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Глас „ликвидиране генерације“:
Ауторизовани интервју са филмским редитељем
Јованом Јоцом Живановићем
Пловити се мора, а живети не!

Интервју са филмским редитељем Јованом Јоцом Живановићем (Земун 20.
jуна 1924. – Беoград 11. aприла 2002), вођен је у Београду, у стану његове ћерке
Tатјане Феро, у два наврата: 14. и 22. фебруара 2002. године. Првом делу разго
вора присуствовао је филмски критичар Богдан Златић, који је помогао аутору
да ступи у контакт са редитељем. Интервју је вођен када је Јован Живановић
већ био тешко болестан. Ретки су људи који би у таквим условима пристали на
разговор са било ким, о било чему. Међутим, Јован Живановић је пристао да
разговара са њему раније потпуно непознатим историчарем, показавши тиме
не само висок степен личне одговорности и пожртвованости, него и изузетну
чврстину воље, моћ концентрације и самоконтролу.
Поред десетак документарних и кратких играних филмова, Јован Жива
новић је режирао и десет дугометражних играних филмова: Зеница (1957), Те
ноћи (1958), Чудна девојка (1962), Острва / Verführung am Meer (1963), Горки
део реке (1965), Како су се волели Ромео и Јулија (1966), Узрок смрти не поми
њати (1968), И Бог створи кафанску певачицу (1972), Наивко (1975), Радио ви
хор зове Анђелију (1979). Осим што је био један од најистакнутијих стваралаца
српске кинематографије, Јован Живановић је био један од оснивача филмског

Део дијалога из филма Јована Живановића Како су се волели Ромео и Јулија (1966). Сце
нарио је написао Живорад Жика Лазић (Лугавчина код Смедерева, 1933–2009), књижевник,
филмски и телевизијски сценариста.

Татјана Тања Феро (Беoград, 1949), филмски и телевизијски редитељ и сценариста, уред
ник на Радио-телевизији Србије.

Filmografija jugoslovenskog igranog filma 1945–1980 (уредник: Бранислав Обрадовић),
Beograd 1981.
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предузећа УФУС и, што је важније, први је показао да је у Југославији могуће
направити уметнички филм који ће имати и комерцијални успех.
Када се данас, са дистанце од девет година, поново читају речи Јована Жи
вановића, стиче се утисак да је он, упркос физичкој исцрпљености, пристао на
разговор јер је у томе видео могућност да још једном допринесе развоју свести
о континуитету неких процеса у српској култури, као и о њеној повезаности
са домаћим и међународним политичким и друштвеним контекстом. Такође,
рекло би се да је настојао да скрене пажњу интелектуалној јавности на неоп
ходност сталне личне и колективне саморефлексије. Најзад, утисак је да је он
на моменте говорио у име целе једне генерације филмских стваралаца, оних
рођених почетком двадесетих година, за које је више пута поновио да су били
најпре „ометани“, а потом и „ликвидирани“ као ствараоци.
Не мора се свако сложити са његовим виђењима и тумачењима прошлости,
као ни са квалификовањем појединих савременика у овом интервјуу, али мора
се ценити његова доследна спремност да се креће против матице друштвеног
и политичког тока. Та особина Јована Живановића показала се и кроз филмове
које је снимао: док су неке његове колеге лагодно градиле каријере и уживале
висок животни стандард снимајући политички и друштвено курентне „парти
занске епопеје“ и „популарне комедије“, он је снимио десет љубавних драма на
друштвено ангажоване теме. Док су други филмски аутори бежали у прошлост,
избегавајући клизави терен савремених тема и проблема, он је снимио девет
филмова на савремене теме. Онај један, чија се радња одвија током Другог свет
ског рата (Узрок смрти не помињати...), бави се последицама Другог светског
рата по српско друштво и тиме, на особен начин, даје прилог тумачењу (данас
већ прошле) садашњости.
Поред тога што је био талентован уметник и луцидан интелектуалац, Јован
Живановић је био и човек од интегритета. Систем вредности који је неговао
види се из његових опаски о људима које је познавао: за оне које је у моралном
и стручном смислу ценио говорио је да су то били „квалитетни људи“. О дру
гима је говорио другачије. Његови искази неретко имају далекосежно значење,
али не само зато што пружају лични доживљај прошлости у чијем стварању
је учествовао, или зато што је познавао многе људе из културног миљеа, него
пре свега зато што су то мисли човека који је током низа деценија промишљао
и настојао да разуме збивања и процесе у култури Србије и Југославије. Жива
новићев покушај тумачења културног развоја повезивањем доминантних (тј.

О питању савремених тема на југословенском играном филму види: Munitić, Ranko, „Sa
vremena tema – najveće iskušenje jugoslavenskog igranog filma“, у: Filmska kultura бр. 100, XIX,
1975, стр. 3–35; Милорадовић, Горан, „Стаљинови поклони. (Тематика југословенског играног
филма 1945–1955)“, у: Историја 20 века 1, 2002, стр. 102 (у даљем тексту: Г. Милорадовић,
„Стаљинови поклони...“).
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службених) културних модела са одређеним историјским периодима и политич
ким контекстом показује да је он имао свест о прворазредном значају културе,
као и о њеној међусобној зависности са политичком сфером.
Почетком 2002. године, када је интервју вођен, Живановић је пратио пре
нос суђења Слободану Милошевићу у Хагу и, пре него што би диктафон бивао
укључен, коментарисао је оно што је чуо и видео. Одмах је било јасно да је
он тај процес пратио не зато да би сазнао шта се догодило, већ да би наслутио
шта ће се догодити. Пренос суђења он је доживљавао као метафору, коју је ана
лизирао и тумачио као што се то чини са филмовима. Покушавао је да схвати
како ће изгледати онај део сценарија који се још није одиграо: шта нам његови
аутори поручују, шта је смисао и какав може бити развој појединих сцена, каква
је улога појединих ликова и сл. Трудио се да „прочита“ и објасни подтекст. Не
што од тог специфичног „филмског“ начина мишљења читалац ће препознати
и у његовим одговорима аутору интервјуа: он се понекад изражава у сликама и
дијалозима, као да пише или препричава некакав сценарио.
Јован Живановић је интервју ауторизовао на свакој страници. Текст који је
пред читаоцем промењен је у односу на запис на траци утолико што су избачена
понављања појединих речи, фраза и квалификатива, непотребне поштапалице
и псовке. Тамо где је било потребно нешто појаснити, у угластим заградама је
додата понека реч која се током разговора подразумевала. У облим заградама
се налазе мање важне опаске самог Јована Живановића. Настојало се да се што
више података и ставова сачува у аутентичном облику, ако треба и на уштрб
естетске стране текста, јер је основна сврха овог интервјуа да служи као исто
ријски извор. Наравно, поред опреза који треба имати при коришћењу мемоара,
дневника и интервјуа, мора се на уму имати и чињеница да се током оваквих
разговора историчар налази у једној крајње специфичној ситуацији: он тада није
само налазач, селектор и тумач историјског извора, него и његов коаутор.
Овај разговор је углавном вођен око тема које су важне историчару који
истражује културни, друштвени и идеолошки развој у оквиру Југославије. Неки
други саговорник би редитељу можда постављао другачија питања о другим
темама и личностима, али то не мора значити да би и његови одговори били
битно другачије интонирани. У крајњој линији, сваки интервју је резултат укр
штања два погледа на свет, два система вредности, две воље и два искуства, па
са том свешћу треба читати и разговор који следи.
Не чекајући да диктафон буде укључен, Јован Живановић је почео причу
о Радивоју Лоли Ђукићу и његовом оцу Трифуну, за кога је тврдио да је био
масон. Радивоје Ђукић, рекао је, пре и за време Другог светског рата није био у


дитељ.

Радивоје Лола Ђукић (Смедерево, 1923–1995), телевизијски, позоришни и филмски ре
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СКОЈ-у, него је био близак омладинској организацији Српског културног клуба.
Причао је и да је његов први покушај одласка у партизане са Лолом Ђукићем
и Бошком Карановићем пропао, јер Ђукић није дошао на састанак, а изостала
је и очекивана „веза“. Живановић је сматрао да су том приликом још добро и
прошли, јер су многи други, тражећи „везу“ за одлазак „у шуму“, доспевали
право у руке специјалне полиције.
– [Јован Живановић]: После рата се појавио, играо је Бранка Радичевића.
– [Горан Милорадовић]: Лола Ђукић?
– Лола Ђукић. После окупације су тог лета бујала позоришта, аматерска, по
луаматерска... Била је група: Јанез Врховец, Лола Ђукић, и тако. Била је и
група, то је већ било озбиљније, у Академском позоришту, Раде Марковић,
Оливера [Марковић], Бата Паскаљевић...
– Гледао сам јуче Бесмртну младост Воје Нановића. То је филм о том
друштву и тој генерацији...
– Мало шематизовано... Иако је Воја учествовао у томе, само је Воја рано ис
пао, Воју су ухапсили били одмах, тог првог лета [1941. године]. Па је онда
побегао и био цело време у Срему.
– Има у филму сцена хапшења и бежања из аутомобила.
– То је његово хапшење и његово бежање. Он је из марице побегао, из ауто
мобила. То је све било наивно онда. Док су ови [полицајци] ишли да дрпе
неког другог, а овај га пустио као да мокри, јел’, а он збрисао. Ишао за њим,
а Воја се окренуо, имао дугачке руке и тако опали овога, а овај се затетурао
и Воја је то искористио...
– [Богдан Златић]: Он је као официрско дете становао ту изнад Чубуре... На
Чубурском Венцу. Где је сада Занатски центар. Она прва зграда, ту је сад
самопослуга доле.
– [Ј. Ж.]: Преко пута Занатског центра...
– [Б. З.]: Ту је станово, а побегао им је из аутобуса у [улици] Војводе Драгоми
ра...
– [Ј. Ж.]: Они дошли да купе, онда ишли ови агенти по другог, а овај шофера
прешао, и тако...
Српски културни клуб је постојао од 1937. до 1941. године, са циљем формирања српског
културног обрасца. Основао га је Слободан Јовановић (Нови Сад, 1869–1958), који је био и ње
гов први председник.

Бошко Карановић, (Босанска Крупа, 1924.), сликар и графичар, професор на Факултету
ликовних уметности у Београду (ФЛУ).

Радоје Раде Марковић (Београд, 1921–2010); Оливера Марковић (Београд, 1925); Михајло
Бата Паскаљевић (Пожаревац, 1923–2004): филмски, позоришни и телевизијски глумци.

Војислав Воја Нановић (Скопље, 1922–1983), филмски редитељ и сценариста. Тај филм
је снимио 1948. године.
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– Значи то је била једна екипа, једно друштво, скојевци, међусобно су се
знали, дружили... А била је и ова друга, којој је припадао Лола Ђукић,
који су били више, овако, из бољих породица...
– Па да, био је пре рата тај Српски културни клуб, то имаш код Воје у Бесмрт
ној младости, када су они покушали да се споразумеју, пошто је у то доба
Дража Михајловић10 још сарађивао...
– Да, па то је четрдесетпрва...
– Зато кажем, Воја зна то. Он је онда побегао у Земун, па је онда из Земуна,
он је у ствари већ био у Земуну, код Мирка Тепавца11, па је дошао кући да
се окупа [смеје се], пошто га Мирко држао у неком подруму. И ту га ухвате.
Неко га откуцао из куће.
– А је ли Мирко Тепавац био њему надређени...
– Не, него обрнуто. Он је био Тепавцу. Воја је био темпераментан и, онако,
популаран, онда је био тај средњошколски покрет, он је био као нека врста
телохранитеља Марка Никезића12, а Марко је био шеф тог покрета.
– Значи Воја Нановић је био телохранитељ Марка Никезића?
– Па као нека врста, јел’, пошто је он овако, срчан био, тукао се, тад су се ту
кли љотићевци и скојевци, а ови клубаши су се држали са стране.
– Тако су и представљени у филму, да се држе са стране.
– Јесте, да. Добро су представљени. Он то зна, али после се није појављивао
у Београду, тек после његовог одласка у Земун, ја мислим да је тек 1942. би
ло, не могу сад да се сетим, да ли је то било 1941, сумњам да је било, 1942.
су почела да бујају та позоришта. И то је Лола, сећам се, Бранко Радичевић
био, онако мршав.
– Да, могао је да га игра.
– Аха. Е па почевши од тога, те епизоде са нама, са Бошком [Карановићем] и
са мном, па до тога да се, наводно, он [Ђукић] повлачио пред партизанима,
из Београда, па онда видео да то није баш тако комфорно, па се вратио. А
имао је девојку, Веру Андоновић, онако, он био висок, она мала, са академи
је.
– Њега су звали Ганди, јел’ тако?
– Не, Воју су звали Ганди. А те девојке отац је, опет, био нешто у полицији,
стручњак, па га [Ђукића] извадио, али по цену тога да откуца неке пријатеље.
10
Драгољуб Дража Михајловић (Ивањица, 1893–1946), током Другог светског рата коман
дант Југословенске војске у отаџбини.
11
Мирко Тепавац (Земун, 1922), политичар и привредник, учесник Народноослободилачке
борбе (НОБ) од 1941, члан ЦК Савеза комуниста Србје (СКС), директор Радио-телевизије Бео
град, министар иностраних послова Југославије.
12
Марко Никезић (Београд, 1921–1991), политичар и дипломата, учесник НОБ од 1941. По
моћник министра иностраних послова, министар иностраних послова, председника ЦК Савеза
комуниста Србије (СКС), 1972. смењен због „анархо-либерализма“.

Годишњак за друштвену историју 2, 2010.

78

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

Е, сад, то сам ја чуо од једног момка из тог друштва, а Дарко Краљић13 ми је
тврдио да то није тачно. Тако да то не можеш да узимаш... У сваком случају
био је фаворизована личност. И, овај, тај његов наступ у тој школи... Видео
си филм [Језеро]14, филм је потпуно лишен било чега...
Како је фаворизован? Није био у СКОЈ-у за време рата.
Па знаш шта, нису они фаворизовали скојевце. То је од почетка почело. Воја
[Нановић] је прогањан. Они су фаворизовали баш те, који ће да им служе.
Који имају путера мало [на глави]?
Па да, да га има у џепу... С Војом [Нановићем] мора равноправно да разго
вара, не може да му нареди, не може ништа. Тако да први људи који су ис
пали са филма, управо су били комунци, и то легенде: Жика Чукулић, Вера
Црвенчанин, Богдан Јовановић Жоја, Воја Нановић, разумеш, они су први
ликвидирани, јер су их се плашили...15
Није их било лако контролисати.
Нису могли да их контролишу, нису имали преко чега да их контролишу. А
овај [Ђукић] је – што му се каже... И он је тако и завршио живот, о томе сам
и почео да ти причам. Он је после фаворизован, стално.
Мада, после Језера он десет година није добио прилику да снима
филм.
Па филм није он ни тражио. Он је одмах прешао [у позориште]. Није он имао
никакве, знаш... Језеро је било појам пропалог филма. Човек који направи
пропао филм је ишчезавао из културе, из свега... Он се одмах појавио као
управник Позоришта на Теразијама. Па онда одмах се појавио као специ
јалиста за телевизију, о којој ништа није знао, јел’, али је послат у Лондон,
обавио послове, тако да он није ни покушао да се бави филмом, јер он никад
ни један филм честит није направио.
А оно касније што је било, то је била забава...
Па то је било... да, то су били отпаци од телевизије. Он је на телевизији
правио, он је тачно пронашао то што треба, да се, као, критикује, ал’ да се
ништа не дира...
Без праве жаоке да се критикује?

