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Кре нуо сам ван ред но на фа кул тет да сту-
ди рам сни ма ње, Те ле ви зи ја Бе о град ме је 
сти пен ди ра ла. 

Пр во сни ма ње по сред ством маг не то-
ско па оба вље но је 1961, ка сни је су до шле 
ка се те, а да нас сни ма те љи ко ри сте ме мо-
риј ске кар ти це.

– Да ли је да нас лак ше?
– На рав но! Тех но ло ги ја је тех но ло ги-

ја. Ка ко се уса вр ша ва ла, та ко смо је ко ри-
сти ли. Али, увек оста је ства ра лач ки део. 
То на зи вам гра ма ти ком филм ског је зи-
ка. Мо ра те да зна те све у ве зи с ка ме ром. 

За ди плом ски рад узео сам ка дар ка да је 
Сер геј Крај гер ишао у Ли би ју у по се ту Га-
да фи ју. Ра дио сам у оте жа ним усло ви ма: 
без ја ког све тла, на ве ли кој вру ћи ни. А 
ка да сни ма те зва нич не по се те пре ма про-
то ко лу, не ма те при ли ку да ишта по пра-
ви те, уна пред све осми сли те. Ка же те да 
имам до бро пам ће ње. Е, то је де лом због 
по сла ко јим се ба вим. Ве о ма је ва жно да 
бу де те усред сре ђе ни, да ви ше пу та са гле-
да те је дан при зор, да вам се све уре же у 
се ћа ње.

– Ка да сте се оти сну ли у свет?

– Го ди не 1970. ка да је ку пље на пр ва 
пре но сна ка ме ра пре ба ци ли су ме у ин-
фор ма тив ни про грам. И та да по чи ње мо-
ја те ле ви зиј ска оди се ја.

– Сле де ћу де це ни ју пра ти ли сте Јо си па 
Бро за Ти та на пу то ва њи ма?

– Сва ка ко.
– Би ли сте чо век од по ве ре ња?
– Ка да сте мла ди и по сао до бро оба вља-

те, то је он да про пу сни ца за све. 
Сни мао је ца ре ве, кра ље ве, др жав ни-

ке, кон фе рен ци је ми ни стар ске, без бе до-
но сне, рад нич ке, по ли тич ке... Су сре те на 
Бе лом дво ру. 

– Ни је ми би ло ла ко, али... Ево и за што. 
Ти то је био у Ка ра ђор ђе ву, а у Но вом Са ду 
је игра на по зо ри шна пред ста ва „Ки клоп”. 
На ја вљен је ње гов до ла зак, бр зо ме по ша-
љу из Бе о гра да да то сни мам. Ула зи Ти-
то с Јо ван ком и са мо што је по диг ну та за-
ве са, скла пам ка ме ру и бр зо се вра ћам у 
те ле ви зи ју. Пред ста ва се за вр ша ва, а на 
ма лом екра ну у том тре нут ку се еми ту је 
вест да је Ти то био на пред ста ви „Ки клоп”. 
Сним ке су пре у зи ма ле свет ске ТВ ста ни-
це: РАИ, Зе-Де-Еф, Би-Би-Си, Скај, Си-Ен-
Ен, О-Ер-Еф...

Славни пред камером

– Ти то је пу то вао на Кон фе рен ци ју 
европ ске без бед но сти 1975. Пра ти ла га 
је ве ли ка но ви нар ска еки па из свих ре пу-
бли ка, ја сам је ди ни био за ду жен за сли ку. 
За три да на при мио је осам на ест др жав ни-
ка. По сле за вр шет ка за се да ња, био је оби-
чај да се еки па зва нич но обра ти пред сед-
ни ку. Ми сто ји мо, а Бо ра Мир ко вић га 
пи та: „Дру же Ти то, да нас сте би ли вр ло 
ак тив ни, при ми ли сте до ста др жав ни ка. 
А Ти то ка же: „Ка ко да не – осам на ест”. А 
мој по моћ ник ми шап не на уво: „Ма, тач-
но ка же! Кад их је пре пре бро јао?”

– Чу ва те ли не ку успо ме ну с тих пу то-
ва ња?

– Да, чу вам Ор ден ра да – од го ва ра ша-
љи во. – Ма ло је не до ста ја ло да до би јем 
злат ни сат. Са чу вао сам фо то гра фи ју на 
ко јој сто јим по ред Ти та. Имао сам при-
ли ке да се сли кам с мно гим др жав ни ци-
ма: Фран соа Ми те ра ном, Жи ска ром д’Е-
сте ном, Ри чар дом Ник со ном, Џи ми јем 
Кар те ром, Ин ди ром Ган ди, Фи де лом Ка-
стром, Ле о ни дом Бре жње вом, ца рем Ре-
зом Па хла ви јем, ен гле ском кра љи цом 
Ели за бе том Дру гом, али ни сам. Ни је то у 
мо јој при ро ди. Пред ка ме ром су ми про-
ше та ле хо ли вуд ске зве зде: Ђи на Ло ло бри-
ђи да, Шир ли Ме клејн, Џејн Фон да, Ен то-
ни Квин, Карл Мал ден... а од пе ва ча: Ив 
Мон тан, Шарл Азна вур, Реј Чарлс, Ела 
Фиц џе ралд...

– Ро ђе ни сте на Или џи?
– Да.
– У Бе о град сте сти гли 1953. Из ко јих 

по бу да?
– Би ло нас је тро ји це бра ће, ја сам сред-

њи. Отац с ма лом пла том имао је бра та 
од стри ца, офи ци ра у Бе о гра ду. Ка да је он 
пре ко ле та до шао на Или џу, код род би не, 
ме не су спре ма ли за шко лу. Ни сам знао 
ни шта ћу, ни где ћу. Стриц му је ре као: 
„Ја бих хтео Че ду да по ве дем са со бом и 
да му по мог нем у шко ло ва њу.”

– Учи нио је ве ли ку услу гу.

К
а ко је би ло на Сај му пче ла ра у 
Ка ме но ву?

– Од лич но, ка же сни ма тељ Че-
до Фи ли по вић, јед на од жи вих 
ле ген ди бе о град ске те ле ви зи је, 

сла ван још из ње них нај ра ни јих го ди на. 
– Био сам два да на! Ни сам мо гао да одо-

лим по зи ву и до бро је што сам оти шао. Ту 
сам се на слу шао та ко ле пих при ча и срео 
па мет не љу де. За ме не је то био но ви за-
да так, али сам ужи вао. 

