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Аца, бич бож ји!

ДРА ГА НА БО ШКО ВИЋ, те а тро лог

Иде ја о овој књи зи, ко јој је Аца дао на слов „Увек ис по чет ка“, као по-

све ту ње го вој оми ље ној пе сми, „Мој пут“, Френ ка Си на тре, ро ди ла 

се у по след њој го ди ни ње го вог жи во та, ка да се већ го то во био по-

ву као из по сла... Би ли смо ком ши је на Вра ча ру, па сам га, ре ла тив-

но че сто, по се ћи ва ла; чи ни ло ми се да му на ши раз го во ри при ја ју 

и да му је сва ко дне ви ца та ко ис пу ње ни ја, с об зи ром на то да је, на-

жа лост, остао без го спо ђа Да не, су пру ге, са ко јом је про вео век.

Мно го го ди на, то ком на ше ду го го ди шње са рад ње, Аца се ша лио да 

ће све до го дов шти не, анег до те, пе ри пе ти је на сни ма њу, ус пе ли и 

не у спе ли про јек ти, јед ном би ти пред мет ње го вих ме мо а ра... Ја бих 

му увек ну ди ла да, као што је Бе кет био Џој сов се кре тар, ја бу дем 

ње гов, да за пи су јем та ње го ва се ћа ња, да се не за бо ра ве.

Та ко је про шло два де се так го ди на. Од по сла до по сла, од сни ма ња, 

до по зо ри шних ко ма да, фил мо ва, тв се ри ја и дра ма, ми смо се ва-

зда ша ли ли с тим, да ће сва ко од нас јед ном би ти „те ма“ Аци них се-

ћа ња.

Кад смо се, са мо го ди ну да на пре ње го вог ко нач ног од ла ска, до го-

во ри ли да сни ми мо ње го ва се ћа ња (сма трао је да ни је ви ше „за 

сли ка ње“), на ба ви ли смо ма ли маг не то фон, онај ста рин ски, са ка-

се та ма, и по че ли си сте мат ски да сни ма мо, без не ког хро но ло шког 

ре да и кон цеп та, она ко, ка ко су Аци на ви ра ле успо ме не... Ја сам и 

да ље ра ди ла у Драм ском про гра му РТС, та ко да ни сам увек мо гла 

да му бу дем са го вор ник. У тим тре ну ци ма, Аца би сам, го во ре ћи у 

ми кро фон, сни мао оно че га би се у том тре нут ку се тио, а што би, по 

ње го вом ми шље њу, тре ба ло да оста не упам ће но.
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Ја бих то, по том, па жљи во пре слу ша ва ла, мо ли ла га, по вре ме но, да 
до да још не ку по је ди ност, на ро чи то ка да би се при ча ти ца ла дав-
них го ди на, пре не го што смо по че ли да ра ди мо за јед но. Та ко ђе, 
под се ћа ла сам га на про јек те, до га ђа је, успе хе, о ко ји ма сам сма-
тра ла да тре ба да го во ри. Но, он, обич но, то ни је хтео. Чи ни ми се, 
са ове дис тан це, да је Аца Ђор ђе вић (што је и глав на вред ност ње-
го вих ре жи ја) имао тач ну ме ру, у ко ју чи ње ни це, па и се ћа ња, тре-
ба да се сме сте, а да то не бу де са мо ре кла мер ство, хва ли са ње, бла-
го гла го љи вост...

Док смо ра ди ли ве ли ке тв се ри је, Бо љи жи вот, на при мер, ни је до-
зво ља вао ни ком од нас, нај бли жих са рад ни ка, да се, пред штам-
пом, рас при ча мо, хва ле ћи оно што ће, из ве сно, би ти те ле ви зиј ски 
хит. Аци на „по ли ти ка“ је би ла „ско чи, па ре ци ХОП“! При чао ми је да 
је, док су ра ди ли Врућ ве тар, сви ма за бра нио да се хва ли шу и про-
мо ви шу се ри ју у штам пи, јер, ако не успе, сви ће, по ње го вим ре чи-
ма, на пи са ти да је „Те ле ви зи ја ис пу сти ла још је дан врућ ве тар“!

