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обр ну ти.)С об зи ром на ка рак тер на шег „да-
нас и ов де“ то не мо ра из гле да ти као бог-

зна-ка ква уте ха.) Па ипак,) си гу ран сам,) зна чи 
ви ше но што из гле да на пр ви по глед.)

Бе о град ски ТВ-па ша лук,)ре ги ја у ко јој је мо-
гућ но пра ти ти свих де сет по ме ну тих про гра-
ма,)за сад је јед на ки ја од дру гих из укуп не Ју го-
ТВ-па ро хи је.)Ствар ме ђу тим кре ће с мр тве тач-
ке и у мно го дру гих ме ста,)где с успе хом кре ћу 
или већ де ла ју ло кал не,)све жи вах ни је ТВ-ста-
ни це: и ту се,)ван сум ње,)ку је је дан од бит них бе-
о чу га на ше ма сме диј ске бу дућ но сти.

Но,) без об зи ра ко ли ко ка на ла при ма ли,) сви 
ју го-гле да о ци јед на ки су с об зи ром на пла ћа ње 
прет пла те: ко ри сник де сет про гра ма пла ћа исту 
су му као „ко ле га“ из ва ро ши це до ко је до пи ру 
ви део-та ла си са мо два или три ка на ла.)Ту вр сту 
јед на ко сти не за слу жу је,)ме ђу тим,)ни ве ле град-
ски ни бес тра гиј ски гле да лац,)бар док се до тич-
на оба ве за не до пу ни јед ним де мо крат ским 
пра вом: да оба ве зна бу де су ма ко ју ва ља упла-
ти ти за осма тра ње ста кле ног екра на од но сно за 
ак тив но ко ри шће ње те ле ви зо ра – а да вама и 
ме ни бу де сло бод но на во љу ко јој ће мо ку ћи 
од но сно про гра му ту прет пла ту упла ти ти.

Нај ве ћа пред ност бе о град ског ТВ-па ша лу ка 
ипак је у не чем дру гом: у све спек та ку лар ни јим 
до ка зи ма уну тар ње де мо кра ти за ци је ТВ-про гра-
ма,)ужи ва ње у чи ње ни ци да код нас,)да нас,)мо жеш 
пред ка ме ра ма ура ди ти ама баш све што хо ћеш.)
Мо жеш вла сти тог та ту или глав ног уред ни ка 
иза бра ти за лич ност ме се ца,)мо жеш гле да те ља 
ко ји те те ле фо ном пре ко ре ва ра ди не до лич ног 
вла да ња про гла си ти ни штав ном лич но шћу,)мо-
жеш ко ле ги с дру гог про гра ма укра сти и на зив и 
са др жај еми си је,)мо жеш до ка зи ва ти да 2+2 је сте 
3 или 5,)мо жеш ско чи ти на го ста у сту ди ју,)обо ри-
ти га на зе мљу и ле по се по ње му из ва ља ти,)јав-
но,)пред очи ма вас це лог ауди то ри ју ма.)Све то,)за-
сад,)је сте сме шно,)по не кад пре сме шно: но ипак 
је за че так не чег вред ног.) Тре ба са мо са че ка ти 
да те ле ви зиј ски од ра сте мо,)сви за јед но: они иза 
и ис пред ка ме ре и ми ис пред екран че та.

А док се то не збу де,)ужи вај мо у пре ла зном до-
бу из ме ђу па ле о ли та и нео ли та ТВ-де мо кра ти је.

1487, 23. 6. 1993.

ци ју кри те ри ју ма од но сно при ват но ма-
ни пу ли са ње та ко зва ним вред но сти ма.
Пр ва ино ва ци ја мо же би ти (и углав ном је сте) 

ко ри сна и сти му ла тив на: она пот сти че ме диј-
ску кон ку рен ци ју,)бор бу за па жњу гле да о ца „на-
пад ну тог“ све ве ћим бро јем про гра ма (дру-

Ако смо по др жав ном уста ву,)ка ко ле по пи ше,)
сви зби ља јед на ки – ни шта од те из јед на че-
но сти на ТВ-ата ру! Ту ни смо јед на ки.) Не ки су 
ту јед на ки ји од дру гих.

Гра ђа нин Бе о гра да,) ре ци мо,) јед на ки ји је од 
гра ђа на мно гих дру гих ме ста јер мо же – ако му 
је ТВ-ан те на у ре ду – на свом екран че ту пра-
ти ти де сет раз ли чи тих про гра ма од но сно ка-
на ла.)Сви се они већ не ко вре ме на сто је ме ђу-
соб но ура зли чи ти,) ство ри ти вла сти ти „имиџ“,)
би ти и бо љи и ори ги нал ни ји од дру гих.)Ко ли ко 
им то по ла зи за ру ком,) сфе ри ле пих же ља још 
увек ви ше при па да не го ре ал но сти: но би ло ка-
ко му дра го,)не та ко дав но по се ја на ТВ-плу ра-
ли за ци ја од но сно мул ти пли ка ци ја кли ја бр зо 
све број ни јим из дан ци ма.

Та кво ста ње ства ри по го ду је раз ли чи тим 
ску пи на ма ТВ-гле да ли шта: они ма што се ба ве 
из у ча ва њем са мог ме ди ја и пра ће њем све га но-
вог што се у нас на том пла ну по ла га но ја вља,)
он да,)што је ва жни је,)сви ма ко ји ТВ ра до гле да-
ју од но сно ко ји ма у ово вре ме спла сну лих џе-
по ва баш ма ло е кран ска тр пе за оста је нај о ми-
ље ни ја,)од дру гих ма ње пре ску па за ни ма ци ја.

Пр ви ма,)та ко зва ним струч ња ци ма,)умно же-
на ТВ-по ну да омо гу ћу је пр ви пут у овој сре ди-
ни да „слу жбе не“ и „ко ди фи ко ва не“ про гра ме 
ус по ре ђу ју са „не слу жбе ним“ и „не ко ди фи ко-
ва ним“,) оне да кле што ства ра ју и еми ту ју под 
„бла го сло вом“ вла сти – с они ма што ста са ју 
ван тог „бла го сло ва“ че сто му чак пр ко се ћи те 
због то га на се и кле тве на вла че ћи.)У при ли ци 
смо пр ви пут да пра ти мо из ве стан број ТВ-про-
гра ма „ди ри го ва них“ ин те ре си ма,)од но сно афи-
ни те ти ма гле да ли шта,) чи ме пр ви пут из пр ве 
ру ке са зна је мо не што кон крет но о том гле да-
ли шту (еле мен ту о ко јем се у нас че сто го во ри у 
истом ви ду „ми сле не име ни це“ у ком по ли ти-
ча ри го во ре о на ро ду).) Што се пак ти че та ко-
зва ног нор мал ног гле да ли шта,)а тај је по пр ви 
пут у при ли ци да сам се бе ја сни је рас по зна као 
ТВ-кон зу мен та,) да са мим тим ја сни је са гле да 
шта то,) по ње го вом су ду и уку су,) ТВ мо же,) то 
јест мо ра би ти.)Жи ви мо,)дру гим ре чи ма,)у вре-
ме ну сли ко ви тих и по уч них ТВ-при кљу че ни ја,)
што зна чи да о на ма са ми ма за ви си ко ли ко ће-
мо се од то га осве сти ти и на вла сти ту ко рист 

По ја ва при ват них ТВ-ста ни ца од но сно про-
гра ма уво ди у ов да шњу ма сме диј ску „кон фи-
гу ра ци ју си ла“ две ва жне ино ва ци је: јед на је 
ма те ри јал не при ро де а од но си се на при ват-
ни ка пи тал ко ји ула зи у јав ну упо тре бу; дру-
га је ду хов не при ро де и озна ча ва при ва ти за-
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Кад год се про збо ри о на ци о нал ном кул-
тур но-умет нич ком бла гу,6углав ном бу де реч 
о сли ка ма,6 књи га ма,6 пар ти ту ра ма или гра ђе-
ви на ма.6Ма ње ми сле на филм.6Још ма ње на те-
ле ви зи ју.6Не без ва ља ног раз ло га – ма ка ко не-
пра вед но би ло.6Не са мо јер је реч о ре ла тив но 
мла дим фе но ме ни ма чи ја вред ност још увек ту 
и та мо под ле же сум њи,6 не го ви ше ра ди ов да-
шњег оби ча ја да те ску пе и ком плек сне про-
из вод но-ства ра лач ке по го не нај че шће ко ри-
сти мо за иде о ло шко-про па ганд не од но сно 

(што је исто) ки чер ско-но во ком по но ва не 
про јек те.
А опет,6упр кос мно ги ма и го то во све му,6на-

ста ју ов де и филм ски и ТВ-опу си до стој ни нај-
ви шег умет нич ког и нај ши рег кул ту ро ло шког 
ре спек та.6Од Вла де По га чи ћа до Кр сте Шка на-
те,6од Жи ке Па вло ви ћа и Алек сан дра Пе тро ви-
ћа до Ду ша на Ма ка ве је ва и Пу ри ше Ђор ђе ви ћа,6
од Ду шка Ра до ви ћа и брач ног па ра Бај форд до 
Ра ди во ја-Ло ле Ђу ки ћа – ни су ли то лич но сти и 
опу си ко ји ма је ме сто у свим са да шњим и бу ду-

штве них и при ват них),6по не кад чак и на пор за 
ква ли тет ни ји и са вре ме ни јим сред стви ма оства-
рен са др жај тог про гра ма.