Иа ко пен зи о нер с до брим ста жом, он 
као да то, у ства ри, ни кад ни је био, она-

ко до кра ја. Са ку пио је по при лич но зна ња, 
пам ће ње га из ван ред но слу жи и већ ду же 
вре ме под у ча ва мла ђе на ра шта је. 

– Зна те ли од ко је го ди не сам по чео да 
ра дим на бе о град ској те ле ви зи ји?, уз вра-
ћа пи та њем Че до Фи ли по вић.

– Не.
– Од 1960! 
И на ста вља сво је ка зи ва ње.
– За ми сли те про грам ужи во, без ре при-

за, сва ко га да на у не де љи, а при пре ма га, те 
1960. го ди не, са мо 270 за по сле них! Се ћам 
се да сам че сто ре пор та жним ко ли ма жу рио 
да мик су јем пре но се из по зо ри шта и са кон-

це р та. По чео сам као ви део-мик сер и мон-
та жер. У Бе о гра ду је го сто ва ла ита ли јан ска 
гру па „Ал фи ни че” у ко јој је пе вао та да мла-
ди Лу ча но Па ва ро ти. У На род ном по зо ри-
шту сни ма ли смо пред ста ву „Бо е ми”, за ре-
жи ју је био за ду жен Алек сан дар Ђор ђе вић. 
Му зич ки са рад ник Рад ми ла Шар че вић из 
Ра дио Бе о град се де ла је по ред нас и с пар ти-
ту ром у ру ка ма по ма га ла. Ка ква је то би ла 
же на! Тач но је зна ла ка да ће пе ва ти „Бо ем”, 
од мах је ја вља ла ре жи ји: ка ме ра је дан др жи 
Бо е ма! Чак је под се ћа ла где тре ба на пра ви-
ти рез. Та ко се та да ра ди ло. 

Ка же да су мно ги ре ди те љи во ле ли да 
он сни ма. Ра ди во је – Ло ла Ђу кић, Сла во-
љуб Сте фа но вић Ра ва си, Со ја Јо ва но вић, 
Са ва Мр мак... 

– Ло ла је оку пио вр сне ко ми ча ре и по-
кре нуо „шко лу бе о град ског ху мо ра”, при-
се ћа се наш са го вор ник. – Глу мач ка еки па 
го то во не ствар на. Учи ли су тек сто ве по-
пут ком пју те ра, на ро чи то Чка ља и Ми ја. 
Чка ља је во лео да до да по не ку по шта па ли-
цу, али уз Ло ли ну са гла сност. Ми ја ни ка да 
ни је ме њао ни јед ну реч у тек сту. 

С Ра ди во јем – Ло лом Ђу ки ћем са ра ђи-
вао је у ТВ ко ме ди ја ма: „На тај ном за дат-

ку”, „Му зеј во шта них фи гу ра”, „Ли цем у 
на лич је” и „Огле да ло гра ђа ни на по кор-
ног”. 

– Ни је до зво ља вао да се еки па оспе. Го-
во рио је: „Не сме ни ко да се усу ди да ми 
узме Че ду...! А и На ду Пе тер нек!” Да ли 
сте, мо жда, гле да ли „Де вој ку с три оца”? 
Ни сте? То је Ра ва си је ва дра ма с ко јим сам, 
ка ко ре кох, ра дио. Он је во лео глу ми цу Ру-
жи цу Со кић. Ка да је, на сни ма њу дра ме, у 
јед ном тре нут ку, пу сти ла су зу, ви део је то 
и тра жио да др жим круп ни ка дар: „Та ко 
да се ви ди су за”. Ни је ми дао да пре ђем на 

дру гу ка ме ру, иа ко је би ло пред ви ђе но... 
Ма, Ра ва си је имао ду шу. Да, да... Имао је 
осе ћај за сит ни це. И као Ло ла, сво је глум-
це. Осим Ру жи це Со кић, во лео је Сто ле та 
Аран ђе ло ви ћа и Пре дра га Ла ко ви ћа.

Не су ђе ни ар хи тек та

Она ко, ус пут, Че до Фи ли по вић по ми ње 
да је ле по цр тао и да је же лео да бу де ар-
хи тек та. Ме ђу тим, жи вот је хтео да с ка-
ме ром пу ту је по све ту и за бе ле жи мно ге 
ва жне до га ђа је. 

– По што се та ко на ме сти ло – на ста вља – 
же лео сам да што бо ље са вла дам тех ни ку. 

На ре ци Квај

У Мо скви 1995. го ди не

На сни ма њу еми си је „Се дам да на”: Че до Фи ли по вић, Ми ња Де дић, ре ди тељ, Спо мен ка Не дић, ре а ли за тор

Ти та у сто пу пра тио
Да ли је да нас лак ше? На рав но! Тех но ло ги ја
је тех но ло ги ја. Ка ко се уса вр ша ва ла, та ко
смо је ко ри сти ли. Али, увек оста је ства ра лач ки
део. То на зи вам гра ма ти ком филм ског
је зи ка – на гла ша ва слав ни сни ма тељ
Че до Фи ли по вић ко ји је од че ти ри де це ни је
у ТВ Бе о град јед ну про вео сни ма ју ћи
не ка да шњег пред сед ни ка СФРЈ
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сам се на слу шао та ко ле пих при ча и срео 
па мет не љу де. За ме не је то био но ви за-
да так, али сам ужи вао. 

Иа ко пен зи о нер с до брим ста жом, он 
као да то, у ства ри, ни кад ни је био, она-

ко до кра ја. Са ку пио је по при лич но зна ња, 
пам ће ње га из ван ред но слу жи и већ ду же 
вре ме под у ча ва мла ђе на ра шта је. 

– Зна те ли од ко је го ди не сам по чео да 
ра дим на бе о град ској те ле ви зи ји?, уз вра-
ћа пи та њем Че до Фи ли по вић.