Та ме ра, са ко јом је до зи рао све, па и емо ци ју у сво јим ре жи ја ма, 
оста вља ла је гле да о це оча ра не; тај жи вот, ко ји им је Аца по ка зи вао 
у ка дру, био је ства ран, леп и ру жан, оби чан и пре по зна тљив, у сва-
ком слу ча ју!... Не знам ка ко је би ло на сни ма њу тв дра ме Чеп ко ји 
не про пу шта во ду, за ко ји је до био на гра ду за ре жи ју у Хо ли ву ду, 
где се го во ри о па ру, ко ји усва ја де те... Али, за то се се ћам од лич но, 
ка да је ре жи рао мо ју дра му Не де љом од де вет до пет, за ко ју сам 
до би ла на гра ду на јед ном од ано ним них кон кур са ТВ Бе о град, ко-
ли ко је ат мос фе ре ство рио, у са мо не ко ли ко по те за, за ко је, при-
зна јем, ни сам би ла за слу жна ја, као аутор! На при мер, ка да ма ли 
Сло бо дан Не гић, као де те раз ве де них ро ди те ља, од ла зи са оцем, 
Ми ла ном Штр љи ћем, са ко јим је сва ке не де ље по под не, а ње го вој 
мај ци, Сне жа ни Ник шић, до ла зи „ка ва љер“ цр ним мер це де сом, са 
про зо ра у при зе мљу, Жи жа Сто ја но вић му до ба цу је: „Ма ли је већ 
оти шао!“... То је со ци о ло шка сту ди ја, у ми ни ја ту ри, ко ја по ка зу је ко-
ли ко је не сре ћа тог де те та, ко је ма шта да по ми ри ро ди те ље, не са-
мо ње го ва ин ти ма, не го и „оп ште до бро“... Го во ри ви ше од сва ког 
од лич но на пи са ног драм ског ди ја ло га!
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Та квим мо мен ти ма се Аца Ђор ђе вић ре дов но слу жио, све до чим, 
као ње гов ду го го ди шњи дра ма тург. Ду го би смо до го ва ра ли „стра те-
ги ју“ не ког ли ка, или до га ђа ја, да би Аца, се кунд пре не го што ће 
ре ћи „ак ци ја!“, оти шао до глум ца на се ту и не што му, крат ко, шап-
нуо на ухо. Ре зул тат је ре дов но био из у зе тан! „Ту осе ћам ка да по го-
дим пра ву емо ци ју“, сла во до бит но ми је го во рио, по ка зу ју ћи на ме-
сто са зад ње стра не бу ти не. „Та ко знам да је тај дубл пра ви!“...

Да ли је то би ла ша ла, или лек ци ја „су плен ту“, ни ка да ни сам тач но 
зна ла. У свим Аци ним мно го број ним ша ла ма, у сва кој од њих је би-
ла и по у ка, и ја сам је при ма ла, као та кву, иако су ша ле, по че сто, ако 
ни су би ле на Рај ков ра чун (ње гов „по сил ни“), би ле су – на мој!... Као, 
ре ци мо, ка да смо ра ди ли мју зикл Пре ста ће ве тар, у По зо ри шту на 
Те ра зи ја ма, где су ми сви уче сни ци ду го и упа дљи во пи љи ли у но-
ге (ма да обич но ни су сред ство дра ма тур га за рад), јер им је Аца, пре 
мог до ла ска, у по ве ре њу ре као да играм у „Ло ки ца ма“! За што? Да се 
за ба ви, ре ци мо!

Та ат мос фе ра ла ко ће, ду хо ви то сти, игре, про жи ма ла је све на ше 
по сло ве. Аца је ве чи то знао ка ко да нас на сме је, да ре лак си ра но и 
ла ко уђе мо и у те шка сни ма ња и пред ста ве. То про ве ја ва кроз свих 
че тр де се так при ло га, ко је сам до би ла од Аци них при ја те ља и са рад-
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ни ка за ову књи гу. Је дан, је дин ствен, ве ли ки, цар, дра го цен... Та ко га 
опи су ју са рад ни ци.

Сви, ко ји смо та ко ду го ра ди ли са Ацом Ђор ђеви ћем и то ли ко мно-
го учи ли од ње га, зна мо – имао је он, на рав но, и дру гу стра ну!... Са 
мном је знао по два ме се ца да не ко му ни ци ра, ако му се не ка мо ја 
ша ла учи ни ла увре дљи вом, или не у ку сном. А нај го ре је би ло на са-
мом на шем упо зна ва њу, ка да сам, на дру гој го ди ни Ака де ми је, до-
би ла на гра ду за Не де љом од де вет до пет и до шла на до го вор са 
Ацом, у Драм ски про грам ТВ Бе о град. Љу ба Ра ди че вић ми је са мо 
пред ста вио Ацу, и ме не ње му, и оста вио нас, да се до го ва ра мо. 

Аца је био, као увек, при ја тан и бла го на клон, ре као је не ко ли ко ле-
пих ре чи о мом тек сту и за мо лио ме да на пи шем не ко ли ко „ари ја“, 
у ко ји ма би глав ни ли ко ви мо гли драм ски да се „раз мах ну“... Ка ко у 
овој књи зи и Ра до мир Пут ник све до чи, та до пи си ва ња ни су ну жно 
ула зи ла у сни ма ње дра ме. То су би ле ре зер ве, ако ре ди тељ ви ди да 
је при ча тан ка и, по не кад, не у вер љи ва. Ако би све функ ци о ни са ло 
– до пи си ва ли би сте уза луд!

Но, ја то та да ни сам мо гла зна ти. До ср ца увре ђе на, што се од ме не 
тра жи да до пи си ва њем ква рим сво је ре мек-де ло (!), ја сам сман др-
ља ла од го вор и пре кра ти ла тај са ста нак са Ацом. Иза шав ши на 
ход ник, сре ла сам див ног ко ле гу, Не бој шу Ђу ке ли ћа, и све му „ис-
тре сла“, што ми је би ло на ду ши: да су ми да ли не ког ста рог ре ди-
те ља, ко ме је мо ја дра ма, мо жда, пр ва ко ју ре жи ра, ко ји ни шта ни-
је раз у мео, не го тра жи „пре ко хле ба по га че“! И ка ко ће ми, из ве сно 
је, по ква ри ти текст, јер бо љег ни су хте ли да да ју по чет ни ку!

Не бој ша, ко ји је био Ацин аси стент у От пи са ни ма, а, при том, и да-
љи ро ђак, све то је, ве ро ват но у ша ли, ис при чао Аци!

