
емиграционих процеса. Milena Primorac, Strani radnici. Sociološki aspekti privremene 
ekonomske emigracije, (Beograd, 1980), 50.

4 Dragana Antonijević, Ana Banić Grubišić i Marija Krstić, „Gastarbajteri – iz svog ugla. Kazivanja 
o životu i socio-ekonomskom položaju gastarbajtera“, Etnoantropološki problemi 4 (2011), 
1035–1054.

5 АЈ, 142-740, Савезни комитет за рад и запошљавање, Извештај о остваривању политике 
запошљавања у иностранству и постепеног враћања југословенских грађана са 
привременог рада из иностранства у 1977. години (Аналитичко документациона 
основа), Београд, март 1978. 

6 Исто. 
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Велики талас економског емигрирања из социјалистичке Југославије 
није представљао само значајан економски феномен већ је истовремено био 
и осетљива политичка појава. Одлазак великог броја Југословена умањио је 
притисак на југословенском тржишту рада. Осим тога, девизне дознаке га-
старбајтера су за Југославију представљале значајан финансијски извор. 
Поли тичка проблематика гастарбајтерске емиграције проистицала је из чи-
њенице да се стотине хиљада Југословена „преко ноћи“ обрело у земљама 
супротног идеолошког табора, у којима је већ деловала снажна политичка 
емиграција, што је узнемиравало југословенски режим и изискивало „буд-
ност“ институција задужених за безбедност социјалистичког поретка.7

Феномен гастарбајтерске емиграције није, међутим, заокупљао 
само пажњу ондашњег режима већ и целокупне југословенске јавности. 
Проблем није игнорисала ни југословенска филмска индустрија. Отуда је 
тема економске емиграције била често екранизована, а имагинарни гас-
тарбајтери били упечатљиве главне или споредне фигуре бројних филмо-
ва и серија југословенске продукције. Зачетке занимања југословенских 
филмаџија за тему економске емиграције примећујемо у раној фази масо-
вног одласка на „привремени рад у иностранству“. У пионирске подухвате 
екранизовања гастарбајтерске проблематике убрајамо документарце Кр-
сте Папића Halo München (1967) i Специјални влакови (1972), као и играни 
филм Милутуна Косовца Сунце туђег неба из 1968. године.8

Представе о гастарбајтерском богатству

У појединим филмовима и серијама снимљеним у Југославији седам-
десетих и осамдесетих година наглашавано је богатство гастарбајтера. Богати 
гастарбајтери су елегантно обучени и радо показују своју финансијску моћ, коју 
демонстрирају и поклонима својим рођацима и пријатељима у Југославији. Кли-
шеизираном представом богатог гастарбајтера доминира мерцедес, који је, како 
примећује Владимир Ивановић, „у гастарбајтерској свести представљао симбол 
новостеченог благостања“.9 Мерцедес је некад купљен, а некад рентиран. У сва-
ком случају он је ту и јасно подвлачи богатство успешног гастарбајтера. 

7 Опширније о проблематици економске емиграције из социјалистичке Југославије 
видети у: Vladimir Ivanović, Geburtstag pišeš normalno: jugoslovenski gastarbajteri u SR 
Nemačkoj i Austriji : 1965–1973, (Beograd, 2012); Othmar Nikola Haberl, Die Abwanderung von 
Arbeitskräften aus Jugoslawien, (München, 1978); Владимир Ивановић, „Брантова источна 
политика и југословенска економска емиграција у СР Немачкој“, 1968 – четрдесет 
година после, ур. Радмила Радић, (Београд, 2008), 275–292; Слободан Селинић, 
„Економска емиграција из Југославије шездесетих година XX века“, 1968 – четрдесет 
година после, ур. Радмила Радић, (Београд, 2008), 549–573; Ivana Dobrivojević, „U potrazi 
za blagostanjem: odlazak jugoslovenskih državljana na rad u zemlje zapadne Evrope 1960–
1977“, Istorija 20. veka 2 (2007): 89–100. 