Дру га ино ва ци ја мо ра би ти (и нај че шће је сте) 
опа сна и уна за ђу ју ћа: во де ћи ра чу на са мо о неоп-
ход ној (све ве ћој) ко ли чи ни „атрак тив ног ма-
те ри ја ла“ за еми то ва ње – а без вре ме на,6во ље и 
спо соб но сти за уоча ва ње аутен тич них вред но-
сти – она кре ће пре чи цом са др жа ном у мо гућ-
но сти да се „вред ност“ про сто из ми сли и агре-
сив ном пре зен та ци јом на мет не као Вред ност.

Оту да и у нас ло гич на про прат на по ја ва тог 
дво стру ког про це са при ва ти за ци је: с јед не 
стра не све ви ше ло ве у ма ло е кран ској игри,6 с 
дру ге стра не све ви ше оп се на и су ро га та на ме-
сти ма пред ви ђе ним за Не ко га и Не што.

На шим ка на ли ма опа сно по чи њу до ми ни ра-
ти ма ли фор ма ти.
Ма ли,6 ам би ци о зни во ди те љи све гла сни је 

пред ста вља ју ма ле ам би ци о зне пи сце,6 пе ва че,6
сли ка ре,6мод не кре а то ре,6ком по зи то ре,6глум це 
и слич но као ве ли ке,6је дин стве не и не за мен љи-
ве лич но сти,6њи хов рад пак као из у зет не,6ско ро 
свет ски зна чај не до ме те.6За уз врат,6ти пе сни чи-
ћи,6 сли кар чи ћи,6 кре а тор чи ћи,6 глум чи ћи или 
пе ва чи ћи (од но си се на му шки и жен ски род) 
јед на ко гла сно уз вра ћа ју во ди тељ чи ћи ма ком-
пли мен те,6 па чу је мо да је реч о про сто ве ли-
чан стве ним еми си ја ма и еми си о на ри ма.

При том сви (по че му их ла ко рас по зна те) ко-
ри сте бом ба стич не из ра зе као „фе но ме нал но“,6
„не ус по ре ди во“,6„фан та стич но“ или „фа сци нант-
но“,6он да епи те те – као да им зву че не до вољ но 
ја ко – под у пи ру од ред ни ца ма „на ро чи то“,6„не-
сум њи во“,6„си гу ран сам“,6„ку нем се“,6„уве ра вам 
вас“ и слич но.

Ова обо стра на љу бав,6та ко звуч но и стра сно 
ис ка за на,6 из ви ре,6 на рав но,6 из јед на ко стра сне 
љу ба ви пре ма са мом се би,6код во ди тељ чи ћа ко-
ли ко и код пред ста вља них зве зди ца.6 А ка да у 
го ми ли тврд њи по тра жи те ствар ни је по ка за те-
ље не чег ве ли ког и вред ног – не на ла зи те мно-

го.6 Ма ка кав ре клам ни ар се нал ко ри стио,6 пе-
сни чић оста је са мо пе сни чић,6 пе ва чић не по-
ста је ни шта ви ше,6 во ди тељ чић та ко ђер.6 Не во-
ља је да за та кво са зна ње тре ба ма ло ви ше во ље 
но што је про сеч ни гле да лац спре ман да уне се 
у ри туал ма ло е кран ског зу ре ња.6Про сеч ни гле-
да лац нај че шће ве ру је бом ба стич ним тврд ња-
ма.6 Ве ру је – на реч.6 Због че га му мо жда тре ба 
за ви де ти: ње му зби ља из гле да да жи ви мо у сре-
ди ни пре бо га тој ве ли ка ни ма и ве ли чи на ма.
Пра ве лич но сти и де ла по ја вљу ју се у том 

кон тек сту са мо као „сим бо лич ки ма не кен“,6као 
али би ко ји би свој ствар ни вред но сни ореол 
тре бао пре не ти на све дру ге,6та квог оре о ла ли-
ше них по при ро ди вла сти те осред њо сти.

„Га ло пи ра ју ћа при ва ти за ци ја“,6 све очи глед-
ни ја на на шим ста кле ним екран чи ћи ма,6 са мо 
јед ним де лом,6ме ђу тим,6из ви ре из лич них при-
ват них оп се си ја уче сни ка: ве ћим,6сна жни јим де-
лом,6 про из и ла зи она из чар шиј ског на зо ра на 
свет и на чи на де ло ва ња при че му под „чар ши-
јом“ под ра зу ме ва мо си ву фрон ту ме ди о кри те-
та удру же них да би вла сти ту осред њост усто-
ли чи ли и одр жа ли као трај ни „украс“ сре ди не у 
ко јој жи ве.6А ка ко се то нај лак ше по сти же? Про-
сто: стал ним лан си ра њем истих та квих осред-
њо сти као оног пра вог,6бит ног и не на до ме сти-
вог.6Сем уме ша них ме ди ја (ТВ,6ра дио и естра да 
пре све га) бит но то ме до при но се и чар шиј ски 
но ви на ри од но сно ли сто ви.6Ма ле ства ри и осо-
бе би ва ју та ко на ду ва не до ве ли ког фор ма та.

С јед не стра не,6афир ми ше се ти ме јед на зна-
чај на ме диј ска мо гућ ност,6на и ме моћ те ле ви зи је 
да ве штом ма ни пу ла ци јом и про па ган дом не ја-
ко и сит но пре тва ра у „круп но“ и „дра го це но“.

С дру ге стра не,6ме ђу тим,6афир ми ше се овим 
и бит на ка рак те ри сти ка ску че не,6 про вин ци јал-
не све сти: у ма лим ду хов ним окви ри ма све ма-
ле шно ла ко по ста је ве ли ко.6 Тре ба са мо зна ти 
ка ко.6 Ми то,6 из гле да,6 већ зна мо.6 Бр зо учи мо – 
по не кад.

1488, 30. 6. 1993.
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У јед ној ства ри,-ба рем,-рав ни смо Аме ри кан-
ци ма: де ли мо њи хо во уве ре ње о су ви шно сти 
уче ња стра них је зи ка.-Што се по ли ти ке и по ли-
ти ча ра ти че,- усло ви ла је ова ло кал па три от ска 
лин гви стич ка ори јен та ци ја низ не ве ро ват них 
уј дур ми у ствар но сти и исто то ли ко сјај них 
анег до та у усме ној пре да ји.-Што се пак те ле ви-
зи је ти че,-ства ри су још сме шни је.-Ни је ве ро-
ват но да се од за по сле них пред ТВ-ка ме ром не 
зах те ва бар не ка кво по зна ва ње не ких је зи ка.-
Но ка ко то из гле да у прак си,-по ка зу ју не над не 
„ствар но сне зам ке“,- ре ци мо кад не ки ва жан 
по ли тич ки са ста нак бу де одр жан у ви ли са 
„чуд ним“ фран цу ским име ном, па кре не пра-
ви ма ло е кран ски квиз на те му: тко ће име до-
тич не ку ће про чи та ти ху мор ни је и на о па ки је.

II
Већ из ве сно вре ме,-крај жи вих дво но жа ца 

оку пље них у ТВ-сту ди ју,-има мо пред ка ме ра ма 
још јед ног уче сни ка у раз го во ру: не до ду ше не-
ког не го Не што,-али не од оне вр сте Не чег што 
сти ца јем окол но сти по ста је зве зда еми си је.-Реч 
је о фе но ме ну на ко ји нас ре дов но и ви ше крат-
но упо зо ра ва текст што „пу зи“ до њом иви цом 
екра на: во ди тељ ка X или во ди тељ Y но си мо дел 
бу ти ка W.- Да та кве слов не пу за ви це не ма,- не 
би смо „мо дел“ ни за ме ти ли: ова ко,-не том упо-
зо ре ње про цу ри,-отво ри мо че тво ре очи да ис-
пи та мо означе ни спе ци ја ли тет.-Ту по чи ње пра-
ва дра ма: ни ти „мо дел“ ли чи на мо дел,-ни ти то 
на шта не ли чи ва ља но ра за зна је мо,-по што во-
ди те љи обич но се де у не ко ли ко по ло жа ја вој-

ћим пре и спи ти ва њи ма на ци о нал ног кул тур-
ног од но сно умет нич ког бо гат ства?

