


Б У К Т И Њ А

KRAJINSKI KWI@EVNI KLUB
NEGOTIN 

2011.



Б У К Т И Њ А
Часопис за књижевност, уметност и културу

Број 29

Издавач
„Крајински књижевни клуб”  Неготин

Главни и одговорни уредник
Горан Вучковић

Редакција
Градимир Станисављевић

Томислав Милошевић
Божица Николић

Ратомир Милосављевић
Милорад Грбовић

Слађан Михајловић

Лектура и коректура
Љубиша Рајковић Кожељац

Компјутерска обрада
Горан Вучковић

Штампа
„Графика Првенац”

Неготин

Тираж
500 примерака

Неготин
2011.

ИСПРЕД И ИЗА КУЛИСА

	 Точак	напретка	цивилизације	увек	су	покретали	појединици	
са	 визијом,	 идејом,	 људи	 необичне	 упорности	 и	 преданости.	
Захваљујући	таквим	људима	све	новотарије,	проналасци,	открића,	
стизале	 су	 у	 малу	 Србију	 некада	 и	 пре	 него	 у	 неке	 друге,	 много	
богатије	 земље.	 На	 тај	 начин	 је	 и	 филм,	 та	 магија	 покретних	
слика,	 стигао	 готово	 истовремено	 са	 открићем	 и	 на	 наше	
просторе.	Браћа	Лимијер	 су	Србима	 свој	 проналазак	 приказали,	
а	дубоке	и	чврсте	корене	филму	и	филмској	уметности	на	нашим	
просторима	омогућили	су	људи	попут	Станоја	Нанића,	Михаила	
Михаиловића	и	многих	других,	од	тренутка	када	је	одржана	прва	
филмска	пројекција	па	све	до	данашњих	дана.	
	 Покретне	слике	браће	Лимијер	очарале	су	публику	и	изродиле	
у	 Србији	 многобројне	 генијалне	 глумце,	 продуценте,	 редитеље,	
историчаре	филма	и	остале	филмске	раднике,	од	којих	су	многи	и	у	
светској	кинематографији	позната	и	призната	имена.	У	току	ове	
велике	филмске	приче	ни	наша	Крајина	није	заостајала	за	Србијом	
и	светом.
	 Ова	 Буктиња,	 као	 времеплов,	 повешће	 нас	 у	шетњу	 дугу	
стотину	 година,	 и	 светлом	 старих	 кинопројетктора	 обасјати	
многе	 значајне	 личности	 седме	 уметности	 у	 Србији.	 Срећно	 и	
удобно	путовање	…

Уредник
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AЛЕКСАНДАР ЕРДЕЉАНОВИЋ

ПРВИХ ПОЛА ВЕКА СРПСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ 
1896-1945.

	 Почетак	филма	у	Срба	везан	је	за	прву	филмску	пројекцију	
на	Балкану,	одржану	у	Београду	у	кафани	‘’Златан	крст’’	25.	маја/6.	
јуна	1896.	године,	када	су	представници	компаније	браћа	Лимијер	
/Freres	Lumiere/,	Андре	Кар	/Andre	Carre/	и	Жил	Жирен	/Jules	Gi-
rin/	 из	 Лиона	 приказали	 познати	 “Први	 програм	 Лимијерових	
филмова.’’	 Непуних	 шест	 месеци	 касније,	 Кар	 поново	 долази	 у	
Србију,	где	уз	приказивачки	програм	снима	и	прве	домаће	филмове	
(Калемегданска	шетња,	Трамвајска	станица	на	Теразијама,	Излазак	
радника	из	фабрике	дувана,	Краљев	повратак	из	Софије	и	Прослава	
22.	фебруара),	који	се,	на	жалост,	данас	сви	воде	као	изгубљени.	
Додуше,	ово	није	било	прво	“филмовање’’	једног	Србина	у	светској	
кинематографији,	 јер	 је	 та	 част	 добијена	 још	 24.	 октобра	 1896.	
године.	 Наиме,	 тог	 дана	 су	 сниматељи	 браће	 Лимијер	 у	 филму	
Кортеж	на	венчању	принца	од	Напуља	/Cortega	au	Mariage	du	Prine	
de	 Naples/	 овековечили	 свадебену	 поворку	 будућег	 италијанског	
краља	 Виториа	 Емануела	 III	 и	 црногорске	 кнегињице	 Јелене,	
ћерке	књаза	Николе	Петровића.	У	кадру	у	којем	пролазе	кочије	са	
учесницима,	лепо	се	препознаје	књаз	Никола,	који	је	овим	уписан	
у	историју	филма	као	први	Србин	на	филмском	платну.	
	 Следећа	деценија,	до	политичке	смене	на	српском	престолу,	
када	 је	 у	 крвавом	 Мајском	 преврату	 династија	 Карађорђевић	
заменила	Обреновиће,	крцата	је	гостовањима	путујућих	биоскопа,	
углавном	 са	 територије	Аустро	Угарске	 и	Немачке.	 Зна	 се	 да	 су	
снимљени	 филм	 Венчање	 краља	 Александра	 I	 и	 Драге	 Машин,	
1900.	године,	као	и	филм	Србија 1903,	створен	непосредно	након	
промене	династије.	Најстарији	до	данас	сачувани	филм	о	Србији	
и	српском	народу	је	Крунисање краља Петра I у	Београду	1904,	
који	је	снимио	британски	сниматељ	Френк	Сторм	Мотершо	/Frank	
Storm	Motershow/	за	српског	почасног	конзула	у	Шефилду,	иначе	
организатора	снимања	Арнолда	Мјура	Вилсона	/Arnold	Muir	Wil-
son/.	Овај	историјски	необично	важан	документ,	осим	београдских	
сцена	снимљених	на	дан	крунисања	и	сутрашње	параде	на	Бањици,	
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показује	 и	 изглед	 других	 места	 која	 су	 два	 Енглеза	 посетила	
приликом	 боравка	 у	 српским	 земљама	 (манастири	 Жича	 и	
Студеница,	Краљево,	Нови	Пазар,	Цетиње,	Андријевица,	Шибеник	
и	Задар).
	 Прва	 снимања	 домаћих	 сниматеља	 датирају	 још	 од	
Анексионе	 кризе	 1908.	 године,	 када	 је	 биоскоп	 ‘’Гранд	 биоскоп	
Бен	Акиба’’	снимио	више	сцена	о	Београду	и	београдском	животу	
и	 наводно	 започео,	 за	шта	 за	 сада	нема	правих	 доказа,	 снимање	
играног	филма	Хаџи Лоја,	по	драми	Бранислава	Нушића.	Поред	
страних	 приказивача,	 средином	 првог	 десетлећа	 појављују	 се	
и	 домаћи,	 као	 Стојан	 Нанић,	 Бора	 Јелкић,	 Павле	 Тица,	 Иван	
Чарнојевић,	 а	 крајем	 1908.	 године,	 у	 свом	 ексклузивном	 хотелу	
“Париз’’,	 пословни	 човек	Светозар	Боторић	 оснива	 први	 српски	
стални	 биоскоп,	 под	 именом	 “Гранд	 биоскоп.’’	 Већ	 крајем	 прве	
деценије	двадесетог	века	у	Војводини	су	активни	Ернест	Бошњак	
у	 Сомбору	 и	 Александар	 Лифка	 у	 Суботици	 (иначе	 обојица	
власници	биоскопа),	који	снимају	значајне	документарне	и	игране	
материјале,	од	којих	су	неки	и	до	данас	сачувани.	
	 До	 I	 светског	 рата	 у	 Србији	 се	 устаљује	 континуирана			
филмска	 производња	 и	 настају	 четири	 предузећа	 која	 се	 баве	
како	 снимањем	филмова	 тако	 и	 дистрибуцијом	 и	 приказивачком	
делатношћу.	 Већ	 споменути	 Светозар	 Боторић,	 задивљен	 могу-
ћностима	нове	уметности	постаје	ексклузивни	представник	фирме	
Браћа	 Пате	 /Pathe	 Freres/	 за	 Србију	 и	 Бугарску.	 Он	 током	 лета	
1911.	 године	 ангажује	 Патеовог	 сниматеља	 мађарског	 порекла	
Луја	де	Берија,	који	заједно	са	славним	глумцем	и	редитељем	Срп-
ског	 Краљевског	 народног	 позоришта	 у	 Београду	 Чича	 Илијом	
Станојевићем	 кроз	 “Удружење	 за	 снимање	 српских	 народних	
филмова’’,	ствара	исте	године	прва	три	балканска	играна	филма,	
Улрих Цељски	 и	Владислав Хуњади,	Живот и дела бесмртног 
вожда Карађорђа	и	Циганска свадба или Бибија,	као	и	двадесетак	
документарних	филмова.	
	 Пошто	 се	 водила	 као	 изгубљена	 више	 од	 девет	 деценија,	
већина	Боторићевог	продуцентског	опуса	је	пронађена	у	лето	2003.	
године	у	Аустријском	филмском	архиву	у	Бечу	/Filmarchiv	Austria/.	
Одмах	након	њега,	кинематографији	су	приступили	браћа	Савић	
(Пера,	Божа	и	Светолик),	пословни	људи	и	власници	првог	наменски	
грађеног	 биоскопа	 у	 Србији,	 под	 називом	 “Модерни	 биоскоп’’.	
Осим	више	документарних	и	журналских	сторија	и	популарисања	
филмске	уметности	кроз	дневни	лист	“Мали	журнал’’,	који	је	био	
у	њиховом	власништву,	они	су	1912	године	снимили	прву	српску	

филмску	 драму,	 Јадна мајка,	 и	 основали	 прву	 српску	 филмску	
лабораторију,	 којом	 је	 руководио	 касније	 један	 од	 најцењенијих	
светских	сниматеља	Карл	Фројнд	/Karl	Freund/.	На	жалост,	ниједно	
парче	 неког	 њиховог	 филма	 није	 сачувано.	 Трећи	 продуцент	 по	
реду	у	Србији	је	био	индустријалац	и	власник	биоскопа	‘’Касина’’	
Ђорђе	Ђока	Богдановић.	
	 Уз	неколико	десетина	снимљених	документарних	материјала	
о	Београду	и	догађајима	у	њему,	Богдановић	је	посебно	заслужан	
што	 је	 за	 време	 II	 балканског	 и	 почетком	 I	 светског	 рата,	 са	
својим	сниматељима,	међу	којима	се	истицао	Рус	Самсон	Чернов,	
забележио	победоносни	пут	српске	војске	и	ослобођење	Старе	и	
Јужне	Србије.	Захваљујући	његовој	породици,	која	 је	деценијама	
брижљиво	 чувала	 и	 од	 разних	 окупатора	 скривала	 његове	 ма-
теријале,	 највећи	 део	 његовог	 фонда	 је	 сачуван	 и	 откупљен	 од	
стране	Југословенске	кинотеке.	Имена	браће	Цветковић,	власника	
биоскопа	 ‘’Коларац’’,	 четвртих	 по	 реду	 продуцената	 у	 Србији,	
само	су	се	повремено	појављивала	у	штампи,	па	за	њих	данас	није	
сигурно	да	ли	су	заиста	били	продуценти	својих	филмова	или	су	
само	приказивали	 туђа	 остварења.	Напокон,	 треба	 рећи	 да	 се	 уз	
Луја	де	Берија,	који	је	вероватно		снимао	за	све	српске	продуценте	
тога	 доба,	 за	 сниматеља	 оспособио	 и	 наш	 први	 оператер,	 врло	
талентовани	Славко	Јовановић.
	 За	време	I	светског	рата	многе	чувене	светске	филмске	куће,	
као	 што	 су	 Пате	 /Pathe/,	 Гомон	 /Gaumont/,	 Савоја	 филм	 /Savoia	
film/,	Топикал	Баџет	/Topical	Budget/	итд.,	су	преко	својих	храбрих	
сниматеља	(док	 је	то	било	могуће)	филмом	обавештавали	свет	о	
јуначкој	борби	малог	народа	против	вишеструко	јачег	поробљивача.	
За	 време	 рата,	 истакнути	 сниматељи	као	што	 су	Леонс	Шнајдер	
/Leons	 Schneider/,	 Доналд	 Томпсон/	 Donald	 Tomphson,	 /Аријел	
Варџес	/Ariel	Varges/,	Жан	Емар	/Јеан	Хемард/,	Умберто	Ромањоли	
/Umberto	 Romagnoli/	 и	 други,	 бележили	 су	 активности	 српског	
врха,	војске	и	народа,	почев	од	мобилизације,	одбране	Београда,	
боравка	у	Нишу,	одласка	на	Солунски	фронт	те	крвавих	борби	и	
ослобођења	отаџбине.	
	 За	нас	 је	нарочито	 значајан	и	рад	 савезничких	секција	на	
Солунском	фронту	1916-1918.	 године;	пре	свега	Француске,	која	
је	забележила	не	само	ратна	дејства	и	страдања	народа	већ	и	славе	
и	молитве,	 славља	и	 сахране,	 односно	живот	 једног	 народа	 који	
је	тада	био	на	ивици	провалије.	И	сниматељи	окупационих	сила	
аустро-угарске,	 немачке	 и	 бугарске	 војске,	 снимили	 су	 много	
филмске	траке	на	нашим	просторима,	али	већи	део	тога	 је	данас	



изгубљен.	Са	српске	стране,	 за	време	 I	 светског	рата	активни	су	
Драгиша	Стојадиновић,	будући	оснивач	Кинематографске	секције	
српске	војске	у	Солуну,	који	бележи	Одбрану	Београда	1915.	године,	
са	 изузетно	 значајним	 сценама	 срушеног	 железничког	 моста	 на	
Сави,	рушевинама	у	центру	града,	српских	бораца	у	рововима	итд.	
Љубиша	Валић,	пак,	забележио	je	дејства	Ужичке	војске	на	граници	
са	Босном.	Због	тешке	ситуације	у	којој	се	нашла	Србија,	све	до	
краја	1916.	године	објективи	наших	сниматеља	нису	радили,	када	
је	у	Солуну	формирана	Кинематографскса	секција	српске	војске,	
којом	 су	 управљали	 Драгиша	 Стојадиновић	 и	 касније	 Михаило	
Михаиловић,	звани	Мика	Африка.	
	 Захваљујући	њиховом	раду	и	ентузијазму,	сачувани	су	многи	
кадрови	о	раду	Врховне	команде	и	пробоју	Солунског	фронта,	а	и	
такви	капитални	материјали	као	што	су	пожар	Солуна	и	Солунски	
процес	Апису	и	друговима,	оба	из	1917.	године.	Изван	територије	
захваћене	 ратом,	 у	 питомој	 Војводини,	 прве	 филмске	 покушаје	
је	 учинио	млади	и	необично	 активни	Владимир	Тотовић.	Сам	 је	
режирао	два	играна	филма:	Спасилац	и	Детектив као лопов	из	
1915.	године,	а	затим	прешао	у	Беч,	где	је	наступао	као	глумац	у	
аустријским	филмовима,	да	би	убрзо	након	мобилизације	погинуо	
у	близини	Горице.
	 После	 I	 светског	 рата	 ситуација	 у	 новоствореној	 држави,	
Краљевини	СХС,	а	нарочито	на	српским	територијама,	била	је	вео-
ма	тешка,	због	интензивних	разарања	и	свеопштег	осиромашења,	
а	и	у	државној	управи	није	било	воље	ни	жеље	да	се	помогне	и	
оснажи	 домаћа	 филмска	 производња.	 Ипак,	 1922.	 године	 је	 при	
Министарству	 народног	 здравља	 основана	 Радионица	 за	 израду	
филмова,	у	којој	су	Милутин	Бата	Николић	и	Михаило	Михаиловић	
снимили	неколико	поучних,	данас	изгубљених	остварења	као	што	
су	Трагедија наше деце	из	1922.	године,	односно	Грех алкохола	и	
Доктор Токерама,	оба	из	1923.	године.	У	Београду	1924.	године,	
млади	уметници	и	љубитељи	филма	оснивају	Клуб	филмофила,	у	
којем	настаје	идеја	о	снимању	првог	“београдског	филма’’	Качаци 
у Топчидеру.	
	 Међутим,	 због	недостатка	новца	 снимање	ове	комедије	 је	
убрзо	прекинуто.	Са	стабилизацијом	прилика	у	 земљи	средином	
двадесетих,	у	Београду	ниче	низ	филмских	предузећа,	као	што	су	
“Новаковић	 филм’’,	 “Артистик	 филм’’,	 “Победа	 филм’’,	 “Освит	
филм’’	 итд.	 Међу	 филмским	 посленицима	 посебно	 се	 истиче	
Коста	 Новаковић,	 који	 је	 створио	 многе	 вредне	 документарне	
материјале,	као	што	су	Свечана посета Њ.В. краља Александра 
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I и Њ. В. краљице Марије Црној Гори и Далмацији из	 1925,	
односно	Прослава 550-годишњице битке на Косову	(који	је	остао	
недовршен),	 као	и	 више	бројева	 сопственог	Новаковић	журнала.	
Окушао	 се	 и	 на	 играном	 филму,	 па	 је	 после	 слабо	 прихваћене,	
кратке	 комедије	 Краљ чарлстона	 из	 1927.године	 снимио	 врло	
занимљиву	социјалну	драму	Грешница без греха	из	1930.	године.	
Јосип	Новак	се	током	двадесетих	преко	“Победе	филма’’	углавном	
бавио	снимањем	кратких	филмова-реклама,	као	што	је	симпатични	
Све ради осмеха	из	1926,	а	ширу	афирмацију	стиче	компилацијом	
аутентичних	 снимака	 Балкански рат	 из	 1928.	 године,	 затим	
играним	 филмом	 о	 рударском	 животу	 	Рударева срећа из	 1929.	
године,	 као	 и	 међународно	 награђиваним	 документарцем	
Симфонија воде	из	1931.	године.	Звук	је	већ	1930.	године	преплавио	
студија	и	биоскопе	на	Западу,	док	је	код	нас	још	увек	доминирао	
неми	филм.	Те	године	врло	амбициозни	Велики	свесловенски	слет	
сокола	снимали	су	најзначајнији	домаћи	сниматељи:	Јосип	Новак,	
Стеван	Мишковић	(Баја	Џора),	Миодраг	Мика	Ђорђевић,	Михајло	
Ал.	Поповић,	Антон	Хари	Смех...
	 Убрзо	затим	ствара	се	предузеће	“Југословенски	просветни	
филм”	 у	 Београду,	 које	 током	 тридесетих	 снима	 велики	 број	
туристичких	и	путописних	филмова	о	лепотама	Југославије.	Међу	
њима	 се	 посебно	 истичу:	Кроз земљу наших царева и краљева 
Станислава	Кракова	из	1931.	године,	Београд - престоница Кра-
љевине Југославије	Војина	Ђорђевића	из	1932.	године,	Лепа наша 
отаџбина	 Јосипа	 Новака	 из	 1932.	 године,	 Под југословенским 
небом	Миодрага	Мике	Ђорђевића	из	1934.	године	итд.	У	оквиру	
новоснованог	предузећа	“Адрија	Национал	филм’’,	повратници	из	
иностранства,	где	су	се	обучавали	за	рад	у	филмској	индустрији,	
Милутин	 Игњачевић	 и	 Ранко	 Јовановић	 снимају	 два	 солидна	 и	
интересантна,	 данас	 изгубљена,	 филма	 Кроз буру и огањ 1930.	
године	и	На капији Оријента	1932.	године.	Но,	најбољи	српски	
и	 југословенски	 филм	 у	 међуратном	 периоду,	Са вером у Бога,	
са	 темом	 трагедије	 српског	народа	 у	Великом	рату,	 који	и	 данас	
плени	својим	хуманистичким	карактером,	режирао	је	Михајло	Ал.	
Поповић,	у	оквиру	сопственог	МАП	филма	1932.	године.		
	 Крајем	 1931.	 године	 донет	 је	 Закон	 о	 уређењу	 промета	
филмова,	 који	 је	био	врло	повољан	по	домаће	произвођаче,	 због	
чега	је	дошло	до	знатног	пораста	филмске	производње,	али	он	је	
врло	брзо	под	притиском	иностраних	великих	компанија	измењен,	
па	 је	 убрзо	 домаћа	филмска	 производња	 доведена	 пред	 потпуно	
гашење.	Многа	предузећа	су	уништена,	а	неки	истакнути	филмски	



радници,	као	што	су,	на	пример,	Јосип	Новак	и	Стеван	Мишковић,	
одлазе	на	рад	у	иностранство.	Током	друге	половине	тридесетих,	
уз	“Југословенски	просветни	филм’’	једина	озбиљна	продуцентска	
кућа	је	“Артистик	филм’’	Андре	Глишића	и	Зарије	Ђокића,	која	1938.	
године	ствара	изврстан	спортски	филм	о	бициклистичкој	трци	кроз	
Србију,	Пут џинова,	а	у	сам	освит	рата,	поетски	документарно-
играни	конгломерат	Прича једног дана,	изразито	софистицираног	
режисера	Макса	Калмића.	Он	ће	убрзо	страдати	као	једна	од	првих	
жртава	нацистичког	терора	у	Београду.	
	 Ипак,	 најзначајније	 дело	 “Артистик	 филма”	 био	 је	 веро-
ватно	 до	 данас	 најбољи	 архивски	 филм	 о	 мученичком	 путу	
Србије	и	Срба	у	I	светском	рату,	Голгота Србије	из	1940.	године,	
који	 је	 кроз	 вешто	 изабран	 документарни	 материјал	 и	 суптилне	
међунатписе	 уобличио	 новинар	 и	 редитељ	Станислав	Краков.	У	
Војводини	 је	 током	 тридесетих	 многе	 документарне	 филмове	 с	
успехом	 производио	 ‘’Титан	 филм’’	 из	 Бечеја,	 власника	 Данила	
Јакшића.	 У	 другој	 половини	 тридесетих	 настају	 и	 први	 домаћи	
покушаји	снимања	у	боји,	од	стране	Владете	Лимића	и	Драгише	
Стојадиновића,	а	светски	популарне	филмске	звезде	су	“наше	горе	
лист’’	 Светислав	 Иван	 Петровић	 и	 Ита	 Рина,	 који	 често	 долазе	
у	 своју	 отаџбину.	 Изван	 Србије,	 од	 наших	 људи	 активни	 су	 у	
Босни	и	Херцеговини	Никола	Дракулић,	који	1937.	године	ствара	
кратки	 играни	 филм	Љубав у Сарајеву,	 са	 популарним	 певачем	
севдалинки	 Едом	Љубићем	 у	 главној	 улози,	 као	 и	 пасионирани	
скупљач	 етнографске	 баштине	 Шпиро	 Боцарић,	 који	 реализује	
више	 кратких	 документарних	 филмова	 о	 Бања	 Луци,	 Дервенти,	
Добоју	итд.	
	 Почетак	 Другог	 светског	 рата	 и	 напад	 на	 Југославију	
изазвали	су	тотални	крах	филмске	индустрије.	Многи	аматери,	а	
и	професионалне	куће	као	што	су	“Артистик	филм’’	и	“Новаковић	
филм’’,	снимали	су	пресудне	датуме	српске	историје,	као	што	су	
27.	март	и	6.	април	1941	године.	Неки	од	тих	материјала	су,	на	сву	
срећу,	 сачувани	 до	 наших	 дана.	 За	 време	 рата	 већина	филмских	
радника	није	радила,	а	неки	су	се	активирали	у	новом	државном	
апарату	као	Стеван	Мишковић,	Хари	Смех	и	Михаило	Ивањиков.	
Немачке	 окупационе	 власти	 су	 преузеле	 контролу	 над	 читавом	
кинематографијом,	 али	 у	 тим	 најтежим	 тренуцима	 у	 Београду	
је	 припреман	 први	 српски	 играни	 дугометражни	 звучни	 филм	
Невиност без заштите,	из	1943.	године	у	којем	је	носилац	главне	
улоге	 био	 прослављени	 предратни	 акробата	 Драгољуб	 Алексић,	
коме	је	у	техничкој	реализацији	филма	помогао	Стеван	Мишковић.	

1110

Иако	архаичан,	и	врло	наиван,	овај	филм	је	био	други	по	гледаности	
у	 Србији	 за	 време	 немачке	 окупације.	 Стеван	 Мишковић	 је	
учествовао	и	у	производњи	кратких	анимираних	журнала	Недељни	
преглед,	који	су	излазили	сваке	недеље	од	пролећа	1943.	до	лета	
1944.	године.		Ови	мало	познати	и	скрајнути	материјали,	изузетних				
цртачких	 квалитета	 и	 слабе	 анимације,	 имали	 су	 изразито	 анти-
бољшевички,	 антиплутократски	 и	 антисемитски	 садржај.	 Током	
1943.	године	Недићева	влада	је	кренула	и	са	излажењем	филмских	
новости	“Нова	Србија”,	у	којима	су	по	узору	на	популарни	УФА	
журнал,	 обрађивани	 политички	 догађаји	 и	 свакодневни	 живот	 у	
Србији.	 У	 ратним	 годинама	 није	 било	 континуираних	 снимања	
супарничких	антифашистичких	покрета	(Народноослободилачког	
покрета	 и	 Југословенске	 краљевске	 војске	 у	 отаџбини).	 Титове	
јединице	су	интензивно	бележене	на	филмској	траци	тек	од	1944.	
године	 и	 доласка	 америчких	 и	 британских	 сниматеља,	 који	 су	
снимали	на	Вису,	у	Далмацији	и	Црној	гори,	односно	совјетских	
војних	 сниматеља,	 који	 су	 са	 Црвеном	 армијом	 пратили	 све	
фронтове,	 од	 борби	 за	 ослобођење	 Београда	 1944.	 до	 завршних	
борби	за	ослобођење	Југославије	у	мају	1945.	године.	
	 Једини	значајнији	материјал	о	деловању	четника	за	време	II	
светског	рата,	снимљен	је	у	варошици	Бољевац	подно	планине	Ртањ	
у	лето	1944.	 године,	и	приказује	 кадрове	 америчких	пилота	који	
су	спасени	и	послати	у	Америку	од	стране	војника	југословенске	
Краљевске	 војске	 у	 отаџбини.	 У	 лето	 1944.	 године	 основана	 је	
Филмска	секција	Главног	штаба	НОВ	и	ПО	Србије,	чији	 је	први	
руководилац	 био	 Радош	 Новаковић,	 а	 која	 је	 убрзо	 прерасла	 у	
Филмску	 секцију	 Југославије	 и	 отпочела	 са	 производњом	 првих	
кинохроника	 (Филмских	 новости).	 Тада	 је	 отпочелао	 ново	
поглавље	у	развоју	кимематографије	свих	југословенских	народа,	
па	и	српског,	које	је	поставило	тотални	дисконтинуитет	у	односу	
на	пређашње	раздобље.
	 Кинематографија	у	Срба	1896-1945	је	патила	од	недовољне	
организованости,	полуаматеризма	и	вечног	сиромаштва,	борећи	се	
са	многобројним	тешкоћама,	 спутавана	од	државе	и	уништавана	
од	 непријатеља.	 Међутим,	 без	 обзира	 на	 сва	 потцењивања	 и	
неке	 периоде	 који	 су	 и	 до	 наших	 дана	 недовољно	 истражени,	
намеће	 се	 закључак	 да	 она	 у	 нашој	 филмској	 историји	 заузима	
значајније	место	него	што	је	то	досад	било	признавано.	Чини	се	да	
времена	правог	преиспитивања	и	новог,	објективнијег	оцењивања	
достигнутих	 филмских	 и	 естетских	 вредности	 у	 првих	 педесет	
година	“кинематографије	у	Срба’’	тек	долазе.
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ЈЕВРЕМ ДАМЊАНОВИЋ

ТИМОЧАНИ НИСУ ОДОЛЕЛИ ФИЛМСКОЈ МАГИЈИ

Браћа Огист и Луј Лимијер производили су у својој фабрици 
15 милиона фотографских плоча годишње, али проналазчки дух 
их је навео да побољшају кинематоскоп Томаса Алке Едисона, а 
затим и да патентирају своју верзију филмске камере и пројектора 
– кинематографа. Снимили су документарни филм „Излазак 
радника из фабрике“, 1895. године и приказали га у Паризу. Тај 
филм се сматра првенцем светске кинематографије.

Само пет месеци од пројекције филма браће Лимијер у 
париском „Гранд-кафеу“, и Београђани су имали јединствену 
прилику 24. и 25. маја и 5. и 6. јуна 1986. године да виде „оживљене 
слике“. Пројекције неколико филмова (те године браћа су снимила 
више од 40 филмова из свакодневног живота Француза) биле су у 
кафани „Златни крст“ на Теразијама. Кинопројектором су руковали 
сарадници Лимијерових – Андре Каре и Жил Жирен.

Следеће, 1987. године, браћа су разаслала своје сараднике 
по свету да приказују њихове филмове, којих је било све више, али 
и да снимају филсме журнале у тим земљама. Тако се у Београд 
опет вратио лионски фотограф Андре Каре са кинематографом 
и филмском  камером. Снимао је свакодневицу на Теразијама и 
Калемегдану, као и на још неким местима у српској престоници. 
Своје филмске записе приказао је заједно са донетим филмовима 
у гостионици „Хајдук Вељко“ у Кнез-Михаиловој улици, број 1. 
Са кинематографом Каре је гостовао у неколико српских градова, 
наплаћујући улазнице за пројекције по пола динара. 

