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РЕ ПРИ ЗА КАО СУД БИ НА
„То мој је мо то, али ши пак...“

Бо љи жи вот

Мо ја пр ва гле да лач ка ис ку ства по ти чу из вре ме на пре ми јер ног еми то ва ња те ле-
ви зиј ске се ри је У ре ги стра ту ри, ко ја је по исто и ме ном ро ма ну Ан те Ко ва чи ћа и у 
ре жи ји Јо а ки ма Ма ру ши ћа сни мље на у про дук ци ји Те ле ви зи је За греб 1974. го ди не. 
Још увек се се ћам ка ко си ла зим са спра та ку ће у Ули ци по ро ди це Фохт у Са ра је ву и 
се дам пред те ле ви зор, по ред сво је ба ке, ва зда об мо та не ка квим ве ли ким, ву не ним 
ша лом. По мом де ти њем са ту, ве о ма је ка сно, јер мр кли мрак већ уве ли ко ле жи по 
оном спољ ном, пре ве ли ком све ту, али оно што се јед ном не дељ но (не знам за што и 
да ље ве ру јем да је се ри ја еми то ва на че тврт ком) од ви ја на те ле ви зиј ском екра ну, на-
јед ном ми обез бе ђу је још је дан, до дат ни сат бо рав ка у дру штву од ра слих.

Од тих чу де сних ве че ри про шло је ско ро по ла ве ка, а ја и да нас пам тим сце ну у 
ко јој Угље ша Ко ја ди но вић, у уло зи ро ђа ка Жор жа, из ла зи из јед не при зем не ку ће, 
пра ви не ко ли ко ко ра ка, и по том, без ре чи, не ко вре ме гле да низ се о ски друм. Мо жда 
та сце на и не по сто ји, не го је плод не ке на кнад не, под све сне мон та же, али тих не ко-
ли ко ка дро ва у пот пу но сти од ре ђу ју мој од нос пре ма умет но сти. Иа ко још „са сма 
ма ли“ и, ка ко ка жу, већ уве ли ко бр бљив пре ко сва ке ме ре, ја сам – гле да ју ћи сво ју 
ба ку ка ко ћу ти и гле да Угље шу Ко ја ди но ви ћа ко ји ћу ти и гле да – су штин ски и до кра ја 
за во лео тај осво је ни про стор крат ког ћу та ња ис пу њен исти ном. 

А исти на је и да сам се те 1974. стра шно за љу био у Ла у ру (ко ју је игра ла Љу би ца Јо-
вић), и ка ко сам се оног раз бој ни ка Фер ко ње пла шио то ли ко да ни је по мо гло ни ка да 
сам, два де се так го ди на ка сни је, са знао ка ко је Ђу ро Утје ша но вић, ко ји га је играо, 
за пра во ро ђе ни стриц мог бу ду ћег вен ча ног ку ма. 

ЕКСПОЗИЦИЈА

Ву ле Жу рић



269

И ка да Жор жо вом по гле ду, Ла у ри ној фри зу ри и Фер ко њи ној зло би до да те му зи ку 
Ар се на Де ди ћа – ето свих еле ме на та за фор ми ра ње ду бо ког ути ска, ко ји је и да нас 
са став ни део ме ре оно га што као ве ли ки љу би тељ те ле ви зи је оче ку јем од, ка ко се то 
не кад у но вин ским на ја ва ма зва ло, игра ног се риј ског про гра ма. 

А ту ме ру су ис пу ња ва ле мно ге до ма ће се ри је, за кључ но са Ву ком Ка ра џи ћем у 
ре жи ји Ђор ђа Ка ди је ви ћа и по сце на ри ју Ми ло ва на Ви те зо ви ћа. Сни мље на у скло пу 
обе ле жа ва ња две сто ти не го ди на од ро ђе ња твор ца на шег књи жев ног је зи ка и пи сма, 
ова се ри ја је по ка за ла да су на ши те ле ви зиј ски де лат ни ци и по сна зи умет нич ког из ра-
за и по ни воу тех нич ке ре а ли за ци је, ка ко се то да на шњим ди ги та ли зо ва ним на род ним 
је зи ком ка же – пре шли игри цу! Тај свет ски про дук циј ски ни во до стиг нут је у освит гра-
ђан ско-рат не игран ке, чи ји је ско ри по че так и све оно што ће нам она до не ти сва ки 
ио ле па жљив те ле ви зиј ски гле да лац мо гао да на зре пра те ћи се ри ју Бо љи жи вот Си ни-
ше Па ви ћа, чи је су осам де сет и две епи зо де пре ми јер но еми то ва не у три се зо не, од 
ја ну а ра 1987. до ју на 1991. го ди не.

