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мљива је паралела између два
броја за којима се дуго трага
ло...Тојевеомазанимљиво,људи
кажу да су покушавали да дођу
до тих новина прилично дуго.
Наш истраживач Јосип Мија
нић је покушавао да их пронађе
у архиви у Будимпешти, али је
нашао само преводе са суђења
Светозару Марковићу, док ори
гинале није нашао. Затим има
мо ту случајност да се та вест
пренесе путем радија и да Тоша
Жикићсхватидаонзаправоима
теновинеубиблиотециидаихје
сачуваонаконштомуих јебрат
Петар Димитријевић, знајући да
су му Мађари за петама, донео
даихнегдесклониичувасвојом
главом. Петар Димитријевић је
изгубиоживотнанесвакидашњи
начин, готово последњег дана
рата. Сматра се да не постоји
ниједан лист у Европи који је
рађен са толико жртава. Свето
зар Марковић и Бранко Бајић и
Ђира Шовљански, који су били
под опсадомМађара, у подруму
штампарије, такође су одлучи
лидадајусвојеживотезаидеју.
Светозар их је према договору
усмртио,апослепокушаодауби
је и себе. Прича је јасна, свако
одњихјезнаоштарадиибиоје
уверендајетајлист,аиживоти
осталих сабораца, вредан њихо
вог живота. У том тренутку са
њимасубилеидвеженеМилица
МарковићиЉубицаШовљански
које су биле у другом стању, а
опет су дуго одолевали Мађа
рима. И да није било те њихове
борбе и жртве, слобода не би
уследила те године или је не би
билоуопште.
l Ко је су оста ле те ме ко ји

ма се ба ви те у еми си ји „При че 
дво гла вог ор ла”?
ОсталетемесуПауловалиста

којаговориоНемцуЕугенуПау
лукојијеуДругомсветскомрату
спасао100Срба,другајелегенда
илимитоскривеномблагупопа
МартинаујугоисточнојСрбијии
једно је прича о дешавањима на
РтањпланиниуДругомсветском
рату, као и о Крвавом лагеру 
стрељању Краљевчана у Другом
светскомрату.Тосамоставиоза
крај јер јеиличнапричабудући
да ми је ту стрељан прадеда по
комесамдобиоиме.
l Не ке при че нас ода бе ру...
 То сам сигуран јер ми се

десиломногопутадосададасам
кренуо за једном, а завршио на
другој причи и то под околно
стимакојенисамнисаммогаода
објасним. Која год путања била,
некако се увек моје приче вра
ћају на појединца и на ту личну
жртву, која је изнад сваке идео
логијеитонесмемозаборавити.

 Сне жа на Ми ла но вић

Ж иви своју идеју
је назив конкур
са СББ фонда
ције на коме је
победио пројекат

ДушанаМилетића,емисија„При
чедвоглавогорла”омањепозна
тим или обрађиваним детаљима
нашеисторије,апосебнопоједин
цимакојису„живелисвојуидеју”,
амноги, попутСветозараМарко
вићаТозе,комејепосвећенаједна
од пет епизода, дали и живот за
њу.Туидејукрозсвојпосаоживе
иДушанМилетићињеговеколе
ге „мускетари” сниматељи Дани
јел Тоадер и Лазар Вукадиновић,
као и монтажер Борис Шкрбић,
радећидокументарац„Причедво
главог орла” који ће се емитова
ти почетком следеће године на
једном од канала Јунајтед медија
мреже.
 Некако је целу екипу везала

та идеја да се бавимо докумен
тарноиграним серијалима јер је
много лакше људима дочарати
атмосферуиз15,16.или17.века
уколико имамо сценску рекон
струкцију догађаја уз нарацију и
архивскеснимкеидокументацију,
него што је то класична емисија
кадаставимотројицуиличетвори
цуисторичаракојибипричалина
тутему.Теформатерадогледамо
на Дискаверију и Хисторију због
чеганашнародвишезнаисторију
другихнацијанегосвоју.Сматрам
дамиимамојакобогатуисторију
и да имамо шта да прикажемо 
рекаојеДушанМилетић,којивећ
има искуство на успешном сери
јалу „Војводина на длану”, након
когајесасвојимколегамаосновао
продукцију „Афтермедија”, исти