Међу београдском публиком, одушевљеном „оживљеним 
сликама“, био је и мађионичар Стојан Нанић, рођен око 1880. 
године у Зајечару, коме није била непозната филмска техника. Он 
је на приредбама, уз мађионичарске вештине које је приказивао, 
користио и оптичке инструменте, камеру „обскуру“ и „латерну 
магику“, претече кинематографа. Одушевљен новом техником, 
Нанић је 1900. године купио кинопројектор „Лимијер“ и крајем те 
године приказивао је филмове у „Позоришној кафани“ у Београду и 

у још неким већим престоничким гостионицама. Интересовање за 
филмове је било тако велико да је Нанић запоставио мађионичарство 
и основао је „Нанићев биоскоп“, рекламирајући га као „први српски 
кинематограф“.

Са одобрењем Министарства народне привреде Краљевине 
Србије, „Нанићев биоскоп“ је гостовао и по србијанским варошима, 
у кафанама, на вашарима и у школама. Вероватно је приказивао 
филмове и у Зајечару, где му је живела фамилија, као и у неким 
другим варошима Тимочке крајине. Крајем 1903. године Нанић се 
тешко разболео, па се повукао у родни Зајечар, у којем је умро 7. 
јануара следеће године. 

У међувремену, још један Крајинац, Тодор Најдановић из 
Јасенице, посветио се кинематографији. По повратку из Америке, 
он је под своју „циркуску“ шатру, у којој је приказивао дивље 
животиње, увео 1901. године и кинематограф. За пројекције, струју 
де добијао уз помоћ парне машине. Под велики шатор могао је да 
прими 1500 гледалаца.

Американски колосеум биоскоп био је у Београду, али је 
Најдановић са кинопројектором гостаовао и у унутрашњости 
Србије. Године 1907. у Зајечару је приказао филм „Кавалерија 
рустикана“. А следеће, 29. априла, „држата је у дворани гимназије 
кинематографска представа за ученике“. Те, 1908. године, 
Најданвоић је гостовау и у Неготину. На репертоару су били 
кратки комични филмови Макса Линдера и Мориса Лемана и 
дугометражни филмови „Битка за Порт Артур“,  о животу Исуса 
Христа, и још неки.

„САД ЋЕ ДА СЕ ЉУБИДУ“

Три године касније, 1911. у Неготину је, у „Гранд-хотелу“ 
отворен први стални биоскоп. Заслуга за то пропада једном другом 
Јасеничанину, Драгиши М. Стојадиновићу, резервном официру, 
који је био свестрана личност. У борбама у Македонији, од 1905. 
до 1907. године, учествовао је као српски комита – четник. Био 
је новинар и писао је историјска дела, а посебну склоност имао 
је према фотографисању и снимању камером. О почецима рада 
кинематографа у Неготину, Стојадиновић пише:

„Први биоскоп у Неготину почео је да ради у ‘Гранд-хотелу’ 
1911. године. Тада се једна група официра Тринаестог пешадијског 
пука удружила и набавила апарат за пројекцију (мислим да је 
био немачки фабрикат).  Представе су текле са доста хумора и 



смеја, јер су филмови били са страним натписима, и због тога 
је неко од присутних морао гласно да узвикује (и коментарише, 
тј. преводи текст са страног језика), шта значе поједине сцене. 
Тај посао већином је обављао млади поручник Илија К. Панић, 
који је разумео немачки и француски језик. Када је Панић био 
на служби, замењивао га је неко из публике, и то је вредело да се 
слуша. Љубавне сцене најављивао би спикер узвиком: „Сад ће да 
се љубиду!“, „Врда, врда, лола!“, „Неће да се жени!“. Или: „Ова рђа 
матора лаже гу да гу воли! Хоће да здипи паре па да гу остави!“

У Неготину је у Владимир Петровић, сарач из Београда, 
окушао срећу са кинематографом. Он је приказивао филмове и сам 
их коментарисао у својој кафани „Булевар“. Пројекције су биле уз 
помоћ карбидне лампе. Једне вечери лампа је запалила филмску 
траку, пожар се пренео и на кафану, и то је био крај овог биоскопа 
у Неготину. Петровић, ипак, није одусато од живих слика, отворио 
је у Брзој Паланци кафану с биоскопом.

Прву киноапаратуру са електричним светлом у Неготину 
набавио је пре Првог светског рата Милан Цајић, власник „Гранд-
хотела“. Струју је добијао из генератора марке „Грал“.

Годину дана пре почетка Првог светског рада и Зајечар је 
добио први стални биоском, „Дрвену арену“. То је била полукружна 
грађевина од дасака, близу железничке станице.  Власник Лука 
Јовановић је уз киноапаратуру набавио и дизел-мотор за струју. 
Пред 300 гледалаца прво је приказан филм о убиству краља 
Александра Обреновића и краљице Драге.

А неготински резервни официр Драгиша М. Стојадиновић 
на известан начин је кумовао убиству аустрогарског принца 
Фердинанда. Он је, као првак Србије у гађању војничком пушком, 
заједно са комитским војводом Танкосићем, обучавао и Гаврила 
Приципа у гађању пиштољем, уочи атентата у Сарајеву. Принципови 
пуцњи  покренуће војну лавину која ће се сручити на Србију и 
почеће Први светски рат.

НЕЗНАНИ ЈУНАК – ТИМОЧАНИН?

Аустроугарска војска је 1915. године освојила Београд и 
напала браниоце на брду Торлак, међу којима је био и неготински 
официр Стојадиновић, у саставу Тринаестог пука. Он пише: „Када 
су Немци посели Торлак, главну снагу напада пренели су на долину 
уз Топчидерску реку, у правду Раковице, Кијева и Ресника... Авалу 
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су ставили под своју ураганску артиљеријску ватру из топова свих 
калибара. На тим положајима гинула је српска војска као и на 
Торлаку. Од 4400 бораца са којима је Тринаести пук посео Торлак 
и бранио Авалу, са Авале се повукао са једва 1200 бораца. Остало 
је изгинуло или рањено на овим положајима“.

Нападачи су избили на Авалу. Тамо су, на врху, нашли тело 
погинулог српског војника и, са свим стварима које је имао крај 
себе, сахранили га тако што су му испод главе ставили распрснуту 
гранату. На хумку су побили дрвени крст са натписом: „ Ein 
unbekannter serbischer Soldat”. По ослобођењу биће утврђено да 
је  реч о непозантом борцу и на том месту је подигнут скромни 
споменик. Тек 1934. године почела је градња маузолеја Незнаном 
јунаку, по пројекту Ивана Мештровића.

Према распреду трупа, тај незнани борац могао би да буде из 
Тимочке крајине, сматра Стојадиновић, и по свој прилици припадао 
је некој од јединица Тринаестог пука Првог позива. Сем војника 
овог пука, на Авали, у то време могли су се налазити и војници 
артиљеријски осматрачи и телефонисти. „Највећа вероватноћа 
је, ипак, да је Незнани јунак из тринаестог пука и према томе он 
би требало да је родом из Тимочке крајине или са Косова, пошто 
су војници из тих крајева служили војску у Неготину. Такав би 
закључак био правилан да је стање Тринаестог пука на Торлаку 
и Авали остало неизмењено од дана мобилизације и да пук није 
дотле већ дваред растуран и дваред поново формиран од новог 
људства“, пише Стојадиновић.1

РАТНИ ФИЛМСКИ РЕПОРТЕРИ

У току припрема за савенички пробој из Грчке и ослобођења 
Србије, генерал Петар Бојовић издао је 26. августа 1916. године 
наређење да се при Обавештајном одељењу оперативног дела 
Врховне команде формира фотографско-кинематографска и сли-
карска служба. Капетан Драгиша М. Стојадиновић, командир 
митраљеског одељења Тринаестог пешадијског пука „Хајдук-
Вељко“, дотадашњи шеф фотографске секције, послат је из Солуна 
као члан комисије у Рим да набави потребан материјал за рад. 
С њим је био и сликар Љубиша Валић, који је требало да купи 
прибор за сликаре и вајаре, али он је одмах по доласку у вечни 
град дезертирао у Швајцарску. Капетан Стојадиновић је набавио 

 1 Рукопис одељења Народне библиотеке Србије, Р-736
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све што је потребно. Кад се вратио у Солун, Врховна команда га је 
поставила за шефа све три секције.

За шефа секције за кинематографска снимања постављен 
је потпоручник Михаило Михаиловић, звани Мика Африка, који 
је рођен у Београду, а син је Јеленка, Тимочанина из Врбице, 
сеизмолога. За разлику од оца, њега је још као гимназијалца 
привлачило снимање филмова. Кад је мобилисан у Тимочку 
дивизију, дата му је камера „ Pathe Freres“, с којом је, на задовољство 
команде, начинио одличне снимке. Наставио је снимање активности 
војника Друге армије, па је 9. децембра 1916. године унапређен 
у чин поручника због „одличног успеха на снимању“ и доброг 
коришћења филмске траке (од 1540 метара тарке, искористио је 
1210).

И Стојадиновић је, као шеф свих секција, снимао и фото-
графским апаратом и кино-камером. „На крају ове (1917) године, 
Секција је имала прилично израђеног (снимљеног) материјала за 
израђивање и копирање, те сам био упућен у Рим да са поручником 
Миком Михаиловићем изазовем и ископирам кино-материјал, а 
уједно видимо како изгледају инсталације за израду кино-филмова, 
да би могли такве да израдимо у Солуну“, пише он.

Снимљене траке развијане су у римској филмској кући 
„Чинес“. Монтирано је неколико стотина метара траке и тај филм 
приказан италијанској публици у биоскопу на пијаци Термини.  А 
по повратку, виделу су га у Солуну српски и савезнички официри 
и војници. Кинопројектором је руковао Душан Михаиловић, 
електричар из Зајечара.

Мика Африка се у Риму упознао са тим шта је све неопходно 
за лабораторију за развијање филмова и купио потребан материјал, 
па је у Солуну, по повратку, инсталирао лабораторију. Али, судбина 
није дала дуг живот овој лабораторији: у граду је избио велики 
пожар баш у кварту где се она налазила. „Ватра је већ на 300 метара 
од наше куће. Она ће се запалити, и српска полиција и војно фото-
кино одељење, који ту станују, у журби спремају ствари“, записао 
је Арчибалд Рајс.

Михаило Михаиловић је успео да спасе неке готове фил-
мове пре него што је пожар прогутао лабораторију, а затим је узео 
камеру и снимио филм „Пожар у Солуну“. Наредних дана је у 
улици Игњатиа опремио нову лабораторију за развијање и монтажу 
филмова.

Кинематографска секција приказивала је своје филмове дуж 
линија солунског фронта, а пројекцијама су, сем српских војника, 

присуствовали и савезнички официри и војници. Филмове је 
гледао и регент Александар Карађорђевић и интересовао се за рад 
филмске секције.

Михаило је снимао српску и савезничку војску, а одлазио је 
и на ратне задатке, да из авиона сними распоред непријатељских 
трупа. А кад је почео пробој солунског фронта, са својом малом 
екипом снимао је напредовање српске војске и савезника, и 
ослобађање појединих насеља. Кад су ушли у Београд, Михаило 
је привремено сместио кинематографску секцију у очеву 
Сеизмолошку станицу на Ташмајдану. Касније ће Кинематографска 
секција бити пребачена у зграду Војно-географског института, код 
геодетског генерала Стевана Бошковића, пореклом из Зајечара. На 
челу секције и даље је остао Михаило, с тим што је унапређен у 
шефа Фотографског одељења Врховне команде, пошто је Драгиша 
Стојадновић отишао на другу дужност.

СНИМАЛИ ПОД БОМБАМА

У ослобођеној земљи отварају се стари или ничу нови 
биоскопи. Неготинци током рата нису имали филмске пројекције, а 
ни Зајечарци, јер су бугарски окупатори порушили „Дрвену арену“ 
и однели киноапаратуру. По ослобођењу, 1918. године неготински 
„Гранд-хотел“ је обновио филмске представе. Јовичићи су 1930. 
године сазидали зграду за стални биоскоп „Победа“, али су и даље 
приказивали филмове у хотелу. Први тонски филмови приказани 
су 1931. године.

Зајечар је 1919. године добио биоскоп „Слобода“, а 
пројекције субиле и у хотелима „Задруга“ и „Српски краљ“. 
Зајечарски трговац Чедомир Јанковић је приказивао филмове у 
кафанама све до 1925. године, када је изградио биоскоп, по угледу 
на бечке, са кино-двораном, галеријом и ложама. На отвореној 
биоскопској тераси приказивани су филмови током лета. Нова 
апаратура „errneman“ имала је грамофон као додатни уређај, тако 
да је паралелно с филмском траком текао тонски запис. Званичну 
дозволу за рад биоскоп „Тимок“ је добио од Министарства трговине 
и индрустрије 1927. године.

Од двадесетих година ХХ века, у мирнодопском периоду, 
у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, а потом у Краљевини 
Југославији, ничу клубови синеаста, штампају се часописи који 
се баве филмом, и снимају се филмови. Снимљени су „Кроз буру 
и огањ“ и „На капији Оријента“ Игњачевића, „С вером у Бога“ 



Михаила Поповића, „Косовски бој“ Косте Новаковића и други. 
Сниматељи Јосип Новак из Београда и Октавијан Милетић из 
Загреба добили су интернационалне награде. Године 1931. донет 
је и Закон о филму. 

Мада су неки синеасти тежили да остваре идеју о 
југословенском филму, због антагонизама између Београда, с једне, 
и Загреба и Љубљане, с друге стране, развијале су се националне 
кинематографије. Када је покушана сарадња између Михаила 
Михаиловића, односно Мике Африке из Београда, и Јосипа Хале 
из Загреба, умешала се „политика и жеља да се документарни 
материјали бесомуично користе у политичке сврхе и националну 
пропаганду.2 Наводно због очувања југословенства, цензура је 
повукла дозволу за приказивање филма „Голгота Србије“ 

Драгиша М. Стојадиновић снимио је у рату и миру неколико 
хиљада фотографија и 120 документарних филмова, међу којима и 
наш први филм у боји „Сахрана краља Александра Карађорђевића 
у Београду“, 1934. године. 

Михаила Михаиловића, који је предано снимао у миру, није 
збунило мучко бомбардовање Београда 6. априла 1941. године 
од стране Немаца: он је одмах разаслао сараднике фотографе да 
снимају разарање престонице и жртве, а сам се прихватио камере. 
Убрзо је, према војном распореду, отишао с војском до Пала. Тамо 
га је затекла капитулација. Из Београда је приликом повлачења 
понет и фотографски и филмски материјал и закопан код Уба, 
одакле ће касније бити извађен и предат Војном музеју у Београду. 
По капитулацији, Михаило се вратио у Београд, где га је болест 
оборила у постељу и није више устао.

За разлику од Загреба, где је самопрокламована Независна 
држава Хрватска стимулисала сликопис, користећи га у пропа-
гандне сврхе и дозвољавајући снимање и филмова као што је онај о 
композитору Лисинском, Београд је кажњен због 27. марта и устанка 
против Немаца. Србија је распарчана, а о свему је одлучивала 
канцеларија немачког војног заповедника, па и  о снимању филмова 
и дистрибуцији, која је поверена искључиво „Тесла-филму“. Тек 
1943. године дозвољено је српском Министарству просвете и вера да 
обавља надзор над филмовима и биоскопима. Али то је било могуће 
само у границама договореног. Немачке власти су препоручивале 
српском Министарству да не планира сопствену продукцију јер 
ће то радити УФА магазин. Тако су само појединци могли да се 

 2 Повратак у будућност, стр. 18-19
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баве снимањем филмова, уколико сакупе новац и нађу начин да у 
иностранству купе филмску траку. Немачка команда је одобравала 
сваки подухват у којем ће до изражаја доћи њена пропаганда, макар 
се и фалсификовало стање на терену, као снимање неутралних 
филмова у односу на политику. Србовање је једино било дозвољено 
у називима биоскопа, па су интернационални називи, као што су 
„Колосеум“, „Унион“, или „Рекс“, преименовани у „Скадарлија“, 
„Косово“, „Двор“ и друга српска имена.

АЛЕКСИЋ КАО ДИВ-ЈУНАК

Српска публика је жељно очекивала свог филмског јунака, 
који ће својом снагом и вештином надмашити стране и омогућити 
јој да се, упркос свим понижењима којима су грађани изложени 
под окупацијом, осећају поносним. Он је коначно стигао у виду 
акробате Драгољуба Алексића, који је снимке са својих представа 
и репортажа „Артистик-филма“ повезао у филм под називом 
„Краљ ваздуха“. Пониженим сународницима представио се као 
најјачи човек, који све може: и да савија гвоздене шине, и да снагом 
мишица зауставља аутомобиле, и да као ђуле лети из топа и да хода 
по челичној сајли разапетој високо изнад улице, и да лебди држећи 
се зубима за устохват. Срби су добили јунака с којим су могли да се 
поносе макар у машти, да се поистовећују.

Алексић је рођен у Вини код Књажевца 1910. године и 
мада је био кржљаво и слабашно дете, запослио се у руднику угља 
„Добра срећа“ да би за себе и болесну мајку зарадио за храну. Али 
није имао ни снаге ни среће: руке су му биле преслабе да задрже 
вагонет на шинама и он му је сломио обе ноге. Утеху за јадан живот 
потражио је у мрачној биоскопској сали. И баш тамо му је филм 
„Роналдо Роналдини“, са Лучијаном Албертинијем у главној улози, 
просветлио пут. Одушевиле су га Лучијанове акробације, био је 
задивљен шта све човек може да уради. А што не би и он?! Вежбао 
је да ојача, прво на тлу, а затим на гвозденој штангли подигнутој 
на висини од једног метра. Кости на ногама су му зацелиле, па је 
у ковачкој радњи, где је радио као шегрт, толико ојачао да је могао 
рукама да савије гвоздене полуге, без загревања. Увежбао је и неке 
акробатске тачке.

Из Вине, где су му се подсмевали, одлази у Београд и 
немачком циркусу нуди своје акробатске вештине. Примили би 
га, али он нема пасош. Онда је угледао спасоносни плакат испред 
биоскопа: тражи се акробата, да забавља публику пре пројекције. 
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Имао је среће: гледао га је новинар „Илустрованог листа“ и о томе 
објавио: „Млади јунак из Књажевца, који је стар 16 година, а савија 
гвожђе као некадашњи шампион света Брајбарт“.

Алексић је мислио да му предстоји каријера проворазредног 
акробате, али то му је помутио Славко Барта, који је у лето 1928. 
године гостовао на игралишту БСК и представљен је као један 
од најјачих људи на свету. Одлучио је да својим мишицама 
премаши подвиг госта и у присуству новинара „Политике“ успео 
је  у Поенкаровој улици (данас Македонској) да задржи четири 
аутомобила.

Постао је миљеник новинара. Себи је поставио задатак да у 
свему мора да буде најбољи, да надмаши све акробате који крстаре 
његовом земљом. Пошао  је на турнеју са чешким циркусом, а 
кад је видео да га искоришћавају, вратио се у Београд и у згради 
„Политике“ показао како зубима кида ланац. Потом је издржао 
на улици да га прегази аутомобил тежак преко тону и по. Онда је 
разапео сајлу високо над улицом, ставио на њу две алке и држећи 
се за њих клизио је с једне странице улице на другу, док је у зубима 
држао каишеве о које су обешена два бурета с водом, укупне тежине 
150 килограма.

Драгољуб Алексић, држи се зубима испод авиона 
у лету изнад Београда

Смислио је да се, док лети авионом, спусти низ морнарске 
лествице и на крају ухвати зубима за кожну лоптицу, и тако лебди 
у ваздуху. Власти му нису дозволиле да изведе ову рискантну 
акробацију. Зато је априла 1930. године отишао у Сарајево да 
покаже на разапетој жици имеђу две зграде код хотела „Европа“ да 
може да виси држећи се зубима. Проба је успела пред задивљеним 
посматарчима. Али, у току представе пукла је челична сајла и 
Алексић је пао са 15 метара висине. Зачули су се крицу у публици, 
гледаоци су мислили да је погинуо. Али, акробата је устао. У 
болници су констатовали да су му прсла три пршљена. Ипак је 
наставио турнеју у Суботици, где је све успешно   извео. Кад није 
наступао, носио је метални мидер да би му „кичма брже зарасла“.

За Београђане, Алексић је смислио тачку: уместо буради, 
држао је девојку за појас. Ову „продукцију“ извео је на тркалишту. 
Грађани су са страхом, али и дивљењем, посматрали како девојка на 
18 метара висине „плива“ у ваздуху док је Алексић држи зубима.

Гостовање у Сплиту се, замало, завршило трагично. Док је 
Алексић држао буре у зубима, сајла је пукла и он је са 20 метара 
висине пао на плочник. Поломио је обе ноге. После хируршке 
интервенције оне су биле краће за 4,5 сантиметара. Али, снагом 
чудесне воље, опет је стао на њих и наставио са вратоломијама. 
„Словеначко јутро“ писало је јула 1934. године: „Краљ зрака над 
Љубљаном“.

Следеће године, Алексић је припремио још опаснију 
„продукцију“: стуб смрти. На стуб је поставио метални точак, а 
на њега мотку да би на врху возио „велосипед“. После је начинио 
нови изазов смрти. Високо изнад земље, увезан ланцима, сместио 
се у кавез. Потом је упаљен штапин који, кад догори, изазива 
експлозију и кавез пада на тле.  Алексић успева да се ослободи 
ланаца и искочи из кавеза пре него што овај падне. Начинио је, 
потом, још једну атракцију: конструисао је „дебелу Берту“, велики 
топ из кога се катапултирао у мрежу удаљену 15 метара. За ову 
„тачку“ приволео је и неке посматраче, гарантујући им да неће 
страдати.

Алексић је стекао велику популарност, па је од филмских 
трака, снимљених током једне деценије, склопио филм „Краљ 
ваздуха“. Публика је пунила биоскопе да види најјачег и 
највештијег Србина. Охрабрен, Алексић је ратне 1942. године 
са Аном Милосављевић снимио играни филим „Невиност без 
заштите“, у којем је и сценариста, редитељ, глумац, и мотажер 
траке. Филм је приказан премијерно средином фебруара 1943. 



године у биоскпу „Таково“ на Теразијама. Уз виђеније грађане, 
присуствовали су и представници власти, међу којима су били и 
из Министарсва просвете и вера. За релативно кратко време филм 
је видело 80000 грађана, готово сваки трећи становник Београда. 
Гестапоу је сметала музичка тема филма „Зашто ћутиш Србине“, 
па су Немци  привели Алексића, али су га ипак пустили на слободу. 
Филм је доживео велики успех и у Нишу, где су се чули повици: 
„Живела српска реч на филму, живела Србија.“

СИНЕАСТИ ПРОТИВ ЈЕДНОУМЉА

У ослобођеној земљи, комунистичка власт је, имајући у 
виду важност филма за усмеравање маса у идеолошком погледу, 
формирала институције које ће се бавити снимањем, а биоскопи су 
одузети од приватника и национализовани. Филмски ствараоци у 
току рата, сем сниматеља који су били потребни новим властима, 
подвргнути су преиспитивању, па су неки ухапшени под оптужбом 
да су сарађивали са окупатором и домаћим издајницима или им је, 
због тога, онемогућено да се баве филмом. И Драгољуб Алексић 
је осумњичен за сарадњу са окупатором, али како за то није било 
доказа, пуштен је на слободу.

Алексић се више није бавио филмом, али је за филмске 
журнале сниман док је летео држећи се зубима за кожни испуст 
на лествицама авиона, јер је у руци носио југословенску засатву. 
Гостовао је и у иностранству. На аеромитингу у Ливерпулу 1956. 
године умало није настрадао. Због лошег времена, пре његовог 
полетања погинуо је Француз Лео Валентин, звани Човек птица. 
А кад је Алексић током лета сишао низ лествице, сајла која их је 
држала закачила је ручицом за довод бензина и мотор је престао да 
ради. Пилот Мирослав Шток могао је да безбедно да се спусти с 
авионом, али би у том случају страдао Алексић. Уз ризик, пилот се 
извукао из седишта, пресамитио се са стране и успео да ослободи 
ручицу. Алексић је извео своју „продукцију“, и тек кад су слетели 
чуо је причу пилота о драматичним тренуцима.

Однос комунистичких власти према документарном филм-
ском материјалу, насталом пре Првог светског рата, за време  тог 
рата, у међуратном периоду и за време Другог светског рата, био 
је селективан: део је склоњен као идеолошки неподобан, а остали 
је приказиван у ретким приликама или је коришћен монтирањем у 
нове филмове, који су носили другачије поруке. Немарност према 
драгоценим документарним филмовима, која се испољавала и 
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између два светска рата, наставила се у комунистичкој Југославији. 
Тако су, рецимо, неки филмови Михаила Михаиловића послати за 
приказивање у Француској, Енглеској, САД и СССР и никад нису 
враћени. Срећом, у Југословенској кинотеци су сачувани неки 
филмови: „Српске чете“, „Српска војска се искрцава у Солуну“, 
„Пробој Солунског фронта“, „Бојно поље код Кајмакчалана“, 
„Заузеће Битоља“, и „Ослобођење Београда“.

Кад је реч о играним филмовима, тематика о Народно-
ослободилачккој борби није напуштена, али су новији филмови 
говорили свежим филмским језиком. Синеасти су, да би избегли 
прављење идеолошких филмова, све чешће екранизовали домаћа 
књижевна дела или су се бавили темама из свакодневног живота.

Прекретницу у српској, па и у југословенској кинемато-
графији начино је Александар Петровић филмом „Скупљачи 
перја“, у коме је артикулисао своја естетска начела. „Филм је 
рађен модерним филмским језиком, с изузетним ауторским сензи-
билитетом, снажном и отвореном метафоричношћу, у богатим 
сликама, живом ритму, необично снажним сукобом страсти, велике 
унутрашње убедљивости, пуне аутентичности и документарнсти, 
доста суровости, али и нежности“3 па је, с разлогом, доживео 
интернационални успех. Петровићу су се те 1967. године при-
дружили Анте Бабаја, Живојин Павловић, Пуриша Ђорђевић, 
Ватрослав Мимица, Душан Макавејев, Бата Ченгић и Ђорђе 
Кадијевић, као значајни протагонисти ауторског филма.

И поред идеолошког оспоравања појединих аутора, међу 
којима су Павловић и Макавејев, нови филмови су разбијали 
бирократску баријеру и показивали друштвене и људске 
противречности. У филму „Човек није тица“, снимљен у Бору, 
Макавејев је демонстрирао „реквијем идеологији којој је време 
пролазило, епитаф социалистичком реализму и на уметнички 
веродостојан начин указивао шта је од комунистичких идеала, 
радничких ритуала, ударничких медаља и ордења остало у 
самој реалности.4 Искористио је Макавејев и дилетантски вилм 
Драгољуба Алексића, „Невиност без затшите“ како и снимке 
из журнала, и снимио је изјаве протагониста, па је измонтирао 
филмско дело којим је исказао свој поглед на прошлост кроз 
политичку гротеску.

 3 Повратак у будућност, стр. 73
 4 Исто, стр. 84



ПАВЛОВИЋ РАЗБИЈА ИЛУЗИЈЕ

За разлику од Макавејева, који је отишао у иностранство 
да би на миру одапињао стреле против комунистичког режима, 
књижевник и синеаста Живојин Павловић остао је у земљи и, не 
мењајући своја гледишта супростављао се једноумњу и  моћницима  
у власти и  изградио успешну каријеру. Режирао  је  16  филмова. 
Велику златну  арену на Југословенском фестивалу у Пули добили  
су његови   филмови  „Кад будем мртрав и  бео“, „Црвено класје”   и  
“Задах тела“, а  он Златну арену за режију ова три филма, као  и за   
“Бајку”.  Добио   је  Златну арену  и  за  сценарио филма   „Задах тела“. 
За „Буђење пацова“ добио  је  Сребрног медведа на престижном 
међународном фестивалу у Берлину, а тај филм проглашен је за 
најбољи на међународној смотри у Карловим Варима. „Заседа“ му 
је донела у Венецији плакету „Златни лав“. И још прегршт награда 
засуло га је на разним међународним фестивалима. 

Павловић је стицајем околности, јер се његов отац стално 
селио по потреби службе, рођен у Шапцу, али је, како је написао, 
„село моје мајке на обалама Тимока, у мојој одисеји завичај по 
избору, стално ми је на уснама, без обзира где сам, где живим и 
чиме се бавим“. У Вратници, крај Белог Тимока, он је још као дечак 
сањарио да баш ту где је мали кањон створи филмски центар какав 
је Холивуд. Није створио српски Холивуд, али постао је значајан 
синеаста и књижевник. Нека сценарија за филм, као и књижевна 
дела, написао је у Вратници, инспирисан овдашњим људима, као 
и онима у ближој околини, и граду Зајечарау. У Вратници је писао, 
делом, и сценарио за филм „Заседа“, са тематиком из последњих 
ратних и првих поратних дна, који ће власт неко време скрајнути 
да би, касније, ипак, попустила и дозволила да се приказује у 
биоскопима.

