




Се ри ја Ви ше од игре опи су је зби ва ња у јед ној ср би јан ској ва ро-

ши ци у де це ни ји од 1931. до 1941. Са ста вље на је из три де ла и 

де вет епи зо да: 1931. је го ди на у ко јој бе сне те рор дик та ту ре и ве-

ли ка еко ном ска кри за; 1937. је го ди на пре по ро да на пред ног рад-

нич ког по кре та и су да ра про гре сив ног чо ве чан ства са фа ши змом, 

а 1941. је го ди на устан ка и ре во лу ци је. Се ри ја по ку ша ва да уо-

чи и за бе ле жи ре флек се ових исто риј ских зби ва ња у јед ној ма-

лој сре ди ни – из ми шље ном гра ди ћу у Ср би ји.

 ГРА ДИ НА, пр ва епи зо да (62 мин 23 с)

У пр вој епи зо ди упо зна је мо ме сто зби ва ња и ско ро све уче сни-

ке бу ду ћих до га ђа ја, њих ви ше од 50. Уз бу ђе ња у Гра ди ни по чи-

њу око утак ми це ме сних фуд бал ских ри ва ла „Рад нич ког“ и „Гра-

ђан ског“. Ко ји око сво јих бо ја оку пља ју и де ле Гра ди на ре. „Рад-

нич ки“ је тим за на тли ја, рад ни ка и ђа ка, а „Гра ђан ски“ тр го ва ца, 

чи нов ни ка и „ви ђе ни јег“ све та. Утак ми ца ни је, да кле, са мо про-

сто мо мач ко над ме та ње…

 „РАД НИЧ КИ“ – „ГРА ЂАН СКИ“, дру га епи зо да (56 мин 30 с)

Са зна је мо не што ви ше о по де ли Гра ди на ра на два та бо ра и о то-

ме да се иза де ко ра обич не фуд бал ске утак ми це кри је оштри ја и 

ва жни ја бор ба – из ме ђу по ли ци је, вла сти и моћ ни ка с јед не стра-

не, и оних ко ји су за про ме не, ре во лу ци ју и сло бо ду, с дру ге. Глав-

ног ју на ка, Да ни ла, хап си спе ци јал ни агент из Бе о гра да… У Гра-

ди ни се ства ра на пе та ат мос фе ра ко ја пре ти да се раз бук ти…

Во дич кроз епи зо де





 УТАК МИ ЦА, тре ћа епи зо да (50 мин 10 с)

У овој при чи опи су је се та не за бо рав на утак ми ца-бит ка у ко јој 

„Рад нич ки“ по бе ђу је, као и то ко ли ко мно го од је ка и ути ца ја има 

ова утак ми ца на суд би не мно гих ју на ка при че. Да ни ло по ста је 

ко му нист.

 ЈА КА ЉУ БАВ, че твр та епи зо да (53 мин 42 с)

Град сла ви по бе ду сво јих љу би ма ца, али та по бе да је ску па. Ви-

со ку це ну мо гу да пла те са мо они ко ји су спо соб ни за „ја ку љу-

бав“. Да ни ло и Ми ли ца су за њу спрем ни…

 БА БИ ЦА, пе та епи зо да (54 мин 14 с)

Го ди на 1937. Са зна је мо ка кве су се све про ме не зби ле у Гра ди-

ни за про те клих шест го ди на. Ско ро свим ју на ци ма се ри је до го-

ди ле су се ва жне и не из бе жне про ме не. Не ки су се обо га ти ли и 

оси ли ли, дру ги оси ро ма ши ли и рас ку ћи ли, а они мом ци из 1931. 

сад су већ зре ли љу ди спрем ни да од го ва ра ју за се бе и свој на-

род. Да ни ло је мај стор штам пар, ње го ва же на Ми ли ца – ба би ца. 