– Не.
– Од 1960! 
И на ста вља сво је ка зи ва ње.
– За ми сли те про грам ужи во, без ре при-

за, сва ко га да на у не де љи, а при пре ма га, те 
1960. го ди не, са мо 270 за по сле них! Се ћам 
се да сам че сто ре пор та жним ко ли ма жу рио 
да мик су јем пре но се из по зо ри шта и са кон-

це р та. По чео сам као ви део-мик сер и мон-
та жер. У Бе о гра ду је го сто ва ла ита ли јан ска 
гру па „Ал фи ни че” у ко јој је пе вао та да мла-
ди Лу ча но Па ва ро ти. У На род ном по зо ри-
шту сни ма ли смо пред ста ву „Бо е ми”, за ре-
жи ју је био за ду жен Алек сан дар Ђор ђе вић. 
Му зич ки са рад ник Рад ми ла Шар че вић из 
Ра дио Бе о град се де ла је по ред нас и с пар ти-
ту ром у ру ка ма по ма га ла. Ка ква је то би ла 
же на! Тач но је зна ла ка да ће пе ва ти „Бо ем”, 
од мах је ја вља ла ре жи ји: ка ме ра је дан др жи 
Бо е ма! Чак је под се ћа ла где тре ба на пра ви-
ти рез. Та ко се та да ра ди ло. 

Ка же да су мно ги ре ди те љи во ле ли да 
он сни ма. Ра ди во је – Ло ла Ђу кић, Сла во-
љуб Сте фа но вић Ра ва си, Со ја Јо ва но вић, 
Са ва Мр мак... 

– Ло ла је оку пио вр сне ко ми ча ре и по-
кре нуо „шко лу бе о град ског ху мо ра”, при-
се ћа се наш са го вор ник. – Глу мач ка еки па 
го то во не ствар на. Учи ли су тек сто ве по-
пут ком пју те ра, на ро чи то Чка ља и Ми ја. 
Чка ља је во лео да до да по не ку по шта па ли-
цу, али уз Ло ли ну са гла сност. Ми ја ни ка да 
ни је ме њао ни јед ну реч у тек сту. 

С Ра ди во јем – Ло лом Ђу ки ћем са ра ђи-
вао је у ТВ ко ме ди ја ма: „На тај ном за дат-

ку”, „Му зеј во шта них фи гу ра”, „Ли цем у 
на лич је” и „Огле да ло гра ђа ни на по кор-
ног”. 

– Ни је до зво ља вао да се еки па оспе. Го-
во рио је: „Не сме ни ко да се усу ди да ми 
узме Че ду...! А и На ду Пе тер нек!” Да ли 
сте, мо жда, гле да ли „Де вој ку с три оца”? 
Ни сте? То је Ра ва си је ва дра ма с ко јим сам, 
ка ко ре кох, ра дио. Он је во лео глу ми цу Ру-
жи цу Со кић. Ка да је, на сни ма њу дра ме, у 
јед ном тре нут ку, пу сти ла су зу, ви део је то 
и тра жио да др жим круп ни ка дар: „Та ко 
да се ви ди су за”. Ни је ми дао да пре ђем на 

дру гу ка ме ру, иа ко је би ло пред ви ђе но... 
Ма, Ра ва си је имао ду шу. Да, да... Имао је 
осе ћај за сит ни це. И као Ло ла, сво је глум-
це. Осим Ру жи це Со кић, во лео је Сто ле та 
Аран ђе ло ви ћа и Пре дра га Ла ко ви ћа.

Не су ђе ни ар хи тек та

Она ко, ус пут, Че до Фи ли по вић по ми ње 
да је ле по цр тао и да је же лео да бу де ар-
хи тек та. Ме ђу тим, жи вот је хтео да с ка-
ме ром пу ту је по све ту и за бе ле жи мно ге 
ва жне до га ђа је. 

– По што се та ко на ме сти ло – на ста вља – 
же лео сам да што бо ље са вла дам тех ни ку. 

На ре ци Квај

У Мо скви 1995. го ди не

На сни ма њу еми си је „Се дам да на”: Че до Фи ли по вић, Ми ња Де дић, ре ди тељ, Спо мен ка Не дић, ре а ли за тор

Ти та у сто пу пра тио
Да ли је да нас лак ше? На рав но! Тех но ло ги ја
је тех но ло ги ја. Ка ко се уса вр ша ва ла, та ко
смо је ко ри сти ли. Али, увек оста је ства ра лач ки
део. То на зи вам гра ма ти ком филм ског
је зи ка – на гла ша ва слав ни сни ма тељ
Че до Фи ли по вић ко ји је од че ти ри де це ни је
у ТВ Бе о град јед ну про вео сни ма ју ћи
не ка да шњег пред сед ни ка СФРЈ
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Кре нуо сам ван ред но на фа кул тет да сту-
ди рам сни ма ње, Те ле ви зи ја Бе о град ме је 
сти пен ди ра ла. 

Пр во сни ма ње по сред ством маг не то-
ско па оба вље но је 1961, ка сни је су до шле 
ка се те, а да нас сни ма те љи ко ри сте ме мо-
риј ске кар ти це.

– Да ли је да нас лак ше?
– На рав но! Тех но ло ги ја је тех но ло ги-

ја. Ка ко се уса вр ша ва ла, та ко смо је ко ри-
сти ли. Али, увек оста је ства ра лач ки део. 
То на зи вам гра ма ти ком филм ског је зи-
ка. Мо ра те да зна те све у ве зи с ка ме ром. 

За ди плом ски рад узео сам ка дар ка да је 
Сер геј Крај гер ишао у Ли би ју у по се ту Га-
да фи ју. Ра дио сам у оте жа ним усло ви ма: 
без ја ког све тла, на ве ли кој вру ћи ни. А 
ка да сни ма те зва нич не по се те пре ма про-
то ко лу, не ма те при ли ку да ишта по пра-
ви те, уна пред све осми сли те. Ка же те да 
имам до бро пам ће ње. Е, то је де лом због 
по сла ко јим се ба вим. Ве о ма је ва жно да 
бу де те усред сре ђе ни, да ви ше пу та са гле-
да те је дан при зор, да вам се све уре же у 
се ћа ње.

– Ка да сте се оти сну ли у свет?

– Го ди не 1970. ка да је ку пље на пр ва 
пре но сна ка ме ра пре ба ци ли су ме у ин-
фор ма тив ни про грам. И та да по чи ње мо-
ја те ле ви зиј ска оди се ја.

– Сле де ћу де це ни ју пра ти ли сте Јо си па 
Бро за Ти та на пу то ва њи ма?

– Сва ка ко.
– Би ли сте чо век од по ве ре ња?
– Ка да сте мла ди и по сао до бро оба вља-

те, то је он да про пу сни ца за све. 
Сни мао је ца ре ве, кра ље ве, др жав ни-

ке, кон фе рен ци је ми ни стар ске, без бе до-
но сне, рад нич ке, по ли тич ке... Су сре те на 
Бе лом дво ру. 