„Павловић је, што је свима било очигледно, желео да својим 
личним истиниама разбије илузије о извесним ратним збивањима, 
отуд је створио низ изузетно провокативних, ироничник и 
апсурдних призора који осветљавају то историјско време као веома 
драматично, људки сурово, безумно“ - пише критичар Петар Волк. 
„Павловић је био крајње непомирљив према чињеници да је победа 
многе људе лишила идеала ревоуције и изобиличила у страстима 
до те мере да су грубости догматике добиле превласт над хуманим 
начелима. Он није скривао своју субјективност доводећи је до 
екстремности и памфлета, како би у самом гледаоцу испровоцирао 
унутрашњи дијалог. Из сваког његовог филма, а поготово „Заседе“, 
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извирало је питање – шта је заправо истина, зашто се одричемо 
њених тамних страна и да ли ју је уопште могуће упознати док 
живот још траје? По њему – мисао тражи слику налазећи је у 
деструкцији и ништавилу“.�

ВЕРНОСТ СВОЈИМ КОРЕНИМА

Реално гледано, Живојин Павловић је најзначајнији режисер 
кога је Тимочка крајина дала. А међу глумцима је, то свакако, Зоран 
Радмоловић, рођен у Зајечару 1933. године. Глумачку каријеру 
је осварио у Београду. О њему је у Енциклопедији Британика 
написано:

„Изузетно  талентован  глумац и миљеник позоришне, 
филмске и телевизијске публике, с лакоћом, непосредношћу и 
подједнаким успехом глумио је различите ликове, од комичара-
импровизатора (Краљ Иби, Радован III) до сложених, карактерних 
ликова, као што су Тригорин у Чеховљевом „Галебу“ или Лаза 
Костић у драми „Santa Maria della Salute“ Велимира Рајића. У 
његова најзначајнија глумачка остварења у позоришту, између 
осталих, убрајају се: Квентин (Милер:“После пада“), Вук Ресавац 
(Давичо:“Бетон и свици“), Ахмед Нурудин (Селимовић: „Дервиш 
и смрт“), Молијер, књаз Милош, Вилотијевић (Смовић: „Чудо 
у Шаргану“), Гајев (Чехов: „Вишњев сад“) и други. Глумио је у 
филмовима: „Чудна девојка“, „Право стање ствари“, „Велики 
дан“, „WR Мистерија орга(ни)зма“, „Марш на Дрину“, „Мајстори, 
мајстори“, „Шмекер“, и телевизијским серијама „Више од 
игре“, „Срећна породица“, „Мајсторска радионица“, „Приче из 
Непричаве“ и дргугима“.6

Глумачка слава није изменила Радмиловића, остао је веран 
својим коренима све до смрти, 1985. године. Говорио је: „Ја могу 
да се правим Београђанином, могу чак добро и да га одглумим. То 
сам и радио раније док ми је до тога било стало. Чак ми је и мајка 
рођена Београђанка, а и с те стране имам неку везу. Али, схватио 
сам да није потребно и да, колико год добро глумио пред људима, 
да ћу да се откријем кад-тад, било чиме. Данас кад ми кажу: 
„Зајечарац? – Да. И кад одем у иностранство, питају ме: „Одакле 
си, из ког крада у Југославији?“, ја кажем: „Из Зајечара.“

 5  Повратак у будућност стр. 81
 6 Енциклопедија Британика, 7 књига, Народна књига – Политика, 2005, 
стр. 115.



СТЕВАН ЈОВИЧИЋ

С КАМЕРОМ И ПУШКОМ

Драгиша Стојадиновић српски комита-четник са почетка 
20. века, ратник, витез Карађорђеве звезде са мачевима, првак 
Србије и Југославије у стрељаштву од 1908. до 1926. године, 
ратни фотограф, хроничар, публициста, филмски сниматељ, шеф 
Кинематографске секције Српске војске на Солунском фронту. 
Високи чиновник Министарства привреде и политичар-борац 
против корупције двадесетих година. Народни посланик, који се 
супроставио фашизацији земље тридесетих година и због тога 
робијао у Сремској Митровици. Мотоциклиста, аутомобилиста, 
ваздухопловац, аутор првих наших филмова у боји, бунтовник, 
који се никада није мирио са неправдама и због тога нападан од 
противника у свим временима и свим режимима, од ђачких дана 
до смрти. Заборављен је после Другог светског рата, чак и у свом 
родном крају, Неготинској крајини. Када му је 1999. године откривена 
Спомен-плоча на улазу у неготински биоскоп, и објављена књига 
“С камером и пушком Драгиша М. Стојадиновић”, земљаци су се 
сетили да је то човек, који је некада предводио њихове родитеље у 
борби за бољи живот. 

Рођен је у бројној породици свештеника Милоја и мајке 
Ленке 12. маја 1886. године у селу Јасеници код Неготина. Основну 
школу завршава у родном месту.

Отац га је послао у гимназију у Зајечар. Био је добар ђак, 
али немиран дух, који се истицао међу својим вршњацима у љубави 
према оружју, и један од најбољих стрелаца у целом граду.

Кад су почеле борбе у Старој Србији и Македонији, Драгиша 
Стојадиновић први пут одлази у комите марта 1905. године. О томе 
је писао: 

„… стално сам био међу најбољим стрелцима. Доцније 
сам то потврдио држећи првенство у Србији од 1908. године и у 
Југославији до 1926. године. Учествовао сам и на две међународне 
утакмице стрелаца у Риму 1911. године у Бијарицу- Француска 1912. 
године где сам добио титулу “мајстора стрелца”. То помињем 
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стога што је београдски револуционарни одбор студената 
Зајечараца тражио да безусловно кренем у Маћедонију, иако сам 
био тек матурант. 

Све бриши и остави и крени са нама, јер такви су тамо 
сада потребни. Ако се остане у животу, имаће времена да се 
школа доврши.”

Учествовао је 1905. године код Челопека у најславнијој 
бици српских комита против Турака .

Матурирао је исте године после повратка из чете, и то је 
описао: 

„... Стигао сам у Зајечар и срео сам мога оца, поп Милоја, 
на улици где иде ка мом стану. Чуо је да сам стигао па је потегао 
из Неготина да ме види. Ја сам се поздравио са њим као да ништа 
није било, а он је мудро рекао само: „Добро дошао! Како си са 
здрављем?“ Ни речи више о мом четовању. Ни тада, ни доцније. 
После сам се наслушао од других о уцвељеном плакању моје мајке и 
мојих сестара, јер су сматрале да им се никад више нећу вратити, 
нити да ће ме икад видети. 

Моје четовање по Старој Србији и Маћедонији није унело 
забуну само код мојих, већ се пренело на све који су ме познавали 
у Крајини. Једнога дана док сам пролазио Неготинском чаршијом, 
чујем гласан позив из једног дућана једног старијег пријатеља 
мога оца. Ја застанем да видим шта хоће, а он излете из дућана 
сав зајапурен и право к мени: ‘Изроде један, виче гласно, зар те 
није стид да срамотиш свог честитог оца?’ Чим је то изговорио 
он се још хитрије врати у дућан и залупи врата за собом. Шта 
сам могао? Насмејем се и продужим пут. Реч ‘комита’ била је 
тумачена како је ко схватао. Једни су веровали да су то прави 
хајдуци - пљачкаши, други су их изједначавали са пробисветима 
и скитницама који желе авантуре. Све ми то ствара непријат-
ности, при помисли шта су такви људи могли мојима говорити о 
мени.“ 

Стојадиновић долази на студије у Београд 1905 године. О 
томе пише: 

„Желео сам да завршим машински одсек, али једнога дана 
изазваше ме из учионице моји стари познаници из првог преласка 
границе. Ко да одоли искушењу када ме почеше уверавати да је 
дошло време пречишћавања питања слободе у Старој Србији и 
да ми, који смо први почели - морамо наставити рад до краја. Или 
слобода или смрт. “

Због тога је напустио технику и прешао да студира права, 
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где није било обавезних вежби, да би могао да одсуствује и да се 
са друговима бори против Турака и Бугара који угњетавају Србе. 
Постао је један од српских комита, који се борио по Македонији у 
свим великим биткама. У песми “Српска ми труба затруби”, која је 
испевана о борби на Дренову 1907. године, помиње се као чувени 
стрелац. 

Уживао је велики углед међу комитама и војводама, а 
другујући са њима, описао је своје комитске доживљаје у тексто-
вима, које је објавио 1908. у часопису „Дело”. Убрзо се афирмисао 
као публициста и постао је стални сарадник „Политике”, „Малог 
журнала” и других дневних и недељних београдских листова. 

Драгиша Стојадиновић завршава Правни факултет и 
постаје библиотекар Народне скупштине, али наставља да се 
дружи са најистакнутијим личностима четничког покрета: 
доктором Гођевцем, Луком Ћеловићем, Живојином Рафајловићем, 
политичарима Љубом Давидовићем, Јашом Продановићем, вој-
водама Јованом Бабунским, Глигором Соколовићем, официрима, 
међу којима су увек Јован Наумовић - војвода Осоговски, мајор 
Воја Танкосић и други... 

Жени се 1911. године Олгом, ћерком познатог националног 
радника, интелектуалца, политичара, министра и академика Љубе 
Јовановића. 

Олга постаје његов највернији пратилац у животу, а колико 
је имала поверења у њега, најбоље показује догађај из двадестих 
година када је један рођак у шали рекао, док су се одмарали после 
ручка у дворишту, да Драгиша више није тако добар стрелац као 
што је био у младости, она је устала ставила јабуку на шешир, 
одмакла се неколико корака и рекла Драгиши да гађа јабуку. 
Потегао је револвер, од кога се никада није раздвајао и погодио 
јабуку. Док запрепашћени рођаци нису могли доћи к себи, Олга се 
мирно вратила и села крај супруга. 

Драгиша Стојадиновић ушао је и у историју српске авијације. 
За хонорар, који је добио за књигу „Српска народна скупштина” са 
својим фотографијама свих народних посланика, откупљује 1911. 
године мотор Русијановог авиона и наручује конструкцију авиона, 
који би се употребљавао за комитске акције. Конструктор Мерћеп 
склопио је авион. Београђани се окупе да виде лет првог српског 
авиона, али пилот одбије да полети са импровизоване писте на 
Бањици. Да би задовољио нестрпљиве окупљене грађане у авион 
седа Драгиша, изјавивши да зна да лети. Авион је полетео, али је 
приликом заустављања ударио у хангар. 

Пад авиона и почетак Балканских ратова прекидају 
Стојадиновићеву ваздухопловну каријеру, али у историји наше 
авијатике остаје као један од иницијатора да се направи први 
српски авион, који је познат под називом „Мерћеп – Комитски”.

Војни рок служио је у Зајечару, где је произведен у резервног 
официра и командира митраљеског вода 13. пука „Хајдук Вељко” у 
којем остаје током целе своје ратничке каријере. 

У Првом балканском рату у борби са Турцима одликован 
је Сребрном медаљом за храброст и учествовао је као командир 
митраљеског оделења и у опсади Једрена. У Другом балканском 
рату са Бугарима међу првим српским официрима одликован је 
Карађорђевом звездом са мачевима 4 степена, за показано јунаштво, 
када је са револверском паљбом зауставио непријатељски строј и 
омогућио да се митраљески вод повуче на безбедан положај. 

После Балканских ратова наставља да ради у Министарству 
привреде и штампа Албум својих фотографија о Балканским 
ратовима и Арнаутској буни, показујући да је један од најбољих 
ратних фотографа српске војске. Он се никада није одвајао током 
целог живота, ни од оружја ни од фотографског апарата. 

Док је ратовао у балканским ратовима добио је првог сина 
Ратимира, касније познатог српског вајара, а у Првом светском 
рату другог сина Слободана.

За почетак Првог светског рата везује се и његово име. 
Као прослављеног стрелца ангажује га мајор Војислав Танкосић 
да обучи двојицу младића из Босне да пуцају из пиштоља. После 
атентата у Сарајеву, у којем је Гаврило Принцип убио аустро-
угарског престоланследника Франца Фердинанда, он схвата да је 
научио Принципа да добро гађа. 

Учествовао је у свим великим ратним операцијама српске 
војске и о томе је писао:

„У Првом светском рату био сам у почетку водник чете, 
па командир чете, а затим командир митраљеског оделења све 
до краја 1916. године. За то време учествовао сам у свим великим 
биткама од Цера, Чеврнтије и Колубаре, до повлачења кроз Србију, 
Црну Гору и Албанију. 

Снимао сам цело време овога рата, али све снимке нисам 
могао сачувати, јер су ми ствари на товарним коњима где су 
снимци били при прелазу Албанских река падале у воду и плоче 
и филмови већим делом пропали или били искварени. Ипак сам 
сачувао приличан број добрих снимака из тих времена и предао их 
Фотографској секцији при њеном оснивању у Солуну.“



За показану храброст у борбама 1914. одликован је Орде-
ном Белог орла са мачевима 4. степена. Био је предложен поново за 
одликовање и другом Карађорђевом звездом, коју није добио, али је 
унапређен у капетана 2. класе и 1915. поново одликован Орденом 
Белог орла са мачевима 5. степена. 

Његови команданти истичу да је сваки задатак на бојном 
пољу извршавао смишљено, хладнокрвно и храбро. Важио је 
за пажљивог, дружељубивог и коректног човека у односима са 
војницима и официрима. 

Прве филмске кадрове снимио је 1914. године једном 
камером коју је војска запленила од неакредитованог новинара. О 
томе како је снимао, писао је супрузи 12. јануара 1915. године:

„Обишли смо готово пола Београда, снимимо двор споља и 
изнутра и ту нам је прошао први дан... 

Другог дана сишли смо на мост и снимимо целу обалу од 
моста до купатила. 

Покушавао сам док смо били у Србији да добијем 
киноапарат, који сам вратио Команди места у Нишу, али нисам 
успео, тако сам при повлачењу кроз Албанију имао само свој 
фотографски апарат. За тим киноапаратом жалио сам целим 
путем кроз Албанију, јер су сцене биле тешке и жалосне и вредело 
их је снимити са киноапаратом да би се овековечиле. 

Одмах по доласку српске војске на Крф наређно је да се 
изврши набавка потребног материјала за оснивање фотографско 
кинематографске и уметничке секције при Врховној Команди. У 
Врховној Команди и Министарству војске знали су за мој стручан 
рад у фотографском снимању и за моје раније ратне снимке, те 
сам одређен да у Риму набавим сав потребан материјал за ову 
Секцију. 

Преко нашег посланства у Риму отворен нам је кредит за 
куповину апарата и материјала. Пристао сам на ову дужност, јер 
сам у Риму имао као избеглица своју породицу, жену и два синчића, 
а на Корзици оца, мајку и три сестре, те сам желео да се са њима 
видим пре одласка на Солунски фронт.“

У Риму се срео са супругом и видео тек рођеног другог 
сина, а на Корзици је посетио са родитељима гроб сестре, која 
није успела да се опорави од претрпљених мука преласка преко 
Албаније.

Док су паковани купљени апарати, Драгиша је са својим 
кумом, познатим сликаром Пером Почеком, направио цртеж и 
калуп за ковање српског златника са ликом краља Петра I. Исковао 
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је неколико примерака и поделио неким члановима владе. Сви 
примерци су изгубљени и сматра се да тај златник има велику 
нумизматичку вредност.

За време једне шетње са Почеком у околини Рима био је 
позван од италијанског команданта на стрелиште да покаже 
војницима какав је стрелац српски официр, који је вероватно 
мислио да ће Стојадиновић промашити мету, јер официри нису били 
ни у једној војсци нарочито добри стрелци. Међутим, преварио 
се, Драгиша Стојадиновић био је један од 10 најбољих стрелаца 
са италијанском пушком у Европи. Сви меци су погодили циљ. 
Изненадио је свог домаћина и сачувао углед српског официра.

„Сав набављени материјал у Риму упућен је за Солун, а ја 
сам се вратио на Крф, захвалио се на понуђеном место шефа и 
лађом кренуо за Солун у свој пук. 

Пук сам нашао у Могленској равници у саставу 2. армије, 
али још нисмо стигли до фронта, а мој 13. и 14. пук хитно су 
пребачени на Горничевске положаје, према Битољу, где су Бугари 
и Немци извршили продор и допрли до Шегана изнад Остраве. Ту 
смо ступили у борбу и после извесног времена био сам контузован 
у десну ногу од гранате и та места почела су да се гноје, те сам 
оперисан на фронту и упућен у позадину. 

Постао сам шеф секције Посао је био веома тежак, наро-
чито за кинематографску службу, јер сем мене нико није знао да 
ради са кинема апаратима за снимање и израду кинематографских 
филмова, и тако исто и са пројекционим апаратима, који су у оно 
време радили са ацетиленским лампама. 

Секција је ипак брзо стала на ноге и ми смо могли кроз 
кратко време у Риму да прикажемо први наш ратни кинема 
журнал, а тако исто један да пошаљемо за Америку.

Пожар Солуна 1917. године уништио је нашу Секцију, али 
сам ја успео да, са својим људством и једним аутом, изнесем сав 
државни материјал и сместим га у једну зграду у Улици Игњатиа, 
где смо поново израдили нову лабораторију за фотографски и 
кинематографски рад. Ту нас је затекао пробој Солунског фронта 
и прелаз у ослобођени Београд. У току 1918. године Секција је већ 
у велико приказивала наше филмове, али и забавне филмове војсци 
на фронту и по селима дуж фронта.“

Драгиша заједно са својим сниматељима и фотографима 
организовао је да се сниме сва важнија збивања, од суђења Апису 
и “црнорукцима”, до догађаја, који су претходили да се војска 
припреми за пробој фронта. 
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Уочи пробоја Солунског фронта набавио је сав потребан 
материјал и сниматељи су имали довољно траке да прате и сниме 
све победе српске војске од Солуна до Београда. 

Када се рат завршио Драгиша скида униформу.  Поново 
постаје елегантни чиновник од каријере. Враћа се на рад у 
министарство, а Кинематографска секција улази у састав 
Топографског оделења Министраства војске, а њен нови шеф 
постаје Драгишин најближи сарадник, филмски сниматељ Мика 
Михајловић, звани Мика Африка.

После рата поп Милоје Стојадиновић враћа се својим 
парохијанима у Крајину, задовољан што су му синови остали 
живи и поносан што су се прославили у ратовима за слободу 
Србије. Млађи син Димитрије два пута је одликован Карађорђевом 
звездом. Постао је краљев ађутант и завршио је највише војне 
школе у Француској. Данас у француској Високој ратној школи 
стоји фотографија на којој се виде Димитрије и његов класни друг 
Шарл де Гол. 

Драгиша се показао успешним и на војном и на културном 
плану. Поред одликовања за храброст добио је Орден Светог 
Саве за свој фотографски и кинематографски рад. Мајсторски 
портрет краља Петра I и кратак филмски снимак остарелог краља 
на Халкидику, заувек су га увели у историју наше фотографије и 
филма.

Посвећује се чиновничкој каријери, стрељаштву и публи-
стици, али не запоставља ни породицу. Задужује се код банке и 
подиже кућу на Сењаку. Ужива у благодетима мирнодопског 
живота. Набавља полован, али луксузан аутомобил, и оспособљава 
стари чамац за летње проводе на Сави. У слободним часовима ваја 
и свира на флаути, али се не одваја од фото апарата и филмске 
камере. 

Путује по земљи са породицом и све пределе и људе снима 
фотографским апаратом и филмском камером, стварајући завидну 
документацију о времену између два рата. 

Долазе и признања. Народна скупштина га именује 5. 
октобра 1923. године за заслужног националног борца, а то 
решење потписује истакнути првак Демократске странке Љуба 
Давидовић. 

Удобан живот, признања и породична срећа нису у њему 
умирила бунтовника. 

Упоредо са успешном чиновничком каријером посвећује 
се политици. Његови текстови у многим листовима о корупцији у 

земљи изазивају велику пажњу јавности, а противници не могу да 
му нађу неки пропуст за који би га оклеветали и одстранили га из 
јавног живота.

Он се супроставља корумпираним политичарима и објав-
љује текст у коме пише:

„Ја сам ову државу стварао, за њу сам се борио и крв лио и 
не могу допустити да којекакве политичке шићарxије као Велизар 
Јанковић, Милан Стојадиновић, поп Воја Јанић, Рада Пашић и 
слични срамоте и упропашћују земљу”. 

Супроставио се и самом председнику владе Николи Пашићу 
и допринео да његови текстови објављени у “Политици” доведу до 
пада владе и силаска Пашића са политичке позорнице. 

Први је у нашој земљи почео да користи филм у политичкој 
пропаганди, када се 1927. године кандидовао за народног пос-
ланика. Снимио је свој политички збор у Бијељини и приказао га 
бирачима у Крајини. Није тада изабран за посланика, јер је био 
онемогућен у неравноправној кампањи, коју је против њега водио 
лично председник владе Веља Вукићевић. 

Наставио је да се бави политиком. На изборима 1935. године 
на листи Богољуба Јевтића побеђује са великом већином у Крајини. 
Као народни посланик Драгиша Стојадиновић је на себе скренуо 
пажњу борбеним говорима у Скупштини покушавајући да оствари 
обећања, која је дао бирачима у току изборне кампање. У дебати 
о буџету напао је Милана Стојадиновића. Милан Стојадиновић, 
као председник владе, видеће у Драгиши Стојадиновићу најљућег 
противника и велику опасност за његов политички престиж. 

Против Драгише је користио методе полицијског притиска, 
покушао је да га дискредитује и памфлетом, који је штампао 
под насловом “Каријера једног лицемера и афераша Драгише 
Стојадиновића” 

Погрдним изразима Драгиша је вређан и клеветан, али све 
инсинуације побија својом интерпелацијом у Скупштини и доказује 
да је частан човек и родољуб, који се бори за права српског сељака, 
али и за право малолетног краља Петра 2. да наследи очев престо. 

Најзад, када је посланик Арнаутовић у Скупштини пуцњима 
из пиштоља покушао атентат на Милана Стојадиновића, овај је 
успео да се реши Драгише Стојадиновића, који је проглашен за 
иницијатора атентата и осуђен на три године затвора у Сремској 
Митровици, заједно са другим посланицима који су се супростав-
љали пронемачкој политици владе Милана Стојадиновића.. 

Осуда по Закону о заштити државе и одлазак на робију 



народног посланика Драгише Стојадиновића допринели су још 
већој његовој популарности међу крајинским сељацима, а и међу 
знатним бројем грађана Неготина. 

Поред тога, он је постао врло популаран и код једног дела 
напредне средњошколске омладине. Његова брошура, коју им 
шаље са робије “За правду, за слободу и за поштену владавину”, 
тајно кружи међу присталицама које полиција прогони. 

Док је робијао, тајно је снимио филм о свом боравку у 
робијашници. Филм су крајем педесетих година припадници Удбе 
приказали у Застава филму мислећи да је на филму Александар 
Ранковић, а где се сада филм налази није познато.

Са робије излази 1939 године. Одушевљено је дочекан у 
Неготину и Крајини, али догађаји који долазе онемогућавају му 
даљу политичку активност. 

Време проводи путујући по земљи и иностранству са 
супругом и пријатељима. Снима у боји Црногорско приморје, мост 
на Тари, а најуспешнији колор филм је о Демонстрацијама 27. 
марта 1941. године у Београду. Рат прекида његову активност и он 
томе пише: 

„... морао сам да одем у Херцег Нови, а затим у Дубровник, 
где сам провео цело време окупације, јер нисам смео остати у 
Београду пошто сам у Народној Скупштини оштро напао владу 
што се наслања на Хитлера . 

Тада су ми у кући вршена три претреса, једном од стране 
Немаца, а два од стране наше Недићеве полиције. Ко ми је однео 
све моје филмове, није ми познато.“ 

После ослобођења Дубровника хапси га црногорска Озна 
мислећи да је Драгомир, брат Милана Стојадиновића. Неспоразум 
је брзо разјашњен. Издају му објаву за повратак у Београд и враћају 
му револвер, али Драгиша бележи :

„Нису ми вратили камеру “Агфа”, 5 неснимљених котурова 
траке 16мм, колор филм “Бомбардовање Београда 1941 године од 
стране немачке авијације” и филм “Краљ Петар 2. при бекству код 
Зворничког моста”. Шта је са тим филмом урађено не знам.“

У Београду после Другог светског рата тешко живи од мале 
пензије. Више ни један лист не жели да објављује његова сећања 
на комитске и солунске дане. 

Принуђен је да се бори за интегритет своје личности, 
одбијајући било какве инсинуације да је био каријериста или 
политичко оруђе у било чијим рукама. 

У обновљеном Солунском процесу 1953. године одбија да 
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прихвати да је фабриковао доказе притив Аписа и да је зато добијао 
одликовања. У тексту, који „Политика” није објавила, истиче да је 
био Аписов политички противник, а сва одликовања добио је на 
бојном пољу и то пре Солунског процеса. 

До краја живота трагао је за својим одузетим филмовима 
и бележио своја сећања на људе и догађаје. Супротстављао се 
ставовима Мирослава Крлеже о српској прердратној политици, 
а Ивана Рибара председника Скупштине подсећао да није био 
“белорукац”, већ патриота, који се борио против неправди. Ни један 
лист не објаљује његове написе. Само од Рибара добија одговор и 
извињење. Дописује се са Владимиром Дедијером, који га уважава 
и депонује његов рукопис “Односи Србије и Немачке и сепаратни 
мир 1915.” у Оксфордску библиотеку, јер у том тренутку, ни Архив 
Српске академије наука и уметности није хтео да га прими.

Драгиша Стојадиновић је остарео и пао је у заборав. Нови 
јунаци сменили су његову генерацију патриота, који су гинули по 
врлетима Македоније и Косова, да би бранили Србе од Турака и 
који су оставили животе у алабанској Голготи и у паклу Солунског 
фронта. Заборавили су га и његови Крајинци, које је предводио у 
рату и миру. 

Заборавили су га и филмски радници, а Драгиша Стоја-
диновић ветеран је српског филма и један је од најзначајнијих 
ратних фотографа и филмских сниматеља наше земље. Заслужан је 
за настанак јединствених фотографија, као што су оне, једине две, 
о Церској бици или оне које су инспирисале сликаре да на платно 
пренесу ратна збивања. Да није било њега и његове филмске камере 
не бисмо могли да видимо како су се понашали Апис и другови за 
време Солунског процеса нити како је изгледао пробој Солунског 
фронта. Посебно је заслужан за изванредно организовање и 
добро функционисање фотографске и кинематографске службе на 
Солунском фронту и стварање нашег војног филма, али ни њему ни 
том периоду филма није дуго придаван значај који има у историји 
наше кинематографије. 

Драгиша Стојадиновић умро је 10. октобра 1968. године у 
својој вили на Сењаку. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду. 
Скромна гробница, која подсећа на његову везаност за земљу 
налази се у Аркадама, најелитнијем месту гробља. Ту у друштву 
Николе Пашића, сердара Јанка Вукотића, Веснића... лежи и 
он, Драгиша Стојадиновић, син попа Милоја из Јасенице код 
Неготина. Заборављени српски комита, ратник - витез Карађорђеве 
звезде, народни посланик, страдалник у свим режимима, један од 



најистакнутијих ратних фотографа, филмски сниматељ, оснивач и 
шеф Кинематографске секције српске војске на Солунском фронту 
из које је израсла војна кинематографија, који се увек с камером 
и пушком борио за правду, а моћницима свих режима без страха 
поручивао: 

„Као један од стварних и дугогодишњих бораца и ратника 
за добро нашег народа сматрао сам се позваним да не допустим 
да ратни забушанти и бескрупулозне шићарџије почну да пљачкају 
народ, да срамоте српско име и прљају част и образ српског 
народа. Сматрао сам да сви они који ово виде, знају и прећуткују 
сносе пуну одговорност за овакав рад и ја ту одговорност нисам 
хтео да примим на себе јер сам се много година борио и крвавио да 
народу буде боље и да дочека лепше и срећније дане”.

Драгиша М. Стојадиновић
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ЛЕГЕНДА СКАДАРЛИЈЕ

	 Буран	и	необичан,	већином	шалама	испуњен	био	је	живот	
“владара	смеха”	српске	позоришне	сцене,	прослављеног	комичара,	
редитеља	и	писца	ведрих	конзерија	и	веселог	комада	„Дорћолска	
посла”,	Чича	Илије	Станојевића	(1859-1930).
	 Током	 живота	 заљубљен	 у	 своју	 Скадарску	 улицу	 или	
Скадарлију,	 њену	 боемију,	 као	 и	 комшијски	 Дорћол,	 омиљен	
код	позоришне	и	читалачке	публике,	а	и	код	оне	која	се	редовно	
окупљала	 око	 кафанских	 столова	 „Дарданела”,	 „Три	 шешира”,	
„Два	јелена”,	Вука	Караџића,	„Бумс-келера”	и	Мале	пиваре.	Он	је	
за	живота	постао	жива	легенда	старог	Београда	и	Скадарлије.
	 После	смрти	славног	Пере	Добриновића,	за	ненадмашног	
у	 комичном	 репертоару	 Чича	 Илију	 говорило	 се	 да	 је	 у	 стању	
„и	мртвог	 да	 насмеје”.	 Зато	 су	 га	 симболично	 звали	 „владаром	
смеха”,	а	позоришни	критичари	„Нушић	у	глуми”.
	 Историчари	 српског	 позоришта	 забележили	 су	 да	 је	 тај	
„генијални	глумац	ведрог	и	живог	духа”,	увек	расположен	за	шалу,	
смех	 и	 разуздане	 теревенке,	 током	 пола	 века	 у	 храму	 „Талије”	
одиграо	око	500	разноврсних	улога,	увек	одушевљено	поздрављен	
од	своје	верне	публике.
	 Почев	од	трагичног	Кина,	преко	шкртог	кир	Јање,	распусног	
севдалије	Миткета,	све	до	путника	око	света	Јованче	Мицића	и	
свог	дорћолског	шерета	Папа	Нацка.	Посебан	успех	Чича	Илија	је	
остварио	у	Молијеровом	репертоару	играјући	маестрално	главне	
улоге	 у	 његовим	 комедијама	 „Уображени	 болесник”,	 „Силом	
лекар”,	„Жорж	Данден”.
	 У	 београдском	 Музеју	 за	 позоришну	 уметност,	 поред	
сачуваних	Чича-Илијиних	фотографија	и	данас	се	окреће	његова	
чувена	грамофонска	плоча	на	којој	је	оживљена	враголаста	седељка	
код	„Три	шешира”,	Миткетово	туговање	за	одбеглом	младошћу	и	
старим,	добрим	временима,	као	и	надмудривање	у	улози	Јованче	
Мицића	са	препреденом	Јулишком	-	Жанком	Стокић	из	Нушићеве	
комедије	„Пут	око	света”.

