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Могу ли ја да додијелим новчану награду неком сиротишру, ако је то могуће? 
Да сам ја знао све ово што професор Делић говори, ја бих се давно почео бавити 

литературом. Дакле, шта је тајна умјетности? Вјероватно је тајна живота нешто што 
никада до краја не треба разоткрити. Постоји основно питање које је мене увијек 
занимало, шта се догодило, а шта није или што би Аристотел рекао: „Постоји 
емоционално дејство умјетности које је много јаче од догађаја које смо чули, па је тајна 
приповиједања на филму, у литератури, архитектури и у свим умјетностима, заправо, 
тајна личног доживљаја.“ Ми живимо у времену у коме је скоро баш све промијењено, 
гдје је заправо идеја о животу промијењена. Често, на почетку када су хтјели неки (а 
није их велики број) да ме дисквалификују говорили су: „Ма то је филмска 
литература“. Зато ми је драго што је професор овдје у образложењу, заправо, извео 
један мали доказ да су све умјетности данас на неки начин повезане и рекао бих, као и 
наше душе, сестре; да постоји једна тачка на којој се између мелодије у музици и рекао 
бих, структуре филма, архитектуре, постоји један лични доживљај који посебно дјело 
издваја од других. 

 Е, сад у том тражењу шта је било, а шта није било, ја ћу вам испричати једну 
причу да не бих био досадан и да вас не бих задржавао овдје, рећи ћу вам један мој 
доживљај послије којег сам ја схватио да могу и да пишем. Студирао сам у Прагу 
режију и као један од ових којег је професор из једне од тих шест прича споменуо, био 
сам, заправо, противник читања, протвник било којег формалног приступа животу. 
Међутим, десило се да сам имао тетку у Прагу и захваљујући покојном Шиби Крвавцу, 
који је такође Херцеговац, сам се тамо уписао. И то је почело врло, рекао бих, 
неуспјешно. Једанаесточлана комисија пред којом сам полагао усмени дио, један од 
тадашњих првих комуниста ме питао: „Да ли ви господине Кустурица мислите да има 
довољно социјализма у нашем животу?“ И пошто сам ја из ових крајева, пустио сам да 
протече пар секунди и рекао сам: „Господине, мислим да социјализма никад није 
довољно“. Он је то схватио врло озбиљно, и то је, уствари, била прва копча преко које 
сам се ја уписао на филмску академију. Све друго што сам тамо рекао о Фројду, а Шиба 
ме је водио на Јахорину и припремао ме као спортисту, тјерао ме да учим, да читам 
Андрића, све што ја нисам волио тада. И шта се десило? Деслио се да сам почео да 
студирам и да правим, морам да признам, у почетку јако лоше филмове. Али полако 
сам откривао шта је заправо режија. И та прича коју хоћу на брзину да испричам, она 
говори, заправо, најбоље о овом што је за мене увијек највећа тајна, шта је било, а шта 
није било, па шта све заједно чини умјетничко дјело. Ја сам се тада први пут и заљубио 
прије него што сам отишао и то врло озбиљно, па је мој одлазак био и помало трагичан. 
Међутим, како је школа кренула, навикавам се на наставу и патим. Како вријеме 
одмиче, и даље патим, али некако гурам то у заборав. Једног петка, а то је био дан кад 
смо ми у Праг добијали велике свјетске филмове, долази Амаркод и приказује се у два 
сата у пројекционој дворани у коју долазе сви учени Пражњани, сви они који су мало 
изван тог естаблираног комунистичког система. Ноћ прије него што треба да буде 
пројекција, долази један сарајевски шанер и каже ми: „Стари, она твоја пати за тобом, 
мислим да би било добро да се вратиш, само једном да дођеш и мислим да би то све 
било добро, најљепша је на свијету, а гре`ота је да је ови лешинари и ови керови 
развуку“. Ја кажем: „Знаш шта, морам да ти признам да је то за мене завршена прича и 
да се то мене не тиче, да је то давна прошлост“. Исричам му све оно што не осјећам, 
наравно. Оде он и ја се вратим на спавање у дом и мислим: „Боже, шта да радим сутра? 