чућидасумалаекипа,алидасва
коодњихрадипосаозатројицу.
l Ка ко сте се опре де ли ли за 

при чу о Све то за ру Мар ко ви ћу 
То зи и „Сло бод ној Вој во ди ни”, 
чи ји на след ник је и наш лист 
„Днев ник”. 
 Највредније приче које сам

радиобиле су заснованена теме
љима алтруизма, на личностима
којесубилеспремнедасеуздиг
ну изнад идеологије, да својом
жртвомпревазиђу све оношто је
билопослењихипрењихиувек
је била једна иста идеја  борба
заслободуиборбадасеочувата
основна цивилизацијска тековина
инекиосновниобликљудскостии
управозбогтогадолазимодопри
че о Светозару Марковићу Този.
Данассебацасенканасвеоношто
јебилоизаратаинасвекомуни
стичкетековине,алијаовојпричи
приступам апсолутно другачије
јер она сама по себи носи много
јачуидејуодидеологије.Тиљуди
су то доказали тимешто су били
спремнидазалисткојусуштам
палиикојисуиздавалиуилегали,
дајусвојживот.Првипуткадасам
прочитао ту причу пре једно пет
година у историјским списима,
већми се склапала слика у глави
ибиломијечуднодајениконије
урадиоутомформату.Додуше84.
годинесурађениинтервјуина ту
темууемисији„Војводинаубор
би” саМилицомМарковићи још
некимсведоциматихдешавања...
l Ко су би ли ва ши са го вор

ни ци?
Потрудиосамседапронађем

саговорникекојисудиректноуче
ствовалиу томе, а данас суживи
или су потомци тих хероја. Тако

смодосадаурадилиразговореса
Лазаром Ћурчићем који је први
дошаодотогброја,потомсЉубо
миром Вукмановићем, човеком
којими је пунопомогаона чита
вомсеријалу,јерјеусвојојкњизи
„Шумречју”имаоовупричукоју
једопуњаваосасвакимјубилејом
„Дневника”. Његов допринос је
немерљив... Нашао сам потомке

Ћире Шовљанског, који заправо
нијебиочланКомунистичкепар
тијевећсамосимпатизеричовек
којиједелиоистуидејуизнаода
ризикује животе своје породице
кадајепонудиоподрумсвојекуће
за илегалнуштампарију.Мислим
да је он и највише ризиковао јер
осталисубиливисокипредставни
ципартијеифункционери,аонто
нијебио.Усећањуњеговихпото
макакојиживеданасуКаћу,ато
суњегова снајка,МираШовљан
ски и унук ЉубишаШовљански,
којисуодоногаштоимјепренео
отац и бакаЉубицаШовљански,

испричали причу коју сам могао
даупоредимсазваничнимзаписи
ма.Тусусликовитиописимучења
крозкојесутиљудипрошли,али
исудбиненекихликованакојеје
бачена мрља током година. Увек
питање издаје ствара мистерију,
ко је био Јуда и зашто... Осим
њихсампричаоисасиномТоше
Жикићакојиједанасугледаннеу

рохирургикојимијеиспричаотај
другидеопричеоПетруДимитри
јевићукојијеспасаотајпрвиброј
„СлободнеВојводине”.
l Да ли је слу чај но то што не

ка при ча по но во ис пли ва у од
ре ђе ном пе ри о ду и на но во се 
от кри ва, по пут не ста лог листа 
„Сло бод на Вој во ди на” или ове 
ва ше еми си је?
 Интересантан је проналазак

тог првог и јединог броја који
се данас чува у Матици српској
и чињеници да се на исти начин
само још један лист нашао, први
број „Новина сербских”. Зани