КОСТА ДИМИТРИЈЕВИЋ



	 Као	 уметник	 разноврсне	 делатности,	 поред	 режије	 првог	
српског	играног	филма	„Живот	и	дело	бесмртнога	вожда”	(1911),	
Чича	 Илија	 је	 заједно	 са	 Јанком	 Веселиновићем	 написао	 комад	
из	народног	живота	„Потера”	(1911).	Он	је	урадио	драматизацију	
Сремчеве	 „Ивкове	 славе”	 (1918)	 и	 дао	 неколико	 оригиналних	
књижевних	дела:	познати	шаљиви	комад	„Дорћолска	посла”	(1909),	
хумористичке	приче	посвећене	својим	љубимцима	„Чича	Илијине	
животињке”	(1928).
	 Колико	 је	 Чича	 Илија	 био	 привржен	 својој	 Скадарлији,	
истицали	 су	 у	 сећањима	 многи	 писци.	 	 Познати	 позоришни	
критичар	 Милан	 Грол	 бележи	 о	 том	 изузетном	 глумцу:	 „Никад	
није	 осетио	 ни	 уживање,	 ни	 храброст	 да	 се	 из	 боемских	 крчми	
Скадарлије	 испуне	 до	 тротоара	 ‘Москве’	 или	 ‘Гранд’	 хотела.	 А	
становао	је	у	низ	скадарлијских	кућерака,	најдуже,	ипак,	неколико	
деценија,	 у	 оној	 која	 је	 с	 правом	 проглашена	 за	 најзнаменитији	
споменик	културе	тог		краја,	у	чувеној	Кући	Ђуре	Јакшића,	која,	на	
жалост,	то	никад	није	била,	него	је	ту	становао	власник	те	зграде.	
А	 славни	 песник	Ђура	 Јакшић	 са	 породицом	живео	 је	 у	 соби	 и	
кујни	 дворишног	 стана	 за	 издавање	 поменуте	 зграде.	 Међутим,	
прави	станар	Куће	Ђуре	Јакшића	био	је	велики	глумац,	о	чему	је	
сведочила	приликом	реконструкције	осамдесетих	година	мермерна	
спомен-плоча	са	уклесаним	речима	поруке:
	 „Чича	Илија	Станојевић	(1859-1930),	прослављени	комичар	
Народног	позоришта,	укус	и	боја	старог	Београда,	становао	је	овде	
пре	него	што	се	у	легенду	преселио.”
	 Нико	 од	 Чича	 Илијиних	 савременика	 није	 видео	 његову	
крштеницу,	 па	 су	 зато	 у	 шали	 говорили	 да	 је	 велики	 комичар	 -	
митолошко	 биће.	 Иначе,	 о	 његовом	 рођењу	 свашта	 се	 причало.	
Постоји	 чак	 неколико	 верзија	 о	 Чича-Илијином	 пореклу	 и	
презименима.
	 „Народна	енциклопедија“	професора	Станоја	Станојевића	
бележи	да	је	Чича	Илија	7.	августа	1859.	године	дошао	на	овај	свет.	
Али,	Чича	Илија	тај	податак	није	признавао	тврдећи	да	 је	рођен	
годину	 дана	 раније.	 Из	 „Књиге	 венчаних”	 Топчидерске	 цркве	
сазнајемо	 да	 се	 Чича-Илијина	 мајка	 звала	Спасенија,	 а	 отац,	 по	
занимању	„бивши	рентијер”	-	Станоје.	По	тврђењу	савременика,	
током	живота	Чича	Илија	је	избегавао	да	прича	о	својим	родитељима.	
У	београдској	чаршији	причало	се	да	је	он	био	нахоче	остављено	на	
улици,	па	усвојено	од	неког	Станојевића.	„Ишло	се	тако	далеко	да	
се	тврдило	да	је	имао	јеврејске	и	цинцарске	крви	у	себи,	-	бележи	
М.	Ј.	Стојимировић.	-	у	ствари,	то	је	била	бесмислица,	измишљена	
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да	му	се	узврати	на	неки	његов	отровни	виц.	Једино	у	шта	се	није	
сумњало,	то	је	да	је	био	аутентични	Београђанин”.
	 На	основу	забележених	сећања	Милорада	Павловића-Крпе	
сазнајемо	да	 је	Чича	Илија	рођен	у	старој	београдској	кући	свог	
деде	по	мајци	Ђорђа	Петровића	званог	Џида,	која	се	налазила	на	
месту	данашњег	Народног	позоришта.	„На	месту	и	околини	где	се	
данас	налази	наше	позориште,	по	причању	мог	деде	и	оца,	била	је	
испред	самог	бедема	градска	капија	(мисли	на	Стамбол	капију),	а	
лево	од	ње	водио	је	пут,	где	је	по	страни	била	кућа	–	чардаклија	
са	 једним	 спратом,	 причао	 је	 Павловићу	 тешко	 болестан	 Чича	
Илија,	лежећи	после	операције	у	санаторијуму	„Врачар”.	„Црвене	
степенице	водиле	су	са	улице	право	на	чардак	са	дугачким	доксатом,	
са	отвореним	погледом	на	Дунав.	Ту	се	преко	целог	дана	на	дугим	
миндерлуцима	 седело	 и	 егленисало	 ...	 Ту,	 у	 тој	 чардаклији,	 на	
месту	 где	 је	 издахнуо	мој	 деда	Џида	 после	 батинања	 од	момака	
разјареног	на	њега	Господара	Вучића,	родио	сам	се	7.	августа	1858.	
године	...”
	 На	 крају	 своје	 кратке	 исповести	 Чича	 Илија	 је	 додао	 да	
његови	 преци	 воде	 порекло	 из	 Ваљевског	 округа,	 из	 Поцерине,	
заправо,	из	села	Лопатања.	Више	ништа	поближе	о	својим	старима	
није	 знао,	 док	 је	 у	 неким	књижевним	 записима	 често	 спомињао	
племенитост	мајке.	Ни	о	детињству	касније	познатог	глумца,	који	
је	 преживео	шест	 ратова,	 неколико	 буна	 и	 две	 смене	 династија,	
немамо	 много	 поузданих	 података.	 Сећајући	 се	 свог	 детињства,	
Чича	Илија	 је	 код	 „Три	шешира”	 истицао	 да	 је,	 живећи	 тада	 на	
Дорћолу	 у	 суседству	 Скадарлије,	 највише	 волео	 да	 проводи	
време	 дружећи	 се	 са	 „тамошњом	 мангупаријом”	 него	 да	 учи	 у	
школи.	 „Тако	 је	млади	Илија	 имао	прилике	 да	 рано	 сазна	 за	 све	
суровости	и	трагику	живота,	што	ће	му	касније	помоћи	да	одигра	
низ	карактерних	улога.	Као	извесно	се	може	узети	да	је	растао	на	
улици	и	био	јако	разуларен	као	дете,	београдско	мангупче	које	ни	
породица,	ни	школа,	ни	суседи,	ни	занат,	ни	општинске,	а	доцније	
ни	цивилне,	ни	војне	власти	нису	могле	да	савладају”,	бележи	М.	
Ј.	Стојимировић.	„Наводило	се	да	је	још	као	дечко	западао	у	врло	
рђаво	друштво	кафанских	певача	и	певачица	и	опасних	коцкара,	
који	су	се	кретали,	углавном,	по	некадашњој	Баштованској	улици.	
Али,	сви	ти	наводи	показују	да	је	овај	човек	зарана	прошао	кроз	
једну	веома	сурову	животну	школу	и	да	је	из	ње	изашао	тако	печен	
да	му	више	никад	и	нико	није	могао	продати	рог	за	свећу.
	 На	 Дорћолу	 у	 једној	 штали	 код	 Батал-џамије,	 по	 Чича	
Илијином	 сећању	 из	 детињства,	 започела	 је	 његова	 глумачка	
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каријера	у	улози	Милоша	Обилића:
	 „Штала	је	била	пространа...	Представа	иде	као	подмазана.	
Глумци	 говоре:	 ‘Напред!	 на	 Стамбол!	 Да	 убијемо	 цара	 турског.’	
Већ	се	ближи	свршетак	комада.	Ја,	разјарен	као	лав,	устремим	се	на	
Мурата	и	громко	кликнем:	‘Стани,	Мујо,	да	ти	Милош	суди!’	Акнем	
га	у	трбух	мачем,	усправим	се,	а	у	том	тренутку	букну	шпиритус	
(који	 је	 требало	на	 крају	 комада	да	 сукне	 као	пламен	ради	 јачег	
ефекта).	У	 ствари,	 устукнуо	 сам	 корак	 уназад	 и	 распалио	 петом	
чанак	који	се	преврну	и	пламен	поче	да	мили	по	земљи	док	се	не	
дохвати	сена.	Кочијаш,	који	беше	у	првом	реду,	као	публика,	скочи	
са	свог	седишта,	дохвати	гвоздене	виле	и	стаде	лупати	по	сену	да	
утули	пламен,	вичући:	‘Та,	идите	бестрага	с	вашом	комедијом!	Та,	
запалисте	ми	шталу!’	Публика,	у	паници,	заглави	врата,	а	за	њом	и	
глумци.	Ја	последњи	испадох	на	улицу	у	сјајној	опреми,	за	златним	
мачем	у	руци.	Глумци	у	бежању	оставили	сву	гардеробу	у	штали.”	
	 Сутрадан,	мали	Илија,	уплашен	због	последица	од	пожара	
и	казне	газде	Аксентија,	није	смео	ни	да	дође	до	дорћолске	штале.	
Међутим,	 огрнут	 кратким	 ћураком,	 са	 фесом	 на	 глави,	 газда	
Аксентије,	 власник	изгореле	штале,	 сачека	 га	испред	куће,	па	 га	
упита:
	 „Ама,	да	ниси	и	ти	јуче	представљао	у	мојој	штали?”
	 „Ко,	зар	ја?	-	бранио	се	мали	Илија	-	Јок!”
	 Чика	 Аксентије,	 правећи	 се	 доброћудан,	 благим	 речима	
поче	”обрађивати”	носиоца	главне	улоге:
	 „Штета!	Много	ми	је	криво	што	те	нисам	видео.	Ја,	као	за	
пакост	легох	после	ручка	и	пропустих	то	 јуначко	позорје.	После	
ми	прича	мој	Ђокица:	 ‘Штета,	што	си,	тата,	пропустио	ту	ствар,	
а	лепше	је	било	него	у	Народном	позоришту.	Нарочито	онај	што	
је	играо	Обилића.’	Каже,	ни	онај	у	Народном	позоришту	није	му	
раван.	Ни	принети...”
	 „Да	сам	тада	знао	Лафонтенову	басну	о	гаврану	и	лисици,	
не	бих	се	издао.	Али,	поласкан,	гракнем	и	уместо	сира	испустим	
реч:	‘Па,	ја	сам	играо	Обилића!’	Изланух	се,	уједе	ме	гуја	...”
	 „Ама,	зар	ти?	Дакле,	ти	си	тај	јунак!	Е,	мило	ми	је,	синко.	
Него...	Чини	ми	се	да	јуче	заборависте	неке	ствари.	И	кад	си	већ	ту,	
иди	и	узми	их.	Требаће	вам	други	пут.”
	 „Па,	ја	сам	зато	и	дошао.”
	 „Ако,	ако	сине!	Иди	и	узми	...”
	 „Боже,	 помислих	 у	 себи,	 али	 је	 ово	 диван	 чича...Уђем.	
Набијем	 калпаке	 на	 руку,	 а	 мачеве	 обесим	 о	 раме	 и,	 таман	 да	
крочим	на	улицу,	а	чича	Аксентије	смаче	лулу	са	чибука,	дохвати	

ме	 за	шију,	преви	преко	колена	и	поче	да	вошти.	Трешти	чибук,	
пршти	тур,	а	ја	цвилим	као	гуја	у	процепу:
	 „Нећу,	никад	више	нећу,	чика	Аксентије!”
	 „Мајку	ли	вам	чапкунску!	Зар	је	мало	што	не	могу	да	спавам,	
него	да	ми	још	запалите	и	шталу!”
	 Савременици	 су	 у	 младости	 Чича	 Илију	 описивали	 као	
човека	лепог	стаса	и	„веома	изразите	главе”	са	карактеристичним	
орловским	 погледом	 и	 чувеним	 „кокленовским	 носом”,	 који	 су	
на	 својим	 карикатурама	 овековечили	 Пјер	 Крижанић,	 Владимир	
Жедрински	 и	 остали	 карикатуристи.	 Веома	 успео	 портрет	 Чича	
Илијин	 израдио	 је	 академски	 сликар	 Јован	 Бијелић,	 који	 је	
деценијама	 био	 изложен	 у	 салону	 Народног	 позоришта	 са	 још	
неколико	знаменитих	српских	првака	сцене.
	 Изванредан	есеј	о	чувеном	Чича	Илијином	носу	остварио	
је	његов	пријатељ	са	кафанских	седељки	Антун	Густав	Матош,	у	
којем,	између	осталог,	истиче:	
	 „Наши	носови	(Чичин	и	мој)	бијаху	вазда	у	друштву	добрих	
приповједача	 и	 још	 бољих	 носова:	 чича	 Милована	 Глишића	 и	
посинка	му	Јанка	Веселиновића.	У	Београду	НОС	је	популарнији	
од	 (старог)	 краља	 Петра...	 Чича,	 пардон	 НОС,	 нема	 (као	 моја	
маленкост)	никад	доста	новаца,	а	то	се	догађа	и	другим	велесилама.	
Дивно	 прича,	 обожава	 мушко	 друштво	 и	 кафански	 живот.	 Има	
лијепо	срце,	амизантну	бијелу	главу,	и	црне	ђаволске	очи,	велика	
уста.	 Брије	 се	 као	 господа	Шеговић	и	Грунд,	 дакле	 ћосав	 је	 као	
амор	...	А	што	је	главно	–	он	има	НОС.	Чича	је	-	укратко	-	угодни,	
весели	и	шаљиви	-	Чича	је	НОС!”
	 Свој	 сјајни	 таленат	 за	 имитацију	 Чича	 Илија	 је	 најпре	
показао	у	време	учења	берберског	заната,	о	чему	је	причао:	-	Био	
сам,	 најпре,	 берберски	 шегрт.	 Шишајући	 и	 бријући	 муштерије,	
када	би	се	оне	при	том	кревељиле	као	да	им	кожу	дерем,	мени	је	то	
било	смешно,	па	сам	их	пред	огледалом	мимиком	опонашао.	Они	
који	су	чекали	ред	за	бријање,	на	ово	моје	изигравање	слатко	су	
се	смејали,	али	је	то	увредило	једног	муштерију,	који	се	потужио	
газди	и	тако	сам	се	убрзо	нашао	на	улици...
	 Избацујући	га	из	радње,	газда	му	је	поручио:
	 „Није,	дете,	то	посао	за	тебе.	Боље	ћеш	проћи	у	циркусу!”
	 Није	 тада	 отишао	 у	 кловнове.	 Трудећи	 се	 да	 сину	 нађе	
неко	пристојно	 занимање,	добра	мати	Спасенија	успела	 је	преко	
рођака	 Радојка	Поповића,	 члана	 кварта	Управе	 града	 	 Београда,	
да	 младог	 Илију	 запосли	 као	 преписивача	 аката	 у	 архиви	 код	
старог	практиканта	Косте	Чкаље.	А	како	је	текло	то	друго	Илијино	
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службовање	описује	један	његов	савременик:
	 „Првих	дана	своје	практикантске	каријере	Чича	Илија	је	био	
врло	марљив.	Долазио	је	у	канцеларију	на	време	и	свршавао	послове	
на	опште	задовољство.	А	кад	није	било	посла	он	је	декламовао	и	
певао.	Остали	практиканти	су	га	слушали	са	дивљењем	и	завишћу.	
Једног	дана	по	подне	(тада	се	радило	и	пре	и	после	подне),	били	
су	 на	 окупу	 сви	 практиканти.	 И	 ходник	 је	 био	 препун	 публике	
слушајући	 Чича	 Илијино	 ‘декламовање’.	 Наишао	 је	 на	 живо	
одобравање	својих	колега-практиканата	и	све	више	се	заносио,	па	
је	 у	 једном	 тренутку	 одушевљено	 скочио	 на	 сто	 и	 из	 свег	 гласа	
почео	 да	 „изводи	Луду	 од	Петефија”,	 који	 је	 тада	 био	 у	 великој	
моди:	‘Смирите	се,	скините	ми	се	с	врата.	У	послу	сам,	журити	се	
мора...’	На	вику	декламатора,	шеф	канцеларије,	господин	Чкаља,	
скочи	као	опарен	и	викну:
	 „Мангупе	један,	што	то	радиш?!	Сад	ћу	да	позовем	жандара	
да	те	веже!”	
	 Али,	Чича	Илија	није	чуо	ову	претњу,	или	се	правио	да	је	
не	чује,	и	наставио	је	да	декламује.	И	почео	да	се	смеје	баш	као	
права	луда.	Његова	вика	збуни	свет	у	ходнику.	Људи	су	појурили	у	
канцеларију,	а	једна	стара	Јеврејка	видећи	Чичу	на	столу,	како	виче	
и	млатара	рукама	и	смеје	се	као	луд,	поче	викати:
	 „Куку,	сишао	човек	с	памети!”
	 Направила	се	велика	гужва	 ...	Дошао	и	члан	кварта	Рајко,	
али	пре	него	што	 је	 ушао	у	практикантску	канцеларију,	Чича	 се	
прогурао	кроз	светину	и	умакао	низ	улицу.	Тако	се	завршило	Чича	
Илијино	канцеларијско	службовање.
	 Причају	да	је	млади	Станојевић	покушао	да	научи	кројачки	
занат,	 али	како	није	имао	неопходног	 стрпљења	 за	 тај	 посао,	 он	
га	 је	 убрзо	 напустио.	 Захваљујући	 свом	 баритону,	 Чича	 Илија	
је	 почео	да	наступа	на	 занатлијским	 забавама	 као	певач.	А	онда	
му	 је	 већ	од	1879.	 године	чувени	драмски	првак	Милош	Цветић	
као	 привременом	 члану	 хора	 и	 статисти	 београдског	 Народног	
позоришта	 поверио	 улогу	 у	 Сардуовој	 „Отаџбини”,	 где	 у	 улози	
Рајсора	побира	прве	аплаузе.	Са	поносом	је	од	тада,	кажу,	млади	
глумац	Илија	доносио	мајци	Спасенији	бесплатне	улазнице	за	њу	и	
комшилук.	Две	године	касније	позоришни	критичар	Јевта	Угричић	
омогућио	је	Илији	да	пређе,	најпре,	у	Земун,	а	потом	у	Нови	Сад	и	
постане	члан	угледног	Српског	народног	позоришта.	Али	се	Илија	
није	дао	лако	приволети:	
	 „Где	бих	ја,	вели,	гастирао	у	страним	земљама!”	-	бележи	
Угричић	 напомињући	 да	 је	 онда	 Земун	 био	 Аустрија.	 Али	 је,	

напослетку,	ипак	попустио	свом	унутрашњем	уметничком	нагону:	
стегао	 јуначко	 срце,	 прешао	 у	 Земун,	 одиграо	 Мароканског	
кнежевића	(У	Шекспировом	„Млетачком	трговцу”).	Није,	истина,	
добио	Порцију,	ни	велику	плату,	али	се	допао	управи	и	“опћинству”	
и	био	ангажован	за	неколико	форинти	месечно	...
	 Због	великог	младежа	на	носу	играо	је	већином	улоге	слуге	
и	пажева,	док	је	свим	срцем	желео	да	наступа	као	љубавни	освајач:	
„Љубавне	улоге	избегавао	сам	због	свога,	 за	тај	посао	незгодног	
носа,	на	коме	су	у	то	време	штрчала	два	огромна	младежа”,	сећао	
се	Чича	Илија.	 „Леви	ми	 је	и	дан	данас	 још	на	носу,	 тек	колико	
да	 ме	 познаду,	 а	 десни,	 који	 је	 скоро	 личио	 на	 рог,	 оперисао	 је	
др	Суботић	лета	господњег	1885.	у	земунској	болници.	После	те	
операције	 ја	 сам	постао	примамљива	персона,	 а	од	 тада	 јамачно	
датира	и	операторска	слава	господина	Суботића...”
	 Прешавши	у	новосадско	позориште,	Чича	Илија	је	показао	
леп	успех	у	приказивању	„мањих	карактерних	улога”,	а	успут	се	
истицао	и	у	певању.
	 Из	 времена	 Чича-Илијиног	 гостовања	 у	 иностранству,	
у	 Земуну	и	Новом	Саду,	 често	 је	 прелазио	преко	 границе	 у	 свој	
вољени	Београд	и	обратно.	У	то	време	тамошњи	главни	службеник	
Савског	комесаријата	био	је	неки	Љубиша	звани	Главоња,	познат	
по	строгости	и	цепидлачењу.
	 Тада	 је	 потекла	 анегдота	 коју	 преносимо	 према	 казивању	
једног	 савременика.	 Једног	дана	обрео	се	Чича	Илија	на	царини	
код	Савског	пристаништа,	а	строги	службеник	Љубиша	Главоња	га	
пита:
	 „Оћеш	објаву	за	преко	границе?”
	 „Јесте,	баш	сте	погодили.”	-	одговори	Чича	Илија.
	 „Како	 ти	 је	 име?”	 -	 пита	 Главоња	 ставивши	 нову	 објаву	
испред	себе	спреман	да	упише	податке.
	 „Чича	Илија	Станојевић	...”
	 „Откуд	 то	 ‘Чича’,	 кад	 си	 млад	 човек?	 -	 чуди	 се	 Главоња	
бацивши	летимични	поглед	на	њега.	-	Не	пише	ти	то	име,	ваљда,	у	
крштеници?”
	 „Не	 пише	 -	 признаје	 скрушено	Чича	Илија	 -	 али	ме	 тако	
зову	 по	 једном	 дорћолском	 кафеџији,	 чије	 сам	 гестове	 успешно	
опонашао	...”
	 „А	како	се	он	звао?”
	 „Чича	Иван	и	имао	је	кафану	звану	“Кот	народни	дирек	...”
	 „Знам	ја	ту	дорћолску	кафану.	-	каже	Главоња	већ	помало	
нервозно	и	настави	-	Немој	више	да	ме	замајаваш	с	тим	причама,	
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него	ми	реци	шта	си	по	занимању?”
	 „Глумац!	-	одговори	кратко	и	конкретно	Чича	Илија,	па	још	
по	обичају	додаде	-	Комедијаш!”
	 „А,	 тако!?”	 -	 рече	 Главоња,	 записавши	 то	 у	 посебној	
рубрици,	па	онда	ради	Чичиног	личног	описа,	подиже	главу	да	га	
боље	осмотри	због	“карактеристичних	знакова”.	И	тада	 је	уочио	
једну	 значајну	 “карактеристику”;Чича	 Илија	 је	 имао	 затворено	
десно	око	...
	 Онда,	 бирократски	 педантан	 Главоња	 поче	 записивати:	
глава	округла,	кратке	косе,	широког	носа,	ћорав	у	десно	око...
	 Уписавши	 све	 то	 у	 рубрици	 „лични	 опис”,	 Главоња	 ради	
провере,	 подиже	 главу	 к	 Чича	 Илији	 и	 -	 зину	 од	 чуда:	 уместо	
затвореног	десног	ока	била	је	обратна	ситуација.	Главоња	просто	
није	 могао	 веровати	 својим	 очима:	 пред	 њим	 је	 стајао	 човек	
са	 отвореним	 десним	 и	 затвореним	 левим	 оком.	 Мрмљајући,	
прекоравајући	себе	што	је	начинио	толику	грешку,	Главоња	прецрта	
своју	ранију	констатацију	и	читко	написа	„ћорав	у	лево	око”.	
	 Тада	га	Чича	Илија	исправи:
	 „Додуше,	 јесам	 ћорав,	 али	 ви	 господине	 погрешно	 запи-
сујете.”
	 У	међувремену	Чича	Илија	је	отворио	лево,	а	затворио	десно	
око,	па	када	Главоња	поново	усправи	свој	поглед	к	њему,	толико	се	
запрепастио	да	скоро	читав	минут	није	могао	да	прозбори	ни	речи.	
А	потом	љутитим	гласом	дрекну:	
	 „Па	у	које	си	око	ћорав,	’бем	ти	оца	глумачког!”
	 „Е,	мој	господине,	сада,	ваљда,	схватате	да	се	џабе	не	зовем	
Чича	Илија	комедијаш.	И	тако	потписујем!	Него,	да	вас	због	ову	
моју	 шалу	 или	 зафрканцију,	 најпре,	 частим.	 Да	 попијемо	 које	
пићенце	у	кафани	преко	пута,	а	онда	ћете	лако	написати	објаву	...”
	 Седећи	у	омиљеним	кафанама	на	релацији	од	„Дарданела”	
до	„Три	шешира”	и	испијајући	своје	омиљене	кригле	пива	уз	мезе,	
Чича	Илија	 је	окупљеним	пријатељима	и	поштоваоцима	његовог	
глумачког	умећа	радо	причао	своје	ведре	шале	и	досетке.	Поводом	
Чича	Илијине	сталне	жеђи	према	пиву,	хумориста	Стеван	Сремац	
имао	је	обичај	да	казивање	започне	уводом:
	 „Знате,	славни	руски	писац	Тургењев	рекао	 је	да	љубав	и	
глад	 гоне	 човека	 на	 велике	 подвиге.	Али,	 ја	мислим	да	 се	 то	 не	
односи	на	нашег	Чича	Илију.”
	 „Како	то,	Стево,	мислиш,	упита	неко	из	друштва?”
	 „Па,	нашег	драгог	Чича	Илију	на	те	велике	подвиге	никада	
није	нагонила	глад	него	само	жеђ!	И	то	жеђ	према	добром	плзенском	

пиву,	а	може	и	јагодинском.”	
	 Да	 поменемо	 једну	 пошалицу	 глумца	 Саве	 Тодоровића	
у	 вези	 са	 Чича-Илијиним	 омиљеним	 пивом.	 Седећи	 у	 кафани,	
задиркивали	се	познати	глумци,	а	онда	ће	чика	Сава:
	 „Е,	мој	Чича	Илија,	ја	бих	тебе	жедног	преко	воде	превео.”
	 „Може,	-	одговори	лаконски	Чича	Илија	-	али	само	кад	би	на	
тој	другој	страни	биле	кригле	са	свежим	пивом!”
	 Дао	 Чича	 Илија	 реч	 да	 за	 кафански	 сто	 неће	 сести	 три	
месеца.	Али,	већ	следећег	дана	угледа	га	пријатељ	накресаног	код	
„Три	шешира”.
	 „Зар	се,	Чича,	тако	држи	реч?”	-	прекори	га	он.
	 „Знаш,	пио	сам	стојећи.”	-	правдао	се	шеретски	Чича.
	 Упитали	Чича	Илију	ко	му	је	тај	нови	пријатељ	кога	стално	
вуче	за	собом.
	 „Чудан	 неки	 човек	 -	 одговори	 Чича	 Илија.	 -	 Прво	 је	 био	
несрећно	 заљубљен,	 затим	 срећно	 верен,	 после	 тога	 несрећно	
ожењен	и	на	крају	срећно	разведен!”
	 Чича	 Илија	 објашњава	 у	 једном	 друштву	 у	 кафани	 “Два	
јелена“	љубав	према	пиву:
	 „Ето,	не	смем	да	пијем	воду.	Шкодила	би	ми	здрављу.”
	 „Како	може	вода	да	шкоди?!”
	 „Ја,	брате,	имам	гвоздено	здравље,	па	би	могло	и	да	зарђа.”	
–	одговорио	је	Чича	Илија.
	 Поред	својих	незаборавних	улога	у	комичном	репертоару,	
Чича	 Илија	 је	 по	 свој	 прилици	 највише	 остао	 у	 сећању	 по	
поменутим	кафанским	причама,	 анегдотама	и	 досеткама,	 које	 су	
неки	писци	користили	као	мотиве	за	своја	књижевна	дела.	Због	тих	
„позајмица”,	 или	боље	речено	плагијата,	Чича	Илија	 се	 понекад	
љутио:
	 „Ја	причам,	 а	они	пишу	и	узимају	велике	паре.	После	им	
тешко	и	пиће	да	ми	плате,	да	часте	...”
	 Савременици	 су	 тврдили	 да	 је	 по	 Чича-Илијиној	 причи	
“Душевни	 Турчин”	 његов	 пријатељ	 Стеван	 Сремац	 написао	
свог	„Ибиш	агу”.	И	Нушићу,	као	и	многим	другим	пријатељима,	
позајмљивао	је	идеје	за	козерије.
	 Пуне	четири	године	Чича	Илија	је	„чергарио”	у	Новом	Саду,	
путујући	са	позоришном	дружином	на	све	стране,	али	лета	1885.	
године	решио	је	да	се	врати	у	Београд,	у	своју	вољену	Скадарлију.	
Један	од	разлога	налазимо	у	његовој	веселој	козерији	где	описује	
своје	 муке	 приликом	 гостовања	 у	 Сремским	 Карловцима,	 у	
покушају	да	нађе	собу	са	једним	колегом.