8 Ivanović, n. d., 309–311.
9 Исто, 312. 
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Боб је један од протагониста познате телевизијске серије Алексан-
дра Ђорђевића (по сценарију Синише Павића и Љиљане Павић) Врућ ветар, 
из 1980. године. Боб (кога игра Бора Тодоровић) потиче из малог места у 
јужној Србији, а на високој нози живи у Франкфурту. Он није типичан га-
старбајтер, који ради на „бауштели“, већ преварант и плејбој, који у Немачкој 
живи на рачун имућних старијих жена – комична верзија Шлесинџеровог 
Поноћног каубоја. У трећој епизоди серије Боб на кратко долази у свој зави-
чај, где наговара свог познаника Шурду (Љубиша Самарџић) да емигрира. 
Елегантни Боб долази у великом стилу, наравно мерцедесом. Разбацује се 
новцем, изазивајући дивљење својих земљака. Бобово богатство чини се још 
упадљивијим у контрасту са руинираном кафаном у којој разговара са Шур-
дом. Шурда и сам одлучује да емигрира и одлази код Боба у Франкфурт. Тако 
добијамо прилику да Боба видимо и у његовом франкфуртском амбијенту. 
Сазнајемо да он живи у луксузном двоетажном стану који, истина, није ње-
гов, већ његове љубавнице, зубарке, која такође потиче из Србије.10

Вукица (игра је Цвијета Месић) је гастарбајтерка из филма Дејана 
Караклајића, Љубавни живот Будимира Трајковића, из 1977. године. Из 
Швајцарске долази у Београд у посету сестри и њеној породици. Попут Боба, 
и њена појава сугерише њено солидно имовно стање. Вукица носи бунду и 
вози мерцедес. Својим рођацима доноси поклоне.11 Богатог гастарбајтера 
срећемо и у трећој и четвртој епизоди серије Здравка Шотре Приче из ради-
онице, из 1981. године. Милорад Станковић долази у малу београдску ради-
оницу да сервисира свој ауто – наравно мерцедес. Станковић је етаблирани 
гастарбајтер из Западне Немачке. Он је потпуно интегрисан. Има немачко 
држављанство и ожењен је Немицом. По сопственом признању, у Немачку је 
„отишао у опанцима“, па затим постао фабрикант. Станковић се пред власни-
ком радионице нападно хвалио својим богатством, показујући му фотогра-
фије своје фабрике и својих некретнина у Немачкој. У четвртој епизоди При-
ча из радионице појављује се још један гастарбајтер. Он је слабијег имовног 
стања од Милорада Станковића, али такође вози мерцедес. Његова прича 
најбоље открива значај мердецеса као гастарбајтерског статусног симбола. 
Он признаје да у Југославију није долазио све док није купио ауто: „Нисам 
хтео да дођем, док га нисам купио. Срамота ме бре да дођем без оваки паун... 
Возио сам га кроз цео срез. Док га сви нису видели“.12

Моторизоване гастарбајтере срећемо и у другим филмовима и се-
ријама. Жика Павловић (Драгомир Бојанић-Гидра) је главни јунак серија-
ла Зорана Чалића Луде године. Жика је гастарбајтер-повратник из Немач-
ке. Вози мерцедес.13 Баш као и Бора из филма Милана Јелића Мој тата на 
одређено време, снимљеног 1982. године. Бора је у Немачкој стекао велики 

10 Врућ ветар (1980).
11 Љубавни живот Будимира Трајковића (1977).
12 Приче из радионице (1981).
13 Луде године (1977–1992).
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капитал и жели да инвестира свој новац у Југославији. Бора, кога у филму 
тумачи Борис Дворник, елегантно је обучен и вози мерцедес.14 Један од глав-
них јунака филма Срђана Карановића Јагоде у грлу, меланхоличног епилога 
серије Грлом у јагоде, јесте Мики (Мики Манојловић), успешни гастарбајтер 
из Швајцарске. У Београд долази на кратко, ради прославе годишњице ма-
туре. Он у Београд долази авионом, али клише није изостао ни овог пута. На 
аеродрому Мики рентира мерцедес, након што је претходно одбио Опелово 
и Ситроеново возило.15 Мерцедес се као гастарбајтерски статусни симбол 
појављује и у филму Горана Гајића из 1991. године Видео јела зелен бор. Радо-
ван, гастарбајтер у Немачкој, кога у филму тумачи Александар Берчек, хвали 
се родбини у Србији новим мерцедесом: „Није да се хвалим, али ово је најно-
вији модел. Купили га само ја и пословођа. А и он је исто Југовић“.16

Слика 1: Вукица долази у Београд (Љубавни живот Будимира Трајковића)

Слика 2: Боб у кафани у Србији (Врућ ветар)

