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УнУ ТАР њИ ПЕЈ ЗАж

Сад смо без бри жни, ла ки и не жни, 
По ми сли мо: ка ко су ти хи, снежни 
вр хо ви Ура ла.

Су ма тра, Цр њан ски

Ко пач ки рит, пре зре ло ле то: ча мац бе шум но кли
зи кроз ло квањ, са ко га ска чу жа бе, из ме ђу др ве ћа у 
ру кав цу, по ред чо по ра ди вљих сви ња… на о ру жа ни чу
ва ри ло ви шта у зе ле ним уни фор ма ма – пи штољ и нож, 
кри во лов ци са нај мо дер ни јом опре мом… У ру ку спу
ште ну у во ду уда ра ју ри бе, ри бо лов је за бра њен због 
ри ту а ла: ри ка је ле на. Ри бо кра ди це – ме шта ни ве сла ју 
ру ка ма, ра зап ну мре же и при та је се у мо чва ри. Ло во
стај кр ше и кор мо ра ни – у Ки ни сам слу шао и гле дао 
на фил му ка ко им ста вља ју пр сте ње на врат да не про
гу та ју улов… на па да ју нас ја та ко ма ра ца упр кос ла
ста ви ца ма ко је их про го не. Ста ни ште де се ти не хи ља да 
пти ца, сто ти не вр ста се ода зи ва, све ле ти… Кроз гла ву, 
по пут на мет ну те ме ло ди је од је ку је за вр шна ре че ни ца: 
не ма смр ти, има се о ба. И упор но ис ку ство: има се о ба, 
али бо га ми има и смр ти.

на за чуд ном ме сту, са сво ја два дру га, ка мер ма
ном и тон ским сни ма те љем, ула зим у за чу дан по ду
хват – сни ма ње Фил ма о фил му: Се о бе.
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Би тан тре ну так европ ског фил ма: Алек сан дар 
Пе тро вић, на кон пет на ест го ди на из би ва ња из зе мље и 
про фе си је, до слов но и у ћу та њу, да је ха ри зма ти чан 
знак и ка мер ман усме ра ва ка ме ру по пут оруж ја, у 
објек ти ву као на ни ша ну: нај ску по це ни ја ди вљач – глу
мац у ак ци ји; ка ме ра бе шум но по чи ње да ис пу ња ва 
глав ни раз лог због ко јег је из ми шље на: ове ко ве чу је 
рад жи во та. Тон ска тра ка са би ра за го нет ну пар ти ту ру 
мо чва ре, сред пра и скон ског зву ка фло ре и фа у не, уз
вик глум ца… У ве ли кој ин спи ра ци ји, ре ди тељ од две 
ре че ни це Ми ло ша Цр њан ског пра ви чи та ву се квен цу. 
Па вле Иса ко вич уз над чо ве чан ске на по ре про ћи ће 
мо чва ру, уга сив ши глад и жеђ на отво ре ној ра ни укра
де ног ко ња… Пе тро ви ће ва фан та зи ја из јед на ча ва по
тре сну ле по ту и исти ну… Јед на ко ме не на пу шта ни 
успо ме на из аси рске умет но сти, при зор бор би у мо
чва ри, из ве ден у ала ба стру, гу сти на и ду би на. С ужи
ва њем по сма трам без број мо гућ но сти кре та ња ка ме ре 
и глу ма ца кроз во ду и тр ску. Европ ском ис ку ству све 
је ла ви ринт: мо чва ра, пу сти ња, (ки ша као Мар ке су), 
зид, сни ма ње фил ма у ве ли кој ре жи ји… .

За га зио сам у во ду, раз ми чу ћи ис пред се бе буј не 
ли сто ве ло ква ња, при бли жа вам се ре ди те љу да му че
сти там пр ви ду го о че ки ва ни ка дар Се о ба, сни мљен на
кон то ли ко го ди на из гнан ства и му ка.

– Са ша, нај зад је сни мљен пр ви ка дар Се о ба. Ка ко 
се осе ћа те?