Дарко Краљић (Загреб, 1920–1998), композитор забавне музике.
Jезеро, Радивоје Лола Ђукић, (1950). Језеро је био неуспешан филм, који је скинут са ре
пертоара и политички оспорен. Сценариста Југослав Ђорђевић се због јавне осуде филма убио.
Види више у: Г. Милорадовић, „Стаљинови поклони...“, стр. 102.
15
Живан Жика Чукулић (Краљево, 1914–1959), филмски режисер, сценариста и глумац;
Вера Црвенчанин (Нови Сад, 1920), позоришни и филмски режисер и сценариста, драматург и
глумица; Богдан Јовановић Жоја (Шабац, 1921–1982), филмски сценариста. Сарађивао на фил
мовима Јована Живановића: Зеница (1957), Те ноћи (1958), Горки део реке (1965), И бог створи
кафанску певачицу (1972).
13
14
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– Па да... Тако да, то што он десет година није радио то не значи ништа. Јер он
никад више није ни радио на филму, него је крпио, тезгарио... Радио је једно
време у позоришту, док се није убацио на телевизију, после је на телевизији
био главни.
– Мене занимају неке особе које су се бавиле филмом и око филма, а исто
су из тог времена и из те структуре. Да ли сте ви знали, можда, Вицка
Распора?16 Он је исто био скојевац...
– [Смеје се] Е, мој пацијент, главни... Ево има, сад је Северин Франић објавио
неки избор из његових есеја, видим у два есеја мене напада.17
– Вицко Распор?
– Вицко је дошао падобраном, знаш...
– Он је био у загребачкој организацији?
– Јесте. Он је био опасан скојевац. Он је био убица. У том погледу је био врло
частан, јер је одбио да се [одвоји] од Јевреја, он је био на челу оне групе,
кад су [усташе] рекли да Срби и Јевреји изађу. Знаш, он је пошао за њима и
повукао, цео један [талас], тако да је одједном испало да је цело Свеучили
ште српско, Срби и Јевреји... То је била његова акција.18
– Имао је петљу, значи.
– Имао, петљу, да... Код нас се појавио из тог ЦК. Не знам, и за њега причају
да је имо неку аферу у Русији... Па то ти кажем, и Вицко Распор спада у ту
групу... Једноставно, ти првоборци нису прошли. Баш те легенде...
– Он се добро котирао. Био је после директор Института за филм.
– Њега је неки Момчило Илић19, не знам ни ко је био директор, па га је ту
збринуо, док се он није ухватио за Дунав-филм. Иначе доста је висио. А ми
смо се одмах сукобили. Ја сам припадао једној групи, која се после артику
лисала као четворица из Гласа. Ми смо напали ситуацију, а Вицко је онда
нас напао, и тако смо се сукобили с њим...
– А око чега, који је конкретан повод био сукоба?
– Па знаш шта, сад су пронашли те наше текстове, ја [их] немам, али прочитао
један момак. Наш је прогон био страшан, растурили су нас. Ту је био Вања
16
Винко Распор Вицко, (Рисан, 1918–1993), учесник НОБ од 1941, филмски критичар, сце
нариста и режисер, директор Института за филм у Београду, директор Дунав-филма.
17
Северин Франић, филмски критичар и уредник часописа YU film danas. Вероватно се
мисли на књигу: Raspor, Vicko, Filmski rasporazumi, Beograd 1990.
18
О догађајима на Максимирском стадиону у Загребу током Другог светског рата и неуспе
ху усташа да из масе гимназијалаца и студената издвоје Србе и Јевреје види: Raspor, Vicko, Riječ
o filmu, Beograd 1988, стр. 298. Снимљен је касније и филм Акција „Стадион“ (Душан Вукотић,
1977). Рекавши за Распора да је био „убица“ и „частан“, Живановић саопштава да је Распор био
способан за све, али и да је током рата био на правој страни и морално и политички (ризикујући,
при том, и свој живот).
19
Момчило Илић, (Београд 1915), сценариста и режисер документарних филмова.
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Бјењаш20, Богдан Јовановић, Миле Пејић и ја. Ми смо, у ствари, тражили да
се успостави тржиште филмова, да се успостави однос између контроле и
одговорности, да се ликвидира Агитпроп, да се ствар преда ствараоцима у
руке, и тако. Ужасне неке ствари...
Продуцентску слободу, у ствари?
Па да, потпуно за то време анахроно нешто. Е, после смо ми формирали
УФУС21, и УФУС је правио Последњи мост22, и онда смо ми успели, а Вицко
је дуго покушавао да...
Он је „исекао“ Последњи мост [у својој критици]...
Да. У, па то је била полемика у новинама. То смо ми [организовали] колпор
тере, наговоримо [их] да иду и вичу: „Вицко Распор на последњем мосту!“,
и тако...
Оптужио је филм да мења смисао партизанске борбе...
Па да...! Он је био против, јер је видео да ћемо ми да победимо, од тог филма
је зависило. Да филм није успео, УФУС би пропао, а пошто је филм добио
награду у Кану, УФУС је успео, и из УФУС-а је после изашла цела једна ге
нерација, коју је он негирао...
Зашто је њему било стало да ви не успете?
Па зато што је такав, тако се наместио, он је дошао са том бирократском про
шлошћу... Чекиста. А ми смо били људи који су помало анархоидни, траже
неку слободу... Мислим, ми смо сви били чланови партије и то, али смо сма
трали да баш зато што смо чланови партије можемо да будемо слободни...
Да се у нас унапред нема поверења, јел’?... Нисмо разумели ствари, а није
ни он баш много разумео, он је ишао по инерцији, тако да једно двадесет
година после тога, или можда и више, у Клубу књижевника, где смо се ми
сретали врло срдачно, (док се не поднапијемо па се посвађамо, опет око ста
рих ствари), он ми је рекао: „Једино за тај, Људи из задруге23, за твој филм
сам киксирао“, и не знам [за] који је још рекао... Људи из задруге то је он
узимао, као, овако, пропао филм, као пример пропалог, уместо Језера... Јер
он је био са [Александром] Вучом и са Радошем Новаковићем24, он је изда

Војислав Вања Бјењаш (Шабац, 1923–2000), филмски монтажер и режисер.
УФУС – Удружење филмских уметника Србије. Оснивачка скупштина Удружења филм
ских радника НР Србије одржана је 1950. године, а УФУС је његов легитимни наследник. УФУС
је постао филмска продукцијска кућа, чији оснивач није била нека институција партијске државе,
већ сами филмски ствараоци.
22
Копродукцијски играни филм Последњи мост, Хелмут Којтнер, (1954).
23
Људи из задруге, Јован Живановић, (1950), документарни филм.
24
Александар Вучо (Београд, 1897–1985), књижевник, надреалиста. Председник Комитета
за кинематографију Владе ФНРЈ, секретар Савеза књижевника Југославије; Радош Новаковић
(Прокупље, 1915–1979) филмски редитељ и преводилац, оснивач позоришта Атеље 212, профе
сор филмске режије на Факултету драмских уметности у Београду (ФДУ).
20
21
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вао Филм25, па се после и с Радошем посвађао, он је био човек врло незгодне
нарави... И то причају, опет, за њега, не знам колико је то тачно, да је он убио
неког агента, па га исекао на комаде и однео у коферу да га баци. Могуће,
он је такав био... Ако је он то радио у младости, то мора да је оставило на
њега вечни траг...
Доста је малициозан у својим критикама и то преко рационалног...
Јесте...
А знате ли ви да је његов претпостављени у Партији био Бакарић?26
Бакарић? Знам, да. То је Бакарић рекао у једном тренутку. И он [Распор] ми
је причао, они су Бакарића звали Мртви, Мртвозорник. Био је метиљав. Али
Вицко је био темпераментан и храбар, одлучан. То су били врло квалитетни
момци, Вицко [Распор], Воја [Нановић], Богдан Јовановић, Жика Чукулић,
то су квалитети били, у људском смислу. Нису претрчавали... Зато су их и
одстрељивали. Јес’ да их је Воја збунио, Воја им је највећи проблем био, јер
је имао велики успех с филмовима.
Чудотворни мач27 је био први овдашњи филм продат у Америци.
Па да, није само то, него што је био у то доба, у том жанру, светски филм. Па
Шолаја.28 Е, па Шолаја их је збунио јер је он у Шолаји направио оно што је
било факат, да је то био народни устанак на који су се налепили загребачки
комунисти...
И повели га где је њима одговарало...
И повели га... Е, сад они нису могли да нападну Воју, као, да он фалсифику
је, да је он злонамеран и шта ја знам. И онда су једноставно решили да га се
ослободе. Ослободили су се и [Владимира] Погачића29 из истих разлога и
са истим сценаристом, иако се Погачић није политички експонирао. У том
погледу није био опасан, али му је жена била, наводно, чекисткиња30, не
знам много о томе...
Погачићева жена?

Часопис Филм – орган Савеза филмских радника Југославије, излазио месечно од 1950.
до 1952. године.
26
Владимир Бакарић (претходно презиме: Куперштајн), (Велика Горица, 1912—1983), уче
сник НОБ од 1941, политичар, члан Председништва ЦК СКЈ, академик Југославенске академије
знаности и умјетности (ЈАЗУ).
27
Чудотворни мач, Војислав Нановић, (1950).
28
Шолаја, Војислав Нановић, (1955).
29
Владимир Погачић (Карловац, 1919–1999), филмски и позоришни редитељ, глумац, уред
ник часописа Филм данас, директор Југословенске кинотеке у Београду.
30
„Чекиста“ и „чекисткиња“ су изрази који означавају припаднике политичке полиције
(ВЧК) у Совјетском Савезу. Јован Живановић овде и другде у интервјуу тај израз користи да би
означио особе за које сматра да су уживале поверење власти и да су вршиле политички надзор
филмске делатности.
25
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– Да. Он направи филм Сам, не знам јеси ли гледао то, то обавезно треба да
гледаш. То је један озбиљан филм за то време био, о стању ствари. И – у ли
квидацију. Он је направио после тога још један, два филма и готово, нема...
А нису могли ништа да им нађу...
– Да, ништа конкретно...
– Не, него само иза леђа. Тако. Па је Богдан Јовановић исто морао да се... А
Жика [Чукулић] је умро рано, али и он је био сав избезумљен од тога што је
осећaо ту силу која покушава да га омете, разумеш. Мене су ометали богато,
Вању Бјењаша...
– Шолаја. Тај филм је Вицко Распор доста критиковао, тврдио је чак да
Нановић не уме да режира, не уме да монтира... Да ли има икакво упо
риште за те своје тврдње?
– Нема. Треба да видиш те филмове. Воја је, пре свега, био добар занатлија. Тај
његов филм, рецимо Три корака у празно, филм за то доба..., филм на једном
шлепу са троје глумаца... Вицко до краја живота није научио оно што је Воја
научио, он је био и у Лондону, мало се нешто очешао о неки курс тамо, па
га и то подржало. А имао је темперамент, он је градско дете био, знао шта
је жанр, шта је стил, шта су артикулације. Мислим, није знао, него је осећао
то, а вероватно је тамо у Енглеској онда то и научио.
– Он је рекао да је његов режијски узор био Џон Форд, па се онда то можда
осећа и у том филму...
– Да. Он је темпераментан био. Џон Форд је то радио... Знаш, он да се није
разболео, (у Америци [је] навукао рак плућа), он би направио филмско преду
зеће, а све то уз одбијање да врати пасош, да се изјасни против [своје земље].
Разумеш, мислим, ишао је и тамо линијом највећег отпора. Био квалитетан
човек, у сваком погледу, мислим: као човек, као темперамент и као стручњак.
Радош Новаковић је био један од тих руководилаца, он је отишао са Марком
Ристићем31 директно у покрајински комитет, код Пере [Стамболића]32... Ра
дош [Новаковић] је био старији и није се сналазио као Воја [Нановић], није
имао тај афинитет за филм, није био интелектуалац, него акцијаш... Радоша
су морали да склоне, иако није правио неке проблеме велике у филмовима,
али је дозвољавао себи да каже, као професор студентима, нешто што није
одговарало... И ликвидирали [су га]. И уопште, цела та генерација је ликви
дирана... Али с леђа!
– Да ли сте знали неке партизане, али загребачке. Јожа Хорват, он је пи
сао...
Марко Ристић (Београд, 1902–1984), књижевник, надреалиста, дипломата, члан ЈАЗУ.
Петар Стамболић (Брезова код Ивањице, 1912–2007), учесник НОБ од 1941, политичар,
члан ЦК КПЈ, председник Владе СФР Југославије, председник Председништва СФРЈ.
31
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– Њих слабо знам. Јожу знам само из новина. Знам овога, Бранка Бауера33,
знам Крешу Голика34...
– А Бранка Марјановића, да ли знате нешто о њему?
– Не, ништа... Уопштено. Лично га не знам.
– Јесте ли гледали, можда, његов филм Застава?35
– Јесам...
– Какви су ваши утисци?
– Па знаш шта, у то доба он је био човек предратни, и он, једноставно, није
се уклопио, а био је искусан, био је мајстор у односу на ове друге. И онда
су га ту поставили, док нису мало купили то што он зна, и онда су га шкар
тирали.
– Знате ли да је он снимио филм и у НДХ, Стража на Дрини, и да је био
награђен у Венецији 1942. године.36
– Па не знам то, можда… Не знам много о том филму. Знам онај, Лисински37,
али то је неко други радио. Е, Мика Поповић38, то је један занимљив наш
пионир. Па ми је испричао свој сусрет с Радошем…
– Новаковићем?
– Да. Каже: Радош седи и држи ноге на писаћем столу, па каже: „Ви сте тај
Мика Поповић, је ли? Ти си тај што прича да су ти што овде снимају фил
мове људи који нису режисери, а режисери не могу да сниме филм? Ја знам
шта мислиш: тај који је режирао, а није режисер, то сам ја, а тај који није
режиро, а режисер је, то си ти“. И тако је остао, није се више мешао у режи
ју никад, за разлику од неких других. [Стеван] Мишковић39 је исто један од
пионира. Трећи је био [Коста] Новак[овић].40 Ја сам имао срећу да радим
са свима њима. И од њих смо доста ми купили, научили. А и Мишковић је
исто био прогоњен. Једино је са мном направио три филма. Направио је и с
Радошем Софку41…
Бранко Бауер (Дубровик, 1921–2002), филмски редитељ и сценариста.
Крешо Голик (Фужине, 1922–1996), филмски и телевизијски редитељ, професор на загре
бачкој Академији драмске умјетности.
35
Застава, Бранко Марјановић, (1949).
36
Стража на Дрини, Бранко Марјановић, (1942). Политичко-пропагандни филм у продук
цији Хрватског сликописа. Добио бронзану медаљу на бијеналу у Венецији 1942. године. Види:
Škrabalo, Ivo, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896.–1997:Pregled povijesti hrvatske kinematografije,
Zagreb 1998, стр. 122.
37
Лисински, Октавијан Милетић, (1944). Дугометражни играни филм у продукцији Хрват
ског сликописа.
38
Михајло Мика Поповић (Београд, 1908–1990), филмски сниматељ, глумац, редитељ и
сценариста.
39
Стеван Баја Џора Мишковић (Томашевац, 1907–1977), филмски сниматељ.
40
Коста Новаковић (Чачак, 1895–1953), филмски сниматељ, режисер и сценариста.
41
Софка, Радош Новаковић, (1948).
33
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– Мене људи ту највише интересују, у целој тој причи. Жика Митровић42,
јесте ли знали ви њега у то веме, у првој половини педесетих година…
– Ја кад сам дошо на филм он је већ био, а ја сам дошао четрдесетшесте, кра
јем… Значи, он је ту негде међу првима дошао…
– Је ли и он био скојевац?
– Није он био скојевац, него је накнадно био скојевац. Накнадно, он је, овако,
мало пазио да прави каријеру…
– Радио је и стрипове…
– Наводно је радио пре рата, али тај тип је био, и филмови су му јако добро
пролазили код публике, он је био хитмејкер.
– А његов филм Ешалон доктора М?43
– Е, то је код нас у УФУС-у [снимљено], први УФУС-ов филм. То је Мика По
повић снимао. То је био, овако, филм који је разбио, тај уштогљени приступ
Погачића…
– И критиковали су га доста, управо због тог западног утицаја, односно
што има доста елемената вестерна у њему…
– Па то га критиковао можда Вицко Распор. Иначе, званично, он [је] био фа
ворит.
– Тито је волео каубојске филмове.
– Па не само то, него, он [Жика Митровић] се оженио са оном Фридом Фили
повић.44 Она је књижевница била пре рата, писала неке приче по Политици,
а после писала њему сценарије. А она је опет, имала јаке везе. А и по јевреј
ској линији, она је Фрида Грајф, и мислим и да је за веме окупације била
нека… А и после рата, била је згодна жена… И она му је правила каријеру.
Тако да он није имао никад проблема. Он је био, овако, официјелна личност.
Официјелни секретар Савеза филмских радника.
– Он је снимио доста филмова у свом животу.
– Па онда је могао, да. Друго, она му је и пролаз правила. Кад Фрида донесе
филм, сценарио, то је поверење, да неће да киксира на тим судовима…
– Јесте ли знали, можда, Милутина Чолића?45