14 Мој тата на одређено време (1982).
15 Јагоде у грлу (1985).
16 Видео јела зелен бор (1991).
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Представе Југословена о богатству њихових земљака на привре-
меном раду у иностранству које срећемо у југословенским филмовима и 
серијама из седамдесетих и осамдесетих година нису биле у потпуности 
неосноване. Извори показују да су зараде југословенских гастарбајтера у 
Савезној Републици Немачкој, где је, како је већ наведено, био запослен 
највећи број југословенских печалбара, биле око три пута веће од зарада 
њихових колега у Југославији. Према подацима за 1968, југословенски рад-
ници у Савезној Републици Немачкој су месечно (за редовно радно вре-
ме) просечно зарађивали 820 немачких марака бруто. Умањена за порезе 
и доприносе (око 24%) месечна (за редовно радно време) нето зарада Ју-
гословена на привременом раду у Савезној Републици Немачкој износи-
ла је око 630 немачких марака, односно око 2.000 југословенских динара. 
Просечна месечна нето зарада југословенских радника је 1968. године 
износила је око 710 динара. Према југословенским проценама, трошкови 
југословенских радника у Савезној Републици Немачкој за стан и храну из-
носили су око 300 немачких марака месечно, што је значило да је просечни 
југословенски гастарбајтер у СР Немачкој био у могућности да од својих 
редовних месечних примања уштеди око 300 немачких марака. Осим тога, 
примања на основу прековременог рада повећавала су могућност уште-
де. Солидан финансијски потенцијал југословенских гастарбајтера већ на 
самом почетку таласа економског емигрирања из Југославије потврђују и 
немачки подаци према којима су од 1964. до 1969. године југословенски 
радници запослени у СР Немачкој у Југославију „упумпали“ 1,365 милијар-
ди немачких марака.17

Овоме треба додати да је на представе о великом богатству га-
стар бајтера утицала и чињеница да је велики део њих потицао из 
неразвијених подручја Југославије, па је њихово имовно стање у очима си-
ромашних земљака у завичају свакако изгледало још импресивније него 
што је реално било. Осим тога, и сами гастарбајтери су, приликом посета 
Југославији, водили рачуна да се представе успешнијим него што реално 
јесу, па је и то допринело стварању мита о бајковитом богатству Југослове-
на на привременом раду у иностранству. Пример оваквог саморе кламирања 
југословенских гастарбајтера је већ поменути клијент Животине радио-
нице, из четврте епизоде Прича из радионице, који није желео да дође у 
Југославију све док није купио ауто (мерцедес).18 Још драстичнији је случај 
Мата Перковића (Фабијан Шоваговић) из филма Богдана Жижића Не на-
гињи се ван (1977) који у своје село долази мерцедесом. На крају филма 
сазнајемо да је ауто био рентиран: „Ништа оно није било моје... Ништа ја 
немам“, признаје Мате на самрти.19

17 AЈ, 142-475, Савезни савет за рад/Стручна служба, Неки елементи политике запошља-
вања у иностранству, Београд, новембар 1970. 

18 Приче из радионице (1981).
19 Не нагињи се ван (1977).
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Дознаке југословенских радника у СР Немачкој 1964–1969. (у милионима DM)20

Гастарбајтер – објекат подсмеха

Подсмевање гастарбајтерима је чест сегмент ове проблематике у 
југословенској кинематографији 70-их и 80-их година. Југословени на при-
временом раду у иностранству су често приказивани као особе нерафини-
саних манира и испотпросечног образовања. Приметно је да је у југосло-
венским филмовима и серијама као помоћно средство у осликавању ли-
кова таквих гастарбајтера коришћен језик. Они углавном говоре простим 
и вулгарним језиком, зачињеним примесама наречја свог завичаја. Етаб-
лирање стереотипа о необразованом гастарбајтеру базирано је на реалној 
образовној структури гастарбајтерске популације, у којој је тек незнатна 
мањина имала високо образовање. Према подацима из средине 1970. го-
дине, међу радницима на привременом раду у иностранству који су за-
послење пронашли посредством југословененске службе за запошљање 
само 2% имало је средње, више или високо образовање.21

Најпопуларнији лик „сировог“ гастарбајтера у југословенском фил-
му био је Жика Павловић (Драгомир Бојанић-Гидра), главни херој већ по-
менутог серијала Зорана Чалића. У сцени посете Павловића родитељима 
девојке његовог сина подвучен је контраст између Жике и његових кул-
тивисаних саговорника. Жикин речник је вулгаран, а вокабулар комично 
непрецизан у покушају да подигне регистар на ниво својих домаћина. При 
том Жика не примећује да је оставио лош утисак.22

20 АЈ, 142-475, Савезни савет за рад/Стручна служба, Неки елементи политике запошља-
вања у иностранству, Београд, новембар 1970. 