Је су.-И је сте.-Са мо што ми то ра до и по не ком 
про кле том пра ви лу за бо ра вља мо.-Не знам сре-
ди ну ко ја та ко ма ло ра ди на по им ању и осве-
шћи ва њу тог де ла ствара лач ке ба шти не,- још 
ма ње на нај ва жни јем – њи хо вом оти ма њу му-
зеј ској мем ли и ду хов ној пра ши ни за бора ва,-то 
јест укла па њу тих де ла у жи ву ствар ност као 
опле ме њу ју ћих те ко ви на и те ка ко де ло твор них 
и ви тал них,-да кле са вре ме них.

Ми жи ви мо од да нас до су тра,-рет ко од ју чер 
до да нас,-нај ре ђе од пре кју чер до пре ко су тра – 
ба рем по пи та њу пра вих,-не ми сти фи ко ва них и 
не па те ти зо ва них вред но сти.-Све за бо ра вља мо,-
или,-што је још го ре,-но си мо у по лу се ћа њу као 
не ја сни ба ласт.-И та на ви ка не ма ве зе са си сте мом 
вла сти и дру штве ним по рет ком: има ве зе с мен-
та ли те том су ви ше ко мот ним и кул тур но нео д го-
вор ним упра во на бит ном жи вот ном пла ну ко-
ји ју че ра шњу ду хов ност по ве зу је са су тра шњом,-
на ва љан на чин та ко сти му ли шу ћи да на шњу.

А ту,-бар што се филм ских и ТВ-до ме та ти че,-
те ле ви зи ја мо же (и мо ра ла би) од и гра ти по себ-
ну уло гу.-Имам у ви ду две дра го це не ак ту ел не 
„ре ми ни сцен ци је“ на ма лом екра ну: ре при зи-
ра ње „Не ве на“,-ле ген дар не ТВ-се ри је Ми ле и Ти-
мо ти Бај фор да,-он да ре тро спек ти ву ки но-опу-
са Вла ди ми ра По га чи ћа.
Мо же се,- на рав но,- ор га ни зо ва ти та ква ре-

тро спек ти ва у би о ско пу,-обич ном или спе ци ја-
ли зо ва ним.-Не што је са свим дру го,-не у по ре ди-
во зна чај ни је,-при ка за ти је на ма лом екра ну: тај 
„упад“ у па жњу ма сов ног гле да ли шта чи ни се 
иза зов ним ко ли ко и пло до твор ним,-за све ко ји 
та де ла ви де пр ви пр ви пут а и за оне што не ка 
од њих до бро по зна ју.- Ре тро спек ти ва ни је тек 

збир фил мо ва: она по тсти че на уоча ва ње ду-
бљих кон стан ти умет ни ко вог ми шље ња и ру ко-
пи са,-на от кри ва ње ни јан си ви дљи вих из це ли-
не ви ше не го из де ло ва аутор ског кор пу са.-Ре-
тро спек ти ва пот сти че на ра ми шља ње,- упо ре-
ђи ва ње,-уоча ва ње раз вит ка,-де фи ни тив ни је вред-
но ва ње.- На зо ви мо то пр вим ва жним те стом у 
кул ту ро ло шком кви зу на те му: шта из јед ног 
хи сто риј ски ва жног ки но-опу са ула зи у фонд 
на ших ак ту ел них вред но сних ис ку ста ва? Сли-
чан „квиз“ упри ли чен је ра ни је са из бо ром 
фил мо ва Ми је Алек си ћа,- још ра ни је с ре тро-
спек ти вом Ло ле Ђу ки ћа.- Пред сто је,- ка жу,- ова-
кви ТВ-ци клу си по све ће ни Алек сан дру Пе тро-
ви ћу и Пу ри ши Ђор ђе ви ћу.- Сјај но.- При су ству-
је мо мо жда ина у гу ра ци ји ка пи тал не тра ди ци-
је: нај ши рем кри тич ком ре ва ло ри зо ва њу не ких 
те мељ них кор пу са на ци о нал не кул тур не ри-
зни це.- За што не: те ле ви зи ја као ма сов ни би о-
скоп за све љу би те ље и струч ња ке?

А мо гао би то би ти по че так још јед ног,-до сад 
нео ства ре ног прија тељ ства.- Ко ли ко знам,- ов-
да шња Ака де ми ја на у ка и умет но сти не ма у 
свом елит ном кру гу ни јед ног филм ског ства-
ра о ца (Ми ћа По по вић се на по све ће ном ме сту 
ни је об рео из ки но-раз ло га).-Не би ли ко нач но 
вре де ло по раз ми сли ти о крат ко ви до сти и ме-
диј ском дал то ни зму ова кве се гре га ци је? Јер,-да 
ко ли ко су тра при ме у СА НУ јед ног По га чи ћа,-
Пе тро ви ћа,- Па вло ви ћа или Ма ка ве је ва,- ни сам 
си гу ран да би баш они од свих ака де ми ка би ли 
нај ма њим вред но сти ма оправ да ни и нај бед ни-
је свет ски афир ми са ни…-Украт ко,-мо же би ти да 
нас ТВ-ре не сан са пре бр зо за бо ра вље них дра-
го це но сти до ве де до не ких вла сти тих за доц не-
лих осве шћи ва ња.

1489, 7. 7. 1993.
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Хо мо са пи енс,*као „зоон по ли ти кон“,*то јест 
осве шће ни дво но жац као по ли тич ка бу ба,*
има све шан се да уну тар на ше ма сме диј ске кон-
сте ла ци је по ста не „хо мо ду плекс“,*удво је на лич-
ност.*Те ле ви зи ја то ме по себ но до при но си.

Да би сте да нас би ли иоле ин фор ми са ни,*мо-
ра те стал но и па жљи во гле да ти нај ма ње два 
ма ло е кран ска про гра ма: слу жбе ни и не слу-
жбе ни,*тзв.*„за ви сни“ и „не за ви сни“.*Тек упо ре-
ђи ва њем све га што се ту из но си,* уоча ва њем 
раз ли ка у ода би ра њу и ту ма че њу,* де тек ци јом 
оног што по је ди ни про грам пре шу ти,* да кле,*
тек сло же ном и пе дант ном ак ци јом мо же те от-
при ли ке сте ћи ути сак о оном што се,* ре ци мо,*
зби ља до го ди ло.* До вољ ност са мо јед ног про-
гра ма одав на је илу зи ја са мо ода них вер ни ка 
од ре ђе не ТВ-цр кви це и ми се ко ја се ту слу жи.

Та ко зва ни „за ви сни“ про гра ми еми ту ју све 
ве сти од но сно по ру ке (те мат ски раз ли чи те) на 
ис тој зна чењ ској рав ни: што год ура ди „по зи-
ци ја“,*то јест власт,*ко ри сно је и сми сле но чак и 
кад из гле да су прот но; све што сми сли и по чи-
ни „по зи ци ја“ не ва ља и смр ди – на ро чи то кад 
из гле да дру га чи је.

Та ко зва ни „не за ви сни“ про гра ми ра де исто,*
са мо обр ну то: што из не дре власт и „по зи ци ја“ 

по губ но је и гу ба во,* за раз ли ку,* ја сно,* од 
пло до но сних тру до ва „опо зи ци је“.
И јед ни и дру ги „сво је исти не“ са оп шта ва ју 

ма ње се осла ња ју ћи на здрав ра зум (моћ ра су ђи-
ва ња и сло бод ног опре де љи ва ња) гле да ли шта,*
да ле ко ви ше игра ју ћи на при вр же ност (ван ме-
диј ску,*у овом слу ча ју ван те ле ви зиј ску) гле да о-
ца од ре ђе ној гру пи,*стру ји или стран ци.*И јед ни 
и дру ги на сто је нас убе ди ти а не ар гу мен ти ма 
под ста ћи на раз ми шља ње.*На ши ТВ-про гра ми 
ја сно су опре де ље ни: нео пре де ље ни гле да лац 
не ма се би при ме рен ин фор ма тив ни про грам.