42
Живорад Жика Митровић (Београд, 1921–2005), филмски редитељ и сценариста. Пред
седник савеза филмских радника Југославије, члан Управног одбора Фестивала југословенског
филма и члан Управног одбора Фонда за унапређење кинематографије Србије.
43
Ешалон доктора М., Живорад Жика Митровић, (1955). Сматра се првим „партизанским
вестерном“ – акциони филм са тематиком из Другог светског рата или непосредно по његовом
завршетку.
44
Фрида Филиповић (Сарајево, 1913), књижевник, новинар, преводилац и сценариста,
уредник у ТАНЈУГ-у.
45
Милутин Чолић (Ужице, 1920–2010), новинар, позоришни и филмски критичар Поли
тике.
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– Како да нисам. Он је битанга једна, у ствари. И морална и интелектуална и
социјална.
– Је ли и он из тих партизанских кругова.
– Па знаш шта, он је био четрдесетпрве, па су га ухватили, па је био у Нор
вешкој, па је онда ту правио каријеру преко тога, позиционирао се. Али, у
ствари, био је један полуписмен, недаровит човек, с којим нису знали у По
литици шта да раде, дошао је ту као заробљеник из Норвешке. Нису знали
шта да раде, па му дали да води филмску рубрику, то је тако тад било, знаш,
последња рубрика. Пробио се нападајући неког Халугу, који се лечио од ра
ка. И онда је дошао ту и почео. Он је корупционаш, у ствари…
– Не знам за то.
– Да. Буквално је тражио. Мени је једном рекао: „Зашто ти мени не шаљеш
сценарије, из Авале од твојих колега сви ми шаљу?“ Рекох: „Нећу да злоу
потребљавам наше познанство.“ А он: „Па нисам ја мислио да ми шаљеш
овако, приватно, него, као…“
– Службено?
– Па да, да добије паре за мишљење.
– Рецензију да ради?
– Да ради рецензију, да. И онда га Саша водио по Америци, и тако, и он је
тако, с којим је ухватио везу, он је те фаворизовао.
– Који Саша га је водио?
– [Александар] Саша Петровић46. Једна бедна личност [тј. Чолић]. Знаш, ова
Беатрис Дал47 је рекла: „Не бих више дошла на ФЕСТ“, каже, „град ми се
много допада, али ФЕСТ је грозан“. А тад су њега [Чолића] реновирали,
рециклирали су га, па је он нешто тамо требао да добије неку локомотиву,
не знам шта, а она да му преда, а он довео унуче па, као, покаже на унуче
[да њему преда], а она се збунила. Кулов један, у ствари. Човек без боје, без
особина, без својстава…
– Био је на филму један чудан лик са стране, Франтишек Чап.48 Он је био
Чех.
– Он је у Словенији био.
– Он је у Словенији радио.
– Јесте, он је Чех био, измислио је Милену Дравић.49
– Она је код њега играла прво?
Александар Саша Петровић (Париз, 1929–1994), филмски редитељ и сценариста. Завр
шио филмску академију у Прагу, био професор на ФДУ.
47
Беатрис Дал (�������������������������������������������������������
B������������������������������������������������������
é�����������������������������������������������������
atrice����������������������������������������������
Dalle���������������������������������������
���������������������������������������������
, Брест, 1964), француска глумица.
48
Франтишек Франц Чап (���������������������������������������������������������������������
Cel������������������������������������������������������������������
á�����������������������������������������������������������������
kovice�����������������������������������������������������������
, Аустро-Угарска, 1913–1972), филмски и телевизијски
редитељ и сценариста. Радио у Чехословачкој, Југославији и Аустрији.
49
Милена Дравић (Београд, 1940), филмска и телевизијска глумица.
46
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– Код њега.
– Њега је Вицко Распор критиковао због социјалдемократских погледа
на свет и таквих ствари, али опет, интересантно, могао је један такав
човек да снима филмове у тој земљи, тада.
– Еее, па Словенци су друго!
– Имам утисак да је тада њихова кинематографија тада ишла далеко брже
и боље се развијала него друге у Југославији.
– Ма то је друго. Заш шта, они су имали боље услове, али су полако изумирали
у недостатку кадрова, јер њих је прве закачила ова НАТО култура.50
– А на који начин баш Словенце?
– Па, они су још за време окупације, изгледа, у тој НОБ, имали везе са Интели
џенс сервисом и том будућом НАТО структуром, и онда, тако се десило, да
су њима изменили све те… Игор Претнар51 је умро од рака, оног Космача52
су ликвидирали, па Штиглица53… Штиглиц се држао дуго, али као солип
систа, у ствари, а остало су натурали, оног Бранка Шемена54, па не знам,
Тонета Тршара55, па то… И тако да су они угасили кинематографију преко
људи, у недостатку стваралаца, разумеш? Али услове су имали увек боље
од нас.
– Да, и добри су им филмови били. Па Кекец56 је први наш филм који је
награђен у иностранству.
– Па да…
– Чап је снимио и прве филмове који су излазили из соцреалистичког
шаблона и политичких потреба. Његов филм Весна57, он је доста одуда
рао…
– Да, да… Па он је терао ту своју линију од пре рата. Знаш, Франтишек Чап
је био познат режисер пре рата.
– Он је у Немачкој режирао?

По схватању Јована Живановића доминантни културни концепт у одређеном периоду
проистицао је из доминантног идеолошког и политичког концепта на датој територији и у истом
периоду. НАТО културом, према којој је иражавао огорченост и презир, он назива културни кон
цепт који се у Југославији постепено развија од почетка педесетих година двадесетог века, да би
по распаду те земље постао доминантан на укупном простору на коме се она налазила. О томе
ће бити више речи касније током интервјуа.
51
Игор Претнар (Љубљана, 1924–1977), филмски редитељ и сценариста.
52
Цирил Космач (Слап об Идријци, Словеија, 1910–1980), филмски сценариста.
53
Франце Штиглиц (Крањ, 1919–1993), филмски редитељ и сценариста.
54
Бранко Шемен (Марибор, Словенија, 1936), филмски сценариста.
55
Тони Тршар (Крагујевац, 1938–2000), филмски критичар, продуцент и сценариста.
56
Кекец, Јоже Гале, (1951).
57
Весна, Франтишек Чап, (1953).
50
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– Не, у Чешкој. Био је у Словенији неки [Бране] Тума директор, а у Хрватској
је био Иво Врховец.58 И они су стално ратовали са својим филмским рад
ницима... Тума је, рецимо, ратово са овима и захваљујући том рату они су
пуштали мало више, они су, изгледа, први добили директиву да смене ову
партизанску генерацију и да доведу НАТО, ове будуће НАТО. То се и код
нас одиграло, само доцније.
– У документима који су објављени, Енглези су испољили највеће инте
ресовање, када је Југославија у питању, за појас који везује Аустрију са
Јадранским морем.59
– Па ја знам, ево баш Тањина мама, сликарка, ово су претежно њене слике ту
[показује по соби на слике], она је синовица Јожета Тирана, а Јошко Тиран
је оснивач Местног гледалишча60 што је сад овде гостовало, то је њихово ал
тернативно позориште, модерно позориште... После рата је режирао, правио
монодраме... А партизан био четрдесетпрве године, пре рата био признати
глумац, после рата формирао Местно гледалишче и стално га неко саплиће.
И онда су ми они у породици објаснили да је он пактирао са тим Енглезима,
Интелиџенс сервисом и шта ја знам…
– Освободилна фронта је имала, значи, контакте независне од Врховног
штаба?
– Имала. Па Јоже Јаворшек, па [Едвард] Коцбек, па да…61 Они [Словенци] су
много разуђенији, не можемо ми са њима да се меримо у друштвеном погле
ду. Јоже Јаворшек [је] био и на робији. Познато је, Витомил Зупан62... Ту су
Енглези јако много радили по Словенији. Има, у литератури се то помиње,
само мораш да повезујеш, да читаш између редова, да знаш неке податке…
Историја није егзактна наука да може да се доказује.
– Може доста тога де се докаже у историји.
58
Иво Врховец (Загреб, 1925), радио у Агитпропу ЦК КПХ, директор Уреда за информације
Извршног вијећа Хрватске, директор Јадран филма, градоначелник Загреба.
59
Важна политичка питања понекад имају и своје идеолошке и културне аспекте. Овде се
мисли на крај Другог светског рата и почетак процеса поделе сфера утицаја између СССР-а и
Запада и разграничењe Југославије и Италије. Простор између Истре и Аустрије био је важан
јер се налазио на једном од могућих праваца совјетске претње централној Европи. Проблем те
границе је отворен уочи конференције у Потсдаму и решаван током наредне деценије. Види, нпр:
Petranović, Branko, Istorija Jugoslavije 1918–1978, Beograd 1980, стр. 368–369, 454–455; Tajna pre
piska Churchill–Staljin 1941–1945, (уредио Фране Барбиери), Zagreb 1965, стр. 388–390, 392–393,
404, 407; Тегеран, Ялта, Потсдам. Сборник документов, Москва 19713, стр. 354; и др.
60
Мисли се на позориште града Љубљане (������������������������������������������������������
Mestno gledališče ljubljansko, MGL), основано
1949. године.
61
Јоже Јаворшек (право име: Јоже Брејц), (Велико Лашче, Словенија, 1920–1990), књижев
ник, преводилац, драматург, критичар, секретар Словеначке академије наука и уметности; Едвард
Коцбек (Свети Јуриј об Шчавници, 1904–1981), књижевник, преводилац и политичар. Као пред
ставник хришћанских социјалиста био један од оснивача Освободилне Фронте 1941. године.
62
Витомил Зупан (Љубљана, 1914–1987), књижевник и филмски сценариста.
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– Па може, али то је и страшно релативно, ти докажеш сада, а кроз, шта ја
знам, двадесет година се пронађу нова документа, и тридесет година, отворе
[се] архиве и падне цело твоје доказивање, јел’?
– Да, неки пут се то деси…
– Па дешава се… Зато кажем, није то егзактна наука, али је за историју врло
важно, бар ово што сам ја пратио мало, те млађе историчаре и тако, да имају
идеје, да имају стратегију неке синтезе коју желе да саопште, јел’, а не да
препричавају документе.
– Наравно. Из овога што смо до сад причали види се да је филм био јако
повезан, можда више него друге уметности, са политичким, и то баш
међународним политичким догађајима.
– Јесте, али то се рецимо, видиш, то се нигде не помиње и ја кад читам ту
историју филма, то је којешта за мене.
– Није написана политичка историја југословенског филма. То треба да
се напише…
– Да. И културе уопште, јел?
– Да. Не постоји још ни политичка историја Титове Југославије.
– Па да, ми смо имали један однос према култури, кад погледаш, рецимо, од
Мештровића… Ми смо имали још од овога, ја сам то гледао, једну шему
сам направио себи, чисто аматерски, без неких претензија… Видовданску
културу, рецимо… И та Видовданска култура је сазрела и бацила своје дивље
семе са овим Његошевим маузолејом, видим још се то повлачи. Видовданска
култура је била октроисана култура.
– Од стране државе?
– Па да, од Александра, од тог круга… Од тог круга који се одвојио од наро
да, имао лову, имао утицај, имао моћ, а није имао базу… То је била прва.
Она друга, за време, окупације, била [је] врло интересантна, ми смо је звали
Штука култура. По штукама.63 Исто октроисана. Недић је схватао оно што
ови шибицари тренутно не схватају, да не може прво да се сређује привреда,
па онда култура, него мора паралелно да иде. Тако да је он то сјајно урадио.
Ми смо то, нормално, као скојевци презирали, назвали то Штука култура
и рачунали да ће то све да отпадне и да ће почети повратак култури, прави,
кад дођу наши. То је била, тако, парола: кад дођу наши. И трагично је било
што „наши“ нису дошли, у ствари – дошли варвари...
– Ко су били ти „ваши“, чији сте долазак чекали?
– То је била један парола још из оног рата, Првог светског рата, када је Аустри
ја покушала овде преко Боре Станковића64, рецимо да формира то… То је
било бојкотовано, и цела ствар је легла док не дођу „наши“. Тако да смо ми
63
64