Да ли да узмем карту и да преко Београда спичим у Сарајево или да одем да гледам 
пројекцију?“ Негдје увече, у дванаест је био воз, спакујем се брзо, излетим из собе, 
дођем на воз и путујем до Сарајева. Дођем у Сарајево, дођем у своју кафану у којој сам 
сједио, у којој сам претпоставио да ћу видјети ту жену. Сједим и чекам, пијем, ње нема. 
Прође неко вријеме, одем у неку сластичарну за коју сам чуо да она тамо одлази, ње 
нема. Појави се неки дечко за кога се причало да је она с њим излазила и сад смишљам 
тактику шта ћу му прво рећи прије него што га ошамарим. Појави се човјек, власник 
сластичарне који каже: „Мали јеси ли ти Кустурица?“ Ја кажем: „Јесам“. „Па“, каже „ ја 
сам с твојим оцем лежао у болници, како је он?“. „Па“, реко „пије помало, али, 
углавном је добро. А ви, како сте?“ „Па, добро сам“. „ Једете ли колаче?“ Каже: „Не 
једем баш превише.“ Дођем кући и кажем старом: „Био сам код Николе посластичара, 
поздравља те“. „Ух“, каже „он пуно једе колача, то није добро.“ Дође ноћ, нема жене 
због које сам дошао. Сутрадан, брже-боље се ухватим воза, вратим се у Праг и сад 
мислим: ево га, срећна околност, пројекција Амаркода продужен боравак копије за 
један дан. Сад кажем: сад ћу то да одгледам баш онако фино, макар кад нисам видио 
жену коју волим, да видим филм. Сједнем у први ред, пуна дворана интернационалних 
школа, одсвакле људи има, размиче се она завјеса, римини, неке жене тамо стеру веш, 
иде музика, кренула уводна шпица, онај лудак скаче, хвата оне маце, виче: „Ма прима 
вера“ и ја заспем. Будим се, иде одјавна шпица. Никад се горе у животу нисам осјећао. 
Али, никад горе! Пролази недјеља под осјећајем кривице, нема ко ми не замјера од ових 
мојих пријатеља: „Ти спаваш на пројекцији, какав је то начин?“. Прође неко вријеме, 
иде петак, зове нека Амела из Сарајева и каже: „Човјече, она је твоја на Јахорини, ако 
се појавиш само једном, све ће бити готово.“ Боравак копије се продужио, дакле, копија 
остаје још један петак. Између одласка у Сарајево и гледања великог Амаркода ја, 
уставри, сједам опет на воз, успут се у неком буагрском вагону ошугам. Дођем кући, 
мајка ме спаси, да ми неку помаду, нешто ми ишчисти, каже: „Она је на Јахорини.“ Ја 
на Јахорину, нас тројица узмемо од оца кола, попнемо се на горе, ње нема. Напијемо се 
тамо ко стоке, вратимо се у Сарајево, среде ми неки авион до Београда из авиона воз, 
Праг. Шетам Прагом да не заспем , зашто, јер је копија још увијек у Прагу и још увијек 
имам шансе да је видим, да видим један од највећих филмова икад снимљених. Чврсто 
одлучим да одгледам филм до краја, дођем у први ред, пуна дворана, размиче се она 
завјеса, пише тамо Амаркод, музика почиње да свира, уводна шпица иде, онај човјек 
ухвати ону мацу, окрену се, рече: „Ла прима вера“ и ја опет заспим. Никад ми горе у 
животу није било, колико су ме ови моји студенти са моје године критиковали: „Како је 
могуће? Па одакле ти стижеш? Како је могуће да филм највећег свјетског аутора не 
видиш?“ И наравно, некако под осјећањем кривице прође, међутим, шта се десило? 
Направим филм који је овдје споменут од Исидоре Герника, који добије награду и сад 
сви они ђаци који су уредно гледали те филмове га  гледају сад с подозрењем. Али, 
каква је ово прича? Она је добра зато што сам се ја вратио и љетовао на ------ и поново 
срео ту жену и та се идила поново успоставила. Враћамо се у Сарајево и почињемо 
поново да се забављамо. Каже она мени: „Знаш ли да долази Амаркод да игра у кину 
„Романија“. Ја кажем: „Амаркод?“ Сад она претпоставља ако си на сликарској 
академији да си покушао да сликаш човјека у природној величини. „Јеси ли гледао 
„Амаркод?“ „Уу“, ја кажем „па то може да се гледа сто пута.“ И да завршим причу, 
одемо ми да гледамо Амаркод, држимо се за руку, као у правом филму са хепи-ендом и 
послије тога, то постане моја жена. 

Шта је ту занимљиво ако се узме у обзир да је мање-више тога у овој причи 
измшишљено? Сад је то нешто што вас може да разочара, али ја ћу вам ипак, пошто је 
ово књижевно вече, рећи да ја јесам спавао на том филму три пута, а онда сам га гледао 
седам, али да заправо негледање тог филма нема нема никакве везе са љубавном 



причом, односно да је та љубавна прича текла потпуно другим током. Шта је, ја 
мислим, основна ствар у структуирању књижевног или филмског дјела? Заправо, 
тражење слојева који један уз други дјелују и који се укрштају и који помажу један 
другом да вуку ту главну причу, јер кад би рашчланили сад ову причу, ми би могли 
лако доћи до податка да је, заправо, та љубавна прича важнија у контексту од оног што 
се дешава младом студенту. Тако је и са причом, коју сте споменули, која је мени 
иззузетно драга зато што она има филмску драматургију која се зове „то ти је тако, па 
ти види“. То је прича о дјечаку који има оца који се држи за радијатор и сања о томе 
како је Сибир и како је док је у Сарајеву -32 и који држи увијек предавање, каква год 
метеоролошка прогноза изађе на радију и телевизији, он држи предавање о томе како је 
Русија угрожена јер су дошле климатске промјене и шта ће сад јадни Руси ако ови 
крену на њих тенковима, нема оне зиме да их спасе. А дјечак расте у драми између 
родитеља, мислим да је то заједничка црта оних који данас живе у Сарајву који то себи 
не признају, сви смо ми у социјалном смислу трпјели исту ствар. Отац никад није мајци 
пријављивао до краја плату, односно, сви смо ми дјеца, или барем већина нас, породица 
гдје је тај црни фонд постојао. Мало је ко успијевао да домашта да ће та плата 
завршити у његовом џепу и да ће он практично ту плату, а то је сад фикција, потрошити 
на прво пијанство, да опростите прво курвање и прву тучу. Према томе, слатки спој 
између онога што је било и што није је заправо једна лична авантура која једног учини 
сликарем, писем, односно, филмским редитељем, а другог не учини.  

Хвала вам много. 