ПЕ ТРО ВИЋ: Ка да је реч о да на шњем да ну, о пр
вом ка дру, по ја ви ла су се не ка по зна та осе ћа ња, не ка 
по зна та ста ња… Ду го вре ме на ни сам сни мао и сад се 
та мен тал на си ту а ци ја, на ко ју сам већ био за бо ра вио, 
на јед ном по ја ви ла као јед на сва ко днев на ствар.
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По но во ме је сна жно за о ку пио фе но мен ко ји је, 
ми слим, за ни мљив у фил му. на и ме, ре ди тељ пи ше 
сце на рио, пра ви је дан план, пре ци зан мон та жни след 
ка дро ва, а он да до ђе ов де у мо чва ру где ни шта не под
ле же не ком пра ви лу; где је све ствар им про ви за ци је у 
са мој при ро ди, где се тр ска ме ша са не бом и во да са 
гра на ма вр бе… И шта се на је дан пут до го ди? До го ди се 
то да, ре ци мо, је дан круп ни план ко ји сте од лу чи ли да 
сни ми те фик сно, ста тич но, по ста је бес пред мет на, бе
сми сле на по ја ва. Да, у ства ри, то мо ра са свим друк чи
је да се ре ши.

Као прет ход но ка ме ра, Пе тро вић се освр ће и 
окре  ће око се бе, са би ра ју ћи учи нак ка дра и да на у ис
ку ство го ди на.

Још смо до па са у во ди, сто па ло ми чуп ка не ки 
под вод ни створ, ли ца нам на па да ју ко мар ци.1

– Ово је пра во ме сто за и ста… И ова гу ста во да и 
жи во ти ње (па чак и не сно сни ко мар ци)… бес крај ове 
блат ња ве мо чва ре и бес пу ћа Па вла Иса ков ча… Из гле
да као да је све про пи са но пи шче вим тек стом. Ма да 
ни је, то је у ства ри део ва шег сце на ри ја, пре не го пеј
заж Цр њан ског… То ком на ших раз го во ра о Ро ма ну ре
ди те ља, по ми ње те ка ко сте на мно гим ме сти ма сце на
ри ја јед ну ре че ни цу из ро ма на пре тва ра ли у чи та ву 
сце ну за филм – је дан кра так па саж пре тва ра се у ак
ци ју, до би ја у фил му го то во зна че ње се квен це. То је 
ваљ да при ро дан по сту пак ре ди те ља кад чи та текст ко ји 
во ли… Све га ин спи ри ше… Мо чва ра у стра ни ца ма 
књи ге… и ства ра на мо чва ра, ова око нас…

ПЕ ТРО ВИЋ: Па, кад јед ну књи гу ин тер пре ти ра те, 
кад, да бу дем пре ци зни ји, за пра во кре и ра те јед ну књи

1  Раз у мео сам аме рич ког вој ни ка ко ји је сред ви јет нам ске џун гле
из лу ђен ко мар ци ма, наг пре спа вао у во ди, са гасма ском на ли цу.
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гу, чи та ве стра ни це, чи та ви па су си вас не за ни ма ју… 
Ме ђу тим, не ко ли ко ре чи отва ра је дан филм ски про
стор пред ва ма, ду бок, да лек, ко јим, очи то, тре ба да се 
кре ће те. Та кав је слу чај и са овим сни мље ним ка дром 
и овом се квен цом ко ју ћу да нас за вр ши ти. Код Цр њан
ског су то две ре че ни це. Али, нај пре о ко мар ци ма: на 
сву сре ћу има мо те спре јо ве из не мач ке, ина че би смо 
по цр ка ли. То су мо чва ре, у ства ри, ко је… Цр њан ски је 
ја ко до бро про ра дио ту сво ју књи гу. Он је… ове мо чва
ре опи сао као чи ње ни цу ко ја по сто ји, и оне су ствар но 
по сто ја ле. Кад чо век кре не ла ђом за Оси јек, пре 250 
го ди на или да нас, па са те ла ђе си ђе от при ли ке не где 
се вер но од но вог Са да, и по ђе пре ма Бу дим пе шти он 
мо ра да про ђе кроз ова бла ти шта. Мо ра. То му је на 
пу ту. И то је Цр њан ски знао, као што је знао да је 
„Грч ка ка фа на” по сто ја ла у Бе чу, и да нас по сто ји на 
Флешмар ке ту… Па вле Иса ко вич је ишао пре ко ри то
ва, петшест да на, не се ћам се ко ли ко то пре ци зи ра, та 
два ко ња је прак тич но смла тио, и до спео до Бу дим пе
ште. Од мах ми је па ло на па мет: кроз шта је тај чо век 
про шао, кроз ка кво је бла то га зио… ба ру шти не и др ве
ће… у ка квој је то си ту а ци ји бе гу нац ко ји про ве де не
ко ли ко да на и но ћи у пре де лу ка кав је овај… Про шле 
но ћи, око де сет ча со ва, чам цем смо про шли кроз ово… 
ове отров не во де… То је па као, зна те… Мо жда је пре ко 
да на не ка вр ста на ро чи тог ра ја, али ина че је то не су
мљи во – па као…

