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ДУГОМЕТРАЖНИ ФИЛМ О ИЗГРАДЊИ ПРУГЕ ВАЉЕВО - ЛОЗНИЦА

БЕОГРАД

Нови пролазни колосек

Ради потребе редовитог одвија-
ња теретног транзитног саобра-
ћаја ка Банату изграђен је нови 
колосек у станици Београд. Нови 
колосек пуштен је у саобраћај 
током новембра, тако да је тра-
са пруге која је ишла из станице 
Београд спољна поред Сајма са 
савске стране дефинитивно за-
творена. 
Комплетан теретни саобраћај 
пребачен је на нову трасу која 
пролази станицу Београд, кроз 
ново градилиште „Београд на 
води“ и даље око Калемегдана, 
станице Београд доњи град и Ду-
нав станице ка Панчеву. Теретни 
саобраћај ће се овом трасом од-
вијати све док се не буде изгра-
дила нова траса пруге ка Панчеву 
односно пруге која је планирана 
да се изгради преко моста на Ду-
наву код Винче. Ј.В.

Машиновођа, црнома-
њаст, слабашан човек 
стајао је испред мене. 

Иако насмејан, његово лице, 
руке пуне жуљева, исхабане 
ципеле, испрана сива, јакна 
нехајно пребачена преко  са-
вршено испеглане униформе, 
одавали су скромност и сву 
тежину, боље рећи, нема-
штину живота.

У вагону поред мене седео је 
дечак који ми је испричао да 
живи са деком, пастиром, у 
једном селу надомак Панчева, 
да је остао без родитеља још 
као беба и да су му људи запо-
слени на железници, с обзиром 
да сваког дана путује возом 
у школу, једини прави прија-
тељи. Стигавши до „пастир-
четове“ станице, од миља 
употребих овај израз јер име 
дечака, на жалост, нисам са-
знала, видела сам најдивнији 
призор и сигурно га никада 
нећу заборавити. Човек који је 
тог дана  управљао нашим во-
зом, пришао је мом саговорни-
ку, помиловао га по коси, док 
му је,  „као уз пут“ у руке ста-
вљао полу масним новинским 
папиром умотану можда још 
млаку штрудлу са маком. У 

закрпљени џеп окрачалих пан-
талона неприметно му је уба-
цио нешто новца, замоливши 
га да му донесе литру јутар-
њег козијег млека, када се на-
редног дана буду видели. При-
сност, топлину, нежност, 
разумевање које сам тог дана 
видела не могу описати речи-
ма јер их је пратио најискре-
нији и најчистији, готово нем 
однос двоје људи. Наставив-
ши путовање схватих да је 
машиновођа тог дана остао 

гладан јер је ручак поклонио, 
а новац намењен за вечеру, дао 
за млеко које му можда није ни 
било потребно. Међутим, он 
је све време звиждукао, певу-
шио и весело поздрављао пут-
нике на станицама. Осећам 
стид схватајући да је заправо 
већина људи, у које и ја спадам, 
опчињена сопственим потре-
бама, жељама, интересова-
њима, пркосима, инатом. Че-
сто смо, поред здравих очију, 
нажалост слепи.

Воз, сада већ изгубљен у да-
љини, на шинама иза себе тог 
дана исписао је поучну лекци-
ју. Ово путовање ми је пока-
зало да су речи понекад суви-
шне, а да само један поступак 
или стисак руке, исписује чи-
тав роман. Неко може има-
ти много, а да заправо нема 
ништа. Они који несебично 
поделе последњу корицу хлеба 
са неким, су бескрајно богати 
духом, пријатељством и ве-
ром.

Те вечери железничку ста-
ницу напустила сам зрелија, 
одлучнија, пуна воље да ис-
трајем у неговању вредности 
које животу дају смисао.