	 „Једва	 пристала	 да	 нам	 да	 собицу“,	 сећао	 се	 Чича	 Илија	
газдарице	Станишићке.	 „Унела	 је	 два	 кревета	 и	 рекла	 да	 довече	
можемо	 да	 дођемо	 на	 спавање.	 Кад	 смо	 увече	 дошли,	 тек	 тада	
видесмо	да	је	соба	врло	тескобна.	Никад	обојица	не	бисмо	могли	
да	станемо	упоредо.	Прво	уђе	колега,	па	онда	ја	за	њим.	Ако	колега	
хоће	да	изађе,	ја	морам	да	дигнем	ноге	на	кревет...”
	 Новембра	1896.	 године	Чича	Илија	 је	постао	стални	члан	
београдског	 Народног	 позоришта.	 Иако	 је	 са	 старијом	 плејадом	
глумаца,	на	челу	са	Пером	Добриновићем,	био	запажен	у	трагичном	
репертоару,	Чичу	Илију	је	публика	највише	заволела	у	комичним	
улогама.	 „Бадава,	 то	 је	 рођени	 комичар”,	 	 бележи	 А.	 Г.	Матош,	
тадашњи	 виолончелиста	 у	 позоришном	 оркестру.	 „Већ	 лице	
комичније	од	његова	не	може	се	замислити”.
	 Поред	 успеха	 у	 домаћем	 репертоару,	 где	 се	 највише	 про-
славио	у	комедијама	Јована	Стерије	Поповића,	Косте	Трифковића	
и	Бранислава	Нушића,	затим	у	комадима	Стевана	Сремца	и	Боре	
Станковића,	Чича	Илија	је	био	запажен	као	одличан	тумач	страних	
аутора.
	 Играо	је	несуђеног	маторог	женика	у	Гогољевој	„Женидби”,	
нагарављеног	 градоначелника	 у	 „Ревизору”,	 властелина	 у	
Молијеровом	 „Пучанину”,	 затим	 у	 „Уображеном	 болеснику”,	
„Силом	 лекару”,	 „Жорж	 Дандену”,	Шекспировом	 „Фалстафу”	 и	
стотини	других	који	су	остали	у	живој	успомени...	(М.	Грол:	„Из	
позоришта	предратне	Србије”).
	 Први	 пут	 се	 Чича	 Илија	 оженио	 1887.	 године	 својом	
симпатичном	 колегиницом,	 позоришном	 глумицом	 Љубицом	
Лујзом	 Мартинек	 (1870-1927),	 ћерком	 чешког	 музичара	 Јана,	
у	 чијој	 су	 приземној	 кући	 до	 кафане	 „Три	шешира”	младенци	 и	
становали.	Анегдоту	о	једној	њиховој	брачној	ноћи	забележио	је	др	
Миодраг	Врачевић:
	 По	венчању	је	Чича	Илија	становао	са	тастом,	који	је	био	
јако	штедљив,	а	драг	као	домаћин	и	човек.	Пан	Мартинек	је	много	
волео	онај	смрдљиви	чешки	сир	„кварк”,	који	 је	био	доста	скуп.	
Зато	га	је	он	чешће	куповао	у	облику	петодинарке	и	слагао	у	један	
ћуп,	подвезивао	га	одоздо	пергамент	папиром	да	би	га	сачувао	за	
зиму.	Тај	ћуп	је	Мартинек	држао	испод	кревета	у	својој	соби,	али	
кад	је	требало	да	се	кречи,	он	га	премести	у	другу	собу,	испод	Чича	
Илијиног	кревета.	Тада	Чича	Илија	осети	да	нешто	смрди.	Дуго	
је	по	соби	тражио	док	најзад	није	открио	тастов	ћуп	под	својим	
креветом.	Кад	је	скинуо	онај	пергамент	и	осетио	страховит	смрад,	
Чича	Илија	 се	 толико	 разјарио	 да	 је,	 не	 знајући	шта	 је	 у	 њему,	
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избацио	ћуп	кроз	прозор,	заједно	са	смрдљивим	сиром,	па	пљус	у	
комшијски	плот.	Комшија	се	силно	разљутио	и	завикао:	
	 „Ко	то	чисти	нужник	усред	ноћи,	нану	му	његову!”
	 Неоспорно	је	да	је	тај	несрећни	ћуп	пун	сира	био	један	од	
узрока	сукоба	са	тастом.
	 Савременици	причају	да	је	брак	са	Лујзом	био	кратког	века.	
Разишли	су	се	споразумно,	али	није	било	званичне	раставе	и	свако	
је	пошао	својим	животним	путем.	Много	касније,	после	неколико	
деценија,	 Чича	 Илија	 је	 живео	 невенчано	 са	 својом	 домаћицом	
Маријом	Марицком	 Хладек,	 у	 једном	 делу	 куће	 Ђуре	 Јакшића.	
Марија	је	за	њега	говорила	новинарима	да	није	био	„ни	рђав,	ни	
груб”.
	 Нушић	је	забележио	о	Чича	Илији	да	је	крајем	19.	и	почетком	
20.	века,	све	до	тридесетих	година,	био	прави	“предводник	наших	
боема”.	У	Скадарлији	 је	 најрадије	 седео	 за	 чувеним	 „глумачким	
столом”	код	„Три	шешира”,	где	су	му	друштво	најчешће	правили	
прваци	 драмске	 сцене:	 Милорад	 Гавриловић,	 Богобој	 Руцовић,	
Сава	 Тодоровић,	 Димитрије	 Гинић,	 Брана	 Цветковић,	 Добрица	
Милутиновић,	Жанка	Стокић	и	многи	други	знани	и	незнани.
	 У	Чичином	друштву	често	су	били	и	познати	књижевници	
Драгомир	 Брзак,	 Антун	 Густав	Матош,	Милован	 Глишић,	 Јанко	
Веселиновић,	 Милорад	 Митровић,	 Стеван	 Сремац,	 Бранислав	
Нушић,	 Радоје	 Домановић,	 Милорад	 Павловић	 Крпа,	 Симо	
Матавуљ,	 Бора	 Станковић...	 Скоро	 сваки	 од	 њих	 оставио	 је	
драгоцен	запис	о	дружењу	са	Чича-Илијом.	Кафана	је	била	друга	
Чича	 Илијина	 кућа,	 његова	 позорница	 попут	 оне	 у	 Народном	
позоришту,	 где	 је	по	казивању	савременика,	маестрално	умео	да	
„замеће	шале,	зановета,	одгонета,	ћаска	и	попева	и	просипа	досетке	
као	из	рукава”.	Није	ни	чудо	што	је	Чича	Илија	својим	шаљивим	
казивањима	успевао	да	окупи	око	себе	све	београдске	боеме	и	веже	
их	за	столове	скадарлијских	кафана.
	 Чича-Илијино	приповедање,	пропраћено	комичном	глумом,	
уз	обавезне	многе	кригле	пива	и	разне	специјалитете	са	роштиља,	
било	је	незаборавно,	препричавало	се	по	целом	ондашњем	малом	
Београду.	 Како	 прича	 за	 Чичу-Илију	 један	 савременик:	 „Радо	
слушан,	 погубно	 је	 утицао	на	 оне	 чедне	мужеве	 који	 би	 обично	
сели	за	његов	сто	на	десетак	минута,	а	остајали	би	целу	ноћ!”
	 Занимљив	је	податак	како	се	Чича	Илија	упознао	са	Стеваном	
Сремцем,	професором		историје	и	тадашњим	најчувенијим	српским	
хумористичким	писцем.	Када	је		1897.	године	дошло		до	штрајка	
београдских	 глумаца	у	Народном	 	позоришту,	 због	неслагања	са	



управником	др	Николом	Петровићем,	Чича		Илија	је	краће	време	
гостовао	у	Милојевићевој	позоришној	дружини.	
	 Кад	је	у	Нишу	сјајно	одиграо	улогу	Калче	у	познатом	комаду	
„Ивкова	слава”,		његов	писац	Сремац	му	је	одао	највеће	признање	
речима:	„Кад	умре	Чича		Илија,	умреће	и	Калча	и	‘Ивкову	славу’	
треба	скинути	са	репертоара.		Њему	нико	ни	подражавати	не	може.	
Он	је	ту	јединствен”!	Срећом	се	већ	почетком	1898.	године	Чича	
Илија	 вратио,	 како	 позоришни	 хроничари	 бележе	 „опет	 у	 крило	
српске	Талије”.	
	 Какав	је	весељак	Чича	Илија	био	у	животу,	такав	је	враголан	
био	и	на			отвореној	сцени,	где	је	својом	колегама	помагао	у	свакој	
незгоди,	као	 	што	сведочи	анегдота	о	представи	„Две	сиротице”.	
Главну	улогу	у	 	представи	је	играла	љубимица	публике	Софија	-	
Цоца	Ђорђевић,	док	је	Чича	Илија	тумачио	лик	травара.	У	завршној	
сцени	требало	је,	по	Чичином	казивању,	да	позорницу	завеје	снег.	
Зато	 је	 редитељ	 изнад	 позорнице	 поставио	 реквизитера	 да	 „из	
рукава”	веје	исцепкану	хартију	на	главе		глумаца.	Када	је	при	крају	
сцене	 на	 бину	 изашао	 Чича	 Илија	 и	 позвао	 прозеблу	 сиротицу	
Лујзу	 у	 свој	 стан,	 обећавајући	 да	 ће	 је	 излечити,	 из	 натмуреног	
париског	неба,	уместо	снежних	пахуља,	на	његову	главу	треснуо	
је	плехани	ђубравник!	Десило	се	то	грешком	реквизитера,	који		је	
заборавио	да	извади	ђубравник	из	џака,	до	врха	напуњеног	ситном		
исецканом	хартијом	за	дочаравање	снежних	пахуља.	Чича	Илија	се	
ипак		није	збунио	када	му	је	о	главу	изненада	треснуо	ђубравник.	
Само	је		почешао	главу	и	завршио	монолог:	-	Хајдемо,	сирото	моје	
дете.	Док	је		падао	снег,	још	ђене-ђене,	али	кад	су	с	неба	почели	да	
падају	и		ђубравници,	нема	смисла	да	се	овде	задржавамо!	
	 Ниједан	 глумац,	 кажу,	није	 био	у	 стању	да	попије	 толико	
кригли	пива		колико	Чича	Илија,	који	је	у	том	„спорту”	деценијама	
држао	рекорд	у		Скадарлији	и	још	у	младости	на	то	био	поносан.	
Једном,	пред	представу		Шекспировог	„Хамлета”,	у	којем	је	играо	
Полонија,	дође	Чича	Илија	доста	„нацврцан”,	захтевајући	да	му	се	
у	гардеробу	донесу	још	три	кригле	пива.	
	 Разумљиво	 је	 да	 редитељ	 није	 хтео	 да	 испуни	 глумчеву	
жељу	 непосредно	 уочи	 	 представе,	 а	 тада	 Чича	Илија	 држећи	 у	
руци	празну	криглу	изађе	из		гардеробе,	па	имитирајући	Хамлетов	
монолог,	 започе:	 „Пити	ил’	не	пити,	 	 питање	 је	 сад”?	После	ове	
‘провокације’	 редитељ	 само	 махну	 руком,	 	 наредивши	 да	 Чичи	
донесу	још	кригли	пива,	које	он	попи	наискап,	после		чега	је,	кажу,	
маестрално	одиграо	своју	улогу	уз	одушевљене	аплаузе		публике.
Другом	 приликом,	 по	 Стојимировићевом	 запису,	 Чича	 Илија	 је	
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целу	ноћ	пио	са	руским	емигрантом,	кнезом	Пућаћанином,	а	онда	
направише		ујдурму	о	којој	је	причао	цео	Београд.	„Пред	зору	су	
се	он	и	тај	луди		кнез	попели	на	Споменик	кнезу	Михаилу.	Кнез	је	
успео	да	узјаше		бронзаног	коња	иза	бронзаног	јахача	и	једва	су	га	
скинули,	а	Чичу	су		тек	уз	највеће	напоре	спречили	да	не	понови	
исти	 подвиг”.	 Да	 би	 појачали	 једно	 време	 прилично	 пољуљани	
Чича	Илијин	кредит	у		скадарлијским	кафанама,	његови	пријатељи	
су	протурили	вест	да	Чича	има	у	Америци	неког	богатог	стрица,	
кога	ће	да	наследи	и	то	врло	брзо,	јер		је	овај	на	самрти.	Међутим,	
када	је	кредиторима	постало	сумњиво		постојање	блиског,	богатог	
рођака	с	оне	стране	океана,	Чича	Илија	рече:	
	 „Да	не	 чује	 ђаво,	 тај	 неће	 скоро	 умрети.	Него	 има	нешто	
боље.	Писао	је	да	ће	доћи	у	Београд	да	уреди	неке	моје	ствари.”
	 „А	када?”	
	 „Па	тако,	чим	скупим	мало	пара	и	пошаљем	му	за	пут”	-	по	
свом	обичају	враголасто	одговори	Чича	Илија.	
	 Из	 своје	 куће	 преко	 пута	 „Три	 шешира”,	 са	 елегантним	
штапом	у	руци	и		хацилиндром	на	глави	наилази	свакад	углађени	
“Стари	 господин”	Милорад	 	 Гавриловић,	 који	 се	 често	 качио	 са	
Чича-Илијом,	јер	су	били	веома		различите	природе	као	и	погледа	
на	живот.	По	једној	анегдоти,		Гавриловић	седи	код	„Три	шешира”,	
а	неће	ни	да	погледа	за	други	сто,	где	је	у	повећем	друштву	седео	
Чича	Илија,	пијуцкао	и	не	осврнувши	се	на		Гавриловића,	поче	да	
прича	свом	друштву:	„О,	људи,	што	сам	ноћас		сањао	чудан	сан!	
Знате,	као	ја	умро	...”
	 „Шта?	Дедер,	причај,	Чича”	-	навали	радознало	друштво.		
	 „И,	шта	да	вам	кажем.	Пред	небом	стоји	табла	на	којој	видим	
да	великим	словима	пише:	‘Глумцима	улаз	забрањен’!	Ја	хтедох	на	
силу	да	уђем,	али	ме	дохвати	Свети	Петар	за	јакну.	Успем	некако	
да	се	отргнем	и	потом	завирим	кроз	једну	рупу.	И	тамо	видим	како	
мирно	шета	Гавриловић.	Тада		дрекнем	светом	Петру:	‘Је	ли,	море,	
зар	и	на	небу	има	протекције’?	А	Свети	Петар	ми	рече	страшним	
гласом	 ...”	 Тада	 Чича	 Илија	 лукаво	 прекиде	 причу,	 а	 радознало	
друштво	још	више	навали:	
	 „Хајде,	настави,	Чича,	кажи	шта	рече	Свети	Петар?”	
	 „Па,	кад	сте	толико	навалили	да	вам	кажем,	-	подиже	Чича	
Илија	глас.	Свети	Петар	ми	је	рекао	–	‘Па,	тај	Гавриловић	и	није	
никакав	глумац’!	И		затвори	ми	врата	пред	носом.”	
	 Док	се	друштво	смејало	Чича	Илијином	вешто	смишљеном	
вицу,	а	“стари	господин”	Гавриловић	је	без	речи	напустио	кафану.
	 У	 зиму	 1928.	 године,	 када	 му	 је	 тешко	 оболела	 бешика,	
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штампа	је	забележила	да	Чича-Илију	Станојевића	и	поред	болова	
не	напушта	добро	расположење:	„Негује	ме	лепо	др	Коен,	мој	стари	
‘Дорћолац’,	причао	је	у	санаторијуму	„Врачар”.	„Он	ме	је	и	секао.	
Није	ме	опијао.	Питам	 ја:	 ‘Да	упалим,	докторе,	 једну	цигарету?’	
-	‘Упали,	Чича.’	-	каже	он.	-	И	ја	тако	пушим,	гледам	кроз	прозор	
операционе	 сале	 наш	 ‘Мањеж’	 (данас	 Југословенско	 драмско	
позориште),	а	доктор	сече.	Боли	мало,	али	може	да	се	трпи.	Ићи	ћу	
у	Врњце	чим	се	придигнем“.	
	 Била	 је	 потом	 потребна	 озбиљнија	 операција,	 али	 Чича	
Илија	није,	као	и	већина	првих	уметника,	током	живота	уштедео	
ни	динара.	Зато	је	преко	штампе	3.	децембра	упућен	апел	за	помоћ	
прваку	београдског	позоришта.	Уочи	операције	новинар	Синиша	
Пауновић	 обишао	 је	 Чича	Илију	 у	 болници.	 Иако	 је	 измученом	
глумцу	из	стомака	извиривао	дрен,	он	је	и	даље	био	ведар,	насмејан,	
склон	да	направи	какав	духовити	виц	и	да	исприча	анегдоту.	
	 Обавестивши	га	да	ће	у	Народном	позоришту	бити	приређена	
представа	 за	његову	 операцију,	 новинар	му	 каже:	 „Замислите	 да	
сутра	можете	да	слушате	и	гледате	пренос	из	позоришта	у	вашу	
част	за	излечење.“	„Не,	никако.	 -	одговара	одречно	Чича	Илија	 -	
Нудили	су	да	ми	овде	инсталирају	један	радио-апарат,	а	ја	кажем:	не!	
Уосталом,	знам	све	шта	ће	да	буде	тамо:	Нушић	ће	да	ме	‘отрцава’,	
Дуја	 Николајевић	 да	 ме	 хвали,	 па	 ме	 на	 крају	 изгрди.	 Добрица	
(Милутиновић)	ће	да	декламује	његову	‘Тамару’.	Ха,	ха!	Али,	шта	
бих	ипак	волео	да	чујем.	То	би	било	хор	‘Обилић’,	па	војну	музику,	
па	Ткалчића.	Јер,	њих	би	могао	да	слушам	и	да	не	осетим	потребу	
да	им	што	одговорим,	али	Бен	Акибу,	Дују,	Добрицу,	слушао	бих	
само	под	условом	када	би	инсталирали	један	радио-микрофон,	на	
који	бих	могао	и	ја	њима	нешто	да	гукнем.“
	 Издржавши	 и	 последњу,	 трећу	 операцију,	 почетком	 1930.	
године,	Чича	Илија	се	вратио	вољеној	Скадарлији,	где	је	неколико	
деценија	 становао	 са	 својом	 верном	 дружбеницом	 Маријом	 -	
Марицком	Арсенијевић.	Док	су	се	пријатељи	из	„Три	шешира“	и	
„Два	јелена“	питали	колико	му	је	још	преостало	живота	знајући	да	
је	оболео	од	рака,	на	опште	изненађење,	„Политика“	од	4.	фебруара	
1930.	крупним	словима	објавила	 је	вест	под	насловом	„Венчање	
Чича	Илије	Станојевића“.	Следио	 је	 опширан	извештај,	 из	 којег	
је	 овај	 одломак:	 „Јуче	 се	 у	 седам	 часова	 изјутра	 у	Топчидерској	
цркви	 венчао	Чича	Илија	Станојевић.	Није	 то	 најновија	Чичина	
шала:	он	се	заиста	венчао.	Није	то	непромишљени	поступак	једног	
старог	човека.	Чича	је	јуче	учинио	један	леп	и	великодушан	гест.	
Буран	 је	 био	 живот	 најомиљенијег	 београдског	 глумца	 и	 нашег	

најтипичнијег	 боема.	 Деценијама	 је	 он	 господар	 Скадарлије	 и	
њена	најомиљенија	личност.	Многе	је	зоре	у	њој	дочекао	и	безброј	
флаша	испразнио.	Много	је	‘Ивкових	слава’	прославио,	не	само	на	
позорници,	већ	и	у	стварности.	Кроз	небројане	дуге	ноћи	разбијао	
је	тешке	Миткетове	дертове	-	од	‘Бумса’	до	‘Два	јелена’	све	до	‘Три	
шешира’.	Београђани	су	се	питали	како	Чича	све	то	издржава,	али	
мало	 је	њих	знало	да	Чича	Илија	има	своју	Марију,	 једну	добру	
стару	жену	која	се	о	њему	брине	као	о	малом	детету,	која	га	негује,	
пази,	која	му	кува	оно	што	он	воли	да	 једе,	која	му	држи	кућу	у	
реду	и	негује	кад	га	се	разболи.	Чича	Марија	није	се	видела.	Она	
је	 досад	 била	 стално	 иза	 кулиса	 Чичиног	 живота,	 тако	 пуног	
најразноврснијих	доживљаја.	Али,	она	је	увек	била	ту,	кроз	скоро	
пуних	тридесет	година.	Она	му	је	замењивала	мајку	и	сестру.	Ето,	
зато	је	Чича	решио	да	јој	се	достојно	одужи,	да	јој	да	најлепше	и	
највеће	благо	које	има:	своје	име.“	
	 Прави	 разлог	 што	 се	 Чича	 Илија	 није	 раније	 с	 Маријом	
засновао	 праву	 брачну	 заједницу	 био	 је	 непремостива	 препрека:	
његова	прва	супруга	Лујза,	с	којом	деценијама	није	живео,	а	није	се	
развео	код	црквеног	суда.	Тек	кад	је	неколико	година	раније	Лујза	
умрла,	домаћица	Марија	предложила	 је	Чичи	да	се	венчају	ради	
наслеђивања	права	на	пензију,	али	он	је	то	непрестано	одлагао,	о	
чему	је	она	сведочила:	„Е,	само	да	је	хтео	раније	да	се	венчамо,	сада	
би	било	све	у	реду.	Него,	веровао	је	да	ће	непрестано	живети.	Има	
времена,	говорио	је,	сутра	ћемо,	прекосутра!	И	тако	је	изгубљено	
право	 за	 пензију.“	 Ипак,	 пола	 године	 пред	 смрт	 Чича	 Илија	 је	
одлучио	да	своју	домаћицу	доведе	пред	олтар	Топчидерске	црвке.	
На	венчање,	аутомобилом,	заједно	са	Чичом	и	Маријом	стигао	је	
кум-новинар	Тоша	Паранос	и	стари	сват,	трговац	Ђорђе	Биба.	Са	
њим	поред	глумца	Милорада	Гавриловића	био	је	и	власник	„Три	
шешира“	Стојан	Крстић.	После	обреда,	младу,	младожењу	и	госте	
је	чекало	славље	код	„Три	шешира“.	
	 Све	док	је	могао	да	се	држи	на	ногама,	Чича	Илија	је	често	
прелазио	од	своје	куће	у	ту	своју	омиљену	кафану	„Три	шешира“,	
где	је	све	ређе	забављао	пријатеље	ведрим,	али	и	тужним	причама.	
Сећао	 се	 својих	 славних,	 многих	 улога,	 а	 нарочито	 Кир-Јање,	
Калче,	Миткета,	Вула	Пупавца,	Јованче	Мицића,	Папа-Неска.	По	
запису	Боже	Ковачевића,	радо	је	причао	ненаписану	приповетку	о	
удесу	старог	глумца	чија	скица	гласи:	„Одавно	заборављен	стари	
глумац	шуња	 се	 у	 сумрак	 пред	 почетак	 представе	 око	Народног	
позоришта.	Нико	га	више	не	препознаје,	нити	га	се	сећа,	ми	млађе	
колеге	као	ни	млади	људи	који	чекају	пред	улазом	да	се	увуку	без	



карте.	Он,	већ	излапео,	прилази	и	у	излогу	чита	позоришну	листу.	
Даје	се	комад	у	којем	је	он	давно	носио	главну	улогу.	Сричући	онај	
низ	имена,	стари	глумац	присећа	се	блештаве	сцене	и	себе	младог,	
лепог	и	заносног	на	њој,	коме	одушевљена	публика	с	поклицима	
пљеска	 од	 одушевљења.	 Јадан,	 као	 сенка,	 одрпан,	 стоји	 он	 пред	
осветљеним	позоришним	излогом,	и	онако	изгубљеног	публика	га	
носи	к	улазу,	али	га	тамо	неумољиви	портири	одгурују	к	улици,	јер	
га	не	препознају	 док	он	одлази	уморан,	 тетурајућим	корацима	у	
мрак.“

	 Ту	 причу	 само	 је	 Чича	Илија	 знао	 маестрално	 да	 оживи,	
истичући	 сву	 трагику	 глумачког	 позива,	 као	 и	 предосећај	 личне	
драме	јер	лека	од	ужасних	раздирућих	болова	рака	у	бешици	више	
није	било.	Почетком	августа	1930.	године	Чича	Илија	је	све	чешће	
био	без	свести.	„Јуче	је	пао	у	агонију“,	пише	новински	извештач,	
-	 али,	 кад	 га	 је	 посетио	његов	 стари	 пријатељ	 др	 Букић	Пијаде,	
долазећи	накратко	к	себи,	замолио	га	је	да	разговара	са	хирурзима	
да	га	још	једном	оперишу.	Његови	пријатељи	често	су	га	обилазили	
и	Чича	је,	све	док	није	пао	у	агонију,	имао	за	сваког	понеку	шалу,	
неку	лепу	реч.	На	глас	о	његовој	смрти,	синоћ	су	се	окупили	многи	
пријатељи	да	му	одаду	последњу	пошту.	Међу	онима	који	 су	до	
парцеле	39.	на	београдском	Новом	гробљу	испратили	Чича	Илију	
на	последње	путовање,	на	челу	са	Браниславом	Нушићем,	било	је	
пуно	његових	пријатеља	и	обожавалаца.	Опраштајући	се	од	свог	
највећег	 глумца	 тадашњи	 управник	Народног	 позоришта	Милан	
Предић	надахунуто	је	говорио	о	‘најведријем	работнику	у	једном	
мучном	занату’,	истакавши	да	он	представља	крај	најлепше	приче	
старог	Београда.“
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БУДИМИР КОКОТОВИЋ

ГРЕШНИЦА  БЕЗ  ГРЕХА
Легендарна српска глумица - Жанка Стокић

 Несумњиво једна од највећих српских драмских уметница 
је Жанка Стокић. О њеном маестралном раду и таленту писано је 
много, али засигурно најбољи опис њене личности долази из пера 
позоришног критичара Душана Крунића:  
 „Она је заносила и односила са собом у свеполетном 
одушевљењу и глумце на позорници и гледаоце у гледалишту. 
Њен незаборавни смех продоран и силан, ведар и звонак пробијао 
је зидове позоришта и разлегао се даље улицама града.“ 
 Жанка Стокић (право име Живана) рођена је 24. јануара 
1887. године у Великом Градишту од оца Богосава и мајке Јулке. 
Отац јој је по професији био пекар, и недуго после Жанкиног 
рођења је преминуо. Њена мајка Јулка се након тога преудала за 
свештеника Александра Николајевића, познатијег као поп Санда 
из села Раброва код Пожаревца1, коме је супруга преминула годину 
дана раније. Јулка је са собом из Великог Градишта повела своју 
петогодишњу ћерку Живану – Жанку.
 У Раброву је Жанка провела најлепше дане свог детињства, 
ту је ишла и у школу. О детињству је Жанка касније у једном 
интервјуу рекла: „Волела сам да се пењем на дрвеће и да вадим 
птичија гнезда. Била сам страховито несташна… Када сам пошла 
у школу, јако ме је занимало. Била сам амбициозна. Када не могу да 
научим брзо лекцију, ја се бијем у главу и плачем.“2

 „Ишли смо заједно у школу - сећа се њен друг из детинства 
Лако Стевић - био сам две године старији од ње. Она је у нашој 
кући расла, а била је и посестрима мог брата од стрица Стевче. 
Та наша кућа налазила се доле у селу, а Жанкини су одмах до нас 
становали. Волела је да се пење на дрвеће, да скаче, да се бије са 
мушкарцима. Није водила рачуна о томе да ли су они јачи од ње, 
те сам често морао да је браним. Била је много немирна, али и 
 1 Свештеник Александар Николајeвић, службовао у селу Раброву од 
1881 до 1898. године (Летопис храма Св.ап. Петра и Павла у Раброву стр.17)
 2  Време“ 18. фебруар 1927. Београд, стр.5-6.
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забавна па су је деца волела.“3

 Новинару листа „Време“ Херенди испричала је како је као 
дете много волела да путује и како је из Раброва неколико пута 
ишла код ујака у Зајечар. А онда се опет враћала за Раброво: „На 
селу смо ми деца правили на сену пароброд и уображавали да идемо 
на далека путовања.“4

 У кући свог очуха, познатог попа Санде, Жанка је стекла 
велику страст за коцком, која ју је пратила до краја живота. Наиме, 
поп Санда је био велики коцкар, пустахија и бекрија, како га памте 
стари Рабровци. Окупљао би коцкаре, који би по сву ноћ играли 
карте са њим, уз пиће, али понекад и жестоку свађу.
 По завршетку четвртог разреда, Жанки умире мајка Јулка, 
како је записано у књизи умрлих, после „тешке болести“ са само 
28 година, 2. октобра 1897. године, увече. Сахрањена је сутрадан на 
сеоском гробљу у Раброву. Жанка јој је касније подигла споменик 
са неколику уписаних речи: „Мојој драгој мајци Јулки, Жанка“. У 
Раброву је остала још годину дана, „Напустила сам Раброво са 
милим гробом своје мајке и дошла код ујака у Зајечар.“ - написао 
је новинар Херенди Жанкине речи у листу „Време“. Након Првог 
светског рата, Жанка је пренела земне остатке своје мајке и 
сахранила их у Београду. 
 Без оца и мајке, у кући не баш много љубазног ујака, Жанка 
срећом није дуго остала. Удали су је за једног зајечарског кројача 
– абаџију када је имала петнаест година.
 У Зајечару Жанка упознаје путујућу глумачку групу и 
понесена страшћу и талентом за глуму, успева да се запосли у њој, 
али је муж враћа кући. „Касније је причала мојом мајци Дари, пола 
године после удаје прала је кошуље на реци и певала, као и увек 
када би нешто радила.“ - сећа се Ратиборка Лазић, унука Стевче 
Стевића - Чули су је глумци који су туда пролазили распитивајући 
се за станове, пришли и почели да разговарају са њом. Један од 
њих, Гавриловић, а био је веома леп, позвао ју је да дође у њихову 
групу. Сутрадан се спаковала и отишла код глумаца, али ју је муж 
вратио кући. Успела је опет да побегне и остане у позоришту.“�

 Премијерно је наступила у овом позоришту 1902. године 
у представи „Брачне ноћи“. По распаду ове позоришне групе са 
неколицином колега обилази војвођанске, славонске и босанске 
вароши. У Вараждину остварује своју прву велику улогу у представи 

 3 Предраг Марковић, Раброво и обе Бреснице, Раброво, 1997, стр.150.
 4  „Време“ 18. фебруар 1927. Београд, стр. 6.
 5  Предраг Марковић, Раброво и обе Бреснице, Раброво, 1997, стр.152.