Епи лог: де сет ду гих го ди на, Аца ме не ни је по зна вао у ход ни ци ма 
ТВ Бе о град, мо ју дра му ни је хтео да ра ди, па се, то ком го ди на, чак, ро-
ди ла иде ја, да је ре жи ра Здрав ко Шо тра!... Ипак, вре ме епи ти ми је, 
из оп ште ња је про шло, Аца је ре жи рао Не де љом од де вет до пет, и ми 
смо уско ро по ста ли нај бли жи са рад ни ци, на све му што је ра дио!

Не ко ли ко мо ме на та још пам тим, за у век.
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Де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, Аца ме је од вео у На род но по-
зо ри ште у Ни шу, да ме пре по ру чи, као свог оми ље ног дра ма тур га. 
Та ко сам се упо зна ла са Ма ри са вом Ма ре том Ра ди са вље ви ћем, ре-
не сан сним ли ком и из вр сним ре ди те љем, за ко га сам на пи са ла 
дра му Гла ве срп ске, по тек сто ви ма Бра не Црн че ви ћа, ко ју је и по-
ста вио у Ни шу. Пред ста ва је би ла у не ком сај бер жан ру; пу бли ци, 
огр ну тој бе лим пла ште ви ма, са мо гла ве су из ви ри ва ле из по де ста 
на сце ни, сви смо би ли жр тве чуд ног екс пе ри мен та, о ки бор зи ма 
се ра ди ло!... Ма ре нас је пре ра но на пу стио, али ја и да нас Аци за-
хва љу јем у ми сли ма, што сам упо зна ла и ра ди ла са та квим ви зи о-
на ром, до стој ним јед ног Ме јер хол да!

Дру га на ша по зо ри шна аван ту ра (из ме ђу мно гих) би ла је рад на 
тек сто ви ма Ре ја Ку ни ја, бри тан ског глум ца и ре ди те ља, ко ји је, у 
свом лон дон ском те а тру ко ме ди је, за се бе и сво је исто ми шље ни ке, 
на пи сао низ ве о ма успе шних во дви ља – Ки дај од сво је же не, По ква-
ре њак, Срећ на ло ва...

Аца Ђор ђе вић је, на и ме, то ком де се так го ди на див не са рад ње, у 
На род ном по зо ри шту „Љу би ша Јо ва но вић“ (да нас Ша бач ко по зо-
ри ште) ре жи рао два на ест пред ста ва, са ко ји ма је из вр стан ша бач-
ки ан самбл, на че лу са сво јом нај у спе шни јом управ ни цом, Зла ти-
цом По по вић, по брао мно го на гра да на по зо ри шним фе сти ва ли-
ма. По чет ком де ве де се тих, до би ла сам из За гре ба, у пре во ду Вла де 
Ге ри ћа, ко ме ди ју Ре ја Ку ни ја, Ки дај од сво је же не. Ра ди ло се о так-
си сти, ко ји исто вре ме но жи ви са две же не, а оне не зна ју јед на за 
дру гу, па, ка да се до го ди не зго да... Во двиљ, не ви ђен до та да! Пред-
ло жи ла сам Аци, ко ји ме је за мо лио да ура дим ре дак ци ју на срп ски 
је зик, са хр ват ског, да „по ср бим“, ову ко ме ди ју, да је сме стим код нас, 
про ме ним име на у на ша, до дам ма ло Ну ши ће вог, уме сто бри тан-
ског ху мо ра... По ро ди цу смо кр сти ли Кур то ви ћи, а, по што у Шап цу 
по сто ји та ква по ро ди ца, про ме ни ли у – Ка ра кур то ви ћи… Ово по ста-
је зна ча јан по да так, ка да је мо ја по ср ба по ста ла у срп ским те а три ма 
то ли ко по пу лар на, да су је игра ли го то во сви. Са мо, по не где је ре-
ди тељ пи сао(ла) у про гра му, да је у пи та њу ње го ва (ње на) по ср ба, 
и, што је још ва жни је – пре вод са ен гле ског! Ја бих та да увек пи та-
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ла: „А из вин те, је сте ли ви ту по ро ди цу на зва ли Ка ра кур то ви ћи?“… 
„Да!!!“, ре дов но је гла сио од го вор! А ко мад је пре вео Вла да Ге рић!

То је са мо ку ри о зи тет, јер вр ста ин тер вен ци је, на зва на „по ср ба“, не 
под ле же аутор ским пра ви ма, па их, та ко, ни ја ни сам има ла. Са мо 
је би ло сме шно!

„Ха ра ли“ смо, та ко, на оду ше вље ње ша бач ке и оста ле пу бли ке, па и 
фе сти вал ских гле да ла ца, по Ср би ји, са „на шим“ Ку ни јем, ко га је 
Аца на звао Жи вот је леп, на ра дост и глу ма ца, и нас, с ове стра не 
сце не, и упра ве у Шап цу.