У том сми слу,*ме ђу тим,*слу жбе на ТВ де лу је 
не ус по ре ди во ор га ни зо ва ни је и ефи ка сни је од 
не слу жбе не.

Удар не еми си је ве сти,*ре ци мо,*на „опо зи ци-
о ној“ ТВ из гле да ју као вој на ве жба: не ма спон-
та не ге сте,* ре че ни це,* гри ма се или не ке дру ге 
ма ни фе ста ци је жи вог ство ра пред ка ме ром; 
обра ћа ју нам се хлад ни,*стро ги из го ва ра чи по-
у ка ко ји ма циљ ни је да оба ве сте већ да нас за-
пла ше,* под се те на Ауто ри тет,* учи не по слу-
шни ма.* Ве сти „по зи ци о не“ ТВ нај при род ни је 
би би ло слу ша ти у ста ву „мир но“.

Иста та вр ста еми си ја на „опо зи ци о ним“ про-
гра ми ма из гле да као шмин кер ска жур ка на ко-

нич ки уве жба них пред огле да лом,* у ви ду тзв.*
„жи ве сли ке“,*при че му фи ли гран ски скло пље на 
по за углав ном са кри ва кр пи цу и оне мо гу ћа ва 
тач ну ди јаг но зу по пи та њу „мо де ла из бу ти ка 
W“.*У ме ђу вре ме ну,*као и обич но,*жи ви дво но-
шци из ме њу ју не ке ре пли ке,* но зна ти же ља и 
пу за ју ћи тек сти ћи др же нам очи и па мет при-
ко ва не уз „мо дел“.*Кад се све са бе ре,*уста но ви те 
да од ове епи де ми је „бу ти ков ских услу га“ во-
ди те љи(це) ни су об у че ни ни ви ше еле гант но 
ни ма ње не у ку сно не го ра ни је.* Па се „кон фек-
циј ска про шлост“ и „бу тич ка са да шњост“ ста па-
ју у исти но во ком по но ва ни ђер дан: „Pon te Ros-
so,*ti amo per sempre!“.

III
А што се не у ку са пред ТВ-ка ме ра ма ти че,*

сви ов да шњи (за ма шни) ре кор ди бе ху обо ре ни 
оно мад ка да ши па ри це у по од ма клим го ди на-
ма кре ну ше у јав ну рас пра ву о брач ним агре-
гат ним ста њи ма сли ка ра Љу бе По по ви ћа,*на и-
ме,*да ли је ци ти ра ни био или ни је био оже њен 
да ма ма с ко ји ма је жи вео.*Сме ло,*не ма шта.*Но 
ТВ је опа ка ма ши на,*уме да од бра ни угро же ни 
диг ни тет: ми сле ћи да у јав ност из вла чиш ту ђи,*
би о граф ски – из ву чеш за пра во свој вла сти ти 
пр ља ви веш,*онај пси хо ло шки.

IV
Ни кад на ов да шњим ТВ-ка на ли ма („ве ли-

ким“ и „ма лим“) ни смо гле да ли то ли ко до брих 
фил мо ва,*ста рих,*но вих и нај но ви јих.*Нај ве ро-
ват ни је,* тек за сва ки де се ти по сто ји до зво ла 
од но сно ре гу ли са но пра во за ТВ-при ка зи ва ње.*
Мо ра да уред ни ци исто вре ме но ис под жи та 
оба вља ју не ке ви со ко рен та бил не по сло ве: не ће 
ваљ да би ти да не спре ма ју па ре,* то јест,* да за-
ми шља ју да им јед ног да на на вра та не ће за ку-
ца ти не ко с пре ци зним и при лич но ви со ким 
ра чу ном?

V
Ма ме и та те из фи них бе о град ских фа ми ли ја 

сла ли су не коћ сво је жен ске и му шке по том ке у 
глум це.*По сле их по че ше сла ти у ТВ-во ди те ље.*
Да нас их ша љу на оба ме ста исто вре ме но – за 
сва ки слу чај.* Ра чу ни ца је ја сна и ру жи ча ста: 
ако де те на сле ди ма ми ну ле по ту и та ти ну па-
мет,*ле по ће да се сна ђе на сва ком (или на оба) 
од по ме ну тих ме ста,* све то на оп шту ра дост,*
њи хо ву ко ли ко и на шу.

Авај,*си ва гре шка пре че сто по му ти ру жи ча-
сти ра чун: де ца на и ме на сле де ма ми ну па мет и 
та ти ну ле по ту.

1490, 14. 7. 1993.
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Би ће чуд но ва то и не у хва тљи во,/чо век на фе-
но ме не око се бе ре а гу је ра зно ли ко и не увек 
пред ви ди во./Ипак,/по сто је не ке кон стан те ко је 
ни је мо гућ но за о би ћи: по на вља ју се оне у људ-
ским ре ак ци ја ма пре ма ко је че му,/отуд и пре ма 
те ле ви зи ји.

Ре ци мо,/у вре ме ну мрач ном и не срећ ном,/ко ри-
сти ти тај ме диј за уве ра ва ње ка ко све ипак је сте 
до бро и слу жи не ка квој свр си – мо гућ но је ду го,/
за и ста ду го: гра ни це успе шно сти ова квог убе-
ђи ва ња по кла па ју се на и ме с ли ми ти ма чо ве ко вог 
на да ња и спрем но сти да ве ру је – чак и у оно че га 
не ма – ра ди је но да од ве ро ва ња не од у ста не.

На су прот то ме,/ко ри сти ти ТВ-ме ди јум да би 
се љу ди ма у злом до бу об ја сни ло ка ко ни шта не 
ва ља,/ка ко од го рег бр за мо нај го рем – мо гу ће је 
не у по ре ди во кра ће: гра ни це успе шно сти ова-
квог убе ђи ва ња по кла па ју се с ко ли чи ном ду-
хов не ко мо ци је: чо век про сто не во ли на ду жу 
пру гу жр тво ва ти ин тим ни кон фор,/чак ни ка да 
тај бу де све ден на ин тим но не го ва ње ве ли ких 
ак ту ел них оп се на.
Пси хо ло шка из др жљи вост на уми ру ју ћу не-

и сти ну код људ ског ство ра је не у по ре ди во ве ћа 
и ја ча од из др жљи во сти на уз не ми ру ју ћу исти-
ну./Ни је све та ко стра шно,/би ће уско ро бо ље – 
мо же те му по на вља ти де це ни ја ма,/ по не кад и 
ве ко ви ма./Све је ужа сно,/а би ће и го ре – мо же-
те му по на вља ти са мо у пе ри о ду ме ре ном ме се-
ци ма,/евен ту ал но по не ком го ди ном: он да убе-
дљи вост пре ста је,/ чо век огу гла,/ окре не се од 
уз не ми ру ју ће исти не и уте ху по тра жи у не кој 
од по ну ђе них оп се на.

На ша „др жав на“ ТВ са вр ше но је тих за ко-
ни то сти све сна: сво ју при чу о још увек (с об-

зи ром на окол но сти) нај бо љем од мо гу ћих све-
то ва она там бу ра без об зи ра на све што ту пе-
сму очи глед но и сва ко днев но де ман ту је./На ша 
„не за ви сна“ ТВ са вр ше но је тих за ко ни то сти 
не све сна: при чу о про гре сив но све го рем све ту 
она упор но по тен ци ра без об зи ра на све за мет-
ни је за си ће ње ауди то ри ју ма том и та квом пла-
си ра ном по ру ком./И сад је нај лак ше ре ћи: ето,/
та кав смо на род,/код нас на шмин ка на не и сти на 
увек по бе ђу је ого ље ну исти ну.