Тип немачких јуришних авиона из времена Другог сетског рата.
Борисав Бора Станковић (Врање, 1876–1927), књижевник реалиста.
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ваљда од родитеља чули: кад дођу „наши“, подразумевало се да ће „наши“
бити они који ће да отерају окупатора, који ће да негирају све то… Међу
тим нису дошли наши, него варвари. Ту је ствар запела. Ја не знам јеси ли
ти читао, у Дуги је излазило, ја мислим у Дуги, о малтретирању академика
четрдесетчетврте. Стрељали су Бранка Поповића.65 Не знам да ли си био
на његовој изложби. Сјајан сликар. Па, да. Чајкановић66 је умро је од муке.
Одузимали им националну част… Растурили друштво и октроисали САНУ
културу, ја сам је тако назвао, разумеш?67 Е, та САНУ култура је потпуно
постала рањива на све могуће утицаје, па и на утицаје НАТО културе која
код нас данас хара, буквално не можеш да отвориш ово [показује руком на
телевизор], а да се не згрозиш. Ја сам јутрос [гледао], у паузама ових [суђења
у Хагу]... Борка Павићевић68 каже: „Ја не знам, ето, они говоре да су лега
листи, а не признају овај суд у Хагу, тврде да није легалан“. Значи ови што
говоре да су легалисти, они морају да признају суд који је нелегалан. Па да.
И пази, ти владају. Она је добила сада инфузија неких... Страшно, па она
што год је додирнула – то је грозно. Али је упорно форсирана, јер то њима
треба. Ја сам гледао филм Макавејева, неко вече, Горила се купа у подне.69
Он је то усавршио и то нема даље где да иде, али то је којешта. То не може
да се гледа! А то њима треба. Има неке ефекте, јел’? То је створила та САНУ
култура. Она је створила једно друштво без критеријума. Друштво у коме
критеријум одреди неки убица из Централног комитета: каже побијте ове,
доведите на власт ове, а истовремено форсирају ту институцију као трајну
меру вредности. Ево, видим, и ови овде помињу Добрицу Ћосића...70
– Он је исто био скојевац, јел тако?
– Јесте скојевац био, али он је један нешколован човек, разумеш, полуписмен
је остао до краја. Њега извлаче ти лектори, то што он пише то може да по
стоји можда негде паралелно са нечим, а кад се упореди, рецимо, његово
Време смрти са Даном шестим Растка Петровића71 или Црвеним маглама
65
Бранко Поповић (Ужице, 1882–1944), сликар и архитекта, професор Универзитета у
Београду.
66
Веселин Чајкановић (Београд, 1881–1946), историчар религије, професор Универзитета
у Београду, члан САНУ.
67
Термин је изведен на основу скраћенице од: Српска академија наука и уметности (СА
НУ).
68
Борка Павићевић (Котор, 1947), драматург и публициста, руководилац Центра за кул
турну деконтаминацију.
69
Душан Макавејев (Београд, 1932), филмски редитељ и сценариста. Реч је о дугометра
жном играно-документарном филму Горила се купа у подне (1993).
70
Добрица Ћосић (Велика Дренова код Трстеника, 1921), књижевник и политичар, члан
САНУ, народни посланик у скупштинама НР Србије и ФНРЈ од 1945. до 1957, члан ЦК и Агит
пропа КП Србије, први председник Савезе Републике Југославије (1992–1993).
71
Растко Петровић (Београд, 1898–1949), књижевник и путописац.
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Драгише Васића72, онда видиш која је то рупа, у ствари… И у којој смо ми
рупи сад са САНУ културом, и онда није ни чудо што може да [се] ради шта
[се] хоће овде.
Филм који мене интересује снимљен је по његовом роману Далеко је
сунце.73 Сматрало се да је то одређени помак у филмској презентацији
партизанске борбе. Неки дашак критичности се ту осетио.
Јесте, зато што је мало отвореније речено… Зато што је ту речено да су стре
љали људе. Али је то тако сладуњаво направљено… Кад би гледао филм
Сам74, обавезно то погледај, видећеш колико је то Михајло Реновчевић75
друкчије направио. Он је и Шолају правио. Исто је првоборац.
Шта је било с њим?
Не знам, ишчезао је.
Када су се дешавали почетком педесетих они отворени политички кон
такти са Западом, кад је прављен Балкански савез са Грчком и Турском,
па после Балкански пакт, како се гледало тада на то, како сте ви то до
живели?
То је педесет друга, трећа, то је кад смо ми формирали УФУС, и то сам баш
хтео да ти кажем: Нисам ја тада имао свест, нити ико од нас, свест о томе
шта се све догађа. Али сад, из ове перспективе неке ствари могу да се ре
конструишу. Вицко Распор је водио борбу против УФУС-а, нормално, и цео
естаблишмент.
Што је њима УФУС толико сметао?
Па нису хтели конкуренцију…
Никакву алтернативу свом концепту?
Па, да… Мали чанак био, па сад не може нека нова група да долази и то.
Знаш, нису видели у развоју ствари, него у чанку…
Било је осам филмских кућа у то време у Југославији: шест републич
ких, једна савезна и једна војна. То је већ доста за конкуренцију на том
терену.
Да, с тим што црногорска једва да је и постојала. Па добро, осам, да. И онда
су хтели да нас забране, и онда сам ја упао код Кардеља76, а разговор је ишао
преко његовог шефа кабинета.
Шта је Кардељ био тада?

Драгиша Васић (Горњи Милановац, 1885–1945), књижевник, политичар, члан САНУ.
Далеко је сунце, Радош Новаковић, (1953).
74
Сам, Владимир Погачић, (1959).
75
Михајло Реновчевић (Мајур код Шапца, 1922), књижевник и сценариста, био на Голом
Отоку.
76
Едвард Кардељ (1910–1979), министар иностраних послова ФНРЈ, председник Комитета
за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, потпредседник Владе ФНРЈ, члан ЦК
и Политбироа КПЈ.
72
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– Он је био тада бог и батина, ту је био где је сад Градска скупштина. И хтели
су да забране, и већ су забранили практично, и онда сам упао и разговор је
ишао преко његовог шефа кабинета.
– Нисте га директно видели?
– Не… То је, овако, један низ канцеларија, знаш... У последњој канцеларији
је шеф Кабинета, у првој је администрација, у другој сектори, у трећој шеф
Кабинета, а у четвртој је он. Не можеш до њега да дођеш ти [тек] тако. Е,
онда нас је шеф Кабинета задржао код себе, (ишао је са мном Ото Денеш77),
па оно што му ми кажемо он уђе па каже Кардељу. Тад сам ја употребио
аргумент… То је било време кад је био смењен Блашко Нешковић78, због
сарадње са овим НАТО-м, мислим са Америком против Руса, али да се не
мења наоружање.79 Значи, мутна ситуација је била са тим целим Балканским
савезом. У то време је био изашао неки закон да могу десет грађана да фор
мирају предузеће. Група грађана, значи, што практично нису ни мислили
да пусте… Е, ја сам се на то позвао. И ту је Кардељ капитулирао. Три пут је
овај улазио и кад сам му то рекао, да по закону може и да, [то] значи [да је]
закон само форма, онда је успела ствар. То је било време погибељно. Ето,
тако је то прошло, али у репертоару се није то много осећало…
– Домаћем?
– Домаћем, зато што је то још била борба за Последњи мост, знаш.
– Доста је нападан тај Последњи мост, а и питање је каква је то интерпре
тација рата. Ја сам стекао утисак да се тим филмом желео направити
неки психолошки мост према Западу, према бившим непријатељима,
према Немцима и Аустријанцима.
– Па тако је интерпретирано то… То је Вицкова интерпретација. И уопште
је за то време била фантастична ситуација да правимо с Немцима филм о
НОБ-у… То је била једна мала група аустријска и срећно је испало, у ствари.
Којтнер је био добар режисер, антифашистички режисер. Oни су покушали
да спрече то, јер су знали: ако успемо са тим филмом, онда смо успели, јер
из тог филма је изашао онда Ешалон доктора М., и сви они филмови.
– Да ли сте могли да схватите тада шта се дешава са тим Балканским
пактом?
Ото Денеш (Беочин, 1926–2010), филмски редитељ и сценариста.
Благоје Блашко Нешковић (Крагујевац, 1907–1986), лекар, шпански борац и политичар,
члан ЦК и Политбироа КПЈ, председник Владе НР Србије, потпредседник Владе ФНРЈ до 1952,
када је смењен под оптужбом да подржава резолуцију Информбироа.
79
Мисли се на процес склапања тзв. Балканског пакта Југославије, Грчке и Турске током
1953–54. године, чиме је Југославија, практчно, индиректно придружена НАТО савезу, као једина
социјалистичка држава. То је имало свој одраз и на кадровску политику и запечатило је судбину
неких политичара.
77
78
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– Не. Знаш, то је толико мутно било све, смењују Блашка Нешковића… Пам
тим то доста драматично, као једну беду, у ствари, јер то су године кад смо
се парали. Та четрдесетосма, она је расточила, у ствари…
– Партију тадашњу…
– Да. Ја, без обзира, нисам био нимало склон Информбироу. Мало је то све
било на ниским гранама, па и то смењивање.
– Какво је ваше било политичко расположење?
– Знаш шта, нисам ја никада био далеко од национализма, јер ја сам из такве
куће. Постоје две врсте скојеваца. Рецимо: индоктринирани скојевци и народ
ноослободилачки скојевци. А ја сам народноослободилачки био, тако да за
мени није било далеко, јер је и Броз тада држао говоре о Србији, разумеш…
Тако да то није било далеко, уопште… А када се сад гледа тај период, постаје
занимљив. Писао сам о Церу као планини и шта ја знам. Ја нисам знао да,
рецимо, Цер је био једна од ретких покрајина која није имала партизански
покрет никада, него само четнички [смеје се], ја то нисам знао и писао сам да
је Цер оно… [као и] четрнаесте, па научно је то да се повезује. А тај прелаз
он је био постепен, није мени био далеко национализам и нисам ја уопште
имао дилему национализам или социјализам. Врло једноставно и данас могу
да их повежем. Ја и данас предлажем да само хришћанска социјалистичка
странка овде би сад могла нешто да уради. То тада нисам знао, јер у том
Марксовом превртању Хегела, то јест том антихришћанском превртању, со
цијализам је поражен, уствари.
– Мислите, као начин за уређење друштва, државе…
– Хришћанска култура лежи на социјализму. Христ је истерао трговце [из
храма].
– Међутим, социјализам је показао ту лошу страну, што у економској сфе
ри није у стању да створи репродуктивни капитал.
– Па то је зато што се везао за Маркса. Зашто мора социјализам уопште да се
повезује са марксистичком економском доктрином, зашто социјализам не
иде нормално, не прати нормалан развој, буде само странка за друштвено
организовање појединих група? То је шири интерес и социјалистички инте
рес. Борка Павићевић постоји зато што је оваква ситуација у друштву, иначе
она у једном, не социјалистичком, него нормалном, демократском друштву,
али које је хришћанско демократско друштво, које је близу…
– Мислите у оном моралном погледу, да се држи хришћанских начела?
– Нормално, дабоме, да се држи, ово је хришћанска цивлизација човече.
– Неки већ користе термин постхришћанска. Цркве су празне…
– Па добро, то су сад филозофије, али у хришћанску цивилизацију ти кад
убациш, (то је лепо формулисао Берђајев), негирање Бога, то је порицање
човека, јер је човек створен по божјем лику. Сатанистичка идеја је да превр
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неш ствар и да од Емануела направиш Уланем, онда си, у ствари, се вратио
у варваризам. И ти онда излазиш из цивилизације. Марксизам је изашао из
цивилизације, он је ту пао, а не зато што је економски то немогуће. Немогу
ће је економски било зато што је цивилизацијски било немогуће.
Кад поменусте национализам, ја сам гледајући филмове и пратећи шта
се дешавало на филму и око филма тих првих десет година после рата
стекао више пута утисак да је ту било одређеног плурализма, да су се
ту некакве националне опције међу собом бориле, без обзира што је био
једнопартијски систем.
Па, много више него данас. Па то ти је најбољи доказ, јер то је била инерци
ја хришћанског друштва, хришћанске цивилизације. Ми смо се понашали
по законима неке цивилизације којој смо припадали, из које смо дошли у
социјализам.
Зато сам помињао Бранка Марјановића. Он је мени врло интересантна
особа, јер то је човек који је радио за усташки режим један филм, Стра
жа на Дрини, после је радио Заставу 1949, па онда Цигули Мигули80, за
који чак тврде да је први антистаљинистички филм…
И тиме завршава…81
Aли пазите, то је једна импресивна амплитуда, мислим, какви су то пре
окрети које тај човек прави за врло кратко време. То је мање од десет
година.
Зато што има ширину. Није он правио никакве амплитуде. Он је имао ширину,
могао је да ради ово, или ово, или ово. У истом тренутку, он је имао довољ
но широк поглед на свет да схвати Цигули Мигули и границу на Дрини, јел?
Нико од нас није, пази, доктринарно био везан да ради против режима.
Међутим, испадало је много филмова који су били схваћени као анти
режимски.
Па дабоме…
И знате ли да ту има једна правилност? А то су одреда филмови који се
баве савременом тематиком.
Па није. И о НОБ-у имаш.
И о НОБ-у, али у почетку миноран је био проценат филмова који су се
бавили савременом тематиком. Често се помиње у новинама: „Дајте нам
савремене теме“. И нико се не усуђује од уметника, не само филмаџија,
да ради савремене теме.