У Реј кја вик ме, ни пре де се так го ди
на, а ни не дав но, ни су од ве ла ни 
по ља ла ве, ни вул ка ни ни гле че ри, 
ни ка кав „емо тив ни” исланд ски пеј
заж, ко ји је аме рич ким астро на у ти ма 

по слу жио као „при пре ма” за сле та ње на Ме сец, 
не го Ми лош Цр њан ски и Бјорк. Умет ност, ко ја 
се, да нас, чи ни се, пред на је здом ту ри ста, у 
исланд ској пре сто ни ци, све ви ше по вла чи на 
мар ги ну. 

Упр кос на по ри ма ста ро се де ла ца да одр же 
обра сце тра ди ци о на лог жи вље ња, за пре па сти
ло ме је ко ли ко се глав ни град Ислан да про
ме нио. Ко ли ко је гло ба ли за ци ја, и у ње му, 
по ка за ла свој ру жни лик. Исланд ска аутен тич
ност и умет нич ка кре а тив ност про те ра не су 
из нај фре квент ни јих град ских ули ца у ко ји ма 
је са да мно штво ту ри стич ких аген ци ја, па ки
стан ски, ки не ски, ра мен ре сто ра ни, пи це ри је и 
- ску по ћа. За про сеч ни срп ски бу џет, од ла зак у 
ре сто ран та мо је „не мо гу ћа ми си ја” иако се, од 
ка да су нам уки ну ли ви зе, и на кон што су омо гу
ћи ли ди рект не јеф ти не ле то ве, ре ла тив но ла ко 
у Реј кја вик сти же из Пе ште. 

За раз ли ку од ту ри ста ко ји су „за по се ли” 
град ски цен тар и по зна те ло ка ли те те, до ма ћи 
су из гле да, скри ве ни, у сво јим ку ћа ма, ко је, због 
ве ли ке по тра жње, по па пре ним це на ма из да ју 
ту ри сти ма јед на ко као и По ља ци ма, Шпан ци ма, 
Ки не зи ма на при вре ме ном ра ду на Ислан ду. 
Уме сто исланд ског, ен гле ски је зик се чу је на 
сва ком ко ра ку, у по је ди ним хо те ли ма и ка фи ћи
ма за по сле ни уоп ште не го во ре је зик са га ко ји 
је, ве ко ви ма уна зад, успе шно одо ле вао ту ђи ца
ма. Је ди но што ми се, од „но вог” до па ло, је сте 
ста кле на фа са да кон церт ног цен тра „Хар па”. 
А и она због игре све тло сти ко ју је ди зај ни рао 
дан скоисланд ски умет ник Ола фур Ели ја сон, 
чи ји се сту дио на ла зи у но во о тво ре ном цен тру 
за ви зу ел ну умет ност, у не ка да шњој фа бри ци 
за пре ра ду ри бе. 

Иако сам под све сно оче ки ва ла да је срет нем, 
ни ово га пу та ни сам ви де ла Бјорк, ко ја се у свој 
род ни град че сто вра ћа, а Реј кја вик ни је ве ли ки 
град и ни је би ло не мо гу ће сре сти је јер се на 
Ислан ду и да ље вла да ју по прин ци пу ега ли та
ри зма, ко лек тив је из над по је дин ца, па чла но ви 
вла де пе ва ју у ло кал ном хо ру или се ку па ју у 
град ском ба зе ну. Ина че, Бјорк Гуд мун сдо тир 
сви пам те по лич ном име ну. У це лом све ту, 
као и на Ислан ду, где је то пра ви ло. Уоста лом, 
њи хов те ле фон ски име ник је сло жен по абе

це ди лич них име на, а не пре зи ме на бу ду ћи да 
пре зи ме на озна ча ва ју име оца, у ре ђим слу ча
ји ма, мај ке.