– Ва ше фил мо ве, уз из ра зи ту ли ков ност, озна ча ва и 
ли те рар на акри би ја. Ба ви ли сте се ве ли ким пи сци ма: 
Бул га ко вом, не мач ким но бе лов цем Бе лом… Сад се 
окре ће те јед ном од нај зна чај ни јих на ших де ла – Се о
ба ма Цр њан ског. Јед ном при ли ком сте ми ре кли да од 
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нај бит ни јих ро ма на два де се тог ве ка са мо Ча роб ни брег 
То ма са Ма на ни сте за ми шља ли на екра ну.

ПЕ ТРО ВИЋ: Да. Имао сам за до вољ ство да два ве ли
ка ро ма на два де се тог ве ка, Мај сто ра и Мар га ри ту и 
Груп ни пор трет са да мом, екра ни зу јем. И ево, сад ми 
се до го ди ло и то да и тре ћи ве ли ки ро ман, је дан од де
се так или два де се так нај ве ћих ро ма на у овом ве ку, по
но во на пи шем – ка ме ром, на фил му.

И Ка ва ле ро вич, је дан од ре ди те ља због ко јих сам за
во лео филм, увек је (ко) сце на ри ста сво јих фил мо ва, 
већ на са мом по чет ку ста вља пре су дан пе чат на бу ду ће 
де ло. У књи зи сни ма ња си ло ви то на ме ће на ро чи те 
„ства ра лач ке око ве” сво јим са рад ни ци ма из ко јих их не 
пу шта све до кра ја ан га жма на. (не ки ма за бо ра ви да их 
ски не, па се де си да ви ди те ка ко су ти исти љу ди не у по
тре бљи ви под вођ ством дру гих ре ди те ља). Лич ност до 
те ме ре сна жна и агре сив на, да ње го ви са рад ни ци (а он 
се ме ша у нај ма ње сит ни це!), ра де оно што он хо ће, чак 
и он да кад ни сам до кра ја „не схва та” шта је то!

Иако сма тра да је рад на књи зи сни ма ња ван ред но 
ва жан, за ње га не пред ста вља „гво зде ну” не при ко сно
ве ност. Пр вог да на по до ла ску на обу ку, уз Фа ра о на, 
уру чио ми је де бе лу књи жу ри ну раз ра ђе ног исто и ме
ног ро ма на.

– Про чи тај то. Чи та ње ни ка да не шко ди, али мој 
филм је ипак не што дру го. Ле ва стра на тек ста, опис 
при зо ра, је ту да би они ко ји је чи та ју раз у ме ли о че му 
се ра ди. Ме ни, пак она увек по ну ди но ва ре ше ња; а де
сно – ди ја лог, та ко ђе ме њам, са жи мам, јер не во лим 
да глум ци об ја шња ва ју оно што се већ ви ди.

И Ка ва ле ро вич, ко ји сво је фил мо ве ра ди на осно ву 
ли те ра ту ре ко ја га је ин фи ци ра ла, мо ра има ти чвр сту 
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по ла зну осно ву, ма кар са мо због то га да би мо гао не
што чвр сто да – ру ши. (Воз је, из гле да, био из у зе так, 
ко ји у пот пу но сти по твр ђу је пра ви ло.)

– Сма тра те да ре ди тељ, за пра во, не би тре ба ло ни 
да поч не да ре жи ра, док не на у чи да пи ше сце на рио. 
Слич ну иде ју има ју Ка ва ле ро вич или Ку ро са ва… Хју
стон је два де сет се дам пу та био свој сце на ри ста… Ве о
ма ду го пи ше те књи ге сни ма ња, Се о бе… а три се го ди
не те ме љи то при пре ма те за по че так сни ма ња. То из
гле да као при пре ма не ких ве ли ких екс пе ди ци ја…