„Нада“ играјући удовицу. Била је члан неколико позоришних 
група до 1907. године када добија посао у осјечком позоришту. 
Ту је примећује управник Народног позоришта у Београду Милан 
Грол и, одушевљен њеним наступом нуди јој да постане глумица у 
Народном позоришту. Она то прихвата и након месец дана прелази 
у Београд. Тада наступа период њене највеће славе.
 Доласком у Народно позориште у Београду Жанка остварује 
своје највеће улоге. Игра у три Гавелове представе: „Фигарова 
женидба“, „Сирано де Бержерак“ и „Родољупци“. Главне улоге 
је играла још у представама: „Уображени болесник“, „Тартиф“, 
„Подвала“ и „Станоје Главаш“. Осим тих главних, играла је више 
од стотину малих улога у позоришту. Некада се дешавало да не 
добије улогу чак и по годину дана, али никада није протествовала 
због тога.
 Најзначајније улоге је остварила у драмама Бранислава 
Нушића. Играла је у следећим Нушићевим делима: „Ожалошћена 
породица“, „Пут око света“, „Власт“ и у „Госпођи министарки“. 
Колико ју је наш најпознатији драмски писац Бранислав Нушић 
поштовао, види се из тога што је искључиво њој посветио улогу 
госпође министарке. 
 Пре премијере „Госпође министарке“, Жанка је 1929. године 
прославила четврт века уметничког рада. Остало је записано да 
је чувена глумица 7. марта, од  десет часова пре подне до два по 
подне, примала честитке у скадарлијској кафани „Два јелена“. 
Поклони нису били уобичајене природе као што ни слављеница 
није била. Између осталог, добила је ратне одштете, џакчић са две 
хиљаде стопараца, кученце у корпи цвећа … Предато јој је и 160.000 
динара у готовом новцу, што је са приходом од представе премашио 
своту од 260.000 динара, довољно за кућу на Топчидерском брду. 
Живела је окружена својим псићима и канаринцима, а ни болесна 
није одбила да кумује мечићима у ЗОО-врту.
 Улога у „Госпођи министарки“ јој је донела огромну 
славу. Са овом представом наступала је на сценама Беча, Прага, 
Будимпеште, Софије, итд. У Београду је до 1941. године извођена 
више од двестотине пута.
 Поводом стотог извођења „Госпође министарке“ Нушић јој 
је послао следећи телеграм: „Драга Жанка, ви и ја имамо малу, 
интимну светковину. Могу догађаји мењати режиме, могу се кризе 
завитлавати и обарати кабинете: Вас се криза не може дотаћи, 
ви остајете министарка, једина министарка, увек министарка.“
 Први и једини играни филм у којем је играла Жанка Стокић, 
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био је „Грешница без греха“, снимљен 1927. године у режији Косте 
Новаковића.
 Заједно са Жанком у филму су играли: Илија Драгић, Никола 
Гошић, Миливоје Крстић, Перса Павловић, Соња Станисављевић  
и Виктор Старчић.
 Жанка Стокић је почетак Другог светског рата дочекала у 
Београду. Тешко оболела од шећерне болести, морала је да се са 
тешком муком сналази за набавку инсулина. Под присилом немачке 
управе, а да би обезбедила инсулин, учествовала је у радио емисији 
„Шарено поподне“, где је својом глумом карикирала партизанску 
борбу. Такође је као чланица Народног позоришта учествовала у 
позориштима „Весељаци“ и „Централа за хумор“. Никада није 
учествовала у политичким интригама већ се искључиво бавила 
глумом!
 У новембру 1944. године комунистичка ослободилачка 
војска ухапсила је Жанку Стокић, заједно са још 12 глумаца и 
позоришних радника, међу којима су били Аца Цветковић и Јован 
Танић.6 Увече 26. новембра 1944. године, стрељано је 105 особа 
које су преко ноћи осуђени за сарадњу са окупатором.7 Те вечери 
стрељани су Аца Цветковић и Јован Танић са још десет глумаца и 
позоришних радника. Жанка се те кобне вечери спасла, пала је у 
шећерну кому, те јој је тако њена болест спасла живот. 
 Судбина, која режира наше животе, постарала се да се 
Жанка с највећих висина суноврати у судницу нове, кумунистичке 
власти и да јој приреди понижење какво ни Данте у свом „Паклу“ 
није описао. Изведена је пред суд, где су је оптужили за сарадњу 
са окупатором. Суђење је одржано 3. фебруара 1945. године у 
Београду. Током суђења тужилац је инсистирао да је Жанка из 
идеала служила окупатору, што није било истина. Суђење је било 
монтирано и унапред се знала пресуда. Није добила право ни на 
браниоца по службеној дужности, а против ње су сведочили колеге 
глумци који су у ранијем периоду завидили Жанки због њеног 
раскошног талента, као и велике популарности код народа. Осуђена 
је на осам година губитка националне части. Нова власт се трудила 
да Жанку понизи на што гори начин, тако да је морала да чисти 
београдске улице са проституткама и најгорим полусветом. Тешки 
тренуци депресије и огромни бол због недостатка инсулина пратио 
ју је до смрти.

 6  Види: Радмила Станковић, Стрељати глумца, НИН, 13. децембар 2008.
 7  Списак стрељаних, „Политика“ 27. новембар 1944. године.

 Готово сви пријатељи су је напустили плашећи се реакције 
нове власти. Једина је уз њу остала њена верна служавка и сапатница 
Магда, њен лични лекар др Милан Костић и велики пријатељ Бојан 
Ступица.
 Последњу молбу Окружном суду у Београду Жанка Стокић 
је написала дана 30. маја 1947. године, наводећи да јој, као старој и 
тешко болесној жени, врате права, како би после 44 године глумачког 
рада могла да живи од пензије, а не од туђе милостиње. Ту молбу 
несрећне хероине суд је уважио, али Министарство правосуђа је 
није разматрало.
 Дана 17. јула 1947. године Бојан Ступица јој доноси уговор 
о раду у Југословенском позоришту. За четири дана требала је да 
се јави и након толико година поново стане на позоришне даске.
Међутим, три дана касније 20. јула, доживела је инфаркт и њено 
срце престало је да куца у 11 часова и 30 минута увече, у 61. години 
живота. Преминула је у својој кући на Топчидарском брду у улици 
Андре Николића бр.1.
 По њеној жељи, сахрањена је на Топчидерском гробљу, дана 
23. јула, у четири сата поподне. До гробља је превезена воловским 
колима. „Када сам чула да је умрла, одлучили смо да идемо на 
сахрану. Пред њеном кућом био се слегао силан свет. Изнели су је и 
ставили у кола у која су били укошкати волови, који су на роговима 
имали црвене јабуке. Био је леп дан. Око Жанке пуно цвећа. Свирала 
је и музика. Причали су да је она желела да све тако буде, да не личи 
на погреб.“ Сећа се Нада Стевић у књизи Предрага Марковића.8

 Док су ковчег са телом легендарне српске глумице спуштали 
у раку, оперска певачица Милица Бошњаковић, уз пратњу гитаре и 
виолине, почела је да пева једну од Жанкиних омиљених песама:  

 „Ој Мораво, мутна водо, ти остајеш, а ја одох ...“

 Сахрани је присуствовао велики број њених поштовалаца 
из читаве Србије. У погребној поворци, која се кретала од куће у 
улици Андре Николића до Топчидарског гробља, био је присутан 
и њен бивши управник у позоришту Милан Грол, који је поводом 
тог догађаја записао: „Погреб највеће српске трагеткиње био је 
погреб илузија о слави глумачкој...“9 Тако су Београд и њена Србија 
испратили своју Жанку.

 8 Предраг Марковић, Раброво и обе Бреснице, Раброво 1997. стр. 152.
 9  Радмила Станковић, Стрељати глумца, НИН, 13. децембар 2008.



 Једноставни споменик на Топчидарском гробљу Живани-
Жанки Стокић подигла јој је слушкиња Магда.
 Жанка Стокић је по пресуди Окружног суда у Београду 
рехабилитована дана 11. децембра 2008. године, а комунистичка 
пресуда је поништена. Пола века после њене смрти подигнут јој је 
споменик у селу Раброву где се одржавају и „Жанкини дани“. 
 По Жанки Стокић је названа и једна од највећих српских 
глумачких награда, коју је предложила Мира Ступица, чувена 
глумица и супруга Жанкиног великог пријатеља Бојана Ступице.  
 Жанкин лик су успешно изнеле у представама и на филму  
Ружица Сокић и Светлана Бојковић. 
 Жанка Стокић је остала упамћена као глумица раскошног 
талента и једна од највећих српских драмских уметница икада. 
Њен пример показује да истинска уметност побеђује све идеолошке 
окове.

Живана Жанка Сокић
5958

ЈОВА РАДОВАНОВИЋ

ОБОЖАВАНА И ПРОКЛИЊАНА 
Ита Рина, наша прва филмска звезда

	 После	париске	премијере,	одушевљени	гледаоци	су	јунакињу	
„Еротикона”	на	рукама	изнели	из	биоскопа,	док	је	један	опат,	„у	
божјем	 гневу”,	 по	 граду	цепао	плакате	на	 којима	 је	 рекламиран	
филм.
	 За	 глумицу	 Иту	 Рину	 чули	 су	 и	 наши	 не	 баш	 редовни	
решавачи	укрштених	речи,	али	ни	бољи	познаваоци	„седме	уме-
тности”	не	могу	баш	да	се	сете	неке	друге	појединости	у	вези	с	
њом.	А	реч	је	о	некадашњој	истинској	звезди,	која	је	на	европском	
филмском	 небу	 засјала	 крајем	 двадесетих	 година	 прошлог	 века.	
Зато	ћемо	овде	покушати	да	што	верније	осликамо	ову	необичну	
жену	која	се,	на	врхунцу	каријере,	удала	у	Београду	и	у	њему	дуго	
живела,	а	умрла	тачно	пре	три	деценије	у	Будви.
	 Ида	Кравања	(право	име	Ите	Рине)	рођена	је	7.	јула	1907.	
године	у	Дивачи.	Њен	отац	Јожеф,	као	и	већина	мештана	ове	важне	
раскрснице	пруга	у	Словенији,	радио	је	на	железници.	Кад	је	Ида	
напунила	годину	дана,	мајка	Марија	родила	јој	је	сестру	Даницу.	
	 Одмах	по	избијању	Првог	светског	рата,	породица	Кравања	
преселила	 се	 у	Љубљану.	 Ида	 је	 ту	 завршила	 основну	 школу	 и	
1919.	године	уписала	се	у	Женску	гимназију.	Није	била	нарочито	
добра	ученица	(понављала	је	трећи	разред),	али	је	редовно	ишла	на	
позоришне	и	филмске	представе,	маштајући	да	једног	дана	постане	
глумица.	Уз	то,	заједно	са	сестром	Даницом,	често	је	учествовала	
на	соколским	приредбама	и	дружила	се	с	члановима	студентског	
спортског	друштва.
	 После	 смрти	 Јожефа	 Кравање,	 1926.	 године,	 породица	 је	
живела	веома	скромно.	Мајка	је	студентима	издавала	собе,	а	Ида	се	
запослила	у	банци.	Крајем	октобра	исте	године,	новине	„Словенски	
народ”	објавиле	су	конкурс	за	избор	Мис	Европе,	који	је	приредила	
америчка	 дистрибутерска	 кућа	 „Фанамет”,	 која	 је	 победници	
обећала	„велику	награду	и	улогу	на	филму	у	Америци”.
	 Иду	 су	 пријавиле	 другарице	 и	 она	 је	 оправдала	 њихово	
поверење	–	постала	је	Мис	Љубљане,	а	затим	и	Мис	Словеније.		
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	 Међутим,	кад	је	требало	да	се	појави	на	избору	за	најлепшу	
Југословенку,	мајка	јој	је	забранила	да	отпутује	у	Загреб,	у	којем	је,	
за	20.	децембар	1926.	године,	било	заказано	финале.	
	 Ита	Рина	се,	касније,	овако	сећала	тих	догађаја:
	 „Загребачке	 новине	 писале	 су	 да	 не	 смем	 да	 дођем,	 да	
се	плашим	девојака	које	 су	лепше	од	мене.	То	 је	наљутило	моје	
Словенце	и	цела	делегација	дошла	је	мојој	мајци	да	је	моли	како	би	
ме	послала	у	Загреб.”
	 Мајка	 је	на	 крају	попустила.	Ида	 је	на	дан	избора	 села	у	
последњи	 воз	 за	 Загреб	 и	 –	 закаснила	 на	 такмичење.	 У	 хотел	
„Еспланаду”	стигла	је	у	тренутку	кад	је	жири	већ	бирао	најлепшу	
од	три	финалисткиње.	
	 Иако	није	победила	на	избору,	овај	догађај	био	је	преломни	
тренутак	 у	 животу	Иде	 Кравање.	 Један	 од	 власника	 загребачког	
биоскопа	 „Балкан	 Палас”,	 Алфред	 Милер,	 њене	 фотографије	
послао	је	берлинском	филмском	продуценту	Петеру	Остермајеру.
Кад	 је	 Иди	 стигла	 понуда	 за	 пробно	 снимање	 у	 Берлину,	 мајка	
није	 хтела	ни	да	чује	 за	 тај	 пут.	Али,	 девојка	 се	није	предавала,	
јер	 је	жарко	желела	да	види	свет	и	оствари	младалачке	снове.	У	
том	настојању	помогли	су	јој	породични	пријатељи,	сликар	Алојз	
Малота	и	његова	супруга	Хедвига,	који	су	је	позвали	на	путовање	
у	Корушку.	Међутим,	уместо	у	Аустрију,	Ида	се	возом	упутила	у	
Берлин.
	 „То	 је	 било	 моје	 најдуже	 и	 најтеже	 путовање.	 Склупчала	
сам	се	у	углу	купеа	и	преплашено	гледала	око	себе.	Знала	сам	тек	
неколико	речи	немачког...”,	присећала	се	тог	свог	веома	значајног	
подухвата.
	 Од	 куће	 је	 побегла	 27.	 маја	 1927.	 године.	 Сутрадан,	 на	
берлинској	 железничкој	 станици	 Анхалтер	 Банхоф,	 дочекала	 су	
је	 два	 представника	 филмског	 предузећа	 Петера	 Остермајера	 и	
одвели	је	до	оближњег	хотела.	Следећег	јутра	отишла	је	у	филмски	
студио	на	пробно	снимање,	које	је	овако	упамтила:
	 „Осветлили	 су	 ме	 рефлекторима.	 Камере	 су	 почеле	 да	
зује...	Неки	потпуни	странци	пиљили	су	у	мене,	дошаптавајући	се.	
Говорили	су	ми	да	вриштим,	да	се	смејем,	да	машем,	да	плачем.	
Мислим	да	сам	најприродније	изгледала	у	сценама	у	којима	сам	
плакала...”
	 Одмах	после	тога	Ида	 је	потписала	двогодишњи	уговор	с	
кућом				„Остермајер	филм”.	Тада	су	је	преузели	разни	стручњаци.	
Учила	је	да	глуми,	плеше,	вози,	јаше...	Већ	у	јуну	појављује	се	у	
свом	првом	филму	„Шта	деца	крију	од	родитеља”,	који	је	режирао	

брат	Петера	Остермајера	Франц	Остен.
	 Ида	је	играла	собарицу.	Снимање	првенца	заувек	је	остало	
у	њеном	сећању,	а	посебно	пролазак	ходником,	који	је	морала	да	
понови	 неколико	 пута:	 „’Не	 знаш	 да	 ходаш’,	 викао	 је	 редитељ.	
Сву	 своју	 снагу	 усмерила	 сам	 на	што	 складнији	 ход,	 док	 сам	 у	
себи	мислила	’како	је	могуће	да	ја,	која	сам	се	три	пута	попела	на	
Триглав,	одједном	нисам	у	стању	да	ходам’...”
	 Ида	 је,	 попут	 својих	 колега,	 живела	 у	 елитном	 Шарло-
тенбургу,	 али	 је	 била	 и	 редовни	 гост	 југословенске	 амбасаде	 у	
Берлину.	Кад	год	је	имала	довољно	времена,	дружила	се	и	с	оста-
лим	представницима	„југословенске	дијаспоре”.	Тако	је	једног	дана,	
убрзо	по	доласку	у	Берлин,	у	кафеу	„Кениг”,	упознала	Миодрага	
Ђорђевића,	студента	електротехнике.	Од	тада	су	се	виђали	кад	год	
су	им	обавезе	дозвољавале.
	 После	 два	 месеца	 рада	 за	 кућу	 „Остермајер”,	 Ида	 је	 по-
желела	 већу	 улогу.	 Зато	 је,	 на	 наговор	 свог	 менаџера	 Макса	
Пика,	раскинула	уговор	и	потписала	нови	с	продукцијском	кућом	
„Културфилм”.		Ту	су	од	ње	тражили	да	промени	име.	
	 „На	 крштењу	 сам,	 по	 старом	 римокатоличком	 обичају,	
добила	два	имена.	Звала	сам	се	Италина	Лида.	Касније	су	филмски	
редитељи	тражили	да	променим	име	и	 ја	сам	своје	име	Италина	
раставила,	а	уместо	л	мислила	сам	да	ће	бити	боље	да	стоји	звучно	
р”,	објаснила	је	како	је	постала	Ита	Рина.
	 Септембра	1927.	године	игра	у	филму	„Двоје	под	небеским	
сводом”,	 у	 којем	 добија	 улогу	 француске	 плесачице	 Бланш.	
Истовремено	снима	и	други	филм	за	исту	кућу,	„Изгубио	сам	срце	
на	Сави”.	То	је	њен	најстарији	сачувани	филм	и	данас	се	налази	у	
Берлину.
	 После	неколико	споредних	улога,	Ити	Рини	је	1928.	године	
поверена	улога	Марије	у	филму	„Последња	вечера”	италијанског	
редитеља	 Марија	 Бонара.	 За	 време	 снимања	 посетили	 су	 је	
представници	 „Остермајер	 филма”	 и	 понудили	 јој	 главну	 улогу	
у	 филму	 „Волга,	 Волга”,	 спектаклу	 замишљеном	 према	 руској	
народној	причи	о	козаку	Стењки	Разину.
	 Ита	Рина	је	одбила	посао	и	велики	хонорар	зато	што	јој	је	
непознати	чешки	редитељ	Густав	Махати	„понудио	бољу	улогу”.	
Била	је	то	главна	улога	у	филму	„Еротикон”,	причи	о	заводнику	и	
његовој	жртви,	кћери	неког	железничара,	која	много	година	касније	
поново	среће	тог	човека	и	опет	бива	њиме	очарана,	па	одлучује	да	
напусти	мужа.
	 Прочитавши	 сценарио,	 Ида	 је	 одмах	 схватила	 да	 би	 то	



могла	да	буде	њена	животна	шанса.	И	није	се	преварила.	Уговор	
за	овај	филм	потписала	 је	7.	 септембра	1928.	 године,	 а	 снимање	
„Еротикона”	 је	 почело	 пет	 дана	 касније.	 Снимао	 га	 је	 један	 од	
најзначајнијих	 сниматеља	 чешког	 немог	 филма	 Вацлав	 Вих,	
примењујући	 техничке	 новитете,	 камеру	 с	 електромотором	 и	
посебне	објективе.
	 „Еротикон”	 је	 први	 пут	 приказан	 27.	 фебруара	 1929.	
године	 у	 прашком	 биоскопу	 „Пасаж”.	 Чешки	 критичари	 били	
су	одушевљени	филмом	у	целини	и	 глумом	Ите	Рине.	Међутим,	
иако	су	критике	биле	сјајне,	дистрибутерска	кућа	„Славија	филм”	
уврстила	је	„Еротикон”	у	програм	тек	наредне	сезоне	(3.	 јануара	
1930)	 кад	 је	 већина	 биоскопа	 у	Прагу	 већ	 имала	 тонску	 опрему	
па	неми	филм,	ма	колико	изузетан	био,	једноставно	није	могао	да	
успе.
	 Ипак,	 1929.	 године	 овај	 филм	 постигао	 је	 огроман	 успех	
код	 публике	 и	 критике	 широм	 Европе.	 Београдска	 премијера	
„Еротикона”	 одржана	 је	 28.	 априла	 у	 биоскопу	 „Коларац”.	 Иту	
Рину,	која	је	на	премијеру	дошла	с	мајком,	на	железничкој	станици	
дочекало	је	мноштво	младих	људи	који	су	желели	да	је	виде	и	од	
ње	добију	аутограм.
	 После	су	уследиле	премијере	у	Љубљани,	Берлину	и	Паризу.	
На	премијеру	у	француској	метрополи	Ита	Рина	стигла	је	пред	сам	
крај	пројекције.	Како	је	била	у	одећи	за	путовање,	није	могла	да	се	
придружи	екипи	филма	у	свечаној	ложи	па	је	села	међу	публику.	
Кад	се	представа	завршила,	одушевљени	гледаоци	су	је	окружили,	
честитајући	јој	на	улози.	Затим	су	је	подигли	на	руке	и	изнели	из	
биоскопа.	
	 Велики	успех	филма	код	париске	публике	узнемирио	је	неке	
моралне	 чистунце.	 Тако	 је	 католички	 теолог	 опат	 Бетлем	 писао:	
„Прво	леже	једно	поред	другог,	а	затим	један	на	другоме...	Тачно	
је	 да	 им	 прекривач	 сакрива	 фигуре,	 али	 свакако	 им	 не	 сакрива	
покрете...	 Лице	 сваког	 протагонисте	 приказује	 се	 посебно	 и	 у	
крупном	плану,	нарочито	Итино	лице,	и	у	њему	гледалац	без	сумње	
препознаје	узбуђење,	затим	израз	стрепње	помешане	са	чежњом,	
па	бол	и	на	крају...	Црвеним	док	описујем	ове	призоре.”	
	 Чак	су	и	плакати	за	„Еротикон”,	излепљени	широм	Париза,	
толико	 разбеснели	 опата	 Бетлема,	 да	 је	 „у	 божјем	 гневу”	 почео	
да	их	цепа.	Овакво	његово	понашање	и	текстови	били	су	најбоља	
реклама	за	филм.	
	 Септембра	1929.	 године	Ита	Рина	у	Берлину	снима	филм	
„Буђење	пролећа”	у	режији	Рихарда	Освалда,	најистакнутијег	од	
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свих	немачких	редитеља	с	којима	је	радила.	По	завршетку,	поново	
је	отпутовала	у	Праг,	где	је	у	октобру	исте	године	заиграла	у	првом	
чешком	тонском	филму	„Тонка	звана	вешала”.	
	 У	 том	 остварењу,	 заснованом	 на	 причи	 чувеног	 писца	
и	 новинара	 Егона	 Ервина	 Киша,	 Ита	 је,	 по	 многима,	 одиграла	
најбољу	 улогу.	 Играла	 је	 девојку	 лаког	 морала	 која	 пристаје	 да	
испуни	последњу	жељу	осуђеника	на	смрт	и	с	њим	проведе	ноћ	
пред	погубљење.
	 Почетком	1931.	 године	Ита	Рина	добила	 је	понуду	да	оде	
у	Холивуд.	Понуђена	 јој	 је	 главна	 улога	 у	филму	 „Беатрис,	моја	
радости”	 која	 је	 укључивала	 и	 трогодишњи	 уговор,	 али	 јој	 је	
вереник	Миодраг	 поставио	 ултиматум	 –	 Холивуд	 или	 ја.	 Ита	 је	
одлучила	да	се	уда	и	оконча	филмску	каријеру.
	 Пре	 венчања,	 Ита	 у	 руској	 цркви	 у	 Берлину	 прелази	 у	
православље	 и	 још	 једном	мења	 име,	што	 је,	 по	њеним	 речима,	
изгледало	овако:	

Ита Рина
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	 „Хтела	 сам	 да	 се	 зовем	 Љубица,	 али	 руски	 поп	 није	
дозвољавао	то	име.	Предлагао	ми	је	да	име	буде	по	руски	-	Љубов.	
Кад	нисам	могла	Љубица,	нисам	хтела	ни	Љубов.	На	крају...	добила	
сам	име	Тамара.	Али,	у	том	тренутку	за	мене	није	било	важно	име.	
Знала	сам	да	ћу	до	краја	живота	бити	Ита	Рина.”
	 У	 цркви	 Христовог	 успења	 у	 Београду,	 19.	 априла	 1931.	
године,	венчали	су	се	Ита	и	Миодраг.	Она	је	тада	постала	Тамара	
Ђорђевић.	Овом	венчању	званично	је	присуствовала	само	најужа	
родбина,	 а	незванично	и	мноштво	обожавалаца	који	 су	од	раног	
јутра	пред	црквом	чекали	да	би	видели	младенце.																				
	 Вест	о	њеном	венчању	и	завршетку	каријере	запрепастила	
је	многе,	а	највише	продуценте	„Луна	филма”	из	Париза,	с	којим	
је	имала	трогодишњи	уговор.	Претили	су	јој	тужбом,	али	Ита	није	
одустала	од	намере	да	напусти	глуму.
	 После	венчања,	 с	мужем	 је	 годину	дана	повучено	живела	
у	Београду,	 а	 онда	 се	 ипак	 вратила	пред	 камере,	 али	на	 домаћој	
сцени.	
	 До	1937.	године	снимила	је	три	филма:	„Фантом	Дурмитора”	
с	 немачким	 партнером,	 затим	 „А	 живот	 тече	 даље”,	 с	 чешким	
копродуцентом	 (у	 оба	 је	 тумачила	 главне	 улоге)	 и,	 на	 крају,	
„Принцеза	корала”,	с	немачким	партнером,	где	је	играла	епизоду	и	
добила	велике	похвале.	
	 Године	 1939.	 Ита	 је	 прихватила	 улогу	 у	 немачком	
криминалистичком	трилеру	„Централа	Рио”.	Филм	није	сниман	у	
Рију,	већ	у	берлинском	студију	„Тера”,	од	маја	до	јула	исте	године.	
Како	се	спремао	Други	светски	рат,	стање	око	овог	пројекта	било	
је	 напето,	 посебно	 за	 стране	 глумце,	 па	 је	Ита,	 чим	 се	 снимање	
завршило,	спаковала	кофере	и	вратила	се	кући.	Потом	се	повукла	
из	јавног	живота	и	1940.	године	родила	сина	Милана.
	 После	 бомбардовања	Београда,	њена	 породица	 преселила	
се	у	Врњачку	Бању,	 где	 су	веома	тешко	живели,	нарочито	после	
1943.	године,	кад	је	Ита	родила	ћерку	Тијану.	Кад	се	рат	завршио,	
глумица	се	с	породицом	поново	доселила	у	Београд	и	покушала	да	
се	врати	на	филм.
	 Није	јој	дата	обећана	улога	у	совјетском	филму	„У	горама	
Југославије”.	 Године	 1948.	 запослила	 се	 у	 продукцијској	 кући	
„Авала	филм”,	у	којој	је	добила	само	једну	прилику.	С	редитељем	
Жоржом	Скригином	снимила	је	неколико	кадрова	за	филм	„Велике	
жене”,	 о	 стрељању	 ђака	 у	 Крагујевцу,	 али	 је	 снимање	 брзо	
прекинуто.
	 „Авала	филм”	 је	 1951.	 године	покушао	да	 је	 отпусти	под	

изговором	„да	редитељи	немају	поверења	у	њен	рад”.	Ита	Рина	је	
уложила	жалбу	и	писала	маршалу	Титу.	Жалба	 је	усвојена	и	она	
је	остала	у	„Авала	филму”	до	1953.	године.	После	тога	запослила	
се	 као	 саветник	 за	 копродукције	 у	 будванском	 „Ловћен	 филму”.	
Настојала	је	да	поново	оствари	сарадњу	с	немачким	редитељима	
с	којима	 је	снимала	пре	рата.	Неки	од	њих	желели	су	да	поново	
раде	 у	 Југославији,	 али	 ниједан	 од	 предложених	 пројеката	 није	
остварен.
	 Ита	 Рина	 појавила	 се	 последњи	 пут	 пред	 камерама	 у	
филму	„Рат”	1960.	године.	У	том	делу	редитеља	Вељка	Булајића,	
снимљеном	по	сценарију	познатог	талијанског	сценаристе	Чезара	
Цаватинија,	 Ита	 је	 одиграла	 малу	 улогу	 мајке.	 Убрзо	 после	 ове	
улоге	заувек	се	повукла	из	света	филма.
	 С	обзиром	на	то	да	је	целог	живота	патила	од	астме,	Ита	Рина	
се	1967.	године	с	мужем	преселила	у	Будву.	У	тој	скромној	госпођи	
мало	ко	од	комшија	препознао	је	некадашњу	филмску	звезду	која	
је	снимила	четрнаест	филмова	у	иностранству,	три	копродукције	и	
један	домаћи	филм.
	 Последње	 године	 живота	 Ита	 је	 провела	 негујући	 мужа	
Миодрага,	оболелог	од	склерозе.	Умрла	је	од	астматичног	напада	
10.	маја	1979.	године	у	Будви.	Њеном	погребу,	на	Новом	гробљу	у	
Београду,	присуствовали	су	познати	филмски	ствараоци,	пријатељи	
и	обожаваоци.