А он да смо из За гре ба до ба ви ли но ви Ку ни јев текст – „По ква ре-
њак“, ко ји смо по ср би ли и на зва ли Лу да ноћ у хо те лу Ју го сла ви-
ја!... По во дви љу, шеф опо зи ци је се, за вре ме ноћ ног за се да ња 
Скуп шти не, са ста је са се кре та ри цом глав ног ба је на вла сти, у хо те-
лу. Ко ме ди ју, пи са ну као под смех вла сти Мар га рет Та чер, сме сти-
ли смо у но во бе о град ски хо тел „Ју го сла ви ја“, где је шеф хо тел ског 
осо бља, сва ки час, ка да за па да у не во љу (јер је на ђен леш на про-
зо ру и све пре ти ло да се от кри је), ви као: „Не ћу ку пле рај у ’Ју го сла-
ви ји’“!... Е, са том ко ме ди јом је Аца до био Злат ног ћу ра на за ре жи ју 
на Да ни ма ко ме ди је у Ја го ди ни, као и глу мац Љу би ша Ба ро вић. 
Пред ста ва је про гла ше на за нај бо љу по ми шље њу пу бли ке, ко ја да-
је на гра ду за нај сме шни ју ко ме ди ју, „Јо ван ча Ми цић“... А по бе ди ли 
смо Пут око све та, у ре жи ји Де ја на Ми ја ча, са Бу ле том Гон ци ћем 
у уло зи Јо ван че Ми ци ћа!

Див ни Сло бо дан Сто ја но вић, ка да је у ТВ Хро ни ци ја го дин ског фе-
сти ва ла пи тан о „том“ Ре ју Ку ни ју, нај о збиљ ни је је од го во рио: „Ја 
ми слим да ни ка кав Реј Ку ни и не по сто ји, не го је Дра га на Бо шко-
вић се би из ми сли ла псе у до ним!“

Аца је ле по и то пло при чао о то ме у сво јим се ћа њи ма за ову књи гу.

А на де се то го ди шњи цу од ње го ве смр ти, 2015, у Ша бач ком по зо ри-
шту смо, сви ми, ко ји смо са Ацом уче ство ва ли у зве зда ном успе ху 
Ку ни је вих ко ме ди ја на ша бач кој сце ни, пре пу сти ли „шта фе ту“ 
мла ди ма, ко ји су, у ре жи ји Ан дрее Аде Ла зић, ко ја је, сти ца јем 
окол но сти, по зна ва ла Ацу Ђор ђе ви ћа од де тињ ства, из ве ли и да-
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нас мно го гле да ну ко ме ди ју Ре ја и Мај кла Ку ни ја Том, Дик и Ха ри, 
пре и ме но ва ну, по Аци ном „ре цеп ту“, у Ки дај из мо је ку хи ње. Текст 
је са ен гле ског пре ве ла ре ди тељ ка и игра се у ори ги нал ној вер зи-
ји, као бри тан ски во двиљ, ко ји се до га ђа у Лон до ну. 

Том при ли ком, као омаж Аци, глум ци, ко ји су не кад игра ли у ње го-
вим ре жи ја ма Ку ни је вих ко ме ди ја, пи са ли су о то ме у про грам ској 
књи жи ци за пред ста ву.

Сле де ћи не за бо рав ни мо ме нат, ко ји ме за у век ве зу је са Ацом је 
ње го ва ре жи ја мо је мо но дра ме По вра так кра љи це Ма ри је Ка ра-
ђор ђе вић, ко ју и да нас, већ три де се так го ди на, игра бо жан стве на 
мо ја Кра љи ца, Љи ља на Стје па но вић.

Го ди не 1991, Аца ме је, на не ком од се то ва, где смо сни ма ли, упи-
тао, имам ли иде ју, ка кву би смо мо но дра му мо гли да „скро ји мо“ за 
Љи љу Стје па но вић, јед ну од нај бо љих и нај мар кант ни јих глу ми-
ца срп ског те а тра, та да стал ну чла ни цу По зо ри шта на Те ра зи ја ма, 
ко је је увек не го ва ло ис кљу чи во му зич ку ко ме ди ју. Сви зна ју да 
од на ше Стје пе бо ље пе ва са мо, мо жда, Ма ха ли ја Џек сон!

Мо ја мај ка је са Оплен ца, и ја сам че сто бо ра ви ла та мо, у на шој по-
ро дич ној ку ћи, оду ше вље на ле по том и исто ри јом тог кра ја, као и 
исто ри јом Ка ра ђор ђе ви ћа.

КИДАЈ ИЗ МОЈЕ КУХИЊЕ (2015) Каталог представе, текстове, као омаж 
Ђорђевићу, писали су глумци који су играли у његовим режијама 
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Пред ло жи ла сам Ђор ђе ви ћу да се по за ба ви мо Ка ра ђор ђе ви ћи ма, 

за пра во, тра гич ном суд би ном Кра љи це Мај ке, Ма ри је Ка ра ђор ђе-

вић, ру мун ске прин це зе из ди на сти је Хо ен цо лерн Зиг ма рин ген, 

ко ја је, као же на кра ља Алек сан дра Пр вог Ка ра ђор ђе ви ћа, до жи ве-

ла те шку суд би ну, и као же на, и као мај ка, и као кра љи ца. У том тре-

нут ку, зем ни оста ци Кра љи це Мај ке би ли су са хра ње ни у Лон до ну, 

и ни је би ло ни го во ра, да би бри тан ске вла сти до зво ли ле да се пре-

ба це у опле нач ки Ма у зо леј. Ма ри ја Ка ра ђор ђе вић је би ла и пра у-

ну ка ен гле ске кра љи це.