Ствар је,/ме ђу тим,/у не чем дру гом: у ме диј-
ској,/ а не „гно се о ло шкој“ за блу ди./ Ни је реч о 
кон флик ту исти не и не и сти не не го о ду е лу два 
ТВ-кон цеп та ко му ни ка ци је./„Слу жбе на“ ТВ тач-
но зна и шта и ка ко тре ба: свој по сао оба вља без 
осци ла ци ја,/без из не на ђе ња ко ја би пре ки ну ла 
успа вљу ју ћу те ра пи ју; зна ка ко да чвр стим ста-
вом и стро го шћу по ру ке ство ри код гле да о ца 
ути сак о си гур но сти и мо ћи./ На су прот то ме 
„не слу жбе на“ ТВ стал но ко ри гу је свој курс,/ме-
ња ори јен ти ре и објек те ан га жо ва ња: у по чет ку 
је на па да ла „по зи ци ју“ и ве ли ча ла „опо зи ци ју“,/
сад – ка да ово дру го по ста је све те же – ис кљу-
чи во са та ни зу је „по зи ци ју“./ Та кво „су жа ва ње“ 
опе ра тив ног ра ди ју са гле да ли ште до жи вља ва 
као симп том ко ле бљи во сти,/ не до след но сти и 
по мањ ка ња пра вог про блем ског фо ку са.
Сле де ћа оте жа ва ју ћа окол ност: вр ше ћи свој 

по сао на исти,/очи то ус пе шан на чин,/„за ви сна“ 
ТВ не гу би вањ ски мир и фор мал но до сто јан-
ство./ Она зна да је ефи ка сна./ Зна ју то и ње ни 

јој се нер во зно ого ва ра: мом ци и цу ре во де ту 
стал ну бор бу с тек стом ког ва ља де ши фро ва ти 
са хар ти је у ру ци или из ре ги је иза или из над 
објек ти ва,/ има лап су са,/ не су ви слих и „про гу-
та них“ ва жних ре чи ко ли ко хо ћеш./По вре ме ни 
„упа ди“ у си гур ност и ја сно ћу го во ра пред ка-
ме ром де лу ју ту као „из дру гог ви ца“.

Но би ло ка ко му дра го,/ јед ни на вој нич ки а 
дру ги на ман гуп ски на чин – пре на гла ша ва ју 
или пре шу ћу ју у ис тој ме ри,/сви ра до „чи ње ни-
це“ и ту ђе ре чи „по кри ва ју“ вла сти тим ко мен-
та ром,/то јест „вла сти том“ исти ном./Са мо што 
пр ви „слу жбе ни“ ра де то су ге стив ни је и с мно-
го ја чим ефек том: на ро чи то за гле да о це (а та-
квих је,/ипак,/ве ћи на) ко ји ма „шта“ увек за ви си 
од „ка ко“,/ ко ји бу ду убе ђе ни чим не што би ва 
стро го и за по вед нич ки са оп ште но.

Отуд – за „не у бе ђе не“ нео п ход ност сва ко-
днев ног гле да ња оба „мо де ла“,/обе вр сте ТВ-про-
гра ма: је ди но та ко,/ уз зна тан до пун ски рад и 

ре ша ва ње укр ште ни це „ме диј ски фри зи ра-
них исти на“ мо же мо сте ћи бар не ка кав увид 
у део све га што нам се зби ва – и што нам се 
спре ма.
Сто га је бо ље чи та ти но ви не: ти исти „кок-

те ли“ сме ша ни од исти на,/ по лу и сти на и не и-
сти на,/ „хлад ни је“ де лу ју с хар ти је не го са ма-
лог екра на./И лак ше су гу та ју.

Отуд и са мо на пр ви по глед па ра док сал на чи-
ње ни ца: нај ма ње исти не о на ма да нас и ов де има 
на про гра ми ма (без об зи ра ко јој „цр кви“ или 
сек ти при па да ли) што ба ра та ју ве сти ма,/ко мен-
та ри ма./ Нај ви ше исти не има на про гра ми ма 
ко ји еми ту ју ис кљу чи во но во ком по но ва не пе-
сми це,/„са пун ске опе ре“ у на став ци ма и пор ни-
ће./Има нај ви ше исти не за то што има нај ма ње 
ла жи: то смо ми,/ знат на ве ћи на,/ да нас и ов де,/
да ле ко од ис ку ше ња „зоон по ли ти ко на“ и ди ле-
ма „хо мо са пи ен са“.

1491, 21. 7. 1993.
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Упра во за по че та рас пра ва о ТВ-пи рат ству,1о 
ма си атрак тив них фил мо ва и се ри ја што се 
на на шим ма лим екра ни ма по ја вљу ју иле гал-
но,1 без до зво ле за при ка зи ва ње ни је са мо за-
ни мљи ва као от кри ће ко је гле да о цу от кри ва 
од јед ном гор ку пи лу лу у слат кој ТВ-тор ти.1
Ни је са мо за ни мљива ни као но ви до каз ов да-
шње спрем но сти да се,1без об зи ра на по сле ди-
це,1ста не про тив остат ка све та,1у овом слу ча ју 
стро ге за кон ске ре гу ла ти ве,1 па ни као дрч но 
ви те штво крат ке па ме ти – јер иле гал но еми то-
ва ње зна чи ства ра ње ду га,1све пре не го ма лог,1
ко јег је дном има да пла ти мо,1пр во ло вом а он-
да мо рал но, трет ма ном ка кав за слу жу ју ло-
по ви.1Нај за ни мљи ви ји у це лој ства ри ни је бе-
ло свет ски не го до ма ћи,1бал кан ски ас пект: и без 
об зи ра ко ли ко о то ме го во ри мо,1из гле да да ни-
смо све сни пра ве су шти не чи та ве уј дур ме.

Упи та ни о тој сво јој ра бо ти,1филм ски и ТВ-
по сле ни ци ни не по ку ша ва ју са кри ти исти ну.1
Је сте,1 ка жу,1 ба ви мо се пи рат ством,1 али смо на 
то при си ље ни,1 јер је у пи та њу но вац: он да и 
дру ги та ко ра де,1па тре ба или за тво ри ти ду ћан 
или пак при сту пи ти клу бу пре ступ ни ка и ода-
ти се по ро ку пи ра те ри је.1Отуд си ту а ци ја у ко јој 
„не ма не ви них“,1где ни тко ни је „ни бо љи ни го-
ри од дру гих“.

Ове ре чи ни су из не се не за ка фан ским сто-
лом,1у че тво ро или ше сто ро очи ју,1из ре че не су 
за но ви не,1 уз оста ло и за „ТВ но во сти“.1 Пре-
ступ ник,1зна чи јав но и спрем но при зна је да је 
то што је сте.1А ње го ва спрем ност да то из ја ви 
јав но,1 от кри ва још не што: не бо ји се ка зне ни 
го ње ња,1 ве ру је или зна да ни је дан од ор га на 
за ко на ре да не ће на ње го ве ре чи ре а го ва ти.

Ор га ни за ко на и ре да,1зби ља,1не ре а гу ју.1Као 
да су спрем ни ува жи ти из ло же ну ар гу мен та-
ци ју: не би лу пе жи би ли лу пе жи – кад не би мо-
ра ли.

Елем,1 та кав став за ко на ства ра ин те ре сан-
тан пре се дан: кра ђа пре ста је би ти ка жњи ва 
кад при знаш и об ја сниш за што кра деш.1 И из 

тог (у прак си до ка за ног) ста ва про из и ла зи 
још ин те ре сант ни ја жи вот на и прав на ди ле-

ма: ако се прин цип „пре ћут ног по ми ло ва ња“ 
крив ца ко ји кри ви цу при зна је и ар гу мен ту је 
при ме њу је на ТВ-по сле ни ке,1за што се не би при-
ме нио и на дру ге,1„обич не смрт ни ке“, по го то-
во ако рас по ла жу још бо љим али би јем?

Ре ци мо,1ако мој ком ши ја оде у са мо по слу гу,1
укра де хле ба и мле ка ко ли ко му тре ба да на хра ни 
по ро ди цу,1те при зна ју ћи да је украо об ја сни ка-
ко без тог ње го ви нај бли жи оста ју глад ни – не би 
ли ор га ни за ко на и ре да мо ра ли по сту пи ти исто 
као у слу ча ју ТВ-пи ра та? Од но сно,1не до ла зи мо 
ли сви у си ту а ци ју у ко јој се пре ступ до зво ља ва,1
јер је оправ дан,1од но сно,1за то што за кон не ма 
вре ме на,1во ље или сред ста ва да се с тим пе тља?

Украт ко: зна чи ли мо гућ ност јав ног при зна-
ња пре сту па и ње го во об ја шње ње рав но прав ну 
шан су за све ко ји су да нас и ов де при си ље ни да 
кра ду? Ако не зна чи,1ка ко мог ком ши ју осу ди ти 
а исто вре ме но ТВ-пи ра ту про гле да ти кроз пр сте?

Нај леп ше,1ипак,1зву чи до дат но при зна ње јед-
ног чла на „пи рат ског клу ба“: ка ко „не ма сум ње 
да ће мо све то кад-тад пла ти ти“.1 На пр ви по-
глед „пла ти ти ће мо“ се од но си на „њих“,1по чи-
ни о це.1 У ства ри,1 од но си се на нас,1 објек те чи-
ње ња.1Као што од у век и би ва.1Јер,1за раз ли ку од 
зе ма ља у ко ји ма се кри ви ца на пла ћу је од о здо 
пре ма го ре,1па што си ви ши и од го вор ни ји до-
би јеш ве ћу ка зну,1код нас се кри ви ца раз ре зу је 
од о зго пре ма до ле,1да кле обр ну то,1па ви ше на-
је жиш што си ни жи.1 Они на вр ху оста ју не до-
дир љи ви.1Бо јим се да је та ко и са да.