– Ни је ми би ло ла ко, али... Ево и за што. 
Ти то је био у Ка ра ђор ђе ву, а у Но вом Са ду 
је игра на по зо ри шна пред ста ва „Ки клоп”. 
На ја вљен је ње гов до ла зак, бр зо ме по ша-
љу из Бе о гра да да то сни мам. Ула зи Ти-
то с Јо ван ком и са мо што је по диг ну та за-
ве са, скла пам ка ме ру и бр зо се вра ћам у 
те ле ви зи ју. Пред ста ва се за вр ша ва, а на 
ма лом екра ну у том тре нут ку се еми ту је 
вест да је Ти то био на пред ста ви „Ки клоп”. 
Сним ке су пре у зи ма ле свет ске ТВ ста ни-
це: РАИ, Зе-Де-Еф, Би-Би-Си, Скај, Си-Ен-
Ен, О-Ер-Еф...

Славни пред камером

– Ти то је пу то вао на Кон фе рен ци ју 
европ ске без бед но сти 1975. Пра ти ла га 
је ве ли ка но ви нар ска еки па из свих ре пу-
бли ка, ја сам је ди ни био за ду жен за сли ку. 
За три да на при мио је осам на ест др жав ни-
ка. По сле за вр шет ка за се да ња, био је оби-
чај да се еки па зва нич но обра ти пред сед-
ни ку. Ми сто ји мо, а Бо ра Мир ко вић га 
пи та: „Дру же Ти то, да нас сте би ли вр ло 
ак тив ни, при ми ли сте до ста др жав ни ка. 
А Ти то ка же: „Ка ко да не – осам на ест”. А 
мој по моћ ник ми шап не на уво: „Ма, тач-
но ка же! Кад их је пре пре бро јао?”

– Чу ва те ли не ку успо ме ну с тих пу то-
ва ња?

– Да, чу вам Ор ден ра да – од го ва ра ша-
љи во. – Ма ло је не до ста ја ло да до би јем 
злат ни сат. Са чу вао сам фо то гра фи ју на 
ко јој сто јим по ред Ти та. Имао сам при-
ли ке да се сли кам с мно гим др жав ни ци-
ма: Фран соа Ми те ра ном, Жи ска ром д’Е-
сте ном, Ри чар дом Ник со ном, Џи ми јем 
Кар те ром, Ин ди ром Ган ди, Фи де лом Ка-
стром, Ле о ни дом Бре жње вом, ца рем Ре-
зом Па хла ви јем, ен гле ском кра љи цом 
Ели за бе том Дру гом, али ни сам. Ни је то у 
мо јој при ро ди. Пред ка ме ром су ми про-
ше та ле хо ли вуд ске зве зде: Ђи на Ло ло бри-
ђи да, Шир ли Ме клејн, Џејн Фон да, Ен то-
ни Квин, Карл Мал ден... а од пе ва ча: Ив 
Мон тан, Шарл Азна вур, Реј Чарлс, Ела 
Фиц џе ралд...

– Ро ђе ни сте на Или џи?
– Да.
– У Бе о град сте сти гли 1953. Из ко јих 

по бу да?
– Би ло нас је тро ји це бра ће, ја сам сред-

њи. Отац с ма лом пла том имао је бра та 
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ме не су спре ма ли за шко лу. Ни сам знао 
ни шта ћу, ни где ћу. Стриц му је ре као: 
„Ја бих хтео Че ду да по ве дем са со бом и 
да му по мог нем у шко ло ва њу.”

– Учи нио је ве ли ку услу гу.

К
а ко је би ло на Сај му пче ла ра у 
Ка ме но ву?
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– На рав но! Тех но ло ги ја је тех но ло ги-

ја. Ка ко се уса вр ша ва ла, та ко смо је ко ри-
сти ли. Али, увек оста је ства ра лач ки део. 
То на зи вам гра ма ти ком филм ског је зи-
ка. Мо ра те да зна те све у ве зи с ка ме ром. 

За ди плом ски рад узео сам ка дар ка да је 
Сер геј Крај гер ишао у Ли би ју у по се ту Га-
да фи ју. Ра дио сам у оте жа ним усло ви ма: 
без ја ког све тла, на ве ли кој вру ћи ни. А 
ка да сни ма те зва нич не по се те пре ма про-
то ко лу, не ма те при ли ку да ишта по пра-
ви те, уна пред све осми сли те. Ка же те да 
имам до бро пам ће ње. Е, то је де лом због 
по сла ко јим се ба вим. Ве о ма је ва жно да 
бу де те усред сре ђе ни, да ви ше пу та са гле-
да те је дан при зор, да вам се све уре же у 
се ћа ње.

– Ка да сте се оти сну ли у свет?

– Го ди не 1970. ка да је ку пље на пр ва 
пре но сна ка ме ра пре ба ци ли су ме у ин-
фор ма тив ни про грам. И та да по чи ње мо-
ја те ле ви зиј ска оди се ја.

– Сле де ћу де це ни ју пра ти ли сте Јо си па 
Бро за Ти та на пу то ва њи ма?

– Сва ка ко.
– Би ли сте чо век од по ве ре ња?
– Ка да сте мла ди и по сао до бро оба вља-

те, то је он да про пу сни ца за све. 
Сни мао је ца ре ве, кра ље ве, др жав ни-

ке, кон фе рен ци је ми ни стар ске, без бе до-
но сне, рад нич ке, по ли тич ке... Су сре те на 
Бе лом дво ру. 

– Ни је ми би ло ла ко, али... Ево и за што. 
Ти то је био у Ка ра ђор ђе ву, а у Но вом Са ду 
је игра на по зо ри шна пред ста ва „Ки клоп”. 
На ја вљен је ње гов до ла зак, бр зо ме по ша-
љу из Бе о гра да да то сни мам. Ула зи Ти-
то с Јо ван ком и са мо што је по диг ну та за-
ве са, скла пам ка ме ру и бр зо се вра ћам у 
те ле ви зи ју. Пред ста ва се за вр ша ва, а на 
ма лом екра ну у том тре нут ку се еми ту је 
вест да је Ти то био на пред ста ви „Ки клоп”. 
Сним ке су пре у зи ма ле свет ске ТВ ста ни-
це: РАИ, Зе-Де-Еф, Би-Би-Си, Скај, Си-Ен-
Ен, О-Ер-Еф...