Цигули Мигули, Бранко Марјановић, (1952, цензура га забранила за приказивање, у био
скопе пуштен 1977).
81
У ствари, Марјановић је снимио још један играни филм: Опсада, (1956).
80
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– Па то знам. Ја се тога сећам. Ја сам правио Зеницу педесетседме. У Пули,
била је једини савремени филм.82 Педесетседме! То је било бекство, јел’?
Бекство у стереотип. Али се у стереотипима појављивао Шолаја, овај што
сам ти рекао Погачићев филм Сам, разумеш, па у Геџином филму, том Далеко
је сунце. Знаш, у стереотипима се појављивао тај хришћански плурализам,
јер је хришћанска цивилизација заснована на плурализму.
– Мислите да то одатле извире, та неопходност…
– Па да, на плурализму и на толеранцији.
– Међутим, они међусбно нису били толерантни. Ја сам стекао утисак да
се филм користио као оружје у борби национализама, пре свега изме
ђу Београда и Загреба. Из Загреба лансирају Заставу која представља
партизанску борбу као специјално хрватску ствар. Радња се дешава на
Калнику, искључиво међу Хрватима. Онда имате Шолају који каже да
је српска судбина у то време била сасвим другачија...
– То је утицај Бакарића, знаш. То је, мислим, утицај појединих личности који
су тада већ манипулисале тим плурализмом.
– Да ли сматрате да је Бакарић, у ствари, гурао једну националну опци
ју?
– Како да не. Знаш шта, он је то гурао врло перфидно и врло рафинирано.
Он је рецимо четрдесетшесте године рекао да Свети Сава није само српски
празник, него и југословенски, јер је то био и просветитељ.
– Не разумем. Који је његов интерес био у томе?
– Па, интерес је био да се купе Срби, [који] су били страшно јаки, човече!
Срби су били јаки и да их није јефтино куповао Броз, Бакарић, Кардељ и то
друштво, они би наметнули своју идеју.
– Мислите да су Срби у то време били у тим структурама моћи довољно
јаки?
– Па нису били моћни по кадровима, ал’ су били моћни по бази. База им је би
ла јако моћна и онда је требало подићи тој бази, док се кадрови не ошишају.
И кад су ошишани кадрови, онда су се тек отвориле карте. То не можеш да
везујеш за социјализам, то је антисоцијализам. То је варварски метод. Јер
то је повратак у ништа, у ствари.
– Колико сте упућени у политику увоза страних филмова код нас?
– Ја сам то пратио једно време. Имао сам један полемички текст шездесетдеве
те године и тамо видим да сам питао једног шефа идеолошке комисије, овде
у Србији, оног Владимира Јовичића83, да ли зна који се филмови увозе, да
82
Био је на Четвртом пулском фестивалу 1957. и филм В. Погачића Суботом увече, такође
на савремене теме.
83
Владимир Јовичић (Шабац, 1935), књижевник, политичар, шеф идеолошке комисије ЦК
СК Србије.
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ли зна да нема ни три филма који немају ознаку или крими или трилер. Тад
се осетило већ то такозвано „размекшавање терена“. Осетило се већ крајем
шездесетих година.
Ја мислим и раније, још и раније.
Почело је са Балом на води.84
Мислите да је то разделница?
Да. Сећам се, мислим да је била тридесета годишњица. Друштво у студију
седи, комунистичко друштво. [Као] главни догађај друштвених промена се
наводи, после тридесет година, или после двадесет пет година, наводи се
Бал на води.
Да ли је претходно била нека одлука да се тај филм увезе?
Па, вероватно. Али који је утицај то оставило у свести баш тог кадра, тог ми
љеа! Сећам се, био је Јаша Рајтер85, па не знам... Тако, тај градски кадар.
Ниво града Београда.
Да. И они: Бал на води па Бал на води! За ослобођење Београда! [смеје се].
Нашао сам занимљив податак. Педесетчетврте године је постојао само
један увозник филмова за целу Југославију, који је онда делио дистри
бутерима.
Које године?
Педесетчетврте.
Е па не знам, не бих рекао…
Југославија филм, једини партнер страних дистрибутера филмова.
Не, не, не, не, он је можда правио неке… Било је Морава филм, рецимо, било
је, па свака је република имала свог.
Не, то су били домаћи дистрибутери, али увозник је преговарао са стран
цима, шта ће да се откупи...
Да, али он је завршаво послове, али одлучивао је Морава филм.
Они дају списак жеља, а онда ови се појављују као једини трговац са ино
странством. Педесетчетврте године, или пете, јавља се други самостални
наш заступник пред иностранством, Кроација филм из Загреба.
Јел’?
Да. Хтели су самостално да купују филмове, да их увозе и да креирају
репертоар. Уследила је полемика у новинама, врло оштра, ови из Ју
гославија филма су доказивали да је то скупље, чим имаш два купца,
скаче цена. Хрвати су прешли преко тога. Плаћали су колико треба, да

84
Бал на води (Bathing Beauty, George Sidney, 1944), холивудска музичка комедија. Београдска
премијера је била 1950. Види: ����������������������
Марковић, Предраг, Београд између истока и запада 1948–1965,
Београд 1996, стр. 444, 449–450.
85
Јаша Рајтер (Загреб 1913), учесник НОБ од 1941, металски радник, у Београду учествовао
у органима градске власти, директор Београдског сајма.
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би добили хитове. Њима је најпре одузета увозна дозвола, а потом се,
поред њих јављају још и неки други директни увозници.
Па знаш шта, филм и политичка стварност су страшно синхрони. Без фил
ма тешко се може разумети шта се догађало. И ту ја мислим да ова наша
историјска школа прави грешку, ја сам читао мало, то ми препоручио један
момак, књигу Предрага Марковића.86
Београд између Истока и Запада?
Да. Па то је којешта, у ствари. То је преписивање докумената, који, кажем ти,
сутра могу да се покажу као фалсификовани, као нетачни. Ти то не можеш
више да сазнаш, шта је било. Можеш да претпостављаш и да повезујеш са
овом синтезом за коју имаш материјала. Иначе не можеш да објасниш Му
стафу Голубића87, како је један српски националиста таквог калибра постао
повереник... Знаш, читао сам неку књигу, коју је ова УДБ-а издала. Па то
пас с маслом не може да полиже. Ништа не могу о Мустафи Голубићу да
објасне, само лупетају.
Он је убијен четрдесетпрве, Гестапо га је убио?
Гестапо га убио, али хоћу да ти кажем да то не може [бити], какав он био
егзекутор? А, лични пријатељ Стаљинов, па егзекутор? Глупости. Ко зна о
чему се ради. Мислим, ја имам неку тезу, ал’ ту тезу проверавам кроз оне
догађаје остале. Иначе, ти да чекаш документ, да ће неко једног дана да ти
отвори шта је радио Мустафа Голубић, то нема говора. Он је везан за Аписа88
био, њега је Апис послао деветсто петнаесте да ухвати везу са Охраном. А
за Стаљина, опет, Американци тврде да је био повереник Охране. С оним
што знамо то не може да се објасни. Њега јесу драли на Солунском процесу
ужасно. Скидали му кожу с леђа да призна шта је радио у Русији. И он је то
све издржао, и мрзео је...
Значи, ви мислите да су везе Стаљинове са Мустафом још од пре рево
луције?
Па пре револуције. Нешто је ту било, нешто је Мустафа имао неки посао
по свету, кад би га овај слао, ал’ не да он буде атентатор. Можда да органи
зује атентате, или тако нешто, али то му очигледно није био главни посао.
Главни посао је нешто [друго]. Управо [то] превртање, јер Стаљин је исто
националиста, уствари…

Предраг Ј. Марковић (Београд, 1965), историчар.
Мустафа Голубић (Столац, Аустро-Угарска, 1889–1941), политичар, хапшен током Солун
ског процеса 1917, члан КПЈ, касније совјетски обавештајац, херој Совјетског Савеза.
88
Драгутин Т. Димитријевић Апис (Београд, 1876–1917) генералштабни пуковник Војске
Краљевине Србије, шеф организације Црна рука. На основу пресуде војног суда стрељан у Со
луну.
86
87
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Руски?
Па, руски…
Чудно за такво порекло. Он је Грузин, Осетинац, шта ли је….
Па јесте, потурица већи од Турчина. Онда су се нашли два националисте
и нешто су радили... Знаш, причао ми је покојни Драган Марковић89, он је
имао оне лоше текстове с оним Савом Кржавцем90 и то... Водили су га код
Бећаревића.91
Оног шефа полиције?
Шефа полиције који је био ту испод Авале негде. Дуго су га држали до педе
сет и неке године. Давао им све [податке], организацију у полицији и све…
Био њихов сарадник, с тим да му поштеде живот. Они су му поштедели жи
вот, али кад се разболео од рака нису му дали лекара, па је он био огорчен,
сматрао је да су га прешли. Причао ми је Драган [Марковић], сав је био
наложен кад га је овај интервјуисао.
Марковић га је интервјуисао?
Да, зато су га послали из Комуниста. Он је био новинар Комуниста.
Да ли је то објављено негде?
Не верујем. Он је мени то дао. Ја сам читао то. Он га пита, не знам, за Кочу
Поповића92, па каже [Бећаревић]: „А, певао је Коча после три шамара, Ђи
лас93 је певао“, па не знам, овај је певао, онај је певао. Кад год пита, он каже:
„Певао је…“ „А, па, нису баш сви певали који су били код вас…“ „А, не!“,
каже, „Не, ал’ ти који нису певали, нису живи!“ Онако изнервиран каже: „Ти
који нису певали нису живи!“ Е, сад упореди то са оним да је овај [Тито] на
бомбашком процесу рекао… И ударио агента столицом, и шта ја знам…
То је већ стрип.
Па, стрип. Па да… И то за мању децу.
Онда они догађаји са Милованом Ђиласом и његовим окретањем ћурка,
односно одвајањем од струје…

Драган Марковић (1927–1996), новинар листа Комунист, уредник дневника Борба и
магазина НИН.
90
Саво Кржавац, новинар листа Комунист и публициста.
91
Божидар Бошко Бећаревић (Десимировац код Крагујевца, 1910–1950), полицијски службе
ник пре рата, шеф IV „антикомунистичког“ одсека Специјалне полиције Управе града Београда
за време Другог светског рата, осуђени ратни злочинац. Британци су га 1946. године предали
властима Југославије.
92
Константин Коча Поповић (Београд, 1908–1992), књижевник, учесник шпанског грађанског
рата и НОБ, генерал, политичар, министар иностраних послова, потпредседник Југославије.
93
Милован Ђидо Ђилас (Подбишће код Мојковца, 1911–1995), учесник НОБ од 1941, гене
рал, политичар, идеолог КПЈ, књижевник, члан ЦК и Политбироа КПЈ, министар у Влади ФНРЈ,
председник Народне Скупштине ФНРЈ, 1954. уклоњен с власти.
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– Па ја мислим да је то његов лични проблем, он је нарцисоидан тип био, хи
стерик, да… Нарцисоидни хистерик кога је уватио Беван94 и то, (сад знаш
како се лако мењао), и он је поверовао да ће то да дође, па да он мало истрчи
напред.
– Мислите, из тих каријеристичких разлога?
– Што је и било, у ствари. Он је тачно проценио. Све иде према НАТО-у. Ње
гов случај је отворен две године после Блашка Нешковића, јел’? Значи, он
је видео како стоје ствари…
– Наводно је филма Цигули Мигули био повод за обрачун са Ђиласом.95
Ђилас је најпре одобрио тај филм, а он је касније био забрањен, чини
ми се на Бакарићев захтев. Па су онда Ђиласа начели на томе, што је
касније ескалирало…
– Ја не знам ништа о томе, али је сасвим могуће. Мислим да је он [Ђилас]
просто један лични случај. Он је био познат као хистeрик још за време рата.
Мени је причао Ристо Тошовић96 да се он плашио њега. Као бомбаш Прве
пролетерске плашио се Ђиласа! Каже: иде с коња и убија, ако нешто, као,
замери, пита…
– И у оквиру своје јединице?
– Он је био у Врховном штабу, он кроз разне јединице иде и опасан је, каже,
био. Ошишан до главе, у црном оделу. А тражио је да се стрељају браћа Ђор
ђевићи97, од којих је један после судио Дражи Михајловићу. Инсистирао је
да се стрељају и стрељају, све док…
– Нису били стрељани на крају?
– Нису били стрељани захваљујући Цани Бабовић98 и не знам коме још. И онда
[су] питали Тита и Тито [је] рекао да се не стрељају. Па и то што је радио у
Црној Гори. То [је] хистерик био, човече…99
– Шта мислите о „црном таласу“ на југословенском филму?
– Ја сам имао једну фрку са „црним таласом“. Влада Јовичић је убројао и
Узрок смрти не помињати… у „црни талас“, па сам му ја онда одговорио у
Ењурин Беван (�����������������������������������������������������������������������������
Aneurin��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Nye����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Bevan���������������������������������������������������������
, 1897–1960), британски политичар из Велса, лидер
левог крила Лабуристичке партије.
95
Види: Ljubojev, Ljubojev, Petar, Evropski film i društveno nasilje. Svet minulog kolektivizma,
Novi Sad–Beograd 1994, стр. 551–554.
96
Ристо Тошовић (Фоча, 1923–1986), књижевник, учесник НОБ од 1941, генерални секретар
Савеза књижевника Југославије, председник Удружења књижевника Србије, уредник Књижевних
новина, Политике и НИН-а.
97
Михајло Ђорђевић (Крагујевац, 1910), учесник НОБ од 1941, судија Војног суда, При
вредног суда и Врховног суда Југославије.
98
Спасенија Цана Бабовић (Лазаревац, 1907–1977), учесник НОБ од 1941, политичар, ми
нистар у влади НР Србије.
99
Интервју је на овом месту прекинут јер је Јован Живановић био уморан. Договорено је
да разговор буде настављен недељу дана касније.
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Књижевним новинама врло оштро. После тога, нека из Радио ТВ ревије, не
ка Нена Опачић100, нападне филм да има само 1.200 гледалаца, а ја, бранећи
тај филм, одговорим, после Титовог говора, да има 1.200, али у петој години
приказивања.
Чуо сам да је Узрок смрти не помињати… када се појавио био нападнут
у Пули, као пропагирање православља.
О да, то је била велика афера. И тада ја напишем један текст у НИН-у, у коме
у извесном смислу заступам интересе аутора „црног таласа“, па ме је онда
[Желимир] Жилник101 срео у лифту и захвалио ми се због тога. Уствари, ни
сам ја заступао „црни талас“, ја сам био против, зато су и дошли код мене
да ме интервјуишу, кад се Тито одредио према томе. Али, није проблем у
„црном таласу“, него је проблем у одстрељеним ауторима, проблем је што је
то фаворизовано и што не постоји ништа друго. Сад се виде последице тог
лажног маркетинга. Столе Јанковић102 мени каже шта се ти ту мешаш, шта
ти имаш њих да браниш, има ко њих брани. Почнем ту да чачкам, (а Столе
је био чекиста), и испостави се, према тој информацији Столетовој, да су
они у вези са спољном службом Министарства спољних послова – Душан
Макавејев, Жика Павловић103, Саша Петровић – по Столетовој интерпретаци
ји. Тако да је вероватно већ ту радила [НАТО] мрежа. Без обзира да ли је та
информација сто посто тачна или не, нешто има. Очигледно да нешто има,
јер они до данас имају повлашћени положај. Макавејева стално нападају, и
он ће у свим интервјуима да ти каже да је жртва, и сви га интервјуишу као
жртву, али он је шеф ФЕСТ-а, где год се окренеш он је ту.
Поменули сте Танасија Младеновића.104 Да ли сте га знали?
Како да не. Таса ми је био руководилац. Кад сам био шеф Одељења доку
ментарног филма у Авали, био сам директно одговоран Таси. То Одељење
је имало неки ауторитет, значај у Авали. Он је био човек. Сећам се кад су
хтели да отпусте Скалета Митића105 (оног што је после правио оне Линкове),
па су хтели да отпусте Богдана Јовановића, и ја сам ишао код Тасе, и он је
зауставио то отпуштање.
100
101

мова.