Јед но је си гур но: ово те шко жи вот но до ба,1
ба рем по филм ском ТВ-про гра му, из гле дат 
ће нам за го ди ну-две као ве ли чан стве на хе рој-
ска про шлост.1Та да,1на и ме,1не ће мо гле да ти ни-
шта.1Што зна чи да да нас,1 за хва љу ју ћи ТВ-пи-
ра ти ма, је де мо још је дан не са свим не ва жан 
ко мад бу дућ но сти.1Соп стве не бу дућ но сти.

1493, 4. 8. 1993.

гле да чи.1„Не за ви сна“ ТВ пак осе ћа да јој тло из-
ми че ис под но гу,1па не схва та ју ћи о че му се ра-
ди,1 све нер во зни је по ку ша ва умно жи ти и по-
тен ци ра ти сво ју по ру ку.1Чак и у обич ним кон-
такт-еми си ја ма при мет на је до за све ве ћег при-
ти ска на гле да о це (о го сти ма у сту ди ју да и не 
го во ри мо) на пор да се до би је „по треб на“ а не 
сло бод но фор му ли са на из ја ва.1Што,1ја сно,1са мо 
ја ча уну тар њу ко ро зи ју и вањ ску не е фи ка сност 
ТВ-кон цеп та.1Све ово,1ла ко је мо гућ но,1во ди не-
слу ће ном ши ре њу „за ви сног“ и ре гре си ра њу „не-

за ви сног“ ТВ-ата ра.1Ја сан,1до сле дан и су ге стив-
но по на вљан „по зи ти ван став“ пси хо ло шки по-
ти ску је спон тан,1про мен љив и све очај ни је ис ка-
зан „не га тив ни став“.1И опет,1ни је у пи та њу наш 
од нос пре ма исти ни: у пи та њу је на ша спо соб ност 
под но ше ња раз ли чи тих ТВ-трет ма на на ду гу 
ста зу.1Исти на у жи во ту по бе ђу је кад де ма ски ра-
мо не и сти ну: исти на на ма лом екра ну до би ће 
шан су тек кад је учи ни мо ме диј ски убе дљи ви-
јом од не и сти не.

1492, 28. 7. 1993.



СВЕДОК ЕПОХЕ 15

Зве зде ма лог екра на,.ле ги тим ну де цу сва ке 
ТВ-ра ди о ни це,.на ша је углав ном – про жди-
ра ла..По себ но дво но шце ко ји ма ни је би ло „од о-
зго до су ђе но“ да из би ју у пр ви план, а они би 
ипак, вла сти тим шар мом, енер ги јом и ко му-
ни ка тив но шћу,. по ста ли ми ље ни ци ма сов ног 
ауди то ри ју ма. Дра го це но би би ло да Ми ћа 
Ор ло вић на пи ше ме мо а ре: ви де ло би се ја сно 
шта зна чи по ста ти вр хун ски ТВ-про фе си о на-
лац и пра ва зве зда, те ти ме на се на ву ћи ду-
го роч не и да ле ко се жне фу ро ре вла да ју ће ТВ-
би ро кра ти је.

Зве зда је,.го во ри ло се,.ште тан им порт са 
де ка дент ног За па да: „на ма“,.то јест „рад ном 

чо ве ку“ и „на род ним ма са ма“,. то не од го ва ра..
На рав но,. ра ди ло се о не чем дру гом: о слут њи 
мо гу ћих по ре ме ћа ја ко је у стро гу иде о ло шко-
про пагандну ТВ-игру уно си не тко су ви ше жив,.
са мо сво јан и сло бо дан..У нас се зве зда по ста је 
по слу жбе ном,. мал те не пар тиј ском за дат ку: и 
то на тач но од ре ђе ним ме сти ма, ре ци мо у 
„Днев ни ку“,. ди рект но у слу жби „ве ли ке ми се“ 
ко ју је „на род ним ма са ма“ ва ља ло сва ко днев но 
уме си ти..Функ ци ја зве зде,.то јест по зна тог ли-

Упра во за вр ше на ТВ-ре тро спек ти ва игра-
них фил мо ва Вла де По га чи ћа не сум њи во 
оста је као је дан од кул тур них до га ђа ја го ди не: 
из са свим при стој не „хи сто риј ске дис тан це“ 
по нов но смо са гле да ли опус си гур но нај зна чај-
ни јег ауто ра у пр вих два де сет се зо на по сле рат-
не ју го-ки не ма то гра фи је.

Од де сет игре ња ка ко ли ко је По га чић ус пео 
на пра ви ти из ме ђу 1949.. и 1963.. при ка за но је 
осам: из о ста вље на су два про ма ша ја („По след-
њи дан“ из 1951..и „Ка ро ли на Ри јеч ка“ из 1961) за 
ко је ре ди тељ не сно си кри ви цу бу ду ћи се ра ди,.
пр во,.о на ру че ном,.„на мен ском“ де лу „из жи во та 
и при кљу че ни ја“ УДБ-е (па су „то“ за пра во на пи-
са ли и из ре жи ра ли ви со ки дру го ви за ду же ни за 
тај сек тор) а дру го,.о чи сто про ду цент ском ло-
ву у мут ном (па се ту пре ва ре ни аутор на шао у 
по зи ци ји ко ју ни је ни же лео ни ода брао)..Њи хо-
во из о ста вља ње са свим је при род но: ни шта не 
го во ре ћи о По га чи ћу,. они мно го ка зу ју о „фа-
бри ци сно ва“ у ко јој му бе ше су ђе но да ра ди.

Но,.пре о ста лих осам игре ња ка зна че опус с 
ко јим нам се ва ља у ко штац ухва ти ти не са мо 
на ки не ма то гра фиј ском не го и на ши рем пла ну 
ов да шње кул тур не ба шти не.
С јед не стра не,.ево че ти ри за хва та не за о би-

ла зне хи сто риј ске ва жно сти: „При ча о фа бри-
ци“ (1949) пр ви је наш уисти ну са вре ме ни филм,.
„фо то гра фи са не жи ве сли ке“ ту од јед ном по-
ста ју из ра жај на филм ска струк ту ра; „Не вје ра“ 
(1953) је пр ви ком плек сни ји за хват на пла ну ки-
но-сти ли зо ва ња ли те рар не це ли не (Вој но вић: 
„Екви но цио“) с нај леп шом екран ском уло гом Ма-
ри је Цр но бо ри; „Пу ко ти на ра ја“ (1959) пр ва у нас 
про го ва ра о ну тар њим не во ља ма са вре ме ног 
гра ђа ни на ју го-со ци ја ли зма,.ре дак и ус пео по ку-
шај да се иде о ло шка ико на све оп штег ра ја за ме-
ни пре пле том људ ских суд би на ко ји ма „ге не рал-
на ли ни ја“ ни је ни од ка кве по мо ћи а „удар нич ки 
оп ти ми зам“ зву чи као оно што и је сте – ла жљи-
ва па ро ла; „Чо вјек с фо то гра фи је“ (1963) пак зна-

чи (уз Ча пов „X-25 ја вља“) нај у спе шни ји при-
мер жан ров ског ани ми ра ња рат не иле га ле,.до-

каз да се из иде о ло ги је од но сно соц-ре а ли зма 
мо же на пра ви ти до па дљив и гле дљив три лер.

С дру ге стра не,. че ти ри По га чи ће ва до ме та 
има ју по се бан зна чај умет нич ке вред но сти ко је 
– за до бив ши па ти ну про те клог вре ме на – ни-
су из гу би ле по ет ску уз бу дљи вост: „Ани ки на 
вре ме на“ (1954) још увек сто ји као јед на од нај-
у спе шни јих ли те рар них екра ни за ци ја (Ан дрић); 
„Ве ли ки и ма ли“ (1956) тра ју на два „спра та“ – 
као на пе ти три лер из иле га ле те као су срет и су-
дар два глав на ли ка,.два ка рак те ра,.два мо ра ла 
и на зо ра на свет; „Су бо том уве че“ (1957) је култ-
на ки но-пе сма о Бе о гра ду,.филм ка квог сви ве-
ли ки гра до ви има ју у би о гра фи ји (за Рим је то 
„Слат ки жи вот“,. за Ве не ци ју „Лет ње до ба“,. за 
Па риз „На из ма ку да ха“); „Сам“ (1959) зна чи рет-
ко ус пе ли на пор да се пар ти за ни ја на сли ка у 
сво јим пра вим ди мен зи ја ма – као ап сурд на 
тра гич на кла ни ца,. бес крај но уда ље на од оног 
код нас ду го це ње ног „Ура! ура! На мр ског ду-
шма ни на“.