Славни пред камером

– Ти то је пу то вао на Кон фе рен ци ју 
европ ске без бед но сти 1975. Пра ти ла га 
је ве ли ка но ви нар ска еки па из свих ре пу-
бли ка, ја сам је ди ни био за ду жен за сли ку. 
За три да на при мио је осам на ест др жав ни-
ка. По сле за вр шет ка за се да ња, био је оби-
чај да се еки па зва нич но обра ти пред сед-
ни ку. Ми сто ји мо, а Бо ра Мир ко вић га 
пи та: „Дру же Ти то, да нас сте би ли вр ло 
ак тив ни, при ми ли сте до ста др жав ни ка. 
А Ти то ка же: „Ка ко да не – осам на ест”. А 
мој по моћ ник ми шап не на уво: „Ма, тач-
но ка же! Кад их је пре пре бро јао?”

– Чу ва те ли не ку успо ме ну с тих пу то-
ва ња?

– Да, чу вам Ор ден ра да – од го ва ра ша-
љи во. – Ма ло је не до ста ја ло да до би јем 
злат ни сат. Са чу вао сам фо то гра фи ју на 
ко јој сто јим по ред Ти та. Имао сам при-
ли ке да се сли кам с мно гим др жав ни ци-
ма: Фран соа Ми те ра ном, Жи ска ром д’Е-
сте ном, Ри чар дом Ник со ном, Џи ми јем 
Кар те ром, Ин ди ром Ган ди, Фи де лом Ка-
стром, Ле о ни дом Бре жње вом, ца рем Ре-
зом Па хла ви јем, ен гле ском кра љи цом 
Ели за бе том Дру гом, али ни сам. Ни је то у 
мо јој при ро ди. Пред ка ме ром су ми про-
ше та ле хо ли вуд ске зве зде: Ђи на Ло ло бри-
ђи да, Шир ли Ме клејн, Џејн Фон да, Ен то-
ни Квин, Карл Мал ден... а од пе ва ча: Ив 
Мон тан, Шарл Азна вур, Реј Чарлс, Ела 
Фиц џе ралд...

– Ро ђе ни сте на Или џи?
– Да.
– У Бе о град сте сти гли 1953. Из ко јих 

по бу да?
– Би ло нас је тро ји це бра ће, ја сам сред-

њи. Отац с ма лом пла том имао је бра та 
од стри ца, офи ци ра у Бе о гра ду. Ка да је он 
пре ко ле та до шао на Или џу, код род би не, 
ме не су спре ма ли за шко лу. Ни сам знао 
ни шта ћу, ни где ћу. Стриц му је ре као: 
„Ја бих хтео Че ду да по ве дем са со бом и 
да му по мог нем у шко ло ва њу.”

– Учи нио је ве ли ку услу гу.

К
а ко је би ло на Сај му пче ла ра у 
Ка ме но ву?

– Од лич но, ка же сни ма тељ Че-
до Фи ли по вић, јед на од жи вих 
ле ген ди бе о град ске те ле ви зи је, 

сла ван још из ње них нај ра ни јих го ди на. 
– Био сам два да на! Ни сам мо гао да одо-

лим по зи ву и до бро је што сам оти шао. Ту 
сам се на слу шао та ко ле пих при ча и срео 
па мет не љу де. За ме не је то био но ви за-
да так, али сам ужи вао. 

Иа ко пен зи о нер с до брим ста жом, он 
као да то, у ства ри, ни кад ни је био, она-

ко до кра ја. Са ку пио је по при лич но зна ња, 
пам ће ње га из ван ред но слу жи и већ ду же 
вре ме под у ча ва мла ђе на ра шта је. 

– Зна те ли од ко је го ди не сам по чео да 
ра дим на бе о град ској те ле ви зи ји?, уз вра-
ћа пи та њем Че до Фи ли по вић.

– Не.
– Од 1960! 
И на ста вља сво је ка зи ва ње.
– За ми сли те про грам ужи во, без ре при-

за, сва ко га да на у не де љи, а при пре ма га, те 
1960. го ди не, са мо 270 за по сле них! Се ћам 
се да сам че сто ре пор та жним ко ли ма жу рио 
да мик су јем пре но се из по зо ри шта и са кон-

це р та. По чео сам као ви део-мик сер и мон-
та жер. У Бе о гра ду је го сто ва ла ита ли јан ска 
гру па „Ал фи ни че” у ко јој је пе вао та да мла-
ди Лу ча но Па ва ро ти. У На род ном по зо ри-
шту сни ма ли смо пред ста ву „Бо е ми”, за ре-
жи ју је био за ду жен Алек сан дар Ђор ђе вић. 
Му зич ки са рад ник Рад ми ла Шар че вић из 
Ра дио Бе о град се де ла је по ред нас и с пар ти-
ту ром у ру ка ма по ма га ла. Ка ква је то би ла 
же на! Тач но је зна ла ка да ће пе ва ти „Бо ем”, 
од мах је ја вља ла ре жи ји: ка ме ра је дан др жи 
Бо е ма! Чак је под се ћа ла где тре ба на пра ви-
ти рез. Та ко се та да ра ди ло. 

Ка же да су мно ги ре ди те љи во ле ли да 
он сни ма. Ра ди во је – Ло ла Ђу кић, Сла во-
љуб Сте фа но вић Ра ва си, Со ја Јо ва но вић, 
Са ва Мр мак... 

– Ло ла је оку пио вр сне ко ми ча ре и по-
кре нуо „шко лу бе о град ског ху мо ра”, при-
се ћа се наш са го вор ник. – Глу мач ка еки па 
го то во не ствар на. Учи ли су тек сто ве по-
пут ком пју те ра, на ро чи то Чка ља и Ми ја. 
Чка ља је во лео да до да по не ку по шта па ли-
цу, али уз Ло ли ну са гла сност. Ми ја ни ка да 
ни је ме њао ни јед ну реч у тек сту. 

С Ра ди во јем – Ло лом Ђу ки ћем са ра ђи-
вао је у ТВ ко ме ди ја ма: „На тај ном за дат-

ку”, „Му зеј во шта них фи гу ра”, „Ли цем у 
на лич је” и „Огле да ло гра ђа ни на по кор-
ног”. 