Нена Опачић, уредник телевизијске редакције дневника Политика.
Желимир Жилник (Ниш, 1942), редитељ и сценариста играних и документарних фил

Столе Јанковић (Београд, 1925–1987), филмски и телевизијски редитељ и сценариста.
Живојин Жика Павловић (Шабац, 1933–1998) филмски и телевизијски редитељ и сцена
риста, професор на Факултету драмских уметности у Београду (ФДУ).
104
Танасије Таса Младеновић (Сараорци код Смедерева, 1913–2003), учесник НОБ, коме
сар, касније књижевник, уредик Књижевних новина.
105
Светолик Скале Митић (Крушевац, 1923–2008), учесник НОБ, новинар, уредник и
коментатор Филмских новости, уредник на Телевизији Београд, сценариста и редитељ докумен
тарних филмова.
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– Могло је то да се спречи?
– Да, био је врло демократичан, врло. За њега сам после чуо да је то радио и у
књижевничким круговима, да није био демократа на речима, него није дао да
газе људе за које је сматрао да су му евентуални идеолошки противници.
– Поменули сте у прошлом разговору поделу скојеваца, на идеолошке
скојевце и скојевце патриоте.
– То није било само међу скојевцима, а није то ни била јасна струја. Просто,
такво је то време било. То се лепо оцртавало у средњошколском покрету.
Ту је било скојеваца индоктринираних, ту је био Вања Бјењаш, Воја Ганди
[Нановић], Љубомир Зечевић106, што је био једно време директор Телевизи
је, неког програма. То су били људи које сам ја знао и који су имали после
неке везе са филмом или телевизијом. То су били индоктринирани скојевци.
Воја Ганди је био челник ту.
– Да ли се касније растао од тих илузија?
– Није се растао. Пази, није нико од нас имао неки програм растанка или
поткопавања режима, система. Једноставно он је правио филмове по срцу.
Осећао је слободу, није сматрао да треба да размишља шта може. Све што
је њему срце рекло, он је сматрао да може да направи. То су били ти скојев
ци, а онда, кад је почео рат и дошло до устанка, онда је један број, међу које
спадам и ја, отишао на ту страну. Ја сам се сасвим случајно определио за
СКОЈ. Могао сам да се определим и за Дражу Михајловића.
– Вама то није била нека битна разлика?
– Није била битна разлика. Ја сам имао неки лични мотив, убили су ми брата.
Имао сам лични мотив да хоћу да учествујем, а било је врло тешко ухватити
илегалну везу са неким. Случајно, човек у кога сам ја имао поверења био је
скојевац, али исто не предратни. Него тако, повезан у Земуну са СКОЈ-ем,
и онда ме је он у то увукао, у ту игру. Убедио ме да не треба лично да се све
тим, да треба да приступим организацији. И онда сам ушао у то постепено,
дружећи се с људима, као што су Бошко Карановић, Стојан Ћелић, Богдан
Богдановић, Милета Сајић, покојни (погинуо је) Владета Ђорђевић, Милан
Бесарабић.107 То су били фини момци, занимљиви за дружење. И спонтано
сам ја онда све дубље улазио у то и онда по некој линији части, дао сам реч.
Нисам био раздвојена личност, да сам тамо говорио једно, а радио друго.
Ми смо сви били врло целовити, управо у томе и јесте ствар. Зато они нису
106
Љубомир Зечевић, новинар Телевизије Београд, уредник културне рубрике, директор
Телевизије.
107
Стојан Ћелић (Босански Нови, 1925–1992), сликар, ликовни критичар и теоретичар,
професор Факултета ликовних уметности у Београду (ФЛУ), члан САНУ; Богдан Богдановић
(Београд, 1922–2010), архитекта и писац, професор Универзитета у Београду, градоначелник
Београда; Милета Сајић, професор музике у Земунској гимназији, био на Голом Отоку; Милан
Бесарабић (Чачак, 1908), вајар, професор гимназије.
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знали како да изађу на крај са нама. Ту ничег субверзивног није било, него
просто у стваралачком процесу ти дођеш до неког закључка, који је историј
ски тачан, јел?
Наравно, стваралачки процес је ментални процес…
Ментални процес. И онда они не смеју то сад да нападну, јер не смеју од
тога да праве аферу, не смеју да скрећу пажњу на то.
…јер ће и други почети да размишљају на исту тему.
Па, дабоме! Него склоне, заташкавају. Кога је стварно требало напасти, тог
није нападао јавни тужилац, него је једноставно склањан. До данас се не зна
зашто је склоњен Бранко Бауер после Златне арене, после великог успеха,
чак и политичког, јер је већ тада једна струја била на страни филма Лицем у
лице.108 Одједном ишчезавају са филма. А нико не напада филм. Награђују
га. То је та двострукост. Јер они то искористе: „Ево, ми награђујемо и крити
ку!“ А онда више нема...
Поменули сте Богдана Богдановића.
Овај што је био градоначелник. Љут сам на њега. Био ми је добар пријатељ.
И он и његова сестра Нана Богдановић.109 Он је старији од мене, па је уписао
прву годину архитектуре. Већ тада је био верзиран. Његов отац је Милан
Богдановић110, на вези са надреалистима.
За њих бих вас питао, за надреалисте. Они су интересантни.
Нана ми је једном рекла, или Богдан, не могу да се сетим, за време окупа
ције, кад сам чачнуо то питање где је био Милан, на којој страни: „Знаш
он је био душом с надреалистима, а телом са овом струјом што је нападала
надреалисте“, са бољшевицима. Он [Богдан Богдановић] је, то ми је покази
вао, пројетковао вилу Марка Ристића,111 у оној улици која иде иза Саборне
цркве, изнад саме Саве, у којој је данас клуб Академије, тамо у Париској
улици, где је Аустријска амбасада, па улица Кнеза Симе Марковића, па она
десно што се одваја. То је један плац, који данас може да се идентификује,
ту су направили један паркић. То је био плац Маркa Ристића. И за тај плац је
Марко наручио пројекат да му направи [Богдан Богдановић]. Вила која нема
прозоре на улицу, него је сва окренута ка Европи, да Марко гледа Европу.
Није ваљда?!
Па, да [смеје се]. Али стварно је положај сјајан. Тако да се Богдан бавио ти
ме. Он је доста знао о архитектури, био је одличан ђак. Он је као момак још

108
Лицем у лице, Бранко Бауер (1963). Последњи филм који је Бауер режирао био је Бошко
Буха, (1978).
109
Ивана Нана Богдановић (1925), слависта, професор Универзитета у Београду.
110
Милан Богдановић (Београд, 1892–1964), писац, књижевни и позоришни критичар, уред
ник Српског књижевног гласника, часописа Данас и Књижевних новина, управник позоришта у
Новом Саду и Београду, члан САНУ.
111
Марко Ристић (Београд, 1902–1984), књижевник, надреалиста, дипломата, члан ЈАЗУ.
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почео да се дружи са надреалистима, са Марком Ристићем, вероватно и с
[Душаном] Матићем112, не сећам се. Знам да се са Марком дружио, јер смо
ишли заједно да наговоримо Марка да иде у партизане. Богдан је био слаб
карактер, на оца, и то га је убило, он се срамно понаша, човече. Ево сад је
опет нешто с... . И питам једну сликарку, Тањину другарицу, како ти изгледа
Богдан, [а она] каже: „Па гњецав ми је много, гњецав човек“.113
– Око предратне београдске буржоазије и контакта са партизанима. Како
је изгледао спој та два света?
– Та идеја комунизма је била врло у моди. Има сјајан есеј о „комсалонцима“
Милош Црњански, о та три слоја.114 То је јако добра анализа и данас, а камоли
за оно време. Како је он то лепо прочитао! Та агентура, то је то што ја зовем
мрежа, то је оно што је НАТО директно преузео сада. То је све исто, то је
једна мрежа, у ствари. Та фолклорна наива и ти „комсалонци“. „Комсалон
ци“ су им давали неки идентитет и због тога им је било јако стало до њих.
Кад се Радош [Новаковић] појавио, онда је одмах био дочекан. Он је био у
предратним везама и са надреалистима и са комунистима, вероватно. Ево да
ти испричам један пасаж за Љубишу Јоцића Шерметра.115 Он је био један од
првих надреалиста, једна врло занимљива личност за Београд, а и уопште
– занимљива личност. Неки описи тих састанака код [Душана] Матића, где
се он упознао са Оскаром Давичом116, већ су ушли у историју литературе.
Међутим, он [Јоцић] се нешто посвађао са њима, тако да је отпао. Никада
га нисам питао зашто. И онда су њему, баш, замерили што није отишао у
партизане. Радошу [Новаковићу] нису, а њему јесу. Једнога дана појављује
се Жика Чукулић, који је био шеф Одељења документарног филма у Авали
пре мене, па је хтео да побегне одатле, хтео је да режира. А побего је помоћу
мене, тако што је мене ту увалио. И тако, док је био још у одласку, доведе
једног човека, за то време мени чудно одевеног, у неком кожном прслуку, са
неком марамом, сав љубазан. А ја сам га знао по имену, Љупче Тарцан, и
ја сам га доста презирао, као и моје старије друштво, презирали смо га као
сноба. И ја кажем Жики [Чукулићу]: „Што си ми довео овога сноба, шта
112

САНУ.

Душан Матић (Ћуприја, 1898–1980), књижевник, надреалиста, професор на ФДУ, члан

Ово се, с обзиром на претходно речено, односи на карактер особе о којој је реч.
Милош Црњански (Чонград, 1893–1977), књижевник и дипломата. Види: Црњански, Ми
лош, „Наш салонски комунизам“, у: Идеје, 6. IV���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
1935, I�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
, 21. „Три слоја“ комунистичког покрета у
Југославији која види Црњански, јесу: 1. мануелни радници тек пристигли са села; 2. гимназијска
и универзитетска омладина; 3. богаташка деца (комунисти-помодари, тзв. „комсалонци“), који
манипулишу двема претходним групама.
115
Љубиша Јоцић (Уб, 1910–1978), књижевник, надреалиста, новинар, преводилац, режи
сер, сценариста и глумац. Тања Живановић Феро је 1972. године снимила документарни филм
о њему.
116
Оскар Давичо (Шабац, 1909–1989), књижевник, надреалиста, новинар, учесник НОР-а.
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ће ми то?“ „Немој“, каже, „да правиш питање, његова мати је отишла пред
Мадеру“117, (а ЦК КПЈ је био у Мадери), „извадила сису и клела [Милована]
Ђиласа и [Александра] Ранковића118: нека вам је горко млеко које сте посиса
ли’!“. Клела храну, јер не дају њеном сину хлеба, неће да га запосле нигде.
А они [комунисти] су се склањали код њих пре рата, јер Љубишин отац је
био пуковник југословенске краљевске војске, становали су у том крају. Па
онда: „Нека вам преседне хлеб који сте код мене појели, кад нам тако вра
ћате!“ И тако се Љубиша запослио... После сам се и дружио с њим, чак смо
и један филм заједнички направили.119 Он је био аутентичан надреалиста,
то ти не познајеш такве надреалисте какав је он био. Зато се он и сукобио
с њима, зато што је он то озбиљније схватио, за њих је то био снобизам, а
кроз њега је то прошло, целог га је прожело. Он је живео као надреалиста
до краја живота. Он је био врло популаран.
Као и Љубомир Мицић?120
Да, само је Љубомир био преозбиљан, а овај је био много еластичнији, флек
сибилнији. Мицић је био надреалиста из пасивних крајева, а овај је био урбан
тип, буржуа жантијом.121
Када су у питању партизани, њихови руководиоци, постоји она прича
која не може да се провери у литературу, како су се женили балеринама,
како су имали те везе. Да ли је то стварно било тако?
Вуле Мићуновић се оженио Каћом Обрадовић.122 Она је наша девојка ту, са
Пашиног брда. А Вуле Мићуновић је био адмирал, шеф Агитпропа Југосла
вије, брат амбасадора Вељка Мићуновића, што је писао Московске године.123
Рано је био пензионисан. Имао је неке личне особине црногорске, али је био