И баш ова вр ста умет нич ких исти на отва ра 
пи та ње о ши рем зна ча ју По га чи ће вог де ла.. У 
си ту а ци ји,.на и ме,.у ко јој нам кад-тад пред сто ји 
„про ве тра ва ње“ це ло куп не ки но-ба шти не,.а то 
ће ре ћи одва ја ње жи та од ко ро ва,.ње го ви нај ви-
ши до се зи пра ви су им пулс за по че так та кве 
опе ра ци је..Шарм и ви тал на енер ги ја „Су бо том 
уве че“,.ре ци мо,.не ма ју ни ка кве ве зе с агит-оп-
ти ми змом „ ди ри го ва ног би о ско па“,.„Сам“ де ма-
ски ра сву глу пост „Бит ки на Не ре тви“ јер ни че 
са су прот не стра не есте тич ке ба ри ка де,. на го-
ве шта ва ју ћи „Три“,. „Ју тро“,. „Пра зник“,. „Де ли-
је“ и „За се ду“..Вла ду По га чи ћа,.ето,.из но ва пре-
по зна је мо као та ту на шег мо дер ног ки но-сен-
зи би ли те та.. А за та кве ве ли ке „ома же“,. ма ли 
ТВ-екран из гле да као иде ал ни,. нај ма сов ни ји 
по ли гон.

1494, 11. 8. 1993.



РАНКО МУНИТИЋ16

Уоч љи ва „цр на ов ца“ ТВ По ли ти ка Ва ња Бу-
лић у се ри ји „Цр ни би се ри“ успе ва с ла ко ћом 
по ни шти ти вла да ју ће стан дар де тог све ам би-
ци о зни јег ка на ла.CСам со бом,Cон успе шно до ка-
зу је ко ли ко је лич ност ја ча од ими џа,C а „чо век 
као та кав“ моћ ни је сред ство ко му ни ка ци је од 
„пра вље ног чо ве ка“,C ТВ-кло на,C ма ка ко на ва-
лент но то „пра вље ње“ би ло из ве де но.

За раз ли ку од број них ко ле ги ни ца и ко ле га,C
Бу лић не из ла зи пред ка ме ру да гле да ли шту 
на мет не се бе,Cне го да кроз раз го вор пред ста ви 
за ни мљи ве го сте.CНа пр ви по глед,Cса свим при-
род но и нор мал но: па и је сте,Cод но сно – би ло 
би,C ако се ТВ-ме ди јем слу жи мо на „со ци јал но 
осве шћен“ а не „нар ци со ид но за ту пљен“ на-
чин,C ако ма ли екран ко ри сти мо за про мо ци ју 
ши рих,C људ ских и про блем ских – а не са мо 
соп стве них,Cего цен трич них ни јан си.CИз ла зе ћи 
пред објек тив,C те у ту по зи ци ју до во де ћи још 
не ког – свог го ста,CБу лић од стар та до кон ца о 
ње му или њој (го сту,C го шћи) ми сли 99% ви ше 
не го о се би.

Ова кав став,Cни кад од ви ше ра ши рен на шим 
ТВ-про сто ри ма (а за сту па ли су га,C ре ци мо,C

Ми ћа Ор ло вић и Дра ган Ба бић,CЛи ла Ра до њић и 
јед на сјај на де вој ка из ноћ них раз го во ра Арт 
ка на ла ко јој ни ка ко да ухва тим име) чи ни од 
Бу ли ћа из ним ку и на ТВ По ли ти ци: јер не ко ри-
сти ни је дан од два вла да ју ћа „мо де ла“ та мо шњег 
по на ша ња,Cни пан дур ски ни ти ман гуп ски.C
Пан дур ски мо дел зна чи во ди те љев на ступ у 

штре бер ском,C на мр ште ном вој нич ком сти лу,C
се де ње у ста ву мир но,C про пу шта ње ре чи кроз 
сти сну те усне на уко че ном, по зер ски „фо ку-
си ра ном“ ли цу.C Зна чи по тре бу за ап со лут ном 
ду хов ном до ми на ци јом над го стом,Cстал но упо-
зо ра ва ње да во ди тељ о том го сту,Cкао и о све му 
дру гом,Cзна ви ше од ње га са мог.CГост је ту тек да 
се укло пи у на зо ре и те зе во ди те ља,Cчак и кад се 
ра ди о го сто вој би о гра фи ји,Cкао у тај ној по ли ци-
ји,C ислед ник о исле ђе ном зна и оно што исле-
ђе на ду ша не зна,Cили се усу ди ла за бо ра ви ти.
Ман гуп ски мо дел пак зна чи во ди те љев на-

ступ у при ват но раз гра ђе ном сти лу,Cко ри шће ње 

ца, на лик је ту слат ки шу ко ји олак ша ва гу та-
ње пур га ти ва: во ле ћи та ква ли ца,Cлак ше про гу-
таш по ру ке ко је ти пре ко њих ша ље власт.

Не во ља бе ше у чи ње ни ци да на тај на чин 
мо же на ста ти са мо су ро гат,C„зве зда ни ла жњак“,C
не тко на ког се си лом на ви ка ва мо као на де-
жур ног ма не ке на-из-ви ки ва ча по ру ка и на ред би 
„од о зго“.C Вла сти и пар ти ји тре ба ло је баш то: 
„зве зда“ са спе ци јал ним за дат ком,C лич ност-
фор ма,Cлич ност без лич но сти.CЛа ко је при се ти-
ти се ка ко је то из гле да ло: нај ду го веч ни је од 
та квих „зве зди“ дан-да нас на сту па ју у истим 
еми си ја ма,Cна истом за дат ку.
А он да је,C за слу гом фор мал не ТВ-де мо кра-

ти за ци је,Cуло гу пар ти је пре у зе ла чар ши ја: дру-
штве ни дик тат за ме ни ла је при ват на ам би ци ја,C
иде о ло шку дог му – но во ком по но ва на дог ма,Cна 
ме сто по лу о бра зо ва ног уред ни ка-по ли ти ча ра до-
ла зи јед на ко про ду хо вље ни уред ник-па рај ли ја.C
Па кад по раз ми сли те,Cиз ме ђу ТВ ју чер и да нас 
не ма бит ни је раз ли ке: иста про из вод ња „лич но-
сти без лич но сти“ на ста вља се уну тар све ши ре 
ТВ-мре же.CПре се по ста ја ло „зве зда“ удру жи ва-
њем лич не ам би ци је са „мо рал но-по ли тич ком по-
доб но шћу“,Cда нас се по ста је ве зи ва њем вла сти-
тих же ља са „чар шиј ском по доб но шћу“.CСват ко 
спре ман и спо со бан за та кве тран сак ци је мо гао 
је он да,Cбаш као што мо же да нас,Cпо ста ти „зве-
зда ни ла жњак“.CНи у јед ном слу ча ју не во ди се 
од већ ра чу на о еле мен ти ма нео п ход ним пра вој 
ве ли чи ни ТВ-екра на.CСа жми мо то нео п ход но на 

нај скром ни је: до тич ни или до тич на не сме да 
бу де од ви ше ру жан,C су ви ше нео бра зо ван,C уоч-
љи во глуп,Cне кон тро ли са но са мо за љу бљен,Cпре-
те ра но до са дан,C не по пра вљи во не вешт у оба в-
ља њу ра до ва пред ка ме ром.CЈу че ра шње „зве зде“ 
из бе га ва ле су то по ко ра ва њем хлад но,Cвој нич ки 
дри ло ва ном мо де лу на сту па: да на шње „зве зде“ 
баш те не га тив не еле мен те ко ри сте као основ ни 
„имиџ“.C Па као што ра ни ји ус пон дво но шца 
пред објек ти вом бе ше вер ни од раз ње го вог реј-
тин га у очи ма пар ти је,C да на шња ка ри је ра нај-
че шће од ра жа ва реј тинг уну тар чар ши је.