– Ни је до зво ља вао да се еки па оспе. Го-
во рио је: „Не сме ни ко да се усу ди да ми 
узме Че ду...! А и На ду Пе тер нек!” Да ли 
сте, мо жда, гле да ли „Де вој ку с три оца”? 
Ни сте? То је Ра ва си је ва дра ма с ко јим сам, 
ка ко ре кох, ра дио. Он је во лео глу ми цу Ру-
жи цу Со кић. Ка да је, на сни ма њу дра ме, у 
јед ном тре нут ку, пу сти ла су зу, ви део је то 
и тра жио да др жим круп ни ка дар: „Та ко 
да се ви ди су за”. Ни је ми дао да пре ђем на 

дру гу ка ме ру, иа ко је би ло пред ви ђе но... 
Ма, Ра ва си је имао ду шу. Да, да... Имао је 
осе ћај за сит ни це. И као Ло ла, сво је глум-
це. Осим Ру жи це Со кић, во лео је Сто ле та 
Аран ђе ло ви ћа и Пре дра га Ла ко ви ћа.

Не су ђе ни ар хи тек та

Она ко, ус пут, Че до Фи ли по вић по ми ње 
да је ле по цр тао и да је же лео да бу де ар-
хи тек та. Ме ђу тим, жи вот је хтео да с ка-
ме ром пу ту је по све ту и за бе ле жи мно ге 
ва жне до га ђа је. 

– По што се та ко на ме сти ло – на ста вља – 
же лео сам да што бо ље са вла дам тех ни ку. 

На ре ци Квај

У Мо скви 1995. го ди не

На сни ма њу еми си је „Се дам да на”: Че до Фи ли по вић, Ми ња Де дић, ре ди тељ, Спо мен ка Не дић, ре а ли за тор

Ти та у сто пу пра тио
Да ли је да нас лак ше? На рав но! Тех но ло ги ја
је тех но ло ги ја. Ка ко се уса вр ша ва ла, та ко
смо је ко ри сти ли. Али, увек оста је ства ра лач ки
део. То на зи вам гра ма ти ком филм ског
је зи ка – на гла ша ва слав ни сни ма тељ
Че до Фи ли по вић ко ји је од че ти ри де це ни је
у ТВ Бе о град јед ну про вео сни ма ју ћи
не ка да шњег пред сед ни ка СФРЈ
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В
е ћи на љу ди да нас до-
пу шта ме ди ји ма да 
про гра ми ра ју њи хо ве 
на ви ке и на чин гле да-
ња на свет, кон ста ту је 

Џејмс По тер у књи зи „Ме диј-
ска пи сме ност”, об ја шња ва-
ју ћи да ни зак ни во ме диј ске 
пи сме но сти омо гу ћа ва при-
сту па ње по ру ци, али не и за-
шти ту од је два при мет ног, али 
ипак не пре ста ног об ли ко ва ња 
пер цеп ци је жи во та. Ус пи ња ње 
ка ви шим ни во и ма ме диј ске 
пи сме но сти да је љу ди ма мо-
гућ ност не са мо да по сте пе но 
по ни ште ме диј ске де фи ни ци је 
и обри шу оне „ре до ве по да та-
ка” ко је су ме ди ји про гра ми ра-
ли у на шим умо ви ма, већ и да 
их за ме не соп стве ним иде ја ма, 
ка же ау тор ну де ћи упут ство за 
раз ли ко ва ње ствар ног и све та 
ме ди ја и омо гу ћа ва ју ћи чи та-
о ци ма да по ста ну од го вор на 
пу бли ка.

Књи га Џеј мса По те ра об ја-
вље на је и код нас у еди ци ји 
„Мул ти ме диа” из да вач ке ку ће 
„Клио”, чи ја је уред ни ца Див на 
Вук са но вић, фи ло зоф ме ди ја. 
По чев од пр ве књи ге „Моћ ме-
ди ја” Фран си са Ба ла, ова еди-
ци ја већ пет на ест го ди на под-
сти че са зре ва ње на ше ме диј ске 
сфе ре ли те ра ту ром из обла сти 
ме диј ске пи сме но сти. Ту су 
се на шла и де ла „Моћ ко му-
ни ка ци је” Ма ну е ла Ка стел са, 
„Ме ђу на род но но ви нар ство” 
Жан-По ла Мар то за, „Ди ги-
тал на кул ту ра” Чар ли ја Ги ра, 
„Сто ри те линг” и „Стра те ги ја 
Ше хе ре за де” Кри сти ја на Сал-
мо на, „Европ ски ме ди ји у ди-
ги тал ном до бу” Ри чар да Ру ка, 
„Он-лајн но ви нар ство” Ри чар-
да Креј га, „Есте ти ка те ле ви зи је 
и но вих ме ди ја” Стан ка Цр но-
бр ње, „Ме ди ји да нас” Џо зе фа 
Тју ро уа…

Шта сва ко днев но
„ку са мо“

Као што кон ста ту је по ме ну-
ти Фран сис Бал, кул ту ра ме ди-
ја исто вре ме но ну ди и оно нај-
го ре и оно нај бо ље, по ка зу ју ћи 
све ве ћу скло ност ка осред њо-
сти и вул гар но сти. По ла зе ћи од 
те те зе, из да вач ка ку ћа „Клио”, 
за јед но са Не за ви сним удру же-
њем но ви на ра Ср би је, по кре-
ну ла је ини ци ја ти ву да се ова 
го ди на про гла си го ди ном ме-
диј ске пи сме но сти. У том ци-
љу већ овог ме се ца, од 23. до 
25. апри ла, Ал берт Бек хортс, 
уни вер зи тет ски про фе сор и ан-
га жо ва ни струч њак ор га ни за-
ци ја Уне ско и ИФЛА, одр жа ће 
три ра ди о ни це у Ср би ји на те-
му „Ин фор ма ци о на пи сме ност 
– еду ка ци ја еду ка то ра”.  

Бек хортс је не ка вр ста про-
мо те ра про гра ма ко ји је Уне ско 
про пи сао и по ну дио за ме диј-
ску пи сме ност, а ње гов до ла зак 
озна ча ва по че так про гла ша ва-
ња го ди не ме диј ске пи сме но-

сти ко ја ће тра ја ти од 3. ма ја 
ове до 3. ма ја сле де ће го ди не.  

Ини ци ја тор ове иде је Зо ран 
Ха мо вић, ди рек тор и глав ни 
уред ник „Кли ја” и пред сед ник 
Удру же ња Би бли о те ка плус, 

ка же да ни је ви дљи ва при ча о 
ме ди ји ма с ове стра не и да ће 
би ти до бро раз го ва ра ти о то ме 
ка ко се про из во ди то што ми 
сва ко днев но „ку са мо”. 