ПЕ ТРО ВИЋ: Али, то та ко мо ра да бу де. И ја сам у 
Ју го сла ви ји тр пео го ми лу мал тре ти ра ња, баш због те 
вр ло јед но став не и ну жне чи ње ни це да пра ви филм ски 
аутор мо ра и тре ба, у ве ћи ни слу ча је ва, да сам се би 
пи ше сце на рио. не ви дим ка ко бих ја мо гао да пра вим 
Се о бе кад би ми не ко то ле по све на пи сао, а ја се ле по 
са мо пре тво рио у фо то гра фа. не би ме пре све га ни 
ин те ре со ва ло ви ше то… не бих се ви ше ти ме ба вио. 
Ме не за ни ма кре а ци ја… не за ни ма ме ин тер пре та ци
ја. Ре ди тељ сам, али се осе ћам као сце на ри ста исто то
ли ко, ако не и ви ше. Пи сао сам сво ја сце на ри ја, пи сао 
сам, раз у ме се, ди ја ло ге и за Ску пља че пер ја, пи сао за 
све сво је фил мо ве… не ви дим уоп ште где је ту про
блем и где је ту ди ле ма…

– Кад смо чу ли ва шу пр ву ко ман ду из гле да ло је да 
уоп ште ни је ни би ло не појм љи вог про то ка вре ме на из
ме ђу ва ше по след ње ре ди тељ ске на ред бе у по след њем 
фил му и пр ве, у ово ме.

ПЕ ТРО ВИЋ: Па, ме не сад већ ви ше не мо же да им
пре си о ни ра чак ни филм. Окру жен не пре глед ном, та
јан стве ном мо чва ром, Са ша се осме ху је, про би ја ју ћи 
се ка но вом ка дру, до па са у во ди, као ју нак из фил ма 
Три.
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– Са да, не по сред но на кон пр вог сни мље ног ка дра 
Се о ба (већ хи та те у сле де ћи), да ли би сте ми ре кли не
што ве о ма лич но, ин тим но, не што што мо жда ни сте 
хте ли да ка же те, а ја окле вам да вас упи там?

Пе тро вић се окре ће у во ди, у ко сом зра ку сун ца на 
из ма ку, као у ре не сан сној сли ци.

ПЕ ТРО ВИЋ: не бих мо гао ни шта на ро чи то да вам 
ка жем… Али, у ства ри, раз у ме се, као и сви љу ди ко ји, 
ка ко то ре че Три фун Иса ко вич, пре ва ле пе де се ту го
ди ну (а ја сам и пе дест пе ту пре ва лио!), зна се о че му 
чо век та да ми сли.

Бе гу нац Па вле Иса ко вич,2 у већ ис це па ној уни фор
ми, умо ран али од лу чан, два ра сна ко ња ко ја се опа
сно опи ру, уте ру је у во ду др же ћи у ру ка ма узде и из
ме ђу њи хо вих бе сних гла ва пли ва кроз ла ви ринт мо
чва ре. на ре ди те ље ву ко ман ду, Дра ган ни ко лић се 
окре ће у зе ле ну ду би ну и, ву ку ћи ко ња за со бом, те
шко ди шу ћи, из ла зи на оба лу, да би час по том, ко зна 
ко ји пут да нас, по но вио ми зан сцен.

Хра бар чо век, ми слим се ћа ју ћи се ка ко је у Хо ро
ско пу оста јао с гла вом на же ле знич кој ши ни че ка ју ћи 
да му се екс пре сни воз при бли жи на до мак; трен пре 
смр то но сне се кун де, хи тро се ко тр ља и из ми че, док за
хук та ла ком по зи ци ја тут њи по ред ње га.

– Хра бар глу мац! Ка дар је уз бу дљив, не мој воз да 
вра ћаш, не иза зи вај суд би ну, ка же Ка ва ле ро вић упра
во при спео на сни ма ње. Био сам су ви ше млад да бих 
раз у мео, по но ви ли смо ка дар.

2  За не ке, мо жда нео че ки ва но, Дра ган ни ко лић игра – Па вла Иса ко
ви ча. Друк чи је опи са ног у књи зи, али Пе тро ви ће ве по де ле уло га увек су 
– из не на ђу ју ће, ја ке, са мо свој не, бит не за но во, друк чи је ту ма че ње де ла… 
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Дра ган при ла зи мо кар, на сме шен, баш као по сле 
лу дог ка дра с во зом на хер це го вач кој пру зи.

нИ КО ЛИЋ: … И ти ко њи, са њи хо вим жив ци ма… 
ствар но има ју коњ ске жив це, пр ви пут то са да ви дим. 
Ко њи има ју та кве жив це да мо гу да се вра те у ка дар и 
по два де сет, три де сет пу та.