Ита Рина - Љубавна сцена из 1929. године



ИЗ ЗОРАНОВОГ БРКА

	 Закључивши	да	људима	на	селу	уметност	није	доступна,	дао	
је	у	„Експрес	политици“	оглас,	отприлике:	„Уметници	свих	врста!	
2-ог	 Јула	 1972.	 године,	 испред	Атељеа	 212,	 у	 аутобусу	 чачанске	
регистрације,	 чекаће	 вас	 Зоран	 Радмиловић,	 да	 вас	 поведе	Селу	
у	 походе.“	Кад	 не	 могу	 они	 код	 нас,	 идемо	ми	 код	њих.	Дошли	
сликари,	глумци,	један	композитор,	један	песник.	Десет	дана.	Десет	
села.	Приредба	 за	 децу	 у	 пет,	 а	 онда	 за	 остале	 –	 докле	 потраје.	
Долазили	свечано	оденути	и	из	суседних	села.	У	селу	Рошци	на	
Каблару	замолио	га	један:	“Смем	ли	да	вас	додирнем.	Никад	нисам	
видео	живог	уметника.“
	 Чуо	да	рудари	у	Какњу	штрајкују	глађу	и	да	им	се	београдски	
студенти	придружују.	Не	наговештавајући	никоме	ништа	отишао	у	
Капетан	Мишино	здање	и	штрајковао	с	њима	48	сати.
	 Живео	је,	једно	време,	у	улици	Иве	од	Семберије	број	5а,	у	
поткровљу,	пети	спрат.	На	плафону	једине	собице	било	је	прозорче	
окренуто	 према	 небу,	 плаветнилу	 и	 звездама,	 а	 један	 бор,	 украс	
улице,	дорастао	је	готово	до	нивоа	прозорчета.	Славило	се	нешто	
код	Зорана.	Пуно	гостију.	У	неко	доба	установи	се	да	је	домаћин	
нестао.	Фрка.	Употребљени	су	сви	логични	методи	истраживања.	
Већ	 да	 се	 зове	 полиција.	 Кад	 –	 ено	 га!	 Обгрлио	 стабло	 бора	
негде	при	врху.	Једва	се	види	са	улице.	Шта	ли	је	он	ту	са	собом	
рашчишћавао.	После	су	дошли	ватрогасци	и	спустили	га.	Јер	је	то	
било	баш	високо.	Кров	петоспратнице	у	старој	градњи.
	 Волео	је	да	буде	непредвидљив.	„Шта	то	сад	причаш!	Сећаш	
се	шта	си	јуче	рекао?“	-	кажу	му	„Е,	то	је	било	јуче.	Данас	је	нови	
дан.“-	одговара	он.	
	 За	 улогу	 Молијера	 добио	 је	 веома	 цењену	 Октобарску	
награду.	Мислио	је	да	је	ту	награду	заслужио	раније	за	легендарног	
Ибија.	 Калиграфски	 исписану	 заборавио	 ју	 је	 испод	 стола	 у	
„Српској	 кафани“.	 Нашао	 ју	 је	Мило	 и	 предао	 му	 као	 светињу.	
Стајала	је	после	на	зиду	у	трпезарији	закуцана		неком	старом	куком	
-	наопачке.

ПЕТАР КРАЉ
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	 Трупа	 Ибија	 заплашена	 је	 амебама	 већ	 у	 поздравном	
говору	 званичника	 из	 наше	 амбасаде	 у	Мексико	Ситију.	Шта	 ће	
се	 јести?	 Неко	 пита:	 „Како	 ли	 се	 те	 амебе	 манифестују?“.	 „Па	
носе	транспаренте.	Како	другачије?“-	одговара	Зоран.	Кад	засмеје	
друштво,	брецне	се	некад:	„Шта	се	смејете?	То	је	мој	виц!“
	 У	чувени	Бифе	Атеље-а	212	наишао	списатељ	да	се	нешто	
посаветује	 с	 Михизом.	 Бифе	 у	 пуном	 саставу.	 „Е,	 Михизе,	 ајде	
да	 видимо	 да	 ли	 ови	 твоји	 славни	 глумци	 нешто	 знају?	Како	 се	
зову	 записи	 на	 пергаментима	 нађени	 испод	 горњих	 записа?“	
„Палимпсести“-	одговорио	је	одмах	Зоран.	Као:	то	се	подразумева,	
а	питање	је	за	основце.	Списатељ	у	чуду.	Михиз	само	што	не	пукне	
од	поноса.
	 Једном	кад	се	одмарао	од	конзумирања	и	кад	је,	улазећи	у	
друштво	узвикивао:	„Алкохол	је	убица	човечанства!“	стуштио	се	да	
учи	енглески.	Положио	и	други	степен	на	Коларцу,	а	на	повретку	из	
Енглеске	држао	је	крај	шанка	у	Бифеу	надахнута	предавања	о	томе	
како	Енглези	немају	везе	с	енглеским.	„Фрфљају.	Журе.	Ништа	их	
не	разумеш!“

Зоран Радмиловић



	 Његов	чувени	брк	увек	се	смешио	кад	се	помињао	Зајечар.				
Са	Миком	Шћекићем,	 другарем	 кроз	 цео	живот,	 који	 је	 остао	 у	
Зајечару	и	за	кога	је	Зоран	тврдио	да	му	је	био	неисцрпна	инспи-
рација	у	Ибију	и	Радовану,	водио	 је	бескрајне	ноћне	телефонске	
разговоре.	Један	позове	и	онда	нема	краја.	До	сванућа.	Повремено	
се	 слатко	 насмеје.	 Дуго	 слуша.	 Нешто	 мало	 прозбори.	 Ужива	 у	
досеткама	сродне	му	маште.	Пиће	не	иште.	Некад,	исто	у	 ситан	
сат,	назове	Изет	Сарајлић,	лиричар	из	Сарајева.	Нежна	душа.	Зоран	
узима	телефон	и	опет	до	сванућа.	Пиће	не	иште.	
	 У	 једној	 собици	 имао	 је	 писаћи	 сто.	 Приступ	 само	 он.	
Називао	 је:	 Раденичка	 соба.	 Ту	 је,	 уколико	 би	 успео	 да	 остане	
усамљен	онолико	колико	му	је	било	потребно,	писао	песме,	скице,	
белешке.	Ту	је	написао	и	текст	у	којем	глумац	добија	ограничено	
време	да	слободно	проговори.	Уобичајено	потцењивана	глумачка	
памет	добија	тренутак		храбрости	и	глумац	говори	о	томе	шта	мисли	
о	критичарима	и	свима	онима	који,	без		покрића,	из	супериорног	
угла,	произвољно	вршљају	по	тананим	глумачким	радовима.	Кад	
су	га	питали:	“Шта	радиш	у	тој	соби?“.“Пишем	збирку	романа!“-
рекао	 је.	Мислим	да	 је	веровао	да	ће	нешто	ипак	написати.	Али	
само	због		себе.	Само	за	себе.	
	 Није	му	 баш	 био	 потаман	 свет	 у	 којем	 је	живео.	Када	 се	
пажљивије	погледа	Радован	III,	може	се	видети	шта	је	о	том	свету	
и	мислио.	

Кадар из филам “Маратонци трче почасни круг”
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ДРАГУТИН МИХАИЛОВИЋ

ЉУБИША Д. НЕДЕЉКОВИЋ – 
ЈЕДНА ПОБУНА ПРОТИВ ОНОГ ВРЕМЕНА

Они који имају свет 
Нека мисле шта ће с њим

Ми имамо шта рећи 
И дивно смо се снашли 

у тој немаштини.
(Б. Миљковић)

 Дуго ми није било јасно како су ова земља и овај народ 
успели да направе толико дуг историјски ход, много пута дајући 
предност лошим изборима, који углавном нису били и њихови 
избори. Сасвим је фасцинантно да су у том ходу, који је рађао 
насиље и доносио готово метафизичку  муку, остајала многа 
острвца светлости која су утискивана од стране људи са поруком, 
која им је додељена од Бога, дајући му право избора како ће се 
односити према њој, али задржавајући неприкосновено право 
пресудитеља. Многи те привилегије нису свесни, други опет 
показују знакове једне умне устајалости коју не могу да прескоче. 
Има и трећих који крену да користе привилегију, али их заустави 
питање смисла тога што раде. На самој ивици смисла посла којим 
се бавимо, ако бисмо се осврнули, видели бисмо људе сврстане у 
много група већ према томе како се односе према том свом дару. 
Људи који су свесни свог дара, утискивали су те мале светлост,и 
занавек обично остајали анонимни. Оне би тада подсећале на 
рановековну Енглеску која је практично и дању и ноћу била у тами 
густих шума, док су безбројне крчме биле не само свратишта за 
кратак предах намерника, једина места светлости на дугом путу 
кроз таму, који је водио до следеће светлости. Баш као распоред 
живота и смрти који се наизменично смењују као  светлост и тама 
како су их поимали у појединим цивилизацијама. Један од таквих 
људи био је и Љубиша Д. Недељковић.
 Љубиша Д. Недељковић, физичар, рођен је у Речки крај 
Неготина 1946. године. Живео је и радио, скоро све време, у 



Београду а делове свог живота провео радећи у Неготину и Бриселу. 
Прах његов у београдску земљу је положен.
 Ова његова кратко исписана биографија, као начин њеног 
озваничења, опис је његовог целокупног живота. Оволико редова 
је сасвим довољно, ако не и сувишно, да се сажме један живот 
премерен временом како га људи употребљавају у овом времену  
-његовом времену. Оно време својом хронолошком тривијалношћу 
више рачуна води о томе да неки тренутак, макар био и oбичан, не 
буде заобиђен, а  неупоредиво мање рачуна води о величанствености 
живота и људима који га таквим чине. Овај историјски компромис 
између људи и времена помогао је и њима и њему. Људима је олакшао 
живот утолико што су и чак баналне ствари и догађаји уписивани 
у историјски код а додатно они, пак, нису морали, да снажније 
употребљавају интелект ослањајући се углавном на здрав разум. 
Као резултат таквог прихватања времена проистекла је и чињеница 
да је историја људског рода мање више историја баналости која је 
многим догађајима, ситуацијама, лепотама одузела питорескност 
заувек их затомљујући у марку тривијалности хронологије времена. 
С друге стране и време је добило свој део. Идући од прошлости ка 
будућности постало је  неупитно – апсолутни  контролор свега што 
се између људим догађало.
 Побуна Љубише Д. Недељковића, на изглед мала и на 
граници видљивости, против времена проистекла је из наведене 
привилегије коју је прихватио у пролеће своје интелектуалне 
зрелости. Одлучујућа ствар у тој побуни је био посао којим се 
бавио. Привилегија је била у томе што је могао да се на један на 
изглед опуштен начин бавим питањем физичког времена у области 
којом се бавио. Наиме, досадашњи концепт времена постављао 
је многа питања пред њега. Нису била обична и био је приморан 
да буде стрпљив и да се сусретне са стварима које су биле доста 
далеко од преовлађујућег мишљења о времену у физици. Међутим, 
привилегија је била подстрекивачка, неумитна и изузетно упорна 
не дозвољавајући му да је напусти. Та његова побуна ме је натерала 
да његовом стазом прођем на начин који би он можда одобрио као 
једини. Премерићу је временом којем је он припадао и које је било 
другачије. Много другачије од хронолошког времена заробљеног 
у сатове који су били у њима и око њих. Он је био другачији од 
осталих, не по баналним мерилима које је већина исписивала, 
већ по времену с којим је могао да се премери указујући на 
величанственост, јединственост и лепоту али и муку живота.  
 Лако се уочава једноставност али и снага мог мотива да 
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испишем редове о њему. У многим ситуацијама које нису биле 
ни близу ове, ја предност увек дајем јачини мотива. Тако је било 
и овога пута. Могуће је да ми неко замери на страствености и 
пристрасности исписаних редова о њему као човеку из једног другог 
времена. Мораће да ме разумеју, јер му дугујем велику захвалност 
што смо се стрпљиво дружили, издржавали на неким сличним 
путевима и, коначно, што ме је прихватио у његово време. 
 Свој ход бележника по стази Љубише Д. Недељковића за-
почећу са кратким препричавањем легенде Индијанаца из племена 
Ojibway, који су некада насељавали простор данашње Канаде и 
који им је отет после дугогодишњег насиља од стране људи који 
су доносили напредак. Они верују да снови имају магичну моћ која 
може да промени или управља њиховим животним стазама. Због 
тога су направили справу која ће да хвата снове, тзв. хватач снова. 
Ту невелику направу, која је сликовита представа једног схватања 
живота, могуће је носити са собом свуда као што се носе ситне 
ствари из материјалног света. Међутим, Ojibway Индијанаци хва-
тач снова држе у својим пребивалиштима и увек га понесу када 
се селе. Он је један котур сачињен од дрвене гранчице (димензија 
обима јаче мушке мишице) који је опточен фином кожом. На том 
котуру је разапета мрежа од предива сачињеног од копривиних 
влакана и обично је обојена у црвено. Мрежа се састоји од 
неправилних четвороуглова, налик пауковој мрежи, који се сустичу 
у једном чвору у близини центра прстена. Када је активна, она 
представља ноћни ваздух, при чему она хвата све што је лоше у 
ваздуху, када дође у додир са њом. Тако је и са сновима. Када дођу 
у додир са хватачем снова, кружећи по ваздуху, он их препозна да 
ли су добри или лоши. Ако су добри, снови знају начин како да 
избегну да буду заробљени. Лагано се провуку кроз птичије перо, 
разапето на хватачу снова, а онда склизну низ њега у сигурност 
места за спавање које је направљено од каменчића на дну пера. 
Међутим лоши снови не знају за овај пут. Због тога они, током 
ноћи, изгубљени безнадежно трче кроз мрежу да би заувек угинули 
у светлости долазећег дана.
 Не верујем у могућност да ико не разуме због чега сам 
опричао хватача снова. Али ипак да појасним. Он је истовремено и 
чувар снова, који су најбољи знак да наш ум добро зна да постоји и 
још једно време, тј. време које долази из  будућности у садашњост. 
Због тога ћу од овог места време о којем ћу и у којем ћу да причам 
назвати ово време за разлику од хронолошког времена које ћу због 
његове осведочене тривијалности од заборава заштити именом оно 
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време. Мој непољуљани оптимизам да ће сви разумети космичку 
снагу хватача снова заснива се на врло једноставној потки. Људи 
из овог времена, којем припадају и Ojibway Индијанци, напросто 
живе у том времену па, и да их неко пита о његовој сврсисходности, 
напросто не би одговарали на питање или би у учтивијем приступу 
саопштили да то питање сматрају сувишним. А шта са људима из 
оног времена? И они би прихватили хватача снова као космичку 
справу, али коју су они докучили својим умом и која би у пројекцији 
њихове будућности могла да се изузетно корисно употреби а што 
указује на величанственост њиховог приступа према времену 
и напретку. У овом тренутку не могу а да не уочим формалну 
сличност између ових редова и „редова чуђења“ које је двадесетих 
година прошлог века Хајзенберг записао у књизи „Физика и 
метафизика“. Он није могао чудом да се начуди како су амерички 
научници лако прихватали његову релацију неодређености која 
је из основе мењала поглед на свет. Наравно да је васпитани и 
школовани Германин схватио у чему је тајна те варке. Брзо је уочио 
да је њихов инжењерски дух дубоко укорењен у оном времену и 
нарастајућој поплави напретка. Посаветован од јаке традиције 
којој је припадао, на један бриљантан начин је прикрио своју благу 
иронију која је неоспорно постојала, али је свакако била далеко од 
надменог енглеског цинизма. Педантни Немац је одмах уочио да се  
тамошњи свет врло брзо задржао на нивоу њеног техничког руха а 
далеко од њене епистемолошке дубине и величанствености у том 
тренутку, али ипак у оном времену.
 За даљи несметани ход моје бележничке улоге нопходно 
је да појасним како се ово време уселило у мене наметнувши 
се као природан начин премеравања људи, догађаја и свега што 
ме је пратило. Његово усељавање, због његове егзотичности и 
запрепашћујуће једноставности, потрајало је одајући утисак да се 
оно одиграва на један крајње неорганизован начин. Наравно да је то 
тако изгледало будући да сам ја то усељавање гледао и премеравао 
оним временом. Када су, по мени, сви периоди тог усељавања, 
заузели позицију потпуног хаоса кроз који једва да може да се 
провуче и једна логична мисао, изненада се указала једна једина 
нит која их је снагом гвоздене логике повезивала. 
 Поновићу његову биографију у готово репортажном маниру 
само из страха да не остане незаписана када више не буде оних који 
су је носили у себи. Да остави траг у облику острвца светлости 
који људи из оног времена брзо забораве.
 Љубиша Д. Недељковић је рођен у Речки крај Неготина 

29.8.1946. године. У родном селу похађа првих пет разреда основне 
школе, а затим прелази у школу у Неготину, где завршава основну 
школу и гимназију. Електротехнички факултет у Београду, Одсек 
техничке физике уписује 1965 године. Упоредо са овим факултетом 
студира филозофију на Филозофском факултету у Београду, а 
једно краће време и астрофизику на Природно-математичком 
факултету на Београдском универзитету. Године 1979. дипломирао 
је на Електротехничком факултету и те исте године уписује пост-
дипломске студије из Теоријске физике на Природно-математичом 
факултету у Београду. Током 1981-82. године као слободни 
истраживач борави на Universite Libre de Bruxelles у Бриселу 
(Белгија), где је и докторирао. У 1988. години проводи месец дана на 
студијском боравку Technishe Universitat, Wien, у Бечу (Аустрија). 
Исте године учествује на Седмој интернационалној радионици   
(7th Workshop on Inelastic Ion-Surface Collisions) у Кракову (Пољ-
ска) да би 1990. године у оквиру Осме интeрнационалне ради-
онице    (8th Intern. Workshop on Inelastic Ion-Surface Collisions) у  
Wr. Neustadt (Аустрија) имао  запажено предавање из области фи-
зике површина. Године 1993. на Интернационалној конферен-
цији из физике јонизованих гасова (16th SPIG) у Београду Љубиша 
Д. Недељковић у сарадњи са супругом Наташом Недељковић има 
предавање о резулатима у оквиру квантних метода неделеастичних 
интеракција јона са површинама. На 21th SPIG одржаном у Соко 
Бањи 2003. године имао је веома значајно предавање у комјем 
је приказао основе квантне телеологије интеракције јона са 
површинама. Дана 31. августа 2006. године изненада је преминуо 
током одржавања међународног конгреса SPIG на Копаонику. Иза 
себе оставља две ћерке  (Ану и Ирену) и супругу и сарадницу 
Наташу Недељковић.
 На почетку своје научне каријере Љубиша Д. Недељковић 
је две године био асистент на предмету Физика на Ветеринарском 
факултету у Београду, а током низа година био је предавач на 
Народном универзитету „Божидар Аџија“ у Београду. Већину 
научног итраживања спроводи радећи у оквиру научних пројеката 
чији је носилац Физички факултет у Београду. Ужа област 
истраживања Љубише Д. Недељковића су интеракције атомских 
честица са површинама чврстог тела и методи квантне телеологије. 
Из ових научних области објавио је многе научне радове (углавном     
у најпознатијем часопису за физку Physical Review), одржао запа-
жена предавања на међународним конференцијама и имао велики 
број саопштења на међународним и домаћим конференцијама 
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(укупно 64). Његови научи прилози цитирани су преко стотину 
пута у радовима у којима су се аутори бавили темама физичке 
науке. О актуелности научног рада Љубише Д. Недељковић сведоче 
последња два цитата његових радова. Наиме, на Тhe Rice University, 
Houston (Сједињене Америчке Државе) постављен је експеримент 
који се базирао на његовом моделу, а теоријска основа тог модела 
ушла је у нове хоризонте описа интеракције са површинама.
 Љубиша Д. Недељковић је био изузетан педагог или, још 
боље речено, учитељ. Његова духовна грађа и надградња биле 
су у нивоу дара који је поседовао да исприча и утисне причу у 
свакога кога је учио. Ма колико да је тема била тешка, она је из 
њега излазила као мирна прича према којој слушалац никако није 
остајао равнодушан. Он је допринео развоју физике у Србији 
коауторством у универзитетском уџбенику из електромагнетизма 
из којег су училе и уче бројне генерације физичара на Физичком 
факултету у Београду. Такође, суделовао је у формулисању тема 
и изради многих дипломских радова на Физичком факултету у 
Београду. Промовисао је идеје квантне телеологије (термин којим 
се означава временски симетризована квантна механика и који је 
он увео у српску науку). Радио је на популаризацији науке пишући 
чланке за „Млади физичар“. Био је приватни професор скоро 
свих униврезитетских курсева из физике и математике на скоро 
свим факултетима где су били заступљени, по чему ће га памтити 
многобројни студенти Београдског универзитета. 
 Осећај Љубише Д. Недељковића за науку, кроз страст и стал-
ну тежњу да буде пред зидом изазова непознатог, као и дар да њене, 
скоро кафкијанске, стазе расветли и саопшти заинтересованима, 
можда су најсуптилније биле сублимисане у његовом ангажовању 
на телевизији. Био је аутор и водитељ ТВ серије емитоване 1987. 
године на ТВ Београд под називом „Од Њутнове до Ајнштајнове 
физике“ (серија од 8 епизода). Такође, имао је запажен наступ у 
емисији „У првом лицу науке“ под називом „Квантна телеологија 
времена“ на ТВ Нови Сад 2000. године. У овим наступима, 
маниром човека огромног и систематизованог знања и завидне 
самоконтроле, успео је да за физику једну још увек тешку тему (у 
епистемиолошком смислу) и другу сасвим нову и тек наслућену 
област исконтролише и исприча најширој публици. Овакве емисије, 
које у свету раде бар два тима – научника и техничких стручњака 
аниматора, он је успео да доведе до завидног нивоа професионалне 
уређености, па и више. Тиме је оставио траг у историји обе 
телевизије остављајући стандарде који дуго неће бити достигнути. 

У поновном прегледавњу ових емисија нисам могао да се отмем 
утиску да је Љубиша Д. Недељковић на један дискретан начин 
визуализовао своју побуну против оног времена и да је дао одушка 
себи после силних борби, урадивши то бриљантно.
 Шта да кажем као тихи бележник који зна доста али који 
сме да каже таман онолико колико је потребно о Љубиши Д. 
Недељковићу? Он је био један од људи чија се снага примети тек 
када нестану. Тежак пут од места рођења па до места где почива. 
Пут који је увек пролазио поред изазова губећи се у хоризонтима 
и поново израњајући као у метафизици Де Кирикових слика. Без 
компромиса са институцијом. До краја живота. Тешка неизвесност 
али и застрашујућа лепота слободе. Љубиша Д. Недељковић - једна 
побуна против оног времена.

Љубиша Д. Недељковић
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ВЛАСТА СТАНИСАВЉЕВИЋ ШАРКАМЕНАЦ

КОЊ ПОБЕГАО ИЗ ДВЕ ПРИЧЕ

 Пут кроз равницу, прав као стрела, запутио се према вароши, 
за коју су многе виђене главе пре два века пале с рамена само да се 
она нађе са те стране рита – ка левој обали Тимока, а не и обрнуто, 
под брдом и манастиром Буково, преко којих је водио пут у срце 
Србије. Средином пута, о чије су ободе били заденути дрвореди 
топола, теглила су каруца мало финије израде, да су се могла назвати 
фијакером, а с још мало луксузнијом опремом и дилижансом. Била 
је то ваљда последња полу-дилижанса виђена у овом делу Србије, 
чији је црни кров, попут небеске полулопте наткриљавао свој 
превожени терет – путнике, заваљене на седишту.
 Оно што је боло очи ове идиличне слике, било је то што на 
нешто уздигнутијој клупи за кочијаша није било никога и што се 
није чуло фијукање бича. Упрегнут у свој оков од коже и дрвета, 
целу ову божју направу вукао је коњ, начуљених и исправљених 
ушију као да их је био упослио уместо очију, или још боље, као да 
је цео пут познавао напамет и одраније, a слутио га слухом.
 Све што би зујало и мицало се у околини умиривало би се 
кад би се ова чудесна запрега нашла у његовој близини. Чуо се 
само одјек копита по тврдој путној подлози: ток, ток, тик п ток, 
тик-ток, тик-ток... и опет: ток, ток, тик п ток, тик... тик... 
тииии...
 Били смо ђаци, предсредњошколци. У граду су се причале 
многе чудне приче, или смо трчали за њима и ловили баш оне 
које су имале тај призвук зачудности. Али, добро се сећамо да је 
у вароши живео неки чика-Остоја, који је жену довео из далеког 
света, мада ни он није био из самог града, но је и он однекуда 
дошао. Али обожавао је ту своју госпођу и био у стању да учини 
све за њу. Кажу да је дошљакињи из белога света било досадно 
у малој вароши, и он јој је купио биоскоп. Једноставно мало јој 
је било да оде у градски биоскоп и гледа филм одређен по укусу 
свих варошана, него је хтела да сама гледа филм који би пожелела. 
На углу улица Кнеза Милоша и Љубе Нешића никла је сала са 

одељењцем за апаратуру - и то је био тај њен нови биоскоп. Назвала 
га ја, сматрајући да је мужа победила и надвладала у убеђивању, 
Биоскоп „Победа”. Дичила се као и муж тим биоскопом, а грађани 
још и више јер су били житељи јединог града који је у овом делу 
Србије имао два кина, како би понекад рекли. 
 Кад се нагледала свих филмова, то јој није било довољно, 
јер су јој ликови познатих глумаца дојадили, а како је обожавала 
лик свога Остоје, тражила је да јој он снима филмове у којима би 
играо главну улогу. Он је, разуме се, и то чинио за њу. 
 И ту дилижансу, дабоме, он јој је био купио. И управљао 
њоме, односно, држао коња Зеленка на дизгинима. Виђан је често 
како држи дизгине, али окренут уназад према најчешће једном 
једином путнику - његовој лепој драгани. Кад га није било на клупи 
за управљање, он је седео унутра дубоко заваљен у удобно седиште.  
И кад је није грлио, он је странкињи на уво нешто шапутао, што је 
она разумела. Знао је неколико европских језика, одакле је и дошао 
у ову варош. Тада је Зеленко, знајући путеве напамет, ишао сам без 
затегнутих дизгина, али ишао баш тамо куда је заљубљени пар то и 
желео. Само би се чуло: ток, ток, тик п ток, тик-ток, тик-ток... 
и опет: ток, ток, тик п ток, тик... тик... тииии...
 Чувши да се загонетна запрега ваља ка чаршији, ми деца 
са периферије, школарци и згубидани истрчавали бисмо пред кола 
не бисмо ли заувек понели у сећању лик тога човека, кога, зато 
што је у свим свечаним приликама, а то значи заиста увек, јер је 
стално присуство његове дарлинг уз њега била и стална свечана 
прилика, дакле, кога, зато што је увек носио бели капут, прозваше 
Бели господин.
 Запрега је заиста порила средину пута као матица средину 
реке, али, гле чуда, овога пута на клупи за управљање седела је 
једна елегантна мушка прилика. Дало се издалека приметити да је 
силуета бела, односно да господин има на себи бели капут. Кад су 
се сви учесници ове направе из земље Алисиних чуда приближили 
градској трибини на којој смо седели, а која је одељивала долазни 
варошки пут од градског стадиона фудбалске момчади Југославија, 
могле су се на Белом господину уочити и појединости које ће 
нам за читав живот остати у сећању, јер док смо стигли да и ми 
постанемо људи који ће одговорније памтити ликове других 
људи, господин је већ нестао из наше паланке, да ли за својом 
хировитом драгом или за неким даљим наукама и задовољствима, 
којима се знао препуштати, не зна се. Тек, ове појединости остају 
да чине лик сећања на великог каваљера, макар се он по који пут 
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још и појављивао у нашем животу, али утисци из тог времена 
чији смо били сведоци, остали су да вечито владају над касније 
доживљаваним сликама о њему:
 Био је то господин вижљавога и младалачкога тела, које се 
насађено на струк окретало с лакоћом и осмехом, иако се притом 
донекле, у истом ритму кружења, окретала и његова рамена и глава, 
која на лицу носаше тај помало танак осмех, као полуосмех, али 
свакако раздраган и искрено упућен публици, у којој није оскудевао. 
Изразито плаве и продорне очи, чија је боја била украдена са 
небескога плаветнила, биле су дар његове породице, јер баш такве 
исте имала је и његова сестра Надица, која ће коју годину касније од 
нашег дечачког сусрета са кочијом, почастити дно воде реке Саве, 
на Бранковом мосту у Београду, кад због проблема који пропрате 
младе и лепе студенткиње у престоници, одлучи да ту боју очију 
врати мајци природи и занавек закити овај свет. И друга браћа у 
широј породици била су чашћена овом дивотом – плавим очима, 
али Бели господин их је највеличанственије носио – имале су нож 
да се урежу у памћење.
 Наједном, кад је дрвено-плехана трибина, на којој смо 
седели, постала клизава, јер је и киша почела да ромиња, господин 
се пред нашим очима, стављајући бич као усправљену заставу 
у вертикално лежиште на ивици клупе, окренуо ка луксузно 
тапацираном, удобном, и сувом седишту под црно-кожним и 
полулоптастим покретним кровом, да би потом скочио унутра...
 Кроз мали али довољно велики, сферни прозорчић који се 
обично оставља на задњем зиду покретнога крова, могло се видети 
како се господин радо нашао госпођи, спојивши његов осмех и 
плаве продорне очи са њеним. Док је киша постајала све јача и 
јача, дилижанса се, уз непогрешиво знање мирнога Зеленка, тромо 
кретала, сама ка центру града, а наквашеном калдрмом одзвањао 
је нешто ублаженији одјек копита и точкова са тврдом гумом: ток, 
ток, тик п ток, тик-ток, тик-ток... и опет: ток, ток, тик п ток, 
тик... тик... тииии...
 А једном сам опет, станујући у интернату, у улици Мире 
Винклајт, ваљда најужој и најкривудавијој, изломљеној на два 
права угла, улици, угледао како однекуд, као од старе, предратне 
Поште, кочија, као да жели да се стопи, бесомучно јури ка тесној 
кривудавој уличици где сам се налазио. Разбеснели коњ није личио 
на онога који је увек мирно и једнолично, у ритму копита, касао, 
него на распомамљеног коњског вођу руске тројке, који је друга 
два коња, због обесног галопа, изгубио негде у степи, и сад хоће да 