У је ку на по ра да се  ство ре 
усло ви за ме диј ску пи сме ност, 
до га ђа се са свим су про тан про-
цес ко ји дез ин те гри ше и рас ту-
ра ме ди је, а у та квој си ту а ци ји 
чо век ви ше не зна че га се сти-
ди а чи ме се по но си, а по го то-
во ви ше ни ко не зна да ли је 
оно што се ра ди у ме диј ском 
про сто ру исти на или не, до-
да је он. 

Нај ва жни је у ме диј ској пи-
сме но сти је сте по ка за ти на чин 
на ко ји ме ди ји функ ци о ни шу и 
упу ти ти љу де ка ко да их ко ри-
сте а да са ми не бу ду упо тре-
бље ни, ка же Ха мо вић, на гла-
ша ва ју ћи да су нај о се тљи ви ја 
циљ на гру па де ца, а да је нај-
ве ћи сте пен ма ни пу ла ци је са 
гла са чи ма и по тро ша чи ма. 
Иде ја је да се раз ма тра ју и ис-
ку ства оних зе ма ља ко је су уве-
ле ме диј ску пи сме ност у сред-
ње и основ не шко ле, а у на шем 
окру же њу то су ура ди ле Цр на 
Го ра, Сло ве ни ја и Хр ват ска. 
Пред ви ђе на је кон фе рен ци ја 
на ко јој би се по ка за ла успе-
шна прак са на ших су се да, као 
и из европ ских зе ма ља ко је 
има ју ду же ис ку ство ме диј ске 
пи сме но сти у шко ла ма. 

Ов де, пак, по сто ји за ла га-
ње да то бу де ван на став на ак-
тив ност, ка же Ха мо вић, где ће 
уче ни ци са ми узи ма ти оно ли-
ко ко ли ко им је по треб но, где 
ће са ми има ти ини ци ја ти ву, 
а не обрат но. Као ван на став-
на ак тив ност ме диј ска пи сме-
ност мо же да бу де атрак тив на, 
да се у скла ду са но вим тен ден-
ци ја ма ство ри мре жа по је ди-
на ца, а не да им се ко лек тив но 
ис пи ра мо зак. Већ се ина че ор-
га ни зу ју де ба те по шко ла ма о 
по је ди ним те ма ма из обла сти 
ме диј ског де ло ва ња и те де ба-
те др же струч ња ци и ло кал ни 
но ви на ри.

– Сви су кон стер ни ра ни 
пред ма лим екра ном, ни ко 
не раз ми шља шта се кри је иза 
та квог про гра ма и за то тре ба 
по кре ну ти и пи та ње ри ја ли ти 
шоу про гра ма, уре ђи вач ке ше-
ме, вред но сти ко је се про па ги-
ра ју и по ли ти ке узо ра – до да је 
Ха мо вић. – Ми не мо же мо да 
уре ђу је мо те ле ви зиј ски про-
грам, ни ти мо же мо да за бра-
ни мо би ло ко ји од фор ма та. 
За бра њи ва ти и не тре ба, али 
се тре ба на о ру жа ти зна њем и 
де ми сти фи ко ва ти ства ри, јер 
су ме ди ји ужа сно сред ство ко-
је мо же да нас до ве де до са мо-
у би ства. 

Ми смо ме диј ски згње че-
ни, кон ста ту је Ха мо вић, до да-
ју ћи да се „го спо дар нај ви ше 
ра ду је кад са ми се бе поч не мо 
да по ни жа ва мо”, а да смо се и 
„раз др жа ви ли за хва љу ју ћи ме-
ди ји ма ко ји су би ли у слу жби 
не ких дру гих ин те ре са”. 

Из гу бље не пи-ар ке
и ими та тор ке Си-Ен-Ена

Та вр ста ме диј ске ин ду стри-
је је вр ло јед но став на, али и 
ра зор на, јер по ла ко по ди же 
тем пе ра ту ру да би до ве ла до 
си ту а ци је у ко јој не ма мо ни-
јед ну ар би тра жну си лу и ни-
је дан ау то ри тет, твр ди он, по-
зи ва ју ћи да се тај ме диј ски 
ин стру мент де ми сти фи ку је. 
Де ми сти фи ка ци ја је ну жна 
за то што смо за бо ра ви ли да не 
тре ба да се осла ња мо на ме ди је 
не го на са мо по што ва ње, са мо-
по ве ре ње и по што ва ње жи во та 
као и на све оно што да је жи-
вот и ква ли тет жи во ту, до да је 
Ха мо вић, на гла ша ва ју ћи да са-
мо та ко мо же мо да иде мо да ље, 
а не обр ну то слу ша ју ћи да ли 
тре ба да бу де мо де бе ли или мр-
ша ви, пла ви или жу ти… 

– Ми сад тре ба да по диг не-
мо ме диј ску ре флек сив ност. 
Кад поч не мо да се бо ри мо за 
се бе и за истин ску ствар, он да 
све функ ци о ни ше. А сад кад не 
зна мо ко је су вред но сти и где 
је наш жи вот, он да не ма мо за 
шта ни да се бо ри мо и са ми се-
бе са пли ће мо – кон ста ту је он, 
твр де ћи да ме ди ји тре ба да бу-
ду сред ство, а не циљ и да је са 
ме ди ји ма као са нов цем. Кад 
но вац по ста не циљ, то је ка-
та стро фа. Кад ме ди ји по ста ну 
циљ – опет ка та стро фа. 

– Кад до ђу пи-ар ке на те ле-
ви зи ју, оне на ма опи су ју где су 
би ле, а не го во ре за што су ту 
до шле – илу стру је Ха мо вић. 
– За што? За то што је у њи хо-
вим јад ним гла ва ма ме диј циљ 
а не сред ство да не што по ру-
че. Њи ма је циљ да ту до ђу и да 
лу пе та ју, а на жа лост 90 од сто 
љу ди ко ји ту до ђу не за вр ше 
ре че ни цу. Ни јед на ре че ни ца 
ко ја је за по че та у та квим про-
гра ми ма ни је за вр ше на. И не 
са мо у та квим про гра ми ма. 
Ни шта ни је бо ље ни са во ди-
тељ ка ма Бе о град ске хро ни ке 
ко је су уми сли ле да тре ба да 
ими ти ра ју Си-Ен-Ен. То што је 
Де јан Ђу ро вић ле по вас пи тан, 
што ле по го во ри и ле по се по-
на ша, да нас је пот пу но ван уо-
би ча је ног сти ла. А ми све ви ше 
и ви ше то не мо за то што све ви-
ше и ви ше од ба цу је мо оно што 
је сте до бро – за кљу чу је Зо ран 
Ха мо вић.
 Гор да на По по вић 