21 Исто.
22 Дошло доба да се љубав проба (1980); Ivanović, n. d., 311–312.
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Лик тетка Вукице из филма Љубавни живот Будимира Трајковића 
такође изазива подсмех. Вукица је уображена и покушава да игра улогу 
светске даме. Посета породици њене сестре у Београду открива, међутим, 
шупљине у њеној едукацији. Вукица се, наиме, укључује у породичну рас-
праву у вези са пресељењем своје сестре у Ирак, при чему се испоставља да 
она мисли да је Ирак афричка земља. На крају, Вукица се враћа на свој реал-
ни статус. Изненада излази из своје монденске роле и одлучује да остане у 
Југославији. Удаје се за Милорада, шофера ГСП-а из Сремчице, који машта о 
каријери у пољопривреди.23

Неуке гастарбајтере проналазимо и у филму Горана Паскаљевића 
Чувар плаже у зимском периоду, из 1976. године. У завршној сцени филма, 
у купеу воза којим група југословенских радника креће у Шведску, један од 
њих (глуми га Владан Живковић) забавља сапутнике својим перцепцијама 
Швеђанки („То не мо’ш нигде да нађеш“), које су, како каже, и један од разло-
га због којих иде у Шведску.24 Сличан лик гастарбајтера је и клијент мајстора 
Животе из четврте епизоде Прича из радионице. Аутор серије овог според-
ног хероја излаже подсмеху, не само публике већ и самог мајстора. Његов 
статус открива, поред начина говора, и неукусно одабрана гардероба.25

Слика 3: Гастарбајтер из Немачке у Животиној радионици (Приче из радионице) 

23 Љубавни живот Будимира Трајковића (1977).
24 Чувар плаже у зимском периоду (1976).
25 Приче из радионице (1981).



184

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2015.

Слика 4: Југословенски радници одлазе у Шведску (Чувар плаже у зимском периоду) 

Друга страна медаље

Негативне стране емиграције проблематизоване су у више југосло-
венских филмова и серија снимљених седамдесетих и осамдесетих годи-
на. Кроз приказ суморног амбијента у којем живе и негативних искустава 
имагинарних гастарбајтера, југословенска кинаматографија дала је своје 
виђење наличја бајковитих представа о њиховом богатству. Јунаци ових 
мрачних прича не успевају да реализују оне циљеве који су их одвели у 
иностранство и нису срећни. За оне срећније епилог је повратак у земљу. 
За оне мање срећне прича се завршава трагичним крајем у иностранству. 
Чак ни остварено богатство није гарант среће. Муштерија мајстора Жи-
воте из серије Приче из радионице, Милорад Станковић (Марко Николић), 
остварио је пословне циљеве у Немачкој. Ипак, он није срећан и јада се Жи-
воти због неостварених породичних амбиција.26 Специфичне фрустрације 
испољава и Мики из Карановићевог филма Јагоде у грлу. На крају филма 
Мики је на поду. И буквално.27

Одлазак у емиграцију често је цепао југословенске породице, тако 
што су један или оба родитеља одлазила у иностранство а децу остављала у 
Југославији. У поменутом документу Радне групе Савета ИВ Сабора СР Хрват-
ске за односе са иностранством наводи се пример општине Чаковец, у којој је 

26 Исто.
27 Јагоде у грлу (1985).



Петар ДРАГИШИЋ

185

Гастарбајтер као филмски лик. феномен јуГословенске  
економске емиГрације у иГраним филмовима  

и серијама 70-их и 80-их Година

регистровано чак 1.600 деце чија су оба родитеља била на раду у иностран-
ству. У документу су сумирани и проблеми проистекли из одвојеног одра-
стања деце од родитеља-гастарбајтера: „Та дјеца у већини случајева налазе се 
код ближњих или даљних рођака, неки су код сусједа, а има доста оних који 
сами кухају и сами се брину о свом образовању и одгоју. Иако већина роди-
теља посјећује често дјецу, дио ријеђе, има и таквих који уопће не воде бригу 
о својој дјеци. Не пише, нити их посјећује, а нити шаље средства за њихово 
уздржавање. На исте појаве указују и анкете у неким загребачким школама.“28