„Пар тиј ски по до бан“ ТВ-из во ђач раз ли ку је 
се од „чар шиј ски по доб ног“ са мо ве шти јим скри-
ва њем ствар не не по доб но сти за тај по сао.C Јер,C
сре ћом по јед ног,Cне сре ћом по дру гог,Cзве зда је 
би ће (на ве ли ком и ма лом екра ну) снаб де ве но 
да ром при ро де ко јег ни је мо гу ће фал си фи ко ва-
ти,C још ма ње на до ме сти ти иде о ло шким,C ана-
том ским или ка квим дру гим „ван ме диј ским за-
слу га ма“.C Не маш ли „то“,C мо жеш ра ди ти шта 
год хо ћеш,Cмо жеш пред ка ме ром из и гра ва ти све-
зна ју ћег или пу за ти у про зир ној спа ва ћи ци,Cмо-
жеш са го вор ни ка исле ђи ва ти или се по ње му 
ва ља ти…Cуза луд.CЗве зда на пра ши на ни је пу дер 
што га по во љи на но сиш на би ће.

На ша ТВ је не кад гу та ла сво је зве зде: да нас,C
„зве зде“ гу та ју њу.CПр во бе ше стра шни је.CДру-
го би,Cда ни је ту жно,Cби ло сме шни је.

1495, 18. 8. 1993.
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Стам пе до на ших филм ских фе сти ва ла (Су бо-
ти ца,8 Хер цег-Но ви,8 Вр њач ка Ба ња,8 Ниш,8 а 
на став ци сле де) на ма лом екра ну пра те хро ни-
ке у ко ји ма би гле да ли ште тре ба ло да упо зна 
уче сни ке и от кри је (а) са др жај,8(б) вред но сти и 
(ц) сми сао сва ког та квог до га ђа ја.8Ле по – то ви-
ше што ТВ-хро ни ка на ов да шњем ме диј ском 
ата ру има ду гу и зна чај ну тра ди ци ју: као ин-
фор ма ци ја са ли ца ме ста,8но и као се лек ци ја ква-
ли те та,8 као кри тич ко про ми шља ње трај них 
умет нич ких до би та ка фе сти вал ске игре.

Та ко бе ше не коћ.8Да нас,8ТВ-хро ни ке ове вр сте 
ра де се као на ру че ни при ло зи „бли ста вој кул тур-
ној ствар но сти“,8ота ља ва ју их (као „ре дак циј ски 
за да так“ или „цу бок уз про вод“) љу ди без мно го 
ве зе с ТВ-но ви нар ством,8још ма ње с фил мом.

Сме ште не углав ном у про стор чић ка квог 
(као под ша тром) им про ви зо ва ног „сту ди ја“,8 те 
„ма ле се о ске при ред бе“ оби лу ју (а) из ја ва ма 
фил ма џи ја о са ми ма се би од но сно о свом фил-
му,8те (б) из ја ва ма јед них фил ма џи ја о дру ги ма,8
при сут ним та ко ђер ту,8 пред ка ме ром.8 Пр ва 
„те ма“ ре зул ти ра ду жим или кра ћим ла ви на ма 
са мо хва ле,8ис ти ца ња лич ног хе ро и зма и ко нач-
ног три јум фа у пра вље њу фил ма,8дру га про во-
ци ра још звуч ни је ме ђу соб не ди ви ни за ци је,8 па 
има те ути сак да гле да те до де лу „Оска ра“ и слу-
ша те Ко по лу,8Бран да или Ме рил Стрип ка ко го-
во ре о Спил бер гу,8Хек ма ну или Џу ли ји Ро бертс.8
Ста ра осо би на на ших фил ма џи ја,8огром на су је-
та без ве ћих по кри ћа,8уве ре ње да се вла сти тим 
тврд ња ма и ком пли мен ти ма „кла пе“ филм мо-
же учи ни ти бо љим и не до дир љи вим,8све то из-

би ја да нас у ко ли чи ни на за ми сли вој за прет-
ход на,8ма ка ко мрач на ки но-вре ме на.
Он да на гра де и глад за њи ма,8 про клет ство 

свих по ме ну тих фе сти ва ла.8На и ме,8у си ту а ци ји 
у ко јој на град них при ред би,8 па и на гра да на 
сва кој од њих,8 има ви ше но сни мље них де ла,8
то оти ма ње за од лич ја,8 та ма ни ја кал на че жња 
за тро фе јом,8 тај бес на оне ко ји су „бо ље про-
шли“ де лу је са свим у сти лу но во ком по но ва не 
„му зич ке“ крч ме у ко јој је кри те ри јум одав но 
за ме њен ло вом,8 укус лак том а вред ност ша ре-
ном ла жом.8 О нај ва жни јем,8 о хи ља ду не ре ши-
вих про бле ма ко је ва ља са вла да ти да да нас и 
ов де на ста не филм,8углав ном ни ре чи,8сем по-
вр шне кук ња ве.8 Ни ре чи о сла бо сти ма и гре-
шка ма ве ћи не тих фил мо ва.8Ла жни гла мур три-
јум фу је над су ро вом ки но-ствар но шћу.8 А то 
про кла мо ва ње оп штег ки но-ро до љуб ног за но-
са, за пра во уки да ње вред но сног кри те ри ју ма 
у ко рист сла вље ња све га са мо за то што је сни-
мље но,8за блу да је ко ја ће нас још ду го оп те ре-
ћи ва ти.8 Бр ка ње ве ли ких на по ра с ве ли ким ре-
зул та ти ма не ре ша ва ни шта: бор ба за на гра де 
ис ка зу је се та ко као про ду жа ва ње оп се не,8лич-
не и ко лек тив не.

Уз те ам би ци је,8све бр же на по вр ши ну из би-
ја ју и стра сти при ват них про ду це на та,8 све че-
шће у овај по сао уме ша них.8Од лу чив ши да сво-
је па ре не уло же у ће ваб џи ни це већ у фил ма џи-
је,8ти ве ли ки га зде и га зда ри це по на ша ју се као 
да је реч о ће вап чи ћи ма: са млео сам то ли ко ме-
са,8за то хо ћу то ли ко при зна ња и то ли ко на гра-
да.8Ја сно ко ша мар.

не гли жеа с оне стра не ика квог уку са,8пре тва ра-
ње вла сти тог „кор пу са“ у те згу с Пон те Ро са,8
це ре ка ње у сти лу при пи те „шми зле“,8 трач-бр-
бљан ци је без чвр шће је зич ке ар ти ку ла ци је.8Над 
го стом се ус по ста вља фи зич ка до ми на ци ја,8 од 
вер бал не тор ту ре бе да сто ћа ма до „гим на сти-
ке“ ра зних ступ ње ва (ва ља ње по го сту,8ве ра ње 
по до тич ном и слич но).

Пр ви „ме тод“ ву че по ре кло из ка сар не,8дру-
ги из крч ме.8О го сти ма не са зна је мо мно го: али 
нам се без па у зе су ге ри ше да су во ди те љи нај-
па мет ни ји и нај за ни мљи ви ји на све ту.8
Ни чег слич ног код Бу ли ћа,8 јер пред ка ме ру 

не из ла зи да ле чи фру стра ци је,8 не го да пру жи 
ме диј ску ру ку не ком од бли жњих.8 Не па ти од 
ком плек са не у глед но сти и за по ста вље но сти,8
сто га не ма по тре бу да се пра ви па мет ни јим и 
ва жни јим не го што је сте.8 Ње гов ме диј ски на-
ступ је ва љан за то што му је исти нит по ла зни 
људ ски став.8О ње го вим го сти ма са зна мо мно-

го,8јер су опу ште ни и сло бод ни у ис тра жи ва њу 
се бе са мих,8 без по ме ну те уло ге оп слу жи ва ња 
цен тра ле,8во ди тељ ске „зве зде“.8

Отуд још не што ва жно у ко му ни ка ци ји: кад 
осе ти мо да „објек ти“ пан дур ске и ман гуп ске 
ме то де „шми ра ју“ и пре тва ра ју се,8при хва та мо 
то као је дан од мо гу ћих об ли ка њи хо ве од-
бра не, од у пи ра ња трет ма ну ком су из ло же-
ни. Ка да се то де си Бу ли ће вим го сти ма, уоча-
ва мо њи хов,8 а не ње гов не до ста так: јер ако с 
њи ма ни си у ста њу по раз го ва ра ти отво ре но и 
при род но,8он да то,8про сто,8пред ка ме ра ма и не 
мо жеш.

Је ди ни од свих ко ји се про гла ша ва ју „са го-
вор ни ци ма“ („во ди тељ“ ви ше ни је до вољ но!) Ва-
ња Бу лић је сте баш то,8при ме ран ТВ-до ма ћин.8
Не ко ко не ми сли да је цен тар све та.8Чо век у чи-
јем све ту има ме ста и за дру ге љу де.

1496, 25. 8. 1993.