– Дра га не, у бо га тој га ле ри ји ко ју си до са да већ из
гра дио, Па вле Иса ко вич је јед на од нај леп ших, али и 
нај те жих уло га…

нИ КО ЛИЋ: Па, је сте. То да ли је нај те жа, тек ће мо 
да ви ди мо. Ви диш, овај те рен, на жа лост… по че ли смо 
са нај те жим сце на ма. Кад ово за вр ши мо, би ће све еле
гант ни је… За пра во, пр ви пут да не мам мно го по сла 
око уло ге. не мо рам ни шта да сми шљам. Цр њан ски је 
све то упе ча тљи во опи сао, Са ша адап ти рао, ме ни сад 
оста је, ка ко ми глум ци у ша ли ка же мо, са мо да се по
на шам. Ви де ће мо… Има мо две го ди не пред со бом.

– Кон ти ну и тет емо ци ја ли ка уну тар две го ди не ве о
ма је те шко одр жа ти. Имаш ли не ку по себ ну стра те ги
ју за тај је дин стве ни по ду хват?

нИ КО ЛИЋ: не смем још увек ни да ми слим на то… 
Мо је два де се то го ди шње ис ку ство ба вље ња овим по
слом ми не по ма же што се ти че ово ли ког оби ма ра да, 
дво го ди шњег сни ма ња. на ви као сам да ра дим у по зо
ри шту, про бе за јед ну пред ста ву тра ју два ме се ца, то
ли ко вре ме на узи ма и филм…

– У јед ном да ху се то оба ви…
нИ КО ЛИЋ: Да… у да ху… А ево сад сни ма мо сце не 

про би ја ња кроз мо чва ру, а ко зна кад ће мо на брод из 
ко га бе жим у ову аван ту ру. Мно ге ства ри мо ра ју да се 
пам те. Али Са ша зна шта хо ће, ја ћу се тру ди ти да то 
ис по шту јем… еки па је ве ли ка, по мо ћи ће ми…
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– Ат мос фе ра је очи глед но до бра, чи ни се да сви 
пред о се ћа ју ва жан и уз бу дљив филм.

нИ КО ЛИЋ: на дам се.
Окре ће мо се сва ко на сво ју стра ну, па по но во ли

цем у ли це. За што би се од ла га ло то што ће се и она ко 
кадтад ре ћи!?

нИ КО ЛИЋ: не спа дам у глум це ко ји зна ју да при
ча ју… о сво јој уло зи. на кра ју кра је ва, сни мље ни ма
те ри јал увек мо же да де ман ту је… Али смем да твр дим 
да спа дам у глум це ко ји се тру де да сто по стот но кон
цен три са ни уђу у по сао ко јим се тре нут но ба ве. Олак
ша ва ју ћа окол ност је то што сам у ру ка ма до брог ре
ди те ља и што не мам то не ко оп те ре ће ње да се упо ре
ђу јем са Па влом Иса ко ви чем из ли те ра ту ре, не мо рам 
да га пре при ча вам. не мам пла ве очи, а ни сам ни ме
лан хо ли чан. Пе тро вић хо ће не што дру го, хо ће баш 
ме не. Ве ру јем у ње гов из бор. То ме осло ба ђа.

За вр ша ва се успе шан рад ни дан. Пр ви у за сад не
пре глед ном ни зу ко ји је пред ре ди те љем. Вра ћам се у 
ча мцу са Са шом. Ка ко се осе ћа ре ди тељ на кон оба вље
ног по сла? Као ри бар ко ји се са пу чи не вра ћа са пу
ним мре жа ма? Ка ко се осе ћа ре ди тељ пр вог да на сни
ма ња ве о ма сло же ног про јек та, на кон ду гог из би ва ња 
из стру ке а на кон ду го трај них при пре ма и све га што га 
оче ку је, те шко ћа ко је ли че на по ду хват „Конти ки”, на 
пре ве сла ва ње оке а на или пе ња ње на Хи ма ла је? Ка ме
ра филма у филму не сме да ис пу сти овај Пе тро ви ћев 
осмех.

ПЕ ТРО ВИЋ: Да, да, до бро сте то ре кли… за од ла зак 
на Хи ма ла је… Па, осе ћам се, раз у ме се, као чо век ко ји 
има ис пред се бе јед ну пла ни ну на ко ју тре ба да се усп
не, а прак тич но је сти гао тек до под нож ја. То је јед но 
ге не рал но осе ћа ње…