Мадера – позната београдска кафана, налази се у Ташмајданском парку, Булевар краља
Александра бр. 43.
118
Александар Лека Ранковић (Дражевац код Обреновца, 1909–1983), учесник НОБ од 1941,
генерал, политичар, организатор Одељења за заштиту народа (ОЗНА), члан ЦК и Политбироа
КПЈ, организациони секретар КПЈ, министар унутрашњих послова ФНРЈ.
119
У питању је филм Чудна девојка (1962), у коме Љубиша Јоцић игра улогу наставника
који је завео „чудну девојку“ Мињу (Шпела Розин).
120
Љубомир Мицић (Јастребарско, 1895–1971), књижевник и књижевни критичар, оснивач
и идеолог авангардног покрета зенитизам, уредник часописа Зенит.
121
Буржуа жантијом: грађанин племић (фр. bourgeois
������������������������������������������������������
gentilhomme). Постоји истоимена
Молијерова комедија.
122
Вукашин Вуле Мићуновић (Велестово код Цетиња, 1919–2005), учесник НОБ од 1941,
генерал, секретар Идеолошке комисије ЦК КПЈ, директор Борбе, директор ТАНЈУГ-а, публици
ста, књижевник, сценариста документарних филмова; Катарина Каћа Обрадовић (Београд, 1928),
балетски играч Народног позоришта у Београду, балетски критичар.
123
Вељко Мићуновић (Велестово код Цетиња, 1916–1982), учесник НОБ од 1941, министар
унутрашњих послова НР Црне Горе, помоћник министра унутрашњих послова ФНРЈ, диплома
та, заменик министра иностраних послова ФНРЈ, амбасадор у СССР-у и САД-у. Мисли се на
мемоаре: Mićunović,
�����������������������
Veljko, Moskovske godine: 1956–1958, Zagreb 1977.
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из те фолклорне наиве и из највишег врха, и ушао је у Београд као адмирал.
А неки Бошко Шиљеговић, генерал, који је био Титов шеф Кабинета, или се
кретар, се оженио с оном Миром Сањином.124 Ко је то организовао не зна се.
Наводно. То је представљено као да је то четничка емиграција организовала.
Када је балет био на једној од првих представа у иностранству, у Швајцарској,
Мира Сањина и Каћа Обрадовић су у друштву неког, наводно врло згодног,
шармантног официра краљевог, емигранта, лумповале, играле на столу са
задигнутим сукњама. Онда је тај материјал дотурен овој двојици. Зато је то
сумњиво. Ја претпостављам да је то њима чак и УДБ-а, односно ОЗН-а орга
низовала, не знам која је тада била, јер те службе су већ биле у антагонизму.
Та мрежа је стално антагонистична, то је традиција мреже, и споља и овде
код нас. Њима су донели фотосе и Бошко [Шиљеговић] се растао од Мире
[Сањине], а Вуле није хтео да се растане од Каће, само се Каћа повукла, ни
је више ишла у позориште, затворио је у кућу и тако су провели живот. Ту
су становали, код Дома армије.125 А Пеко Дапчевић126 се оженио глумицом.
Она је била девојка сниматеља Боже Милетића127 и овај је преузео од Боже.
И Ђилас је ту умешан. Његова Анатомија једног морала128 је поводом ње,
Ђилас им је био кум.
– Јесте ли гледали филм Рајка Грлића Само једном се љуби?129
– Јесам. Само то је на нижем нивоу. Рајкова прича није стигла до тог нивоа.
Она не третира тај свет, инсајдере, дедињаре, ту фолклорну наиву која се
одједном претворила у естаблишмент. А овај Рајков је момак каквих је после
било доста, који су се вукли и по београдским кафанама. Оно – никад нису
ушли у естаблишмент. Просто, били су ту док нису запели. Једина је слич
ност у томе што су запели због буржујке и један и други. Међутим, овамо је
било карактеристично да су наместили њима те фотосе. Вуле [Мићуновић]
је после тога своју каријеру завршио. Он је био један од првих адмирала.
124
Бошко Шиљеговић (Мирковац код Босанске Дубице, 1915–1990), учесник НОБ од 1941,
генерал, политичар, члан ЦК КПЈ и члан Председништва ЦК СКЈ; Мира Сањина Шиљеговић
(Загреб, 1924–2010), учествовала у НОБ, примабалерина и кореограф Београдске опере.
125
Дом армије у Београду се налази на Тргу републике, као и зграда Народног позори
шта.
126
Пеко Дапчевић (Љуботињ код Цетиња, 1913–1999), учесник шпанског грађанског рата
и НОБ, генерал, начелника Генералштаба Југословенске народне армије (ЈНА), политичар и
амбасадор.
127
Божа Милетић (Оточац, 1925–1997), филмски и телевизијски сниматељ играних и до
кументарних филмова и глумац. Играо у комедијама и телевизијским серијама Радивоја Лоле
Ђукића.
128
Сатирични текст чије објављивање је послужило као повод за Ђиласово уклањање с
власти. Види: Đilas, Milovan, ������������������������������������
„Anatomija jednog morala“, у: Nova misao, бр. 1, год. II�����������������
, јануар 1954,
стр. стр. 3–20.
129
Само једном се љуби, Рајко Грлић (1981).
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Значи, могао је да стигне на место начелника Генералштаба пре Мамуле130,
рецимо. Мамула је био његов сеиз, посилни. Онда се ту [Милован] Ђилас
умешао, са том глумицом Миленом Дапчевић, Мица Врсајков.131 Она се
удала за Пека. Знам да је Божа [Милетић] био ојађен. Ђилас је описао у Ана
томији једног морала случај своје куме. Он је сматрао неморалним што су
њу бојкотовале ове даме из естаблишмента, јер она је била ћерка вешерке.
А глумица. А ове друге су биле пропале глумице, рецимо жена генерала
Орешчанина, па Вања Краут, оне су једно време биле код нас у филмској
школи.132 Оне су биле пропале глумице, а она је била успела глумица.
– А Крлежу133 јесте ли знали?
– Једном сам седео с њим и са Бојаном Ступицом.134 Радили смо један много
фини сценарио: Гига Барићева и седам просаца. То је фини један роман Ми
лана Беговића.135 Ја сам правио сценарио, а он је требало да режира. Па ме је
онда Бојан водио кроз Загреб, да гледамо амбијенте. И дође Мира Ступица136
у Клуб књижевника са Белом Крлежом137, а Крлежа ће да дође накнадно. Био
је и Вања Бјењаш, Бојан [Ступица] и ја, и Бојан нас упознаје са Крлежом, и
кад је било речи о филму Крлежа каже: „Шта, који филм?“ И то је био крај
филма, јер Крлежа је био љубоморан на Беговића. Беговић је имао успеха са
својим драмама. Тако да то нисмо направили, али, после тридесет година,
када сам читао тај сценарио – изванредан је…
– Хтео сам да вас питам за онај први период када су партизани сишли
у градове, непосредно након ослобођења. Наводно су ту многа насиља
направили.

130
Бранко Мамула (Славско поље код Вргинмоста, 1921), адмирал флоте, министар одбра
не СФРЈ.
131
Милена Мица Дапчевић (девојачко Врсајков), (Деспотово, 1930) позоришна и филмска
глумица.
132
Богдан Орешчанин (Перна код Карловца, 1916–1978), учесник НОБ од 1941, генерал,
дипломата, амбасадор у Кини; Вања Краут, музеолог, историчар уметности, кустос Народног
музеја у Београду.
133
Мирослав Крлежа, (Загреб,1893–1981), члан ЦК КПХ и ЦК КПЈ, књижевник, председ
ник Савеза књижевника Југославије, директор Лексикографског завода у Загребу, члан ЈАЗУ и
САНУ.
134
Бојан Ступица (Љубљана, 1910–1970), учесник НОБ од 1941, архитекта, позоришни и
филмски редитељ, сценограф, глумац, драматург, директор Југословенског драмског позоришта
у Београду (ЈДП).
135
Милан Беговић (Врлика, 1876–1948), књижевник. Писао драме, либрета, прозу и поре
зију.
136
Мира Ступица (Гњилане, 1923), филмска, позоришна и телевизијска глумица.
137
Лепосава Бела Крлежа, (девојачко кангрга), (Сењ, 1896–1981), позоришна глумица.
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– Мислим да је [Ђорђе Андрејевић]138 Кун у нечији атеље упао, можда баш
Бранка Поповића. Знаш шта, и ја сам био у партизанима, и ја сам у том про
цесу непосредно учествовао. Кренуо сам 1944. године са југа Србије, да
бих 1945. завршио рат код Целовца, у Јулијској крајини, на крајњем западу
Југославије. Тако да сам прошао масу тих градова и по Србији и по Босни
и по Хрватској и по Словенији. Та прва и друга ноћ након уласка у град, то
је нешто чега се треба чувати и кад је човек потпуно чист. Тако је страдао
отац мог друга Дуке Маринковића, кога су оптужили да је био сарадник
Немаца. Он човек био окружни начелник у Пожаревцу, без везе, пуковник
Маринковић, био је пре рата антикомуниста, па су хтели да га ликвидирају
због старих рачуна. Био је тужилац у команди морнарице. И њему је Дука
препоручивао, и цела фамилија, да се склони, а он каже: „Немам ја ништа...“
И одведу га. У тој првој групи је стрељан.
– У ком граду? У Београду?
– У Београду, да. Е, то се радило у свим градовима. Отимачине које су то пра
тиле, то је била та реакција, мислим да је то та енергија која је претварала
фолклорну наиву у естаблишмент. Пеко Дапчевић је отимао марке, филатели
стичке збирке, [Светозар Вукмановић] Темпо је отимао слике, Митра [Митровић] је, наводно, отимала неку златнину.139 То су приче, али то би требало
изучити као процес. Онај Благојевић их зове катунаши, ја их зовем момци
из пасивних крајева. Карактеристична власт је била. Тај Радован Зоговић140,
рецимо, то су били гладни момци, жељни свега, попримитивни, необразо
вани. Радован Зоговић је написао песму Дон Кихот у авиону, нападао Дон
Кихота као фашисту. Па му онда Крлежа каже: „Па ти то ниси читао“. А он:
„Па јесам, скраћену верзију“. Можеш да замислиш како су се они односили
према дедињским богатствима? Имаш сјајне мемоаре Љубодрага Ђурића.141
Он је био Титов секретар, убио се после, иначе је био човек који је на Ше
стом конгресу напао Перу Стамболића због жене, пошто му се Пера нешто
мешао у брак.
Ђорђе Андрејевић Кун (Вроцлав у Пољској, 1904–1964), сликар и графичар, учесник
шпанског грађанског рата и НОБ, професор Академије ликовних уметности у Београду, ректор
ФЛУ, члан САНУ.
139
Светозар Вукмановић Темпо (Подгора код Цетиња, 1912–2000), учесник НОБ од 1941,
генерал и политичар, члан ЦК КПЈ, министар рударства, потпредседник Владе ФНРЈ, публициста;
Митра Митровић (Ужичка Пожега, 1912–2001), учесница НОБ од 1941, политичар, књижевник,
публициста, члан ЦК КПЈ, министар просвете у Влади НР Србије, прва супруга Милована Ђи
ласа, политичку каријеру завршила Ђиласовим падом.
140
Радован Зоговић (Машница код Андријевице, 1907–1986), учесник НОБ од 1941, поли
тичар, књижевник и преводилац.
141
Љубодраг Ђурић (Ужице, 1917–1988), учитељ, учесник НОБ од 1941, генерал, члан ЦК
КП Србије, генерални секретар и министар у Влади ФНРЈ, 1952. уклоњен с власти. Мисли се на
књигу: Đ�������������������
urić, Ljubodrag, Sećanjа na ljude i događaje, Beograd 1989.
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– Како су се они односили према женама?
– Па, исто као према вилама, и филателистичким збиркама. Гладни, дрчни. То
је тајна балерина и глумица.
– Оне су биле битно другачије од оних жена које су они знали.
– Има онај виц кад је дошао први филм Брижит Бардо у Сарајево, па се она по
лугола појавила. Можеш да замислиш оне балије, и оне дервенћане, узбуђују
се у биоскопу, излазе, погледају се и кажу: „Је си ли видео шта је женска. А
какве ми међеде јебемо код куће“? То је тај комплекс...
– Јесте ли ви имали прилику да видите како изгледа кад се тај свет из
пасивних крајева први пут сретне са филмом?
– Како да не. Стручњаци су за све, све знају и све им је јасно. Све знају боље
од стручњака, без комплекса. Па они су стручни за све, а за филм поготово,
за филм су сви стручњаци.
– И за историју.
– И за историју. Сви официри иду у историчаре. Не знам да ли ти знаш Душка
Пленчу.142 Он је био Титов генерал, па је после био историчар.
– Па Фрањо Туђман исто.
– И Туђман и Пленча. Душко и ја се нађемо на улици у сусрету и ја му причам
ову моју тезу о [Драгутину Димитријевићу] Апису и Мустафи Голубићу. А
он ми каже: „Ма не може то, буразеру. Документ ти мени покажи...“
– Неће бити докумената те врсте...
– Знаш аферу са Куртом Валдхајмом?143 Он [Душан Пленча] је добио у Војном
музеју овде, документ о Курту Валдхајму да је био на Козари, дао га том
[Данку] Васовићу144, Васовић га дао Шпиглу, и Шпигл га објавио за 30.000
долара. И ови утврде да је фалсификат и Курта Валдхајма више нико није
дирао. И тако ја њему кажем: „Јел’ документ као што си ти дао Васовићу?“,
а он збриса од мене као да сам га ударио. Одједном је збрисао. То су ти Бро
зови историчари-војници, то су ти стручњаци за све. Они нису чак ни вој
ници, зато су историчари, што нису ни за војску били. То су додоле. Душка
Пленчу је Вицко [Распор] звао Минхаузен. А онај Љубодраг Ђурић је био
официр прави. У његовим мемоарима имаш неке детаље изванредне, о томе
ко је Броз и тако. Он је био командант Београда. Кад је Броз био у Крајови
с Русима позове Ђурића и на вечери му каже за вилу у Ужичкој 15, да хоће
да се усели у њу. А овај му каже да се ту већ уселио Пеко Дапчевић. А овај
каже нека Пеко нађе нешто друго, друже генерале. А Ђурић га, због Руса,
Душан Пленча (Кистање, 1925–2002), официр, историчар и публициста.
Курт Валдхајм (Kurt W������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
aldheim), (1918–2007), аустријски политичар и дипломата, гене
рални секретар Уједињених Нација, од 1986. председник Аустрије. Официр у јединици Вермахта
која је починила ратне злочине над српским цивилима током Другог светског рата.
144
Данко Васовић, новинар београдских Вечерњих новости и публициста.
142
143
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ухвати за руку и каже: „Друже Тито ја сам пуковник“. А Тито му каже: „Од
сада си генерал, кад ја кажем“. Тако је он манипулисао њима. Али тај је био
прави официр, што каже Мики Живадиновић145, фала богу да и они имају
неког ко личи на војника кад седне на коња, знаш, онако: Ужичанин, стасит.
Он је стриц Ивана Ђурића146, овог твог професора. Његов најмлађи брат се
оженио Наном Богдановић. То је тај однос према вилама. Не знам зашто је
била тако популарна та вила у Ужичкој 15.
Има испод ње дубоко укопано и безбедно склониште.
А, ту је, дакле, чвор! Па то је онда још стари Ацовић копао… Они су се, зна
чи, отимали, човече, око жена, око кућа! Па онда ти је јасан и њихов однос
према филму. Отимали [су] се и око славе, око историје. То кад је почело ки
дисање на историју, то је био циркус. Хоће свако да буде командир чете која
је 1941. године то и то урадила. Причао ми Богдан Јовановић да су правили
неки филм на југу Србије, па после Здравко Велимировић направио Битку
за Јужну пругу.147 Богдан писао сценарио, док га нису прешли ови из Авале,
са Здравком на челу. Ишао је на те састанке, па каже то је свађа међу овима,
хоће да се покољу чија је чета била на том чувеном вису, ко је разбио Немце.
То је отимање о историју… А имаш међу интелектуалцима отимање о имиџ
жртве.
Кад смо код те теме, јесте ли знали Иву Андрића148 у то време?
Ја сам накнадно нешто читао о томе. Изгледа да је он био велики опортуниста
и себичњак. Он је у Берлину рекао да неће да иде у Швајцарску, него хоће у
Београд, али да иде и цело особље амбасаде с њим. Значи један частан гест.
А кад су дошли на београдску станицу њега су издвојили, а особље амбасаде
вратили у логор. Значи један нечастан гест.
А да ли је он могао да утиче на то?
Па у Берлину је могао. А овај који прича, из особља, он га правда, каже да
ништа није могао да уради.
Можда је покушао нешто да уради, али ситуација је била таква.
Ја мислим да је он сав такав. Сећам се једног детаља. Био је чувен неки
Бора Дреновац, брат Николе Дреновца.149 Бора је био београдски скојевац,
145

Јеж.