Ка ко иза ћи
из ме диј ске 
згње че но сти
Кон ста та ци ја Фран си са Ба ла да кул ту ра 
ме ди ја исто вре ме но ну ди и оно нај го ре
и оно нај бо ље, по ка зу ју ћи све ве ћу
скло ност ка осред њо сти и вул гар но сти, 
уве ли ко ва жи и за на шу сре ди ну,
па ће у ци љу де ми сти фи ка ци је,
ова го ди на би ти про гла ше на го ди ном
ме диј ске пи сме но сти

– Је сте. Упи сао ме је у шко лу „Ни ко ла 
Те сла”. Имао је две ћер ке, а ја сам му по-
ма гао где год је тре ба ло. Пре нео ми је љу-
бав пре ма књи зи и уче њу. Због ње га сам 
по чео ре дов но да се бри јем... У по ро ди ци 
Фи ли по ви ћа вла да ли су рад, ред и ди сци-
пли на. Да бих се стри цу оду жио, мар љи во 
сам учио и та ко сте као сти пен ди ју. Са ра-
је во, ина че, ни је има ло елек тр о тех нич ку 
шко лу. Ов де су сви до ла зи ли. По сле за вр-
шет ка вра тио сам се у род ни крај, крат ко 
ра дио у јед ном пред у зе ћу, оти шао у вој ску 
и по од слу же њу, на стри чев пред лог, по но-
во се об рео у Бе о гра ду. И убр зо за по слио 
у ТВ Бе о град.

За че ти ри де це ни је Че до Фи ли по вић 
про ме нио је више ка ме ра!

Гра ђа ни у Са ра је ву

Го ди не 1980. по зван је у опе ра тив ну 
гру пу Евро ви зи је на Зим ске олим пиј ске 
игре у Лејк Пле си ду (САД).

– Али Зим ске олим пиј ске игре у мом 
род ном Са ра је ву би ле су бо ље! – с не скри-
ве ним по но сом на гла ша ва. Спор ти сти су 
го во ри ли: „У Аме ри ци смо би ли ма ло гра-
ђа ни, а у Са ра је ву гра ђа ни.” Бо ри ли шта 
су би ла у цен тру гра ду. У Лејк Пле си ду су 
уче сни ке сме сти ли у про сто ри ја ма пред-
ви ђе ним за за твор. Око ло је би ла жи ца у 
два ре да, ви со ка че ти ри ме тра, ни пти ца 
ни је мо гла да уле ти.

– Че сто сте би ли на слу жбе ном пу ту. Ка-
ко је то под но си ла по ро ди ца?

– Имам див ну су пру гу. Ни је мо јој Ан ки-
ци би ло ла ко, али све смо пре бро ди ли.

– Чу је мо да је син кре нуо оче вим сто-
па ма?

– У пра ву сте. Ра дио је као сни ма тељ у 
ТВ По ли ти ка, ту су га за па зи ли из „Рој тер-
са” и да нас је у тој ком па ни ји. Ди ван млад 
чо век, од ли чан сни ма тељ и леп ши од ме-
не. По да рио ми је уну чи цу Со фи ју.

У за ни мљи вом раз го во ру, хте ли – не 
хте ли, не хо ти це смо се вра ти ли Ти ту. 

– Увек је био окру жен мно штвом љу ди. 
Јед ном сам окре нуо ка ме ру у сме ру ре пор-

те ра, и то му ни је про ма кло: „Ви ди, бо га-
ти, сни ма ове сво је... та ко и тре ба!” 

– Скре ну ли су нам па жњу да сте од ли-
чан ими та тор. 

– Ни сам баш са вр шен, али до бро. Ви ди-
те, да нас ни је ла ко би ти сни ма тељ! Тех-
но ло ги ја је на пре до ва ла, али је пре ви ше 
ТВ ста ни ца. 

Ни сни ма те љи ма ни је ви ше ла ко. Не-
ка да се слу жба за про то кол ста ра ла ка да 
ће не ки зва нич ник или по ли ти чар би ти 
усни мљен, да нас се у то ме утр ку ју по је-
дин ци из стра на ка за ду же ни за од но се с 
јав но шћу. Па и у др жав ном вр ху, а то уно-
си за бу ну.

– Не ка да се тач но зна ло ко ће пра ти ти 
Ти та, и го то во! Слу жба за про то кол је, чак, 
бри ну ла за ме сто с ко јег ћу што бо ље сни-
ми ти до га ђај.

– Ни у овим го ди на ма се не одва ја те од 
ка ме ре?

– Ни ка ко. По чео сам да сни мам по зо ри-
шне пред ста ве. За мо лио ме Иван Бе кја рев 
да сни мим „Бу бу у уху”, и ја сам при стао. 
А он да је то чуо Пе тар Ба ни ће вић, па сам 
му усни мио представу „Лењин, Стаљин, 
Троц ки”. И та ко се про чу ло по гра ду. Јед-
ног да на су ме по зва ли из Му зе ја по зо-
ри шних умет но сти Ср би је да сни мим 24 
пред ста ве ко је се ви ше не игра ју („Дон Ки-
хот”, „Кнез Игор”, „Ра до ван Тре ћи”, „Ма-
ри ја се бо ри са ан ђе ли ма”, „Бал кан ски 
шпи јун”, „Оре сти ја”, „Ка ба ре”, Го луб ња-
ча”, „Сам сон и Да ли ла”, „Кнез од Зе те”...). 
Сним ци се чу ва ју у Му зе ју, а ја ку ћи имам 
цео зид с ка се та ма. Чу вам и при че из Тај-
лан да, еми си је из Ја па на, Мо скве... По ла-
ко их с тра ке пре ба цу јем на ди-ви-ди. То 
је мо је бла го. 

– Ва ма су се све же ље ис пу ни ле, зар не?
– Ва ра те се! Жар ко же лим да по ста нем 

члан удру же ња ин те лек ту а ла ца „Срп ски 
кри вак”. Био сам на про шло го ди шњој до-
де ли на гра де и срео див не љу де – на уч ни-
ке, умет ни ке, спор ти сте, но ви на ре... Мно-
ге сам од ра ни је по зна вао.
 Љи ља на Пе тро вић

У по се ти еги пат ским пи ра ми да ма

Зо ран Ха мо вић Фото Жељко Јовановић