И ма да је са га о По па ди ћи ма до сти гла ре корд ну гле да ност, са др жај и дра ма тур шка 
струк ту ра пр вих не ко ли ко епи зо да на го ве шта ва ли су дра ма тич ну тран сфор ма ци ју 
по е ти ке до ма ћег те ле ви зиј ског из ра за. При ча је, на и ме, те кла знат но спо ри је, а ди ја-
ло зи су, иа ко и да ље ко рект но на пи са ни, све че шће во ђе ни тек да би се не из бе жан и 
тра гич ни крај ове ба га тел не ко ме ди је што ду же од ла гао.

Та ко је, бар из пер спек ти ве мог гле да лач ког ис ку ства, онај „не пре глед ни про стор 
крат ког ћу та ња ис пу њен исти ном“ пре ко но ћи усту пио ме сто бес крај ном и ис пра зном 
бр бља њу ко је је сва ког драм ског ју на ка пре тва ра ло у не у спе лу ка ри ка ту ру, а из о ста нак 
увер љи ве при че и ио ле ве ће ау тор ске ам би ци је сва ку но ву се ри ју у мр тво ро ђен че.

Не ко ће, мо жда, при ме ти ти ка ко се не што слич но тих го ди на до га ђа ло и са са мом 
на шом ствар но сти. Исти на је, као и ди нар, сва ко га да на гу би ла на сво јој вред но сти, а 
сви они ко ји су нам се оби ла то обра ћа ли са ма лих екра на ни су има ли шта да нам ка жу. 
Хи пе рин фла ци ја бе сми сла је смр ви ла и оно што је оста ло од ве ре у умет ност као сна гу 
ко јом се дâ осе дла ти ен тро пи ја. Ства ра лач ка ма ши на се за гла ви ла у ро вов ском бла ту, 
па од сил не бри ге за бед но ста ње сво га оде ла као да ни је би ло ни вре ме на ни во ље 
да се по гле да у ли це бли жње га сво га и ма кар по ку ша да се из рек не оно о че му то лице, 
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ври ште ћи, ћу ти. А ако се не ку да и гле да ло, он да је то би ло освр та ње ка оно ме што је 
не ка да би ло. Се ћа ње на бо љу про шлост био је нај бе збед ни ји на чин пу то ва ња у све тлу 
бу дућ ност. Та ко је из бег ну та при ли ка (чи тај: оба ве за) да се ове ко ве чи, или ако хо ће те 
упра во ре ги стру је наш чо век ко ји ћу ти то ком ра та. 

Овај нео би чан ства ра лач ки „бој кот“ је нај ви ше тра га, да кле пра зни не, оста вио у 
на шој књи жев но сти, што се ди рект но од ра зи ло на ква ли тет тек сто ва по ко ји ма су 
сни ма не се ри је.

Оту да не би тре бао да нас чу ди ре при зни ка рак тер рат не, по рат не и ак ту ел не те ле-
ви зиј ске про дук ци је. Исти на, Бо љи жи вот и све по то ње, све не у спе ли је се ри је Си ни ше 
Па ви ћа на је дан пер вер зан на чин би ва ју све гле дљи ви је са сва ком но вом ре при зом, 
али то ни на ко ји на чин не ума њу је ис пра зност ау тор ског из ра за ак ту ел не, ви зу ел но 
бо га ти је про дук ци је, чи ји се вр ху нац нај че шће ис цр пљу је у ка дро ви ма Бе о гра да но ћу, 
сни мље ним дро ном, под ко јим ка ква бе сна ко ла ју ре пре ко пу стог мо ста на Ади.

Ове кри ми нал но ни ске ам би ци је сто је у уза јам ној ве зи са пре о вла ђу ју ћим са др жа-
јем го то во свих но ви јих до ма ћих те ле ви зиј ских при ча ко је се сво де на до ча ра ва ње 
тр жи шне тран зи ци је От пи са них у Пре пи са не, у ко јој је Пр ле ту ски нут кач кет и ста вље на 
кај ла, не би ли ли чио на Кне ле та.
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А то ни ти је ли чи ло, ни ти ли чи ни на шта, па до ма ћим гле да о ци ма не пре о ста је ни шта 
дру го не го да до бру при чу о љу ди ма од кр ви и ме са по тра же и на ђу у ино стра ној про-
дук ци ји. Та ко смо, на при мер, пред сам рас пад ЈРТ, усво ји ли Кри ми на ли стич ке при че, 
да би смо у но ви ми ле ни јум ушли пра те ћи по сло ве, сум ње и сно ве То ни ја Со пра на. У 
по гле ду Џеј мса Ган дол фи ни ја би ло је са свим до вољ но оно га што истин ски под се ћа на 
на чин на ко ји је низ се о ски друм гле дао Угље ша Ко ја ди но вић.