изгуби и кочије. И то би се и догодило да је фуриозна запрега, која 
је журила ка биоскопу Победа, покушала продор кроз сокаче уже 
од самих кола, но, сишао у град са планине, где је марва виђана и 
много чешће и у много фуриознијем стању, истрчао сам пред коња 
који је имао замућене очи, и викнуо му: Ојссс!
 Да ли мој глас или моје веровање у његову делотворност, 
учинили су да је животиња стала и, иако упрегнута, пропела се на 
задње ноге, тек тада отклањајући белу скраму, као трећи очни капак 
с очију, како би, ваљда, угледала где ће спустити предње ноге, или: 
да види ко јој у том часу њене приватности духа и расположења 
заповеда. Ја сам мислио да је ово друго, јер знам да коњи боље 
од људи слуте и без гледања знају где им гази копито. Тада је коњ 
почео да спушта предња копита ка тлу и то све лаганијe и лаганије 
до тренутка дотицања тврде подлоге. У том часу сам прихватио 
образину âма и помиловао га по челу, видевши у његовим очима, 
на беоњачи, ситне пеге, као провидне тачке из којих је долазила 
нека божанска светлост, као што нам се и небо понекад учини као 
да је уместо звезда то заправо, попут сита, избушен читав свод и 
да кроз те отворе стиже иста божанска светлост. По тим тачкицама 
знао сам да је то онај коњ који је побегао из једне приче Белог 
господина, и да је мој храбри излазак пред њега бесног имао 
унапред обезбеђен успех, јер тај коњ из приче не зна за зло, и све 
своје стазе зна напамет, а посебно је склон да уз ритмично ходање, 
које зовемо одом, врати своје путнике-актере у причу, где је сећање 
веома живо.
 Док сам запрегу, примивши је за чеони оплат коњскога ама, 
окретао у месту да је вратим на правац ка Пошти и Музеју, одакле 
се лако, а ширим улицама стиже до кина Победа, господин вирну 
из ложе и упита у ком је времену и у коме простору. Објасних 
му далеко скромнијим речником предсредњошколца, њему 
великом матуранту, да се он заправо налази у два времена и у два 
простора – да је  управо стигао у 1954. годину, ону која се памти 
по најчувенијој киши у овоме градићу, годину у којој почиње моје 
сећање, а затим, још и у годину 2009. у дан Светога Архистратига 
Михаила, када заокругљујем своја сећања и покушавам да срочим 
моју причу. Кажем му још да је те године, 54., кад је киша хтела 
да однесе град у Дунав, прихватио да за љубав једне жене, иако 
већ самоизабрани литерата, оде у велики град како би тамо 
изучио глуму и игарао у позоришту и филмовима које је та жена 
желела да види, називајући га из милоште, по некој улози чика-
Остоја. А што се, пак, простора тиче, додајем му у објашњењу, 
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да се они налазе у улици Мире Винклајт, и да ћу их ја сада „са 
све коњем“, који у очима има „одсјаје далеких звезда“, одвести у 
салу биоскопа Победа, где ће он као члан гимназијске литерарне 
групе читати, све за љубав и жељу своје драгане, љубавну причу 
о двоје заљубљених који се поваздан возикају дилижансом, и по 
киши и по сунцу, како би у вожњи, која је за то најделотворнија, 
размењивали изјаве љубави, и где је та љубав толико честита и 
оправдана пред Богом да је ништа не може прекинути, па чак ни 
губитак памћења коња Зеленка, којег они неоправдано не зову 
Пегаз, иако их он односи на литерарно вече вечности у биоскоп 
Победу. Кад господин изрази радост и поверење према мојој 
причи, изјављујући да је препознао коња, из своје приче, према 
напред наведеним двема троречним синтагмама, ја му тада још 
допуњујем исказ о два простора, податком да је други простор онај 
који  се зове Свепростор, у којем су сви они троје постојани – и он 
и жена и коњ, али да је коњ тај који је постигао степен слободе, јер 
је побегао из ауторове приче, изашавши у тај Свепростор у којем 
само мали детаљ као што је одсјај далеких звезда може обезбедити 
вечито сећање очевидаца чудновате запреге и учесника-публике 
у сада већ далекој, готово избледелој књижевној вечери у једном 
паланачком биоскопу. Заљубљен у живот и све друго, а ипак увек 
прибрани, господин, упита ме да ли бих, ако сам присуствовао 
тој литерарној јединствености из те вечери, могао да, осим две 
троречне синтагме из његове приповетке, наведем како гласи сам 
крај приче, док је лила препотопска киша над градом. Као да сам 
то и чекао, брзо сам му одговорио да, наравно, знам, па чак и то 
да се топот копита и одјек точкова чуо иако су улице вароши биле 
пуне воде, али да је боље да, уместо да ја то наводим вербално, он 
послуша топот својих кола и свога коња, кога ћу ја брижно држати 
за узде, док их будем правим путем одводио ка биоскопској сали...
... И Бели господин, необичног осмеха и плавих очију уз лагодност 
присуства жене из белога света и са дивљењем, слушао је крај своје 
приче у виду одјека божје запреге: ток, ток, тик п ток, тик-ток, 
тик-ток... и опет: ток, ток, тик п ток, тик... тик... тииии...
 На завршетку вечери пожурио сам да први стигнем до 
радног стола, где су седеле младе литерате, да бих господину рекао 
и следеће: Једном ће ме, након пола века, у том Свепростору, а 
налазићу се тада далеко у свету, на 48-ој паралели, неко по имену 
Мира Докић, колегиница ти са учења глуме, чувши да смо земљаци, 
питати за “Белог господина Крауса”, а ја ћу се правити важан да 
га знам и да сам послушао из његових уста причу о коњу који се 

отео приповести и који путује у вечност, на шта ће саговорница 
додати да су коњи и људи доброћудног осмеха и нежних очију то 
и заслужили. 

Св. Архистратиг Михаило 21. нов. 2009, у тачки 48,52 геогр. 
ширине и 2,2 ист. дужине 

 POST SKRIPTUM:

 Да ли сам довршио причу – питао сам се, чим сам потписао 
временску и просторну одредницу, и добио само одговор да нисам. 
Питао сам се шта коначно није на месту – и било је јасно да је то 
коњ који се отео у првој, али се отима и у другој, мојој причи. Зато 
сам морао да допишем још који редак, наједном се сећајући српске 
пословице: Добар коњ два пута скаче:
 На белини испод недовршене приче опет је загрмела запрега. 
Док сам се обазрeо око себе тобожњег аутора, Зеленко је почео и да 
скаче. По други пут. Великом брзином уз громогласан топот бежао 
ми је са својом пуном запрегом ка нашој вароши. Срећа да се на 
Зеленку, којега неоправдано нису назвали Пегазом, може превалити 
простор из било које тачке белога света, па до манастира Буково 
само у неколико редака ове приче, учинила је да сам, на њему, коњу, 
као и Леонида на штиту, опет из географске тачке Свепростора, са 
координатама 48, 52 ширине и 2,2 источне дужине, стигао до пред 
нашу варош, заједно и са Белим господином под тамним покретним 
кровом, наравно.
 Само!?, од манастира Буково до моје вароши бар до сада, у 
свом животу, никада нисам користио никакав превоз. Па нећу ни 
сада. Све у покрету, морао сам да сиђем са коња, да истрчим пред 
запрегу и да станем испред чаробне кочије, како би је због краја 
моје приче одвео на неко податно место у заклон и склониште. 
Муњевито ми је дошло на памет да је то оно место где је Бели 
господин живео кад је о том коњу писао. Била је то пријатна планска 
и невелика варошка кућа, недалеко од улаза у град, са леве стране, 
близу школе, одакле смо као предсредњошколци упућивали наше 
погледе из школског дворишта на башту и зеленило по којем је, 
вероватно, коњ и добио име.
 Већ у близини куће није имало смисла да још увек водим 
коња за узде.  Неколико стотина метара пред кућом, пустио сам га и 
ишао за чудном направом која је превозила Белог господина са њом. 
После благе кривине на десно, баш код Астафир-чесме, кочије без 
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терача скренуле су лево, јер их је на стотину метара чекало скретање 
на десно и улаз у кућу. Остао сам пред чесмом и гледао за божјом 
направом, непоновљивог значења и лепоте. Опет је овај више него 
поетски коњ, који је све своје путеве знао напамет, ишао његовим 
омиљеним одом, као да није желео да у брзини промине скретање 
ка газдиној кући и ка дворишном зеленилу, по којем је крштен, 
а за њима свима трома одјекивао је топот дилижансиних точкова 
са тврдом гумом и топот копита: ток, ток, тик п ток, тик-ток, 
тик-ток... и опет: ток, ток, тик п ток, тик... тик... тиииииии... и 
још једном сасвим тихо, до даље нечујности, вечите и неуништиве: 
иииииииииииииииииии...

Св. Архист. Михаило, пред поноћ, 21. нов. 2009, у тачки 48,52 
геогр. шир. и 2,2 ист. дуж.

Илистрација - Драган Стокић Рајачки

ДЕЈАН ОГЊЕНОВИЋ

ПРОБЛЕМИ СА НОВИМ СРПСКИМ ФИЛМОМ

У последњих двадесетак година, српски филм је постао 
синоним за нешто досадно, архаично, вулгарно, естетски и 
идејно ирелевантно. Суштински разлог за евидентну декаденцију 
савременог српског филма видимо у овоме: визионари који су 
шездесетих и почетком седамдесетих имали храбрости да ходају 
неутабаним стазама, да експериментишу, истражују неиспитано и 
рискантно, постали су скрајнути, а праве наследнике нису добили 
међу млађим ауторима. Из српског филма нестала је визија. 
Нестала је храброст. Редитељи су постали опортунисти и престали 
су да таласају. 

Они који се с тим нису мирили у време Југославије, постали су 
аутсајдери. Неки су, попут Живојина Жике Павловића, прибежиште 
нашли у другим републикама тадашње СФРЈ (Словенија); други 
су, попут Макавејева, морали да каријеру наставе у иностранству, 
или су је, попут Кадијевића, једино могли наставити на Телевизији 
Београд. «Бункерисани» Јован Јовановић могао је да сними само 
још један филм. Кокана Ракоњца је смрт однела прерано. Они 
који су одолели свим притисцима, попут Желимира Жилника 
или Мише Радивојевића, наставили су да стварају на маргини, са 
провокативним нискобуџетним филмовима изван главног тока.  

Преовлађујући су постали калкулантски однос према 
филму, додворавање домаћим и страним центрима моћи и други 
видови подређивања ономе за шта се претпоставља да ће добро 
проћи код публике или на фестивалима, што је довело до креативне 
кастрације српског филма и до његове омражености код озбиљнијих 
домаћих филмофила. Да ствар буде гора, познавање и помињање 
српског филма међу младим филмофилима и публиком, па и у 
публицистици и филмској критици, свело се на неколико наслова 
који се (пре) често врте на телевизији, а многи вредни филмови 
остали су по страни. 

Ипак, на прелому миленијума, јавља се у српском филму 
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неколицина младих редитеља који смеју да се дрзну и ставе све на 
коцку, противно свим очекивањима, противно свим калкулацијама, 
насупрот доминантним трендовима, понекад и буквално стављајући 
главу у торбу због неподобних тема и особених третмана проблема 
које нико други није хтео, смео или умео да дотакне. Ти редитељи 
углавном су аутсајдери, тек спорадично «умирени» понеком 
споредном или «специјалном» наградом на домаћим фестивалима, 
на којима су главне награде наставили да узимају стари и млади 
представници овештале естетике која не комуницира нити са 
домаћом публиком, нити са иностраним фестивалима. Као свесна 
или несвесна реакција на њих јавила се групација младих редитеља 
чије је радове филмски критичар и драматург Димитрије Војнов 
назвао «Нови српски филм.»

Овај појам, међутим, још увек није прихваћен и као термин, 
између осталог и зато што се ни његов творац није потрудио да 
га иоле прецизно дефинише. На трибини коју је организовао 
Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета 
драмских уметности у Београду одржаној 23. октобра 2010. године 
у Галерији Артгет Културног центра Београда учествовао је низ 
домаћих критичара, теоретичара и филмаџија као што су др Ивана 
Кроња, мр Дејан Огњановић, Димитрије Војнов, Мирко Стојковић, 
Александар Радивојевић, Младен Ђорђевић, Мирољуб Стојановић, 
Срђан Вучинић, Саша Радојевић и Иван Велисављевић, уз филм-
ског теоретичара Владимира Коларића као модератора. Ту је 
постало и децидирано јасно да је флоскула «Нови српски филм» 
пре свега израз жеље и својеврсна пројекција одређених потреба 
усмерених ка претпостављеној будућности, а много мање је 
подобна за опис и разумевање актуелно постојећег стања у српској 
кинематографији такве каква јесте сада. Разлога за то је много, али 
главни је вероватно тај да наслови који се произвољно смештају под 
«кишобран» који је Војнов дизајнирао поседују тематске, стилске, 
естетске па и идеолошке одлике који их чине сувише хетерогеним, 
а у много чему и дијаметрално супротстављеним да би се заиста 
могло говорити о некој врсти покрета или кохерентног стила који 
их све обједињује.

Један могући начин да се већина свежих и другачијих 
српских филмова насталих у првој деценији 21. века повеже макар 
преко једног значајног чиниоца могао би да буде њихов однос према 
жанру. Наиме, већина наслова који се сврставају у тзв. «Нови српски 
филм» одликује се слеђењем одређених популарних жанрова и 

под-жанрова, као што су трилер, хорор, фантазија, тинејџерска 
комедија, психолошки трилер, роад-мовие и сл. У случајевима у 
којима се жанр не следи доследно, очигледна је барем отвореност 
за поједина жанровска решења и поступке који се, са мањом или 
већом успелошћу и оправдањем, из америчког преносе у српски 
филм. 

 Оно што издваја српске жанровске филмове настале у 
овом веку јесте да они најуспелији међу њима (Српски филм, 
Живот и смрт порно банде, Чарлстон за Огњенку, Шишање...) 
поседују снажно изражен ангажман, у смислу да се жанр користи 
за метафоричку стилизацију друштвеног контекста и личног, 
ауторски обојеног односа према свом окружењу. Ово је квалитет 
који је красио, нпр. америчке филмове из 1970-их, а утицај њихов 
аутора (Георге А. Ромеро, Wес Цравен, Јохн Царпентер, Бриан 
де Палма, Wалтер Хилл...) приметан је у филмовима младих 
српских редитеља. Ово је, такође, квалитет који издваја данашњи 
српски филм од америчког жанровског филма, из којег се та врста 
ангажмана у највећој мери изгубила, па због тога наслови попут 
горе наведених, поседују значајну способност комуницирања са 
иностраном публиком жељном слојевитијег жанровског филма.
 Жанр у овом контексту пружа прилику за својеврсну 
стилизацију и одмак од доминантног и умногоме превазиђеног 
реализма који хара домаћим филмом већ више деценија уназад. 
Филмови који се сврставају у тзв. «Нови српски филм» често на 
радикалан начин стављају у искушење гледалачке навике домаће 
публике, несвикнуте на другачију тематику и приступе филму. 
Наиме, овдашњи гледалац од домаћег филма, поред забаве 
и разбибриге, такође очекује да му овај у скраћеном издању 
недвосмислено објасни стварност и да му дефинише идентитет. 
Несклон било каквој естетској опцији сем реализма, домаћи 
гледалац очекује да му српски филм каже ко је и шта је, и како 
стоје ствари, али да притом не задире много у «свете краве» нити 
да преиспитује претпостављени српски идентитет или ближу и 
даљу историју. Феноменалан успех филма Монтевидео, бог те 
видео (2010) савршено показује шта код овдашње публике (али и 
критике, као што сведоче награде за најбољи филм и режију од 
српског ФИПРЕСЦИ-ја) најбоље пролази: једноставна, готово 
телевизијска драматургија и режија; обичне, свакодневне локације 
између којих се креће живот просечног Србина (спаваћа соба, 
улица, кафана, фудбалски стадион – потоњи у новије време замењен 



телевизором); директни, очигледни гегови и сочан језик обилато 
зачињен псовањем; и велике дозе «патриотског» подсећања на 
славне, давно прошле и прокоцкане дане који, свеједно, обитавају 
у мутној измаглици колективне несвести.
 Једноставно речено, Монтевидео успева код публике зато 
што јој повлађује; зато што јој говори оно што она жели да чује; зато 
што подупире њену склоност митовима о изгубљеној слави; и зато 
што то чини кроз спретно сачињену, питку и интригантну сторију 
која вешто манипулише јасно дефинисаним, недвосмисленим 
емоцијама. Српски филм, као парадигматичан наслов овоме 
супротстављене естетске (и идејне) опције новог српског филма, 
међутим, чини све супротно: не повлађује публици, већ од ње 
тражи активно учешће (па и одређено предзнање); износи пред 
њу теме и идеје који нису пријатни нити забавни у уобичајеном 
смислу речи; уместо давнашње (стварне или умишљене) славе, 
Српски филм се бави механизмима који су потпомогли да 
овдашњи спорадични блистави тренуци остану само – тренуци, 
без трајнијих последица; најзад, Српски филм уместо једноставне, 
поседује сложену, разбијену структуру у својој другој половини, 
чиме ремети телевизијом условљену линеарно усмерену пажњу 
домаћег гледаоца; а као највећи «грех» – филм се свесно поиграва 
емоцијама гледаоца, непрестано мењајући његове тачке ослонца 
кроз тематизовање (и проблематизовање) воајеризма инхерентног 
филму као медију, а нарочито оном који обрађује теме еротике и 
порнографије. 

Српски филм је, изнад свега, мета-филм, јер се бави 
– српском кинематографијом! Другим речима, он се бави мање 
хорорима наше стварности а више хорорима њеног филмског 
«бележења» у доминантној естетици којој се одупире, а која се иначе 
промовише и кроз државне конкурсе, и кроз награде на домаћим 
фестивалима, па и кроз награде критичара. Кроз поређење ове две 
парадигме: Монтевидеа, као најпопуларнијег српског филма у 
2010-ој, и Српског филма, као најзлогласнијег у истој години (бар 
што се тиче Србије; али истовремено најпопуларнијег нашег код 
иностране публике и критике), назире се скица за актуелно стање 
у нашој кинематографији, али се кроз њу указују и поводи за све 
приметнија осећања фрустрације и беса код младих сценариста и 
редитеља.
 Радикална естетика новијих српских жанровских филмова 
плод је радикалних времена у којима су њихови млади аутори 
стасавали, и њена местимична субверзивост истовремено је естетска 
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и политичка. Кроз њу се изражава један специфичан баланс између 
фестивалског, уметничког (ангажованог) и биоскопског, жанровског 
(комерцијалног). Приметан је тренд да се, у све јаднијој ситуацији 
девастиране биоскопске мреже у земљи, домаћи аутори окрећу 
причама и начинима приповедања који могу да комуницирају и 
са иностраним гледаоцем, при чему жанр (захваљујући својим 
архетиповима, матрицама, устаљеној иконографији и симболици) 
служи као својеврсна «пречица» у процесу комуникације. У том 
погледу, најуспелији су били управо Српски филм и Живот и 
смрт порно банде, са бројним учешћима и вишеструким наградама 
на више иностраних фестивала. Жанр, такође, пружа структуру, 
линеарност и разумљивост нарације која, у српским нежанровским 
филмовима, често уме да буде некохерентна, произвољна или 
непрегледна.
 Евентуалне замке које се крију у овдашњем посезању за 
жанром састоје се у недовољном познавању естетике и политике 
жанра, у површном и недомишљеном поимању жанра, у склоности 
омажу без покрића и у неспособности да се пронађе и испољи 
сопствени, ауторски глас кроз конвенције жанра онде где оне нису 
оплемењене конзистентном визијом. Парадигматичан пример 
овакве неуспеле употребе жанра очит је у «домаћем» филму Zone 
of the Dead (2009), који неуко рециклира матрице америчког и 
италијанског Б-филма из 1980-их и досеже тек «домете» треша.
 У сваком случају, жанровски елементи у новијим српским 
филмовима чине их богатијим и пријемчивијим не само домаћој 
него и страној публици и критици, што је већ доказано великим 
успехом на иностраним фестивалима, а крунисано и њиховим 
заједничким приказивањем у програму «Субверзивна Србија» на 
фестивалу Фантазија у Монтреалу, јула 2010. године. Награде 
публике и критике на међународним фестивалима доказ су да жанр, 
у правим рукама, може бити снажно оружје за оснажење посустале 
српске кинематографије.
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ГЛУМЦИ ОСТАЈУ 

 
Глумци	су	стигли,	сире,
да	нам	обогате	свет.
Налик	су	на	лептире	
којима	кратак	је	лет.

 
Фамозан	живот	мине,
баш	као	лептиров	сјај.
А	у	свести	средине	
још	живи	глумац	тај.

 
Проби	лептир	чауру
која	се	зове	фама,	
доби	светлу	ауру
и	остаде	са	нама.

 
Непроцењив	је	улог	
његових	улога	сплет.
И	мада	узе	га	Бог,

ипак	не	напушта	свет.
 

Србијом	лепршају
незаборавне	сцене,		
пуне	душе	и	духа	
којима	нема	цене.

 
Његов	се	репертоар
још	понавља	у	низу.	
Тако	је	глумачки	бард	
и	далеко	и	близу.

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ЖИВКО НИКОЛИЋ

26 ТРЕПТАЈА

   						Зорану	Радмиловићу

На	стопе	које	си	заувек	
у	Српској	кафани	оставио

једном	своје	подеране	ципеле	ставих
у	нади	да	ћу	намах	да	будем	

Краљ	Иби,	Филип	Филипович,	
Радован	или	бар	Вук	Рсавац.

Али	није	хтело	на	мене	да	пређе	то,
узалуд	сам	у	сећање	призивао	Твој	осмех,

узалуд	га,	наглим	покретом,	у	лево	раме	удевао
и	вајкао	се	да	ни	пиће	не	помаже.

Све	ми	је	тада	измицало
и	све	ме	је	у	Твоје	углове,	
у	Твоје	ћошкове	терало.

А	после,	када	сам	вани	изишао,
целу	сам	васељену	пред	собом	имао,

облаке	да	хватам	рукама,
а	звездама	бар	псовку	да	упутим,
дуго	сам	на	раскршћу	стајао,
у	нади	да	ћеш,	неким	чудом,	
с	многима,	и	Ти	да	наиђеш.	

Свеједно	што	је	26	година	промакло	–
26	година	као	26	трептаја.

Твоје	су	ми	речи	те	вечери	недостајале,
уместо	мелема,

да	их	одмеравам	и	ослушкујем.
Али	ме	нису	походиле.

Где	си	их,	зашто	си	их	сакрио?
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КАТАРИНА КОСТИЋ

ЗАШТО ПАД ТРОЈЕ?

           Зорану Радмиловићу
 

Могу	те	споменути	
по	Краљу	Ибију,	Радовану	Трећем,
Маратонцима,	Глиненом	голубу...
али	ништа	мање	од	твојих	улога

бесмртан	није	„Интервју	из	нафталина“
(проналазак	рубрике	„Трачара“	са	интернета);
кодекс	наше	младости	–	младости	без	досаде.

У	стилу	твог	одговора:
„Желим	да	се	поново	родим,	али	после	смрти.“

Данас	о	тој	теми	заморно	филозофирају
о	неком	другом	животу	кад	би	се	поново	родили.

 
Нисмо	имали	времена	за	жеље
које	се	не	могу	остварити.

Тако	је	природно
што	си,	радећи	посао	који	си	волео

био	собом	задовољан.

За	звезде	и	звездице	са	екрана	и	дасака
које	пате	од	синдрома	«цена	славе»

твоја	биографија	је	лековита.	
 

Повратку	у	Сопоћане
непрекидно	си	се	надао.

Обдарен	предзнањем	о	тајни	спокоја,
енергију	ниси	расипао	у	престижу

модела	аутомобила	и	ципела.
 

Колико	нас	је	могло	да	одгонетне
зашто	те	је	највише	разочарао	пад	Троје?
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И	онда	и	сада	неки	су	се	смејали	твом	одговору,
други	су	тврдили	да	знају.	
А	теби	се	отворила	визија...

 
Живећи	свом	снагом	у	садашњости,

трајеш	у	вечности.

ПОСЛЕДЊА ШАНСА

 
Стаса	младост,	заискри	савремени	лик

Понесе	га	тренутак.	Уздиже.
Клања	се	огледалу,	лику	свом,	

Озбиљни	Лакрдијаш.
 

Проза	живота	вароши
Спутава	страст	бунтовника.

Даљине	га	маме.	
 

Звезда	водиља	тада	раскрили	ветар.
Прелете	маглу	Честобродице,
Завлада	сценом	велеграда.

Постаде	Радован	над	Радованом,
Друг	Зоран,	Члан	Библиотеке.

 
Ароматичним	хумором	зајечарских	биртија

Плени	Атељеом	212.
Опија	на	српски,	дрско-симпатични	начин.

Очи	се	смеју	а	брк	ни	да	трепне.
 

Глумац	над	глумцима	оде	у	легенду.
Сруши	се	и	последња	шанса.

ДУШИЦА МАРКОВИЋ
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РАДИСЛАВ ЈОВИЋ

ТРАГ ВЕЛИКОГ ГЛУМЦА

                Зорану Радмиловићу

Сигуран	сам	–	и	данас	ти	би
био	најбољи	буцкасти	Иби.
Људи	су	жељни	нових	детаља
из	живота	тог	смешног	краља.

 
Некад	је,	кажу,	била	баш	нова
свака	представа	Зоранова.

 
Верујем	да	бисмо	и	ових	дана
радо	гледали	твог	Радована.
У	том	си	лику	био	сјајан	–

свима	разумљив,	а	–	завичајан.

ЗМАЈ У УТРОБИ ГЛУМЦА
Зорану Радмиловићу

Змај	у	утроби	оцилом
Ватру	спрема	каменом	срцу

Нема	глуме	без	жара
Васиону	у	теби
За	трен	помери
Бронзу	да	олади
У	живом	калупу

Статуа	сама	себе	лије
У	утроби	глумца

Змај	се	небески	крије

ДРАГОЉУБ ФИРУЛОВИЋ
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	Некад	је,	кажу,	била	баш	нова
свака	представа	Зоранова.

 
Од	Зајечара	до	Београда

људе	још	греје	варљива	нада
да	ће	се	вратити	у	оне	дане,

на	твоје	представе	–	неотказане.
 

Некад	је,	кажу,	била	баш	нова
свака	представа	Зоранова.

ВЛАСТА СТАНИСАВЉЕВИЋ ШАРКАМЕНАЦ

ЛИЦЕ:

Споменични сонет Зорану

(Позајмио	свима	своје	лице:
од	оног	што	хвата	нишки	локал
до	жњетвара	што	обасја	свице,

па	дом	нашав,	пун	свој,		диже	бокал,
а	сад	зајми	лице	Краљевице.

Кум	на	слами	–	и	сам	звезда	млечна,
раздаво	се	добротом	и	сјајем,
мостом	венчо	сва	корита	речна
да	нам	кумство	у	недоглед	траје,
а	сад	венча	два	Тимока	вечна.

Да	одигра	понајтежу	ролу
на	гаф-сцени,	првак	неоспоран,
Режисеру-Богу	–	душу	голу	–	

за	смех	оран):	РАДМИЛОВИЋ	ЗОРАН.
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ГОРАН ВУЧКОВИЋ

У ТУЂОЈ КОЖИ

                                Зорану Радмиловићу

Као	Тепис	господари	на	даскама.
Не	игра	ролу,	већ	сцену	ствара:
талентом	и	љубављу,	надахнут,

пун	заноса	и	жара.

Са	различитим	улогама	-	различит,	
у	различитости	препознатљиво	исти.

Ту	где	је	он	-	ту	је	и	сцена.
Сцена	је	он!

Спустила	се	завеса	за	њим.

Опростио	се	срдачно
од	краља	Ибија,	од	Радована,

од	своје	публике
и	кренуо	у	непознати	театар
да	тамо	вечну	улогу	игра.

А	одјекује	балкон,	партер,	ложа.
Аплауз	још	траје!

Он	га	чује	и	враћа	се	у	Зајечар,
сваке	године	у	исти	дан.
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