Димитрије Мики Живадиновић, илустратор и карикатуриста хумористичког часописа

146
Иван Ђурић (Београд, 1947–1997), византолог, политичар, професор Универзитета у
Београду.
147
Здравко Велимировић (Цетиње, 1930–2005), филмски и телевизијски редитељ и сцена
риста. Мисли се на филм Двобој за јужну пругу, (1978).
148
Иво Андрић (Травник, 1892–1975), књижевник, историчар и дипломата, добитник Но
белове награде 1961.
149
Бора Дреновац, књижевни критичар и политичар, члан ЦК СКОЈ-а и Агитпропа ЦК
КПЈ, после Ђиласовог пада је напустио политику; Никола Дреновац (Рума, 1907), теолог, све
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онај индоктринирани, кога је изгледа Блашко Нешковић гурао, а иначе га
доста презиру ови стари скојевци, индоктринирани, Вања [Бјењаш] и ово
друштво. Он се појавио као секретар СКОЈ-а 1944. године, па је дошао у
сукоб са неким старијим скојевцима. Па их је све поистеривао из СКОЈ-а,
што су, као, ликвидирали покрет, што после хапшења нису отишли у пар
тизане. Он касније постане Ђиласов помоћник у Агитпропу, и био је врло
тврд, он је та тврда линија у Агитпропу. И, зачудо, уз Ђиласа остане цело
време после, па га смене заједно са Ђиласом. Раније, пре смене Ђиласа,
негде 1947, ваљда, најкасније 1948. године, ја сам био на неком састанку
књижевника, као Авалин представник, нешто је било о филму речи. Иво
Андрић је био председник Удружења књижевника, и чека се друг Бора
[Дреновац]. И сад, ми млађи смо седели уза зид, пошто је пуна сала била,
а ови су седели за столом једним великим, ови гарагани, матори писци:
[Александар] Вучо и [Добрица Ћосић] Геџа испред српског Агитпропа.
Иво Андрић председава. А овај из централног Агитпропа не долази ника
ко. И Таса Младеновић каже: „Нећемо ми више да чекамо никога, него да
почнемо“. Није имао длаке на језику, био је врло срчан. И почињу. Андрић
председава. Тада упада Бора Дреновац, у чизмама, обиђе сто, не обраћа па
жњу ни на кога и иде право у чело стола, тамо где седи Иво Андрић. Нема
столице за њега и Иво скочи и уступи му своју столицу. И онда се тражила
столица за Иву Андрића. Ето, то му остало у сећању. Иначе, има код Геџе,
у оној књизи разговора са Славом Ђукићем150, где он каже да је у почет
ку био против свог чланства у [Српској] академији наука, јер је презирао
Академију. А онда је, каже, обратио пажњу на оно што му је Иво Андрић
рекао, а знао је да је он искусан човек: „Грешите, Добрице, Академија би,
једнога дана, могла да вам буде једина кућа.“ И тачно је он смењен тада,
са места председника [Српске књижевне] задруге, и Академија му је на
правила каријеру, одржала га на површини.
– Ја мислим да је он увек био негде близу површине, никада он није то
нуо.
– Он је очигледно увек имао неке заштитинике. То видиш и из стенограма
седнице на којој је он искључен. Видиш да је он насео на провокацију Пере
Стамболића. Њега је и Броз употребаљавао да манипулише, знајући његове
амбиције, са оним Словенцем, оним филозофом. То је био први сукоб око на
ционализма, почетком шездесетих година, полемика између Добрице Ћосића
штеник и књижевник. Емигрирао у САД 1938, вратио се у Југославију и био уредник Радио
Београда.
150
Славомир Слава Ђукић (Словац код Ваљева, 1928), публициста и новинар, био главни
уредик НИН-а. Мисли се на књигу: Đukić, Slavoljub, Čovek u svom vremenu: �����������������������
razgovori�����������
sa��������
����������
Dobri
�������
com� ���������
Ć��������
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em, Beograd 1989.
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и тог Словенца.151 Он је био на робији заједно са Витом Зупаном и Јожетом
Јаворшеком, онај… Пирјевец, Душко Пирјевец.152 И ту видиш да га је Броз
насалацо на ту полемику, а после га напао као националисту. Ја мислим да
га је Пера [Стамболић] манипулисао и види се и на том састанку, да је Пе
ра хтео да га заштити, али онда су скочили [Александар] Бакочевић и онај
[Милан] Ђоковић, и онај није успео да га заштити и Геџа је избачен.153 А
почели смо били причу о имиџу жртве, и сад од тога прави своју велику жр
тву, а у ствари за време док је био „жртва“ он је пенетрирао од Бирчанинове
улице преко Палмотићеве до Дедиња. Има их још из те Ћосићеве школе. А
Мића [Поповић] Попара154 (тако су га, наводно, звали, али нисам сигуран),
њега сам знао после рата, он се убацио у тај Михизов155 круг, о коме је Геџа
писао. То су они из Симине 9/а. Једном сам био на том састанку и нису ми
се допали.156
– Како је то изгледало?
– То је била нека соба где је Михиз становао са Војом Ђурићем157, оним Црве
ним Војом, и није се закључавала. То је био као штос, не закључава се него
уђе кад ко хоће. Имала је неке душеке по патосу и нешто мало ноћних сточи
ћа и столова и, као, нека боема... Мени се ништа није допало. Ово што Геџа
пише, то је све митологизација. То је било без икаквог значаја, све док није
почео прогон [Борислава Михајловића] Михиза. Јавни тужиоци су правили
неке личности. По једној мојој теорији Михиз је био дубока кртица КГБ-а
у Београду. Имам податке и за то размишљање.
151
Крајем 1961. и почетком 1962. године Ћосић је водио јавну полемику са Душаном Пир
јевцем о националном питању у Југославији. Види: Perović, Latinka, „Kako su se izražavali različiti
nacionalni interesi u Jugoslaviji? Polemika između Dobrice Ćosića i Dušana Pirjeveca 1961/1962. go
dine“, у:
��� Dijalog povjesničara–istoričara 9. Vršac 5–7. studenoga 2004, (уредили: Hans Georg Fleck
и Igor Graovac), Zagrab 2005, стр. 189–209.
152
Душан Пирјевец (Солкан, 1921–1977), учесник НОБ, историчар и теоретичар књижевно
сти, професор Универзитета у Љубљани, уредник часописа Sodobnost, Slavističnа revijа, сарадик
часописа Praxis.
153
Александар Бакочевић (Ужице, 1928–2007), политичар, директор ТАНЈУГ-а, директор
Политике, председник Скупштине СР Србије и Скупштине града Београда; Милан Ђоковић (Бе
оград, 1908–1993), књижевник, преводилац, историчар књижевности, управник ЈДП, директор
Коларчевог народног универзитета.
154
Миодраг Мића Поповић (Лозница, 1923–1996), сликар, филмски редитељ и сценариста,
члан САНУ.
155
Борислав Михајловић-Михиз (Ириг, 1922–1997), књижевник и књижевни критичар,
филмски сценариста, уметнички директор Авала-флма.
156
��������������������������������������������������������������
Том кружоку је посвећена монографија: Miller, Nick, The nonconformists: culture, politics,
and nationalism in a Serbian intellectual circle, 1944–1991, Budapest/New York, 2007.
157
Војислав Воја Ђурић (Мало Крчмаре код Раче Крагујевачке, 1912–2006), историчар књи
жевности, професот Универзитета у Београду, члан САНУ, оснивач Катедре за општу књижевност
и теорију књижевности на Филолошком факултету у Београду.
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– А како бисте то образложили?
– Сад ћемо да уђемо у велики један комплекс. Михиз и Дејан Медаковић158.
Пошто је то импровизација, ја бих да оставимо то за један од следећих раз
говора.
– Добро. Шта су радили „симиновци“?
– Па ништа. Радили су сваки свој посао. Они су били први који су водили те
„дисидентске“ разговоре. Зато је после у Мићином атељеу био и Годо. То
је све Михиз форсирао. Ја сам с Михизом био у Карловцима у конвикту и
Михиз је био пропагатор Руса и као такав он је, када је Стаљин направио
споразум Молотов-Рибентроп, он је пропагирао и Немце. Али је био против
плутократије у сваком случају. Кад сам чуо да се [Павле] Паја Ивић159 дру
жио са Михизом на неком салашу, (Бора Пекић160, Павле Ивић и Михиз су
се нашли у Банату), ја кажем Бошку [Карановићу] и Столету Ћелићу: „Сад
ћете да видите једног правог комунисту, предратног, како резонује.“ И кажем
Павлу [Ивићу] да зове Михиза да се нађемо. Павле је становао на Пашином
брду, и нађемо се код њега на тераси. И Михиз осипа на комунисте дрвље и
камење. Нема без демократије ништа, знаш то…
– Могуће да је променио мишљење?
– Па, могуће, али зашто и како, под утицајем чега? Ја сад имам једну теорију
из тога. Хајде да оставимо сад то. То је више мој сценарио, не мора уопште
то да буде тако.
– Мене више занимају ове поузданије ствари, шта сте видели, чули...
– Нисам ја тај сценарио измислио. Кад гледаш Михизов животни пут... Зато
ми је и компликовано да ти објасним, јер има врло много да се објасни.
– Има ту доста тих ликова који су почињали као комунисти, а завршава
ли као изразити националисти.
– Да, а уствари остали кртице у том националном корпусу. Знаш где сам ја
дошао на идеју… Рећи ћу ти у две речи. Ја сам Михиза упознао тако, он је
био у седмом разреду, а ја у петом. Били смо у истом конвикту и он је седео
у средњем реду, иза мене. Ја чујем један глас, како је он имао онај мало ка
стратски глас: „Коме треба ова књига, коме треба она књига?“ Из седмог
разреда распродаје књиге, коме треба. Нико се не јавља. „Први, други пут,
коме треба?“ Нико се не јавља. „Ево, цепам. Господо, ја сам чуо да су решили
да ме оборе ове године. Професори су донели закључак и од сада ко ме види
са књигом до краја године у руци, може да ме пљуне.“ И на крају имао све
158
Дејан Медаковић (Загреб, 1922–2008), историчар уметности, професор Универзитета у
Београду, председник САНУ.
159
Павле Ивић (Београд, 1924–1999), лингвиста, професот Универзитета у Београду и Но
вом Саду, члан САНУ.
160
Борислав Бора Пекић (Подгорица, 1930–1992), књижевник и филмски сценариста.
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петице, само једну четворку. То је Михиз, рецимо. Е, сад тај Михиз је остао
исти целог живота. И онај његов говор са балкона 9. марта [1991]161 кад се
узбудио:„Ми ћемо то дрво неслободе ломити, ломити, ломити, и на крају
сломити“ – то је Лењинов говор из Думе. Значи он се у једном узбудљивом
тренутку свог живота, у старости, вратио...
Остави то трага на човеку.
Ја сам [то закључио] из тога како је он стално у опозицији. Његова прва књига
песама162 је стварно напад на естаблишмент тадашњи, па је он искључиван
и то, али је он увек лагодно живео. Појавио се са Ратком Дражевићем163,
бившим високим официром УДБ-е, на филму.
Да ли су они икад бивши?
Па, то и кажем... С Ратком Дражевићем се појавио. Онда сам ја о томе раз
мишљао, то није обична мрежа, толико деценија држати… А исти стил је
имао, није се он развио, јер ти људи у кртичњаку се не развијају лично. Он
је депонован и он води изгледа туђ живот, а не свој. И он ништа није сазрео.
Он је од те генијалности, коју је имао у седмом разреду гимназије, он је то
имао и на крају живота.
Он ништа своје није дао ново. Рекао је лепих ствари о другима. И управо
она његова Аутобиографија о другима говори о конзервираности његовој
интелектуалној, а сведочи и о његовом нереализованом потенцијалу.
Да, да. Није то овако измишљено. С друге стране, ми смо били добри прија
тељи и не бих се усудио да га без докумената оптужим да је то био, јел?
Јесте ли видели филмове Миће Поповића? Он је урадио три филма.
Какви су вам утисци о њему као редитељу?
Прва два су лоши. Нарочито Рој је потпуно конфузан један филм. Ни на шта
не личи.
А Делије?
Е, Делије су се мени допале онда кад сам их гледао. Занимљиве су ми биле.
После кад сам их гледао, и то је ипак било дилетантски.
Опет, бави се неком темом којом се други, пре тога, нису бавили.
Јесте, добро је урађен, колико ми је остало у сећању.
… и тема није изгубила на значају…
Па, то је оно што смо помињали, те плаћене убице.
Или чак неплаћене.

У питању су биле демонстрације уједињене опозиције против режима Слободана Ми
лошевића.
162
Мисли се на приватно малотиражно издање: Борислав Михајловић Михиз, Песме, Бе
оград 1947.
163
Ратко Дражевић (Рашка), учесник НОБ, припадник УДБ-е, од 1961. до 1971. био дирек
тор Авала-филма.
161
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– Или неплаћене убице, да.
Разговор је на овом месту прекинут, услед исцрпљености Јована Жива
новића. Током оба интервјуа биле су отворене бројне занимљиве теме, које су
заслуживале да буду детаљније елабориране. Међутим, није било могућности
да се то одмах учини, јер је разговор често следио неке неочекиване, али зани
мљиве подтеме, које су се успут отварале. Читалац ће и сам моћи да примети
да је тежиште ових разговора било не толико на самом филму, често чак ни
на култури уопште, већ пре свега на друштвеном, идеолошком и политичком
окружењу у коме је стварана култура социјалистичке Југославије. Управо разне
друштвене, генерацијске, професионалне, породичне и друге везе, на које се у
разговорима често указује, чине оне карике које истраживачима неретко недоста
ју да би повезали појединца са колективитетом, сферу идеологије са друштвом,
политику са културом, и објаснили понашање државног и партијског апарата у
промењивом историјском контексту. Чак и када Јован Живановић није могао да
да прецизне податке или потпуно тумачење, он је својим идејама и опажањима
подстицао аутора на даље трагање за доказима који би његове тезе потврдили
или оповргли. Читаоцу ће у томе донекле помоћи научни апарат којим је овај
извор опремљен.
Најзад, постојао је договор да се обави још један, трећи интервју, којим би
се постојеће недоречености попуниле и објасниле, а неке важније теме сасвим
заокружиле. О томе има назнака и у овим разговорима. Међутим, здравствено
стање режисера се није поправљало, тако да смо од тога морали да одустанемо.
Јован Живановић је имао још толико снаге и воље да приликом нашег последњег
сусрета ауторизује текстове оба разговора. Умро је месец и по дана касније.