Да кле, са Аци ним бла го сло вом, по че ла сам да скла пам при чу о 

лон дон ској но ћи, пред крај Кра љи ци ног жи во та, ка да она, ве о ма 

бо ле сна, че ка по ред те ле фо на, да јој се ја ве из ју го сло вен ског По-

слан ства. Кра љи ца же ли да зна, да ли ће, по сле смр ти, мо ћи да по-

чи ва на Оплен цу, по ред сво га во ље ног Сан дра... Ноћ од ми че, кра-

љи ца скла па коц ки це свог жи во та, раз го ва ра те ле фо ном са сво јом 

де цом, се ћа се... По вра так кра љи це Ма ри је Ка ра ђор ђе вић је дра ма 

о ње ној стра ни при че о уби ству Кра ља Алек сан дра у Мар се љу. По-

ку шај да се та тра ди ци ја, ма кар умет нич ки, ожи ви...

Мо но дра ма је би ла пре крет ни ца у про фе си о нал ном жи во ту Љи-

ља не Стје па но вић – тра гич на, драм ска уло га, ко ју су она и Аца ура-

ди ли са та квом та на ном ме ром, да ни у јед ном тре нут ку ни је па те-

тич на, а емо тив на је и исти ни та. Сто ти ну пу та сам при су ство ва ла, 

чак и са прин цом То ми сла вом, си ном Кра љи це Ма ри је и Кра ља 

Алек сан дра, из во ђе њи ма ове мо но дра ме (нај леп ша су би ла у Те-

ми шва ру и на Оплен цу). У сце ни, ка да Кра љи ца го во ри о то ме ка-

ко пра ти Кра љев ков чег по ред Лон до на, у Бе о гра ду, а ма ли Пе тар, 

бу ду ћи краљ-де чак, јој пру жа ру ку, да је по др жи, ре дов но се из пу-

бли ке чу ју гла сни је ца ји. То је за слу га ве ли ке умет ни це и нај та лен-

то ва ни јег ре ди те ља, ко га сам у мом про фе си о нал ном жи во ту има-

ла сре ћу да срет нем.

Го ди не 2014, у Драм ском про гра му РТС, филм ском тех ни ком, у 

окви ру ТВ Те а тра, сни ми ли смо ову мо но дра му у До му по ро ди це 

Па вло вић, где се игра ла. Ту је жи ве ла сли кар ка Бе ла Па вло вић, 
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бли ска при ја те љи ца Кра љи ци на, ко ја ми је да ла мно го ма те ри ја ла 

за ову при чу. Ре ди тељ је би ла Ан дреа Ада Ла зић.

Мно ге смо по сло ве мој „шеф“, Алек сан дар Ђор ђе вић, и ја ура ди ли 

од лич но, мно ги су би ли ко рект ни, а по не ки нам, на рав но, ни су на-

ро чи то ус пе ли. До не ких, упр кос на шим искре ним на по ри ма, ни је 

до шло... У рет ким па у за ма, ка да ни смо сни ма ли, ни ти по ста вља ли 

не ки по зо ри шни ко мад, ма шта ли смо и пла ни ра ли сле де ће по ду-

хва те. Аца је играо те нис, стра сно, а ме ни је увек пре ба ци вао, ка ко 

мно го лен ству јем и гу бим вре ме. У ша ли, чи ни ло се. Али, по ру ка 

би сти гла где тре ба! Пи са ла сам о то ме у епи сто ли, упу ће ној ње му, 

у мо јој књи зи „Епи сто ле“.

Пре пу шта ју ћи ана ли зу Аци них ре жи ја са рад ни ци ма, ко ји су, ис-

црп но и са мно го љу ба ви, пи са ли за ову књи гу, на пи са ћу са мо још 

не ко ли ко ре чи о исто ри ји ње ног на стан ка.

Још за Аци ног жи во та, при ре ди ла сам но вин ски фељ тон, од де ло-

ва ње го вих успо ме на, и об ја ви ла то у „По ли ти ци“, 2005. го ди не, у 

апри лу, Аца нас је на пу стио. У бол ни ци, ка да смо се по след њи пут 

сре ли, ре као ми је: „Кад одем, не ту гуј. Имао сам леп жи вот!“

Исте го ди не, по че ла сам да са ку пљам тек сто ве Аци них при ја те ља 

и са рад ни ка, за књи гу „Увек ис по чет ка“, о Алек сан дру Ђор ђе ви ћу. 

Мно ги су већ та да на пи са ли сво је тек сто ве. Та ко су у овој књи зи, 

ко ја ће тек на пет на ест го ди на од Аци ног од ла ска угле да ти све-

тлост да на, пи са ли и Гор дан Ми хић, и Смо ки Са мар џић, и Ма ли ша 

Ма рин ко вић, и Дра ган Ми ћа ло вић, и Љу бо мир Убав кић Пен ду ла, ко-

ји, на жа лост, ви ше ни су са на ма... Тек сто ви су сти за ли чи та вих де се-

так го ди на, да би сви би ли са бра ни у књи зи. Тра гич но нас је на пу-

стио и Зо ран Ђор ђе вић, Ацин брат, та лен то ва ни пи сац и кар ди о лог.

Оста ла сам ја, са за ве шта њем, да са чи ним ову књи гу о Алек сан дру 

Ђор ђе ви ћу, као јед ном од пионира Те ле ви зи је Бе о град, ре ди те љу, 

ко ји је сни мио је да на ест тв се ри ја, пре ко сто тв дра ма, ко ји је по-

ста вио на сце ну мно го по зо ри шних пред ста ва, јер је, не за бо ра ви-

мо, био ди пло ми ра ни по зо ри шни ре ди тељ, из кла се Ху га Клај на.
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Ово је и књи га о нео бич ном чо ве ку, у чи јем при су ству је све би ло 
ла ко, до бро и јед но став но. Ко ји ни је био лак за са рад њу, ко ји је био 
зах те ван и пре ма на ма, сво јим нај бли жим са рад ни ци ма, ко ли ко и 
пре ма са мо ме се би. Ко ји је био су је ве ран, по не кад за бри нут, по не-
кад ту жан, али са ко јим смо се осе ћа ли жи ви ма и кре а тив ни ма.