Упр кос то ме што се, у ве зи са овом зе мљом, 
ре дов но ис ти че да је сто па кри ми на ла из у
зет но ни ска и ка ко су се ве што из ву кли из 
фи нан сиј ске кри зе, чи та ва про бле ма ти ка је 
да ле ко ком плек сни ја. Што сам, за хва љу ју ћи 
умет нич ком про јек ту због ко јег сам бо ра ви
ла у Реј кја ви ку, те при ви ле ги ји дру же ња са 
Ислан ђа ни ма, мо гла да на слу тим. Њи хо ва 
све до че ња о ру на ма, „Са ги о Еги лу”, ви ле ња
ци ма и па туљ ци ма, по мо гле су ми да пре ва
зи ђем пр во бит но раз о ча ра ње. Као и му зи ка 
„Мум”, „Си гур Рос” и Бјорк у „То на ру”, Му зеј 
са вре ме не умет но сти у лу ци, ча со ви кре а
тив ног пи са ња у град ској би бли о те ци, ба зе ни 
са тер мал ним из во ри ма на отво ре ном, по по
днев на ка фа у реј кја вич ким књи жа ра ма. Мо ји 
исланд ски по зна ни ци су ми по ка за ли да и 
да ље ин тен зив но ко му ни ци ра ју са оно стра
ним, ве ру ју у па туљ ке и „слу ша ју” не ви дљи ве 
љу де, жи во ти ње и ви ле ња ке и да су у ста њу 
да бу дућ ност иш чи та ју из ру на, ма да ће мно ги 
ре ћи да је то са мо сте ре о тип.

Они су ме убе ди ли да “мој” Реј кја вик од 
пре де се так го ди на и мо ја књи га о ње му ни су 
са мо плод мо је ма ште, по тре ба за Хи пер бо ре
јом. А да је у Реј кја ви ку, не ка да, за и ста би ло 
дру га чи је, по твр ди ла ми је и пе та књи га „Мо је 
бор бе” ко ју ћу, бу ду ћи да се не ко ли ко епи зо
да де ша ва и у Реј кја ви ку, по не ти на Исланд. 
У њи ма нор ве шки пи сац, Карл Уве Кна ус гор, 
ко ји је ујед но и аутор и про та го нист ро ма на, 
слу ша исланд ску му зи ку и пи ше, ин тен зив но 
из ла зи, дру жи се са умет ни ци ма, жи ви она ко 
ка ко све и са ма од ра ни је пам тим. С тим што 
ће Кна ус гор те, са да већ дав не 1992. го ди не, 
за раз ли ку од ме не, јед не но ћи, на жур ци, у 
ње ном ста ну у лу ци, упо зна ти Бјорк.

На кра ју, за пра во, ни са ма не знам шта да 
ми слим о том гра ду и о љу ди ма ко ји у ње му 
жи ве? Да ли се у не кој фу сно ти кри је су шти
на; не где из ме ђу гло ри фи ка ци је и раз о ча ра
ња, ми та и сте ре о ти па, из ме ђу, још ка ко је то 
Цр њан ски пи сао, ста ро рим ског ве ро ва ња да 
Хи пер бо реј ци пре би ва ју у веч ној зи ми, иза 
се вер ног, „бо ре ал ног ве тра” и ста ро грч ког 
ми та по ко јем та чу де сна, али и људ ска би ћа, 
жи ве оку па ни Сун цем, у не пре кид ној ра до сти 
и сре ћи? 

Љи ља на Ма ле тин Вој во дић

Тозинажртва
илиживети
својуидеју

ДУ ШАН МИ ЛЕ ТИЋ, АУТОР СЕ РИ ЈА ЛА 
„ПРИ ЧЕ ДВО ГЛА ВОГ ОР ЛА” О СРП СКОЈ ИСТО РИ ЈИ

Твкафе

Хиперборејци
илипатуљци?

ПУ ТО ПИС КЊИ ЖЕВ НИ ЦЕ 
ЉИ ЉА НЕ МА ЛЕ ТИН ВОЈВОДИЋ:  

РЕЈ КЈА ВИК
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