Овај негативни аспект гастарбајтеског живота налазимо у филму Јо-
вана Ранчића Маховина на асфалту (1983). На родитељском састанку у јед-
ној сеоској школи у Србији родитеља заправо и нема. Они су у иностранству, 
а њих на родитељском састанку одмењују бабе и деде. У обраћању „вршио-
цима дужности“ родитеља сеоски учитељ (игра га Радош Бајић) критикује 
родитеље-гастарбајтере: „Деца о којој ви бринете нису показала најбоље ре-
зултате. То знате и сами. Ипак, вама ту не могу ништа да замерим. Ви чини-
те оно што можете. Међутим, веома много бих имао да пребацим њиховим 
родитељима. Пазите, ја не желим да вас повредим, али они су морали добро 
да размисле пре него што су одлучили да оду, а вама децу оставе на чување. 
Овако, невољу имамо и ви, а и ја“. Критику на рачун родитеља на привреме-
ном раду у иностранству износе и бабе и деде: „Ко нас пита. Млади само од-
луче, утрапе нам ону своју нејач и оду (…) Пишу писма, шаљу пакете, покоји 
и новац. Саберу мало пара, па купе ауто и зидају куће.“29

Тамна страна југословенске емиграције је и извоз криминала у За-
падну Европу. У филму Не нагињи се ван видимо Југословене умешане у 
различите илегалне активности: рад на црно, џепарање, проституција. Још 
експлицитнији приказ југословенске емиграције „с оне стране закона“ про-
налазимо у филму Александра Бошковића Последњи круг у Монци (1989), у 
коме је кроз причу о маргиналном београдском криминалцу Уркету (Драган 
Николић), који после бекства из затвора у Југославији илегално прелази у 
Италију, испричана и прича о југословенском криминалном миљеу у Италији. 
Урке аванзује у тамошњем подземљу, а филм се завршава његовом смрћу на 
трци формуле 1 у Монци.30 Југословенске власти су биле свесне таквих про-
блема, па је Савезни секретаријат за унутрашње послове још у почетној фази 
великог емиграционог таласа из Југославије указивао на потребу превенције, 
односно својеврсних припрема радника за одлазак у иностранство.31

28 АЈ, 142-475, Радна група Савјета Извршног вијећа Сабора за односе са иноземством, За-
пошљавање наших грађана у иноземству, Загреб, мај 1970. 

29 Маховина на асфалту (1983).
30 Последњи круг у Монци (1989).
31 АЈ, Савезно извршно веће (130), 559-926, Савезни секретаријат за унутрашње послове, 

Информација о неким проблемима боравка наших грађана у иностранству, 21. 11. 1968; 
АЈ, 130-559-926, Савезни секретаријат за унутрашње послове, Информација о односу и 
мерама иностраних органа власти према нашим грађанима који бораве у иностранству 
и о злоупотребама са југословенским путним исправама, јун 1970.
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У филмовима Богдана Жижића Не нагињи се ван и Александра Пе-
тковића Тамо и натраг (из 1978) видимо бедне услове у којима живе ју-
гословенски радници и њихове породице у Франкфурту и Паризу. Лоши 
станови и тешки послови су представљени као реалност гастарбајтерског 
живота. Новопридошлом гастарбајтеру Жики (кога тумачи Душан Ја-
нићијевић), главном протагонисти филма Тамо и натраг, његов већ „етаб-
лирани“ земљак у Француској (Бата Стојковић) открива које му је место 
у новом амбијенту: „Ти си овде странац и господин не можеш да будеш“.32

Немогућност емигранта да остваре своје амбициозне печалбарске 
снове доводи до фрустрација и разочарања. У филму Не нагињи се ван, Мате 
на самрти метафорички говори о мотиву који га је одвео у емиграцију: „Хтео 
сам да јашем белог коња“.33 Сличне циљеве имају и Филип (дебитантска уло-
га Иве Грегуревића) из истог филма, Шурда у серији Врућ ветар, као и Жика 
у филму Тамо и натраг. Шурдин циљ је уопштен и амбициозан: „Дошао сам 
да постанем неко и нешто“. Убрзо следе разочарања. Шурда, који је у Југо-
славији радио као фризер, налази посао фризера и у Немачкој. Али за псе. 
Он посао сматра понижавајућим, као и остале послове које му Боб налази.34

Филипове илузије разбијене су, одмах по доласку Немачку, када 
је угледао обешену девојку у јефтином франкфуртском хотелу у коме је 
одсео. На сличан „пријем“ наишли су и Жика и његова породица (Тамо и 
натраг). Тек што је дошао, присуствовао је тучи југословенских емигра-
ната са француском полицијом која је покушала да исели гастарбајтере из 
објекта у коме су живели. То није било једино Жикино негативно искуство 
у Паризу будући да је убрзо постао жртва преваре сународника са дужим 
емирантским „стажом“.35