На по кон, ово је мо ја, ка ко би Ми хиз ре као „ауто би о гра фи ја о дру-
ги ма“, о мом ду гу и за јед нич ким го ди на ма ра да са Алек сан дром 
Ђор ђе ви ћем, ко га, уз Сло бо да на Се ле ни ћа и мог би о ло шког оца, 
Ми ло ша Бо шко ви ћа, сма трам јед ним од мо јих оче ва.

Жао ми је што Аца ни је сти гао да, уз сво ју емо тив ну тв се ри ју, Де ца 
фил ма, у ко јој је лич но раз го ва рао са од ра слим љу ди ма, ко ји ни су 
сви по ста ли глум ци, са ко ји ма је сни мао, док су би ли де ца, да сни-
ми још јед ну, о ко јој ми је мно го пу та го во рио. Она би би ла ње гов 
раз го вор са на ма, вер ним, стал ним са рад ни ци ма, са ко ји ма је де-
лио свој „жи вот у умет но сти“, до бро и зло, као „па тер фа ми ли ас“ 
сло жне и успе шне по ро ди це.

За вр ша вам овај текст и пре по ру чу јем чи та о цу дра го це на се ћа ња 
Алек сан дра Ђор ђе ви ћа, ре ди те ља, учи те ља, при ја те ља, као и тек-
сто ве, ко је су, из до жи вља ја свог лич ног су сре та с њим, на пи са ли 
они, ко ји ма је зна чио.

Би ле су то ле пе и зна чај не го ди не, за све нас.
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СРЕМ СКИ ФРОНТ

По сто је тре ну ци у жи во ту чо ве ка, ка да вам 
се чи ни да сва ког по је ди нач ног ми ну та, чак 
сва ког се кун да мо же те да се се ти те, без 
обзи ра на вре ме.

Та ко се и ја се ћам 17. ја ну ара 1945. го ди не, тач но у ми нут, 
сва ког тре нут ка, ко ји се до го дио то га да на. Мо жда због то-
га, што је то био нај стра шни ји дан у мом жи во ту, дан ка да 
сам имао не ви ђе ну сре ћу, да из пра вог ма са кра иза ђем жив.

Све се до го ди ло ова ко.
Ви ше да на, ле жа ли смо у пр вој ли ни ји Срем ског фрон-

та, не ко ли ко сто ти на ме та ра од се ла Оро лик, ко је су др жа ли 
Нем ци и уста ше, и смр за ва ли се у плит ким ров чи ћи ма, ко је 
смо ис ко па ли у смр зну тој зе мљи, глад ни, че ка ју ћи да до ђе 
сме на, ко ја се пред ве че по ја ви ла. По ву кли смо се у се ло, ко је 
се зва ло Шид ски Ба нов ци.

До ву кли смо се до ку ћа. Раз ме сти ли су нас и од мах на-
ре ди ли да се сву че мо, да би оде ла, ко ја су ина че би ла тан ка, 
ско ро да ни ко ни је имао ши њел, мо ра ла да иду на пра ње, 
због ва ши ју, ко је су се раз мно жи ле на на ма. До би ли смо не-
ку ве че ру, пор ци ју не сла ног па су ља, са ве ли ким ко ма ди ма 
сла ни не, исто та ко не сла не, и, уоп ште, ми смо те зи ме стра-
шно же ле ли со, јер је то би ла, у ства ри, нај тра же ни ја ро ба. 
Умор је био то ли ки, да сам ја, та ко по лу го, ле гао не где у 
угао, ску пљен, и у сла ми за спао. Не знам ко ли ко је тра јао 
мој сан, али ми се чи ни ло да ни је про шло ни не ко ли ко ми-
ну та, а, у ства ри, ка сни је сам ви део да је већ до бра но од ма-
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кла ноћ. Јер нас је из тог сна про бу ди ла ужа сна ка но на да. 
Од јед ном смо се ра са ни ли и схва ти ли да је по че ла не мач ка 
офан зи ва, и на стао је ха ос, и у ку ћи, и око ку ће. По че ли смо, 
на врат-на нос, да се обла чи мо у та мо кра оде ла, ко ја су ста-
ја ла ту, по ред нас. Ис тр ча ва ли смо, са оруж јем, у још увек 
мрач ну ноћ.

Би ло је ја сно да су Нем ци не где про би ли фронт, и да је 
сад тре ба ло за у зе ти по зи ци ју ко ју на ши, исто та ко бу нов ни, 
офи ци ри и под о фи ци ри ни су уме ли тач но да де фи ни шу.

По тр ча ли смо пре ма нај бли жој шу ми и кре ну ли да се 
про би ја мо, по ин стинк ту, пре ма пру зи Бе о град–За греб, где 
би, от при ли ке, мо гла да се на ђе на ша сле де ћа тач ка од бра не.