Мла ди ћи се оку пља ју око СКОЈ-а и Пар ти је, сад то ни су рет ки 

уса мље ни ци и очај ни ци, не го па мет ни, ор га ни зо ва ни и све сни 

љу ди. Они не при па да ју са мо овом гра ду не го це лом све ту.

 NO PA SA RAN!, ше ста епи зо да (53 мин 57 с)

Глав ни ју нак, Да ни ло, од ла зи у Шпа ни ју. У ре во лу ци ју и рат про-

тив фа ши зма. Па ро ла шпан ске ре пу бли ке – „No pa sa ran!“ до би ја 

свој ехо у да ле кој Гра ди ни.

 ШИ ПАК, сед ма епи зо да (48 мин 12 с)

Го ди на 1941. У епи зо ди су опи са ни до га ђа ји око 27. мар та у Гра-

ди ни и до ла зак оку па то ра ко га ће до че ка ти пр ко сан и не по ко рен 





– ши пак. Де о ба Гра ди на ра по ста је све ду бља, де о ба за по че та дав-

но ра ни је сад по ста је суд бин ска и исто риј ска. 27. март по ка зу је 

ко је ко. Да ни ло се вра тио из Шпа ни је да у од суд ним исто риј-

ским тре ну ци ма бу де са сво јим ти мом и сво јим Гра ди на ри ма.

 ПА РА СТО СИ, осма епи зо да (48 мин 12 с)

Пр ви дан оку па ци је. Гра ди на ри су де фи ни тив но по де ље ни. На 

јед ној стра ни су ко ла бо ра ци о ни сти и из дај ни ци, на дру гој – на род. 

На род пру жа от пор она кав ка кав уме и мо же. Гу ли вер, би о скоб-

џи ја јав но псу је Ге бел са, ра жа ло ва ни офи цир иза зи ва на дво бој 

не мач ког офи ци ра, а Пар ти ја спре ма љу де, оруж је и уста нак.

 ВИ ШЕ ОД ИГРЕ, де ве та епи зо да (51 мин 53 с)

У по след њој епи зо ди опи са но је пр во осло бо ђе ње Гра ди не, оно 

кра јем ле та 1941. го ди не. Док је ско ро це ла Евро па под фа ши-

стич ком оку па ци јом, у Ју го сла ви ји – уста нак и сло бо да! Да ни ло 

и ње го ви дру го ви – пар ти за ни у цр ве ним дре со ви ма „Рад нич ког“ 

по ла зе у бор бу, на глав ну утак ми цу чи ји ре зул тат тре ба да бу де 

– по бе да.

Из књи ге 
Водич кроз играну продукцију 
Телевизије Београд
Бе о град 1998.





ЕКИ ПА СЕ РИ ЈЕ

Сце на рио: Сло бо дан Сто ја но вић

Ре жи ја: Здрав ко Шо тра

Ка ме ра: Драгослав Ман чић

Му зи ка: Вој кан Бо ри са вље вић

Сце на: Бо ри слав Ње жић

Ко стим: Је ли са ве та Го бец ки

Мон та жа: Пе тар Аран ђе ло вић

Уред ник: Љу бо мир Ра ди че вић

Уло ге: Пе тар Бо жо вић, Љи ља на Дра гу ти но вић, Ни ко ла Си мић, Па-

вле Ву и сић, Зо ран Рад ми ло вић, Ни ко ла Ми лић, Ве ли мир Жи во-

тић, Жи ка Ми лен ко вић, Ми ћа То мић, Ве сна Ма ло хо џић, Слав ко 

Си мић, Сло бо дан Али гру дић, Љу би ца Ко вић, Сло бо дан Ђу рић, 

Во ји слав Бра јо вић, Дра го љуб Ми ло са вље вић Гу ла, Је ле на Жи гон, 

Ми ха и ло Ба та Па ска ље вић, Иван Бе кја рев, Властимир Ђуза 

Стојиљковић

Про из ве де но 1976

Филм 16 mm
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