(Аутор текста и фотогра-
фије је тринаестогодишња 
Нађа Чикара, која је у кате-
горији „Фотографија са тек-
стом“ у групи младих између 
13 и 15 година, освојила Прву 
награду на конкурсу фотогра-
фија РЖД Интернешнл „Пу-
товање железницом:путеви, 
лица, хоризонти“. Текст и 
фотографија настали су на 
основу истините приче о де-
чаку којег су одхраниле и одне-
говале београдске и панчевач-
ке машиноводје)

У прилично испуњеној 
сали Центра за култу-
ру Ваљево 16. Децембар 

премијерно је приказан доку-
ментарац о изградњи пруге 
Ваљево - Лозница, којим су хро-
нолошки вешто екранизоване 
све градитељске недаће везане 
за овај пројекат у не тако давној 
прошлости Србије. Млада ау-
торка филма Ивана Павловић 
несумњиво је уложила огроман 
труд али и демонстрирала за-
видну креативност у продук-
цијском смислу што је за два-
десет осмогодишњу новинарку 
без нарочитог редакцијског ис-
куства у електронским медији-
ма заиста велики подвиг. 

Документарни филм „Сто 
година ишчекивања“ јесте не 
само вредно сведочанство о из-
градњи пруге Ваљево - Лозни-
ца већ и аутентичан синопсис 
о историји бивше Југославије 
и њеног народа. Ретроактивни 
преглед развоја железничке 
трасе на западу Србије, радови 
на самој прузи, догађаји који 
су их пратили, студије оправ-
даности, очекивања мештана, 
мишљења челних људи који су 
одлучивали о изградњи, судби-
на инвестиције у оквиру руског 
кредита – само су неке од тема 
зналачки обрађене у поменутом 
видео запису. Прича о овој пру-
зи почиње 1886. године када је 
фактички и покренута иници-

јатива за њену изградњу, да би 
потом била започињана четири 
пута али и сваки пут прекидана 
због ратних сукоба. Према ре-
чима наше младе колегинице 
којој је овај филмски деби уједно 
и мастер рад на ФПН у Београду, 
снимљене су укупно четири ре-
конструкције догађаја у ентери-
јеру Музеја Ваљево, партерном 
простору Вишег суда у граду на 
Колубари те овдашњем архиву 
са глумачком екипом и стати-
стима. Приликом интервјуиса-
ња двадесет и осам саговорника 
(историчара, новинара, еконо-
миста, бивших и садашњих по-
литичких функционера, број-
них мештана) коришћене су 
четири различите универзал-
не позадине као сценографија. 
Када се свему наведеном дода 
и ауторска музика, архивски 
материјал Архива Србије, Вој-
ног архива, Музеја железнице, 
Саобраћајног института ЦИП, 
Југословенске кинотеке, Цен-
тар филма, Филмских новости, 
Бете, РТС-а, односно новинских 
листова „Политика“, „Борба“ и 
„Напред“ јасно је зашто филм 
реално и није могао трајати кра-
ће од 64 минута!

О свом првенцу који са реди-
тељског аспекта изгледа баш 
као да га је лично потписао неки 
средовечни аутор телевизиј-
ских репортажа, Ивана каже:

- Идеју сам заправо добила 
радећи синопсис за актуелни 
догађај на предмету „нови-
нарске документарне форме у 
електронским медијима“. Тада 
се некако поклопило да тема 
изградње пруге Ваљево – Ло-
зница у контексту руског кре-
дита буде поново актуелизова-
на. Будући да је део новца са ове 
деонице убрзо преусмерен на 
трасу Стара Пазова – Нови Сад, 
био је то фантастичан моменат 
за покретање овакве приче. 
Како је синопсис за филм до-
бро оцењен, дефинитивно сам 
решила да то буде и мој завр-
шни рад на факултету. Пошто 
сам пореклом из ових крајева, 
тачније из Осечине, кренули 
смо одмах на посао. Истражи-
вање је трајало годину и по 
дана. Без мештана настање-
них уз замишљену трасу пру-
ге чије су изјаве и запажања 
апсолутно оригинални, рекла 
бих, чак и невероватни, филм 
не би био толико добар као што 

јесте, каже за наш лист Ивана 
Павловић и наглашава значај 
града Ваљева и општине Осе-
чина који су уз бројне спонзо-
ре и донаторе главни покро-
витељи филма.

Филм који је 
снимљен на 
т е р и т о -
рији Ре-
п у блике 
Србије и Ре-
публике Срп-
ске већ на-
редног дана 
(17. децем-
бар) при-
казан је у 
Народној 
би б л ио -
теци Осе-
чина, а 
п р о т е -
клог ви-
кенда и 
у новоо-
т вореном 
био с коп у  
у граду на 
Колубари. 
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