У то ку тог про би ја ња кроз шу ме, ви де ли смо да су се, 
из ме ђу ста ба ла, као не ке аве ти по ја вљи ва ли не мач ки вој ни-
ци у бе лим огр та чи ма, чак и са бе лим ли ци ма, и ми смо за-
по че ли бор бу и по че ли да пу ца мо, по ку ша ва ју ћи да се до че-
па мо иви це шу ме. То нам је ус пе ло у са мо сви та ње. Би ло је 
око по ла се дам. Ту је, у ства ри, био крај бит ке у шу ми, али је 
по чи њао но ви ха ос, јер, од иви це шу ме, до са ме же ле знич ке 
пру ге, иза ко је је тре ба ло да сто ји Тре ћа кра ји шка бри га да, 
да нас при хва ти, тре ба ло је пре тр ча ти, по ду бо ком сне гу, 
сто ти нак и ви ше ме та ра.

Ја сам, за тре ну так, за стао.
Схва тио сам да смо, са три стра не, оп ко ље ни. И да нам 

је је ди на шан са, до че па ти се пру ге, али је тре ба ло пре ћи 
„бри са ни про стор“, а иза нас су на ди ра ли Нем ци и ни је би-
ло вре ме на за раз ми шља ње. За то је нај ве ћа гру па дру го ва, 
као чо пор без гла ве, очај ни ка, по тр ча ла пре ко бри са ног бе-
лог про сто ра, а ја сам још увек ста јао, раз ми шља ју ћи да ли 
да кре нем за њи ма, или да се из дво јим. Ова дру га од лу ка је 
пре ваг ну ла, ка да сам схва тио да је ра фал по чео да ко си те не-
срећ не мла ди ће, ко ји су до жи ве ли стра хо ви и ти ма са кр.
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Ни ка да у жи во ту, чак ни на фил му, ни сам ви део на јед-
ном ме сту то ли ко ра ње них и мр твих љу ди на го ми ла ма, у 
по ку ша ју да стиг ну до пру ге. Нем ци су, са иви це шу ме, га ђа-
ли ми тра ље зи ма и ко си ли, ко си ли...

Ја сам по шао уле во, по ку ша ва ју ћи да се до че пам јед ног 
де ла ка ме ња, ко је је би ло по кри ве но сне гом, да бих до шао 
на по ла пу та до те про кле те пру ге. И ус пео сам, с об зи ром на 
то да сам имао ре ла тив но до бру кон ди ци ју, да у јед ном ми-
ну ту тр ча ња стиг нем до тог ме ста, и да ма ло пре дах нем. 
Око ме не је и да ље све пр шта ло, а кад сам по гле дао де сно од 
се бе, ви део сам сра ви чан при зор ма са кра.

Зна ју ћи да не мо гу још ду го да оста нем ту, јер ће ме 
жи вог за ро би ти, од лу чио сам да сле де ће ме тре до пру ге, 
по ду бо ком сне гу, пре тр чим, нај бр же што мо гу. Сти гао 
сам до са мог на си па, ко ји је, бо га ми, био ви сок око два ме-
тра. Осе тио сам ка ко ме не ки чу дан бол за ка чио у пре де лу 

ДЕТИЊСТВО Са мајком Јеленом  



24

ку ка и из ру ке ми је ис па ла пу шка. Био сам ра њен и кло нуо 
сам у снег.

Ни је про шло ни де се так се кун ди, цо ку ла ми је би ла пу-
на кр ви. Ме ђу тим, вре ме на за раз ми шља ње ни је би ло. Или 
ће ме за ро би ти жи вог, или ћу да се поп нем уз на сип и по-
ста нем жи ва ме та, јер је то би ло вр ло очи глед но. Стра шно је 
ре ћи, али не мач ки вој ни ци су ви ше пу ца ли на љу де у го ми-
ли, не го на по је дин це. И та ко сам се, ра њен и ћо па ју ћи, по-
ла ко пео уз тај на сип, а кад сам се при бли жио вр ху на си па, 
кроз мо је но ге је про шао чи тав ра фал све тле ћих ме та ка, ко-
ји ми је по це пао пан та ло не и по но во ме ба цио у снег. Мо-
жда бих ту и остао, пре пла шен и умо ран, да ни су од о здо, са 
дру ге стра не, не ки бор ци из Тре ће кра ји шке, по ви ка ли: 
„Хај де, шта че каш, јел хо ћеш да те за ро бе?!“

Ску пио сам по след њу сна гу, и, пу за ју ћи, иако су око 
ме не и да ље по сне гу пр шта ли и ши шта ли ме ци, она ко вре-
ли, ус пео сам да се до ву чем до иви це тог на си па и да се ско-
тр љам низ ње га, у ру ке бол ни ча ра из Тре ће кра ји шке. Не 
знам ко ли ко је та да би ло са ти, али ја сам, јед но став но, ми-
слио са мо јед но: ЖИВ САМ И ЗА МЕ НЕ ЈЕ, СРЕ ЋОМ, ЗА ВР-
ШЕН ОВАЈ ПРО КЛЕ ТИ РАТ!

Ме не су од мах, коњ ским ко ли ма, тран спор то ва ли се-
ља ци из зо не где су се спа ја ла срп ска и хрват ска се ла, где је 
би ла не ка ет нич ка гра ни ца. Вр ло бли зу је би ла и же ле знич-
ка ста ни ца, са нат пи сом ко ји ни кад не ћу за бо ра ви ти. Био је 
то То вар ник, ме сто ко је ће, по сле 60 го ди на, опет по ста ти 
не ка вр ста ет нич ке, срп ско-хр ват ске гра ни це.

Нас ра ње ни ке су, на тим коњ ским ко ли ма, до ве ли до 
цен тра се ла, где је би ла шко ла, пре тво ре на у пољ ску бол ни-
цу. Ту нас је при хва ти ло осо бље и ле ка ри. Сместа су ме пре ви-
ли и за у ста ви ли кр ва ре ње. До био сам не ки (не сла ни) оброк 
и, уз је ча ње сил них ра ње ни ка, ла га но то нуо у сан.
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Из тог сна ме је про бу-
дио пу цањ са ули це. При ди-
гао сам се, ра ње ни ци су и да-
ље је ча ли, али у учи о ни ци, 
где смо ле жа ли, ни је би ло 
ни ко га од бол нич ког осо бља, 
ни јед ног ле ка ра, ни јед не 
се стре, ни ког од обез бе ђе-
ња... А на по љу, да ле ка пуц-
ња ва и сум њи ви хук тен ко-
ва. Си ну ло ми је, у мо мен ту, 
да се не што стра шно до га ђа, 
па сам, ше па ју ћи, устао и до-
ву као се до из ла за из шко ле. 
Сти гао сам, та ко, до де се так 
ме та ра уда ље ног се о ског шо-
ра. Ста јао сам, за па њен, оша му ћен, јер смо ми за ми шља ли 
да се на ла зи мо у не кој да ле кој по за ди ни ра та. Ме ђу тим, све 
ви ше се при бли жа вао тај стра вич ни хук мо то ри за ци је, тен-
ко ва. Ја сам, као оп чи њен, ста јао по ред те огра де. И мо жда 
бих, не све стан, још ду го та ко ста јао, да ни сам ви део ка ко се, 
из шо ра, ве ли ком бр зи ном, пре ма ме ни при бли жа ва јед на 
ко чи ја са два ко ња и ко чи ја шем, ко ји је за у ста вио ко ла, ис-
ко чио и за ур лао на ме не: „Шта че каш, хо ћеш да те за ро бе 
Нем ци!“ Згра био ме је и, она ко кру пан, ба цио у та ко ла, на 
два ра ње ни ка ко ја су ту већ ле жа ла. Оши нуо је ко ње и по ле-
тео у су прот ном прав цу. До шав ши до но ве рас кр сни це, ни-
је на ста вио истим прав цем, не го је ре као, „Са да иде мо на 
Штре ку“. То сам за пам тио. Јер, схва тио је да би, у су прот ном, 
уле тео Нем ци ма у за гр љај, па је он да кре нуо дру гим прав-
цем, да би по но во из био на ту про кле ту пру гу, ко ја нам је, 
опет, би ла је ди ни спас.
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До бро је ура дио. Јер, кад смо сти гли до на си па, он је био 
пот пу но раз ро ван. Нем ци су увек, пред по вла че ње, до во зи-
ли спе ци јал не ма ши не, ко је су се кле пра го ве ши на, та ко да 
је од пру ге и на си па на стао је дан за тр пан про стор, по ко ме 
је због гво жђа би ло те шко во зи ти. Али, ко чи јаш је го нио 
сво је ко ње, па их је спу стио низ на сип. Про шли смо кроз не-
ку во ду, ка нал за зе мљи ште, па смо, пре ко њи ва, ка на ла, 
раз ро ва не пру ге, не ка ко по бе гли Нем ци ма и, ка да смо иза-
шли, он је за стао. Он да се окре нуо и по ка зао ми. „Ено тво је 
бол ни це“. Ви део сам згра ду ко ја је го ре ла. Ка сни је сам са-
знао да су Нем ци и уста ше упа ли у ту бол ни цу, по би ли све 
ра ње ни ке и за па ли ли је.

На ста ви ли смо да ље кроз ноћ, ма ло мир ни ји, јер је то 
би про стор из ме ђу два фрон та. Је дан од ра ње ни ка, ко ји је 
ти хо ја у као, ре као ми је са мо: „Бра те, бра те... Ја сам го тов...“

И умро је.
Ко чи јаш је и да ље ши бао ко ње и ми смо, по сле по ла са-

та, сти гли на до мак Ши да и ту, пред са мим ула зом у Шид, 
ви део сам чи тав штаб Пр ве про ле тер ске и лич но ге не ра ла 
Пе ка Дап че ви ћа, ко ји је, из бе зу мљен, раз др љен, ур лао не-
што на сво је офи ци ре. Ми смо би ли упу ће ни да на ста ви мо 
до цен трал не бол ни це, где су ме по но во при хва ти ли и сме-
сти ли. Али, ја сам на ста вио да стре пим да се и по тре ћи пут 
не до го ди исто у том да ну.

Ду го по сле ра та, Срем ски фронт је био не ка вр ста та бу 
те ме. Љу ди су при ча ли раз не при че, али је ме ни да нас ја сно, 
са ове дис тан це, да је, у ства ри, на ше вој но ру ко вод ство до ста 
на ив но при хва ти ло бит ку са Нем ци ма, ми сле ћи да су они 
го то ви и да су у по вла че њу. Да је крај ра та бли зу. За бо ра ви ли 
су да у „фрон тал ном“ ра ту на ши офи ци ри ни су има ли зна ња 
и ис ку ства. До та да, рат се во дио так ти ком „ко пр ви осво ји 
чу ку, тај до ми ни ра про сто ром, и он је га зда на том те ре ну“. 