Слика 5: Филип стиже у Франкфурт (Не нагињи се ван)

32 Тамо и натраг (1978).
33 Не нагињи се ван (1977).
34 Врућ ветар (1980).
35 Тамо и натраг (1978).
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За разочаране гастарбајтере логичан излаз је повратак у Југосла-
вију. И Шурда и Филип одлучују да се врате. На крају Шурдине немачке 
авантуре Боб му сумира бруталну реалност гастарбајтерског живота. На 
Шурдину опаску да је у Немачку дошао да постане „неко и нешто“, Боб од-
говара: „Е то пријатељу може, ал’ само доле (у Југославији – П. Д.). Ја кад 
хоћу да будем неко и нешто ја отпутујем доле. Да се покажем. Шта ти овде 
и вреди да будеш неко и нешто ако те не виде сви наши.“ Шурда на крају 
симболично спаљује цедуље, добијене од Боба, са адресама несуђених по-
слодаваца.36 Филип и Шурда су успели да се врате. Жика (Тамо и натраг) 
и Мате Перковић (Не нагињи се ван) нису били те среће. На крају филмова 
обојица умиру. Жика у Француској, а Мате у Немачкој.37

Често стављање акцента на „другу страну медаље“ у третману га-
старабајтерске проблематике, као и исмевање гастарбајтера у југословен-
ским играним филмовима и серијама седамдесетих и осамдесетих година 
показује прилично негативан став југословенске кинематографије о фено-
мену југословенске економске емиграције. Чак и ретки финансијски оства-
рени гастарбајтери приказани су као губитници на ширем плану. Хипотеза 
да филм открива дух епохе, а не само ставове творца, довољан је разлог 
да се производи филмске уметности третирају као релевантан историјски 
извор. Ако, дакле, играни филм посматрамо као продукт ширег друштве-
ног контекста, онда и критички став југословенских филмаџија према ра-
зличитим аспектима тада актуелног економски мотивисаног емигрирања 
из социјалистичке Југославије можемо разумети и као тадашњи став бар 
једног дела јавности према феномену гастарбајтерске емиграције. 
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Summary
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Institute for Recent History of Serbia

Guest Worker as a Film Character.
Phenomenon of the Yugoslav Economic Emigration  

in Feature Films and Television Series in the 1970s and 1980s

Abstract: The paper researches the attitude Yugoslav feature 
films and television series had towards the phenomenon of 
economic emigrants from Yugoslavia for the period 1970–
1980. Special attention was paid to the way the Yugoslav film 
industry constructed the character of the guest worker and 
how the key problems of the guest worker’s life were depicted 
on film and in television series. The research is based on the 
hypothesis that film reflects not only the personal stance of 
its author but also the stance of the general public which 
justifies the need for this kind of sources to be analyzed. 

Key words: guest workers (gastarbeiter), Yugoslavia, emigration, 
film, series

Hundreds of thousands of Yugoslavs emigrated to the West seeking 
employment and a higher standard of living in the 1960s and 1970s. Large-
scale economic emigration reached its peak in the first half of the seventies 
when more than one million Yugoslav citizens worked abroad. Undoubtedly, the 
largest number of them found employment in the Federal Republic of Germany. 
Large communities of Yugoslav economic emigrants were also established in 
Austria, France, Switzerland and Sweden.

 The intensity of economic emigration from socialist Yugoslavia forced 
the government to pay great attention to this demographic, economic and 
political phenomenon. However, emigration of guest workers was not only 
an issue the government and the Communist Party institutions dealt with. 
Numerous Yugoslav feature films and television series dealt with this issue and 
it became the central or minor theme of films.

 The paper presents the results of a research on how the issue of guest 
workers was treated in Yugoslav feature films and television series in the 1970s 
and 1980s. The research based on the analyses of films and series showed that 
the dominant depiction of the Yugoslav guest workers was a negative one. Guest 
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workers in these films and series were often ridiculed and different negative 
aspects of life of the Yugoslavs “temporarily employed abroad” were presented. 
If we see the feature film as a product of a broader social context, then the 
critical attitude taken by the Yugoslav film makers towards different aspects of 
the then relevant economically motivated emigration from socialist Yugoslavia 
can be seen to reflect the attitude of at least a part of the public towards the 
phenomenon. 