Се зо не ра то ва су про шле, осно ва ни су мно ги при ват ни те ле ви зиј ски ка на ли и про-
дук ци је, ко је су по кре ну ле про из вод њу се риј ског про гра ма, али је ова по зи тив но-дра-
ма тич на про ме на рад не ат мос фе ре са мо још ви ше ого ли ла наш основ ни про блем – 
ма њак ори ги нал них, до бро ис при ча них при ча. Ис по ста ви ло се ка ко нам је ис ку ство 
ре при зно, што је ди рект но ути ца ло на то да нам ствар ност ко ја ва пи за умет нич ком 
ин тер пре та ци јом оста не усе де ли ца. 

Та ко нам се ре при за на мет ну ла као суд би на, а ка ко то стра шно мо же да из гле да, 
при ка за но је у обе се зо не се ри је По вра так ку ћи (Ho me co ming).

Реч је о пси хо ло шком три ле ру, вр ло успе шној адап та ци ји исто и ме ног под ка ста 
(ин тер нет ра дио-дра ме), у чи јој је ре а ли за ци ји као про ду цент и као глу ми ца (глав на 
уло га у пр вој се зо ни) уче ство ва ла и Џу ли ја Ро бертс, ко јој је ово пр ви те ле ви зиј ски 
ан га жман. По ред ње, у се ри ји се, из ме ђу оста лих, по ја вљу ју Си си Спеј сек и Бо би Ка-
на ва ле.

У пр вој се зо ни Џу ли ја Ро бертс ту ма чи лик Хај ди Берг ман, ко ја ра ди на ис тра жи вач-
ком про јек ту осми шље ном да аме рич ким вој ни ци ма, по врат ни ци ма са ра ти шта на 
Бли ском ис то ку, омо гу ћи што без бол ни је при ви ка ва ње на ци вил ни, мир но доп ски 
жи вот. Пра те ћи ње не се си је са вој ним ве те ра ном Вол те ром Кру зом, те оно што јој се 
де ша ва у „дру гом жи во ту“, где је, не ко ли ко го ди на ка сни је, за ти че мо као ко но ба ри цу 
у јед ном обал ском ре сто ра ну, кроз де сет по лу сат них епи зо да от кри ва мо да је реч о 
тај ном екс пе ри мен ту аме рич ке вој ске чи ји је циљ да се при ме ном пси хо ак тив них сред-
ста ва умо ви вој ни ка очи сте од се ћа ња на уче шће у ра ту, те да се та ко ре ци кли ра ни 
вра те на фронт.
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У дру гој се зо ни на слов ну уло гу ту ма чи по пу лар на афро а ме рич ка пе ва чи ца Жа нел 
Мо не, а дру штво јој, из ме ђу оста лих, пра ви и Крис Ку пер. То ком осам по лу сат них епи зо-
да, пра те ћи ам не зиј ски ко шмар глав не про та го нист ки ње, от кри ва мо ка ко је пси хо ак тив-
на суп стан ца ко ја је Кру зу и ње го вим са бор ци ма „сер ви ра на“ у об ро ци ма, до би је на 
из се ме на биљ ке ство ре не на план та жи про из во ђа ча са пу на и ми ри са. Круз успе ва да 
про на ђе план та жу тек не ко ли ко са ти пре не го што ће Пен та гон пре у зе ти упра вља ње 
це ло куп ном про из вод ном ин фра струк ту ром, чи ји ће је ди ни про дукт би ти (зло)упо тре-
бљен за бри са ње (исто риј ског) пам ће ња свих спољ них и уну тра шњих не при ја те ља...

Пре при чан и ова ко, „на бр за ка“, до ма ћем гле да о цу ће за плет се ри је По вра так кући 
зву ча ти не ка ко по зна то. Исти на, ве ро ват но не ће мо ћи нај ја сни је да се се ти на шта га 
та чуд на при ча уоп ште под се ћа, али ће га упра во та не ја сно ћа на те ра ти да уста не од 
сто ла, иза ђе из сво је ку ће, на пра ви не ко ли ко ко ра ка, и по том, без ре чи, не ко вре ме 
гле да низ се о ски друм, све док се на екра ну не по ја ви нат пис:


