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Реч испред 

 
 
Ово што следи свакако је продужетак књиге ТАКО ЈЕ ТО 
БИЛО (1), тј. њен други део. Мој одлазак у Нови Свет 1965. и 
једногодишњи боравак у њему представља један крупан засек у 
мом животу, па ми се учинило природним да баш ту начиним 
границу, односно прелом између Прве и Друге књиге својих 
аутобиографских сећања. Те године сам довршио своје 
школовање (последипломске студије на Музичкој академији), 
што значи да сам тада, нажалост, престао да будем студент а од 
тада, све више постајао композитор (циници ће рећи: такође, на 
жалост!). Узгред, у моменту када сам започињао Прву књигу, 
година 1965. се налазила скоро на геометријској половини мога 
(дотадашњег) живота. 
 Из свега горе реченог јасно је да је у првој књизи 
доминирао дечји, дечачки, односно момачко-студентски дух, а 
да ће ова друга обухватити моје зрелије године, па према томе и 
бити више окренута мом професионалном животу. Ипак, не бих 
рекао да сам се ја – самим чином запошљавања,1  чешћим 
професионалним контактима2 и евентуалним успесима, па, 
најзад и женидбом3  – нешто битније изменио. Чини ми се да 
сам ја у бити остао исти а да су се мењале околности и 
амбијенти у којима сам се налазио. Рекао бих, на пример, да сам 
до данас у бити остао кампер упркос чињеници да последњих 
                                                
1  1963. изабран  сам за асистента за композицију код проф. Предрага 
Милошевића, 1967. за доцента за хармонију и контрапункт (укључујући и рад у 
"истуреном одељењу" у Новом Саду), а од 1975. сам професор на Катедри за 
композицију и оркестрацију. 
2 У то време сваке јесени је у Опатији одржавана Трибина музичког ства-
ралаштва Југославије (ТМСЈ) на коју сам редовно ишао и на којој су моје 
композиције извођене (Две Башове хаику, 1966; Partita Concertante, 1967; Eppur 
si Muove, 1970). Од 1961 кренуо је Загребачки бијенале на који смо масовно 
ишли јер је он за све нас био драгоцена информација, па и прилика за 
афирмацију (Три хаику, 1967; Partita Concertante, 1969; Diptych za orkestar, 1971) 
3 По повратку из Америке, 1966. оженио сам се са Миленом Сенеши, тада 
апсолвентом на Историји уметности. У априлу 1967 родила нам се кћи Бојана, а 
следећег априла (1968) наш брак је споразумно разведен. Од априла 1971 Бојана 
је (на Суду, споразумно) додељена мени на старање и васпитање. 
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петнаест година нисам камповао. То је, велим, зато јер нисам 
имао прилику да кампујем. Сигуран сам, наиме, да кад бих 
успео некако да пребацим овамо своју једрилицу из Супетра на 
Брачу, да бих сваког лета, са њом, макар на три-четири дана, 
одлуњао уз Дунав до Тисе, уз Саву или било где. Наравно, са 
шатором, пошто једрилица нема кабину. 
 Од како сам 1961. положио возачки испит за А 
категорију (мотоцикл) и купио неку половну Ламбрету, не оду-
стајем од вожње мотора. 1964. сам положио возачки испит за 
кола и од тада скоро увек имао неки ауто, али истовремено, од 
мотора се никада нисам растајао. Рецимо, од 1982–92. сам био 
без кола, али не и без мотора! И дан-данас са највећим 
уживањем возим мотор и не могу себе да замислим без њега. 
Овај последњи комад, чувену петнаестицу (TOMOS 15 SL), 
јашем равно 21 годину! И намеравам још толико! Само ако се не 
распадне и ако се ја не скршим у међувремену. 
 
(Мај, 1998) 
 
 Друга књига је већ поодавно готова, тј. има довољно 
написаних поглавља која сам првобитно планирао. У 
међувремену је искрсла дилема – да ли да се зауставим са 1990-
ом, па да планирам и Трећу књигу (од 1990. па на даље) или да 
све уђе у Другу? Дилему још нисам разрешио а нисам нашао ни 
спонсора. А без спонсора, тешко да ћу се поново упустити у 
самофинансирање. 
 У међувремену, прошлог лета умрла је тетка Вида, у 
дубокој старости, као тада најстарији изданак Максимовића, 
тако да сам сада збиља остао најстарији у фамилији. 
 Када смо се окупили поводом шестомесечног помена, 
њен син а мој брат Ђорђе (Коњиковић) прочитао је један 
дирљиви запис писан руком његове мајке (чије ауторство за 
сада остаје неизвесно), а који  овде доносим у целини: 
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  Трагови у песку 
 

Сањала сам да сам ходала плажом  
у друштву Господа  
и да се у ткању мога живота  
огледају сви моји дани. 

 
Гледајући уназад филм мога живота  
видела сам два трага у песку. 
Један је био мој, 
други Господњи. 

 
Тако смо и даље ходали  
до краја свих мојих дана. 
Тада сам застала и погледала уназад. 

 
На извесним местима видела сам 
само један траг… 
А та места су одговарала  
најтежим данима мога живота, 
данима најгоре стрепње, 
највећег страха, најљућих болова… 

 
Онда сам га упитала: 
Господе, рекао си да ћеш бити са мном 
сваки дан мога живота, 
и ја сам пристала да живим с тобом. 
Па зашто си ме оставио саму 
у најтежим моментима живота? 

 
А Господ ми одговори: 
Кћери моја, ја те волим и рекао сам 
да ћу с тобом ходати сво време, 
и да те нећу ни минута оставити. 

 
Ја те нисам напуштао. 
Дани када си видела само један траг у песку 
били су дани када сам те носио. 
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 Тетка Вида је, претпостављам, по породичном 
васпитању била атеиста али се свакако последњих деценија 
свога живота искрено окренула Богу и цркви, била велики 
приложник манастиру Хиландару и уопште била у сталном 
контакту са Патријаршијом. 
 И на крају, неколико речи о првој књизи – ТАКО ЈЕ ТО 
БИЛО. Када сам је одштампао, Центар за музику ми је у 
Галерији “Колараца”  омогућио промоцију. О књизи су том 
приликом говорили: мој другар из гимназије проф. Лука 
Кнежић, моја некадашња студенткиња а садашња колегиница, 
музиколог Зорица Премате, редитељ Лаза Стојановић и кум-
Мића Вучковић, директор Института за филм, иначе једна од 
личности из ове књиге. Галерија је била препуна а промоција, 
чини ми се, врло успела – том приликом продато је преко 80 
књига. 
 Током лета Марина Стефановић из Арт-телевизије је 
направила врло лепу једночасовну емисију-разговор о књизи, 
која је емитована неколико пута. 
 Двадесетак књига сам продао, што у “Платоу”, што у 
књижари поред “Коларца”, што код колпоретера на Калени-
ћевој пијаци. Све остале – на препоруку читалаца – у личном 
контакту. Значи не само да је књига прављена “помоћу штапа и 
канапа” него је тако и дистрибуирана! А то све зато што је тих 
година куповна моћ људи који читају књиге била више него 
бедна, па сам бар хтео да у цену не уђе и књижарски рабат од 30 
– 40%, као и да је не продајем испод цене. 
 
 Пријем је углавном био више него добар. Књига је, 
зачудо, најбоље прошла код људи који немају везе са мном или 
је једва имају. А они који су поменути у књизи, приговорили су 
ми што нису били више (помињани), а они који јесу више, 
зашто нису боље! Најгоре сам прошао код Жике који је малте-
не главна личност у књизи.  
 Тако је то. Свету се не може угодити! 
 
Јануар, 2000 
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 Америка (1965/66) 

 
 
Током 1964/65 били су вођени преговори између Америке и 
Југославије о успостављању "Фулбрајтовог програма". Када су 
договори били финализирани и конкурс био расписан, ја сам се 
пријавио, онако, за сваки случај. Професионално, (због музике) 
нисам нарочито чезнуо за Америком (у ствари нисам ништа 
знао о њиховој музици), али, будући да сам Европом већ био 
прокрстарио уздужи попреко, била ми је жеља да видим тај 
Нови Свет, који је тада за нас изгледао недостижан. У 
професионалном смислу, као што рекох, и Пољска и Француска 
и Немачка биле би сигурно занимљивије и мени корисније. То 
сам и онда мислио а мислим и сада. 
 
 Како је време одмицало, до мене су стизале вести да 
сам између великог броја кандидата најпре ушао у шири избор, 
па у ужи, па у најужи. Најзад ми је саопштено да сам изабран у 
првих, чини ми се, дванаест фулбрајтоваца који ће у августу '65 
кренути за Америку. 
 
 Иако ми је то био први лет "преко баре", нисам 
дозволио да ме значај тренутка савлада. Задржао сам своју 
лежерност и у авион ушао обучен у мајицу, сомотске панталоне 
и сандале на босу ногу! Управо као што сам претходних дана 
ишао на Аду, односно као да ми је то рутински лет који 
обављам једном месечно. Како је то била прва генерација 
Фулбрајтових стипендиста, дакле, некакав хисторијски догађај, 
наше укрцавање у авион је неко фотографисао и слика је  
"искочила" у следећем Америчком Прегледу. Мој другар Панта 
је тај Преглед сачувао и ту фотографију ми касније показао. 
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 После неколико сати лета слетели смо у Њујорк, па 
пресели у други авион за Детроит. Пошто смо летели на запад, 
дан је трајао 30 сати! Из Београда смо кренули у рано поподне а 
у Детроит са све преседањем стигли ипак пре поноћи. 
 На University of Michigan, East Lansing, почео сам да се 
упознајем са оним што се зове American Life (American Style of 
Living).4  Студентске кафетерије, за столом неки ступидни 
разговори, уз честе коментаре:  
 – Oh, it's very interesting!!5  
 На улицама огромни аутомобили са гомилом деце у 
њима (4–6) и мајка која вози, односно води децу у шетњу. Оно 
што ме је збиља поразило, тј. иритирало, биле су жене у 
Бермуда shorts (што је сасвим неженствена гардероба, али је 
њима практична), девојке у тенис патикама (из којих понекад 
вири и понеки прст) и што је најстрашније: жене са виклерима у 
коси – на улици, у продавници, у биоскопу, чак и у позоришту! 
Неколико месеци касније, у Њујорку, десило ми се да сам баш у 
позоришту, на представи Марсела Марсоа, седео иза жене са 
виклерима у коси! Да ствар буде чуднија, била је субота увече, 
време када се у Београду излази и када се жене труде да 
изгледају најлепше. Док сам гледао чудесног Марсоа који се 
пење уз мердевине или који на палуби брода, због морске 
болести, повраћа преко ограде, размишљао сам: за када се, 
дођавола, та жена припрема да буде лепша него иначе, ако не за 
позориште, и то у суботу увече? Једини одговор до кога сам сам 
могао да дођем, био је да се спрема за сутрашњу мису у цркви, 
али, наравно, чак и да је то било тачно, није могло да је оправда 
у мојим очима. Помислио сам: иако смо ми једна простачка 
земља, у којој се пљује по улици, пикавци бацају по 
степеништу, људи се дивљачки гурају у трамвају итд. итд., 
сигуран сам да једна жена која иоле држи до себе и која је 
ставила виклере у косу да би касније лепше изгледала, у том 
стању ни поштару не би отворила врата, а некмоли изашла на 
улицу, а о позоришту да и не говорим. 
 Касније, у Принстону, мој цимер, Чилеанац Хорхе,  
коме је то била већ друга година у Америци, објаснио ми је да 

                                                
4 Амерички живот (амерички стил живота) 
5 Ох, то је врло интересантно! 
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нису све Америчанке такве, да је то само једна врста жена од 
које су сви дигли руке и које тамо називају WASP.6  
 Месец дана у Ист Ленсингу провео сам на додатном 
курсу енглеског, као и на кратком, више пропагандном курсу из 
америчке историје, државног уређења и те ствари. Један викенд 
сам провео у кући неког Пола Хортона (у неком оближњем 
месту) а у оквиру програма American Hospitality.7  Стари Пол је 
збиља био врло љубазан, предусретљив и, чак, дружеван у 
нашем смислу. Једне вечери је уприличио и бриџ партију, у 
којој ми је партнер била нека њихова рођака (уседелица). Било 
је то забавно вече у више нивоа. 
 Стари Пол је држао радњу са свим могућим алатима (а 
Амери их стварно имају!) и када сам одлазио, нудио ми је да 
узмем шта год хоћу из радње! И дан-данас жалим што нисам 
узео ништа. Плашио сам се overweight-a8 у авиону при повратку, 
а касније се испоставило да сам се за Југу враћао бродом, са два 
кофера и пет кутија, што значи да је мирне душе ту могла да 
буде и шеста кутија са алатима. 
 И, после месец дана тог мичигенског курса, једне 
суботе поподне обрео сам се у Њујорку. Негде на Трећој авенији 
живели су Смоле и Вуле,9  моји београдски другари, који су у 
Америци били већ годину дана. (И још увек су тамо). Када сам 
бануо код њих, управо су обојица били заузети прављењем 
вечере (у моју част). Понудио сам им помоћ али су они то 
одбили рекавши да ако већ хоћу нешто да помогнем, могу да 
одем на ћошак и купим  хлеба, и то Jewish rye bread,10 у радњи 
под називом "Delicatessen". 
 Сиђем ја у ту радњу, у којој нема шта нема, купим пању 
и још по неку ситницу и кренем назад. Изашавши на улицу 
помислим: 

                                                
6 Игра речи: као скраћеница WASP (White Anglo Saxon Protestant) значи бела, 
англосаксонска протестанткиња, а wаsp иначе значи оса или зоља. 
7 Америчко гостопримство 
8 Килограми изнад одређеног максимума, који се скупо плаћају 
9 Др. Иван Смодлака, психолог, сада професор на Њујоршком Универзитету и 
Вуко Лепетић, рударски инжењер који, гле чуда, данас има кућу у мом 
Принстону! 
10 Јеврејски ражани хлеб 
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 – Па сутра је недеља, можда је требало да купим бар 
два хлеба?  
  Вратим се у радњу и питам љубазног продавца: 
 – Извините, да ли сте отворени сутра? 
 – А зашто не бисмо били отворени? 
 –  Па, шта ја знам, недеља је, можда ће бити 
затворено... 
 – Господине, ми нисмо затварали радњу последњих 70 
година, зашто бисмо је баш сутра затворили? 
 То су те радње којих у Њујорку има око милион, које 
раде нон-стоп, и у којима је човек могао у два сата ноћу да купи 
пиће, сок, сир, парадајз, било шта. Тога сада има и код нас, под 
погрешним називом драгстор, али шездесетпете је то за мене 
било чудо. А да чудо буде још веће, већ у понедељак су почели 
са кречењем те исте радње, али је ипак нису затворили! Пола 
радње се кречи, а у другој половини се продаје! 
 Шврљајући Њујорком дошао сам до чувене 
Четрдесетдруге улице. Баш негде у близини Тајмс сквера, преко 
целе улице (попречно) била је разапета рекламна крпа са 
огромним натписом: 

LAST DAYS OF SALE11 
 Наравно, кад код сам касније долазио у Њујорк и туда 
пролазио, видео сам ту исту крпу, са истим натписом који је 
сугерисао хиљадама (или стотинама хиљада) не-њујорчана, да 
искористе последњу шансу и још данас купе нешто добро а 
јевтино. Сигуран сам да та крпа (или можда нека новија али са 
истим текстом) још увек, после 30 година, стоји разапета преко 
Четрдесетдруге. Када би неко дошао отуда увек бих се о томе 
распитивао. 
 После тих неколико њујоршких дана обрео сам се у 
свом циљном месту – Принстону. Мислим да је то једно од 
најлепших места у којима сам икада био. Студентски кампус је 
посут белим кућицама обложеним каменом које су смештене на 
травнатим површинама са доста дрвећа (нескривена копија 
енглеског Кембриџа). И изван кампуса кућице су махом или 
приземне или приземље и спрат, са зеленим и цветним баштама, 
без икаквих ограда. Веверице слободно циркулишу и уживају 
                                                
11 ПОСЛЕДЊИ ДАНИ РАСПРОДАЈЕ 
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скачући са дрвета на дрво, а Вуле ми сада прича да понекад 
наврати и понеки јелен! Објаснили су ми да је Принстон градић 
са највећим бројем милионера по квадратној глави становника. 
 Сместио сам се у једном двособном «студију», заједно 
са већ поменутим Чилеанцем Хорхеом. Са њим сам имао 
одличну комуникацију јер су Чилеанци, изгледа, врло сличног 
темперамента, навика, и уопште односа према животу, као ми. 
После једно две недеље нашег заједничког живота он је једнога 
дана довео Дарка Рибникара12 да се упознамо! Дарко је, наиме, 
заједно са Хорхеом био на Woodrow Wilson School на 
последипломским студијама.  
 Са Дарком сам се брзо спријатељио, често смо вечери 
проводили заједно, уз причу и вино, лечећи носталгију. Како 
сам ја, практично, сваки викенд проводио у Њујорку (који је 
аутобусом на сат и по од Принстона) боравећи код тројице 
мојих београдских другара – Вулета, Ивана и Пере – на 
Riverside Drive, Дарко ме је једном приликом у Њујорку упознао 
са нашим тадашњим конзулом Вукманом Апостоловићем, 
његовом госпа-Љиком и ћерком Мирјаном. У тој кући смо, 
касније, и ја и моји другари, увек били добро примљени и 
угошћени и уопште пријатно проводили време. Вукман, иако 
једно десетак година старији од нас, био је врло младалачки 
настројен и сасвим неналик типичним кадровима 
комунистичког естаблишмента. Једном речи: момак и по, који 
се одлично уклопио у наше друштво.  
 Једне од тих пријатних и веселих вечери код Вукмана, 
са великим успехом сам испричао један, тада за мене недавни, 
доживљај из Београда:  
 Враћајући се из биоскопа, моја девојка (а будућа жена) 
и ја свратисмо у башту тадашњег Вардара13 (у ствари, столови 
су били на улици) да се расхладимо уз помоћ шприцера. Са 
суседног стола нам приђе усамљени пијанац тражећи шибице. 
Био је малог раста, уходаног наступа и несвакидашњег шарма. 
Нисмо се успротивили када је сео за наш сто. 

                                                
12 Дарко Рибникар, новинар Политике, изданак славне породице оснивача овог 
листа 
13 Некадашња кафана у Његошевој, на углу  Београдске, где је сада плац 
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 – Ја сам Дуле-пилот. За време рата сам возио онај мали 
енглески авион, звани "кукурузар", а сада возим камион 
седмотонац. Моја друга жена (у партизанима) била је ћерка 
Отона Жупанчича, словеначког песника – можда сте читали 
одломке? 
 То нас је оборило – то читање одломака. Он је наставио: 
 – Демобилисан сам као мајор а сад возим камион. Нема 
коме нисам нешто превезао. Ко има – тај ми плати; ко нема – 
ја кажем: "нема везе, нек-иде-у-пичку-материну-реци-жени-да-
спреми-једну-кокошку-и-пет-кила-вина!"....Једанпут сам некоме 
превозио неки камен па ми се камион заглавио у блату. Цело пре 
подне смо подметали неко грање и даске, али не вреди, нисмо га 
извадили! И ја опет кажем: нек-иде-у-пичку-материну-дај-још-
једну-кокошку-и-пет-кила-вина! 
 Значи, то је мера; тако је рекао Дуле-пилот. 
 
 Када сам 20-ог јануара у стану мојих другара правио St. 
John Party,14 Вукман (коме се Дуле-пилот нарочито допао) и 
његова породица били су моји врло драги гости. Наравно и 
Дарко и Хорхе. Чак сам био пронашао и старог Боливара15  који 
је у то време таворио у Њујорку као приватни учитељ клавира. 
Јеловник се, већ погађате, наметнуо сам по себи: толико и 
толико печених кокошака и толико и толико литара вина, па 
пута пет. 
 Стан на Риверсајд драјву (на углу са 108-ом улицом), у 
коме се то дешавало, био је на седмом спрату једне релативно 
старе дванаестоспратнице. Једна соба (Вулетова) гледала је на 
реку Хадсон, а средња, као дневна, (Перина али у којој сам и ја 
спавао) имала је прозор према унутрашњем "дворишту", које је 
једва било веће од неког светларника. Ни сам не знам откуда 
нам та жеља, да не кажем навика, али свака испражњена флаша 
вина обавезно је летела кроз прозор у тај светларник! Са 
знатижељом смо ишчекивали прасак. Да ли је то била Перина 
идеја (он је духовит и домишљат као сам враг) –  не знам, али 
код свих присутних је изазвала громогласно одобравање. Једино 
су се двоје-троје присутних Америчана као мало снебивали. 

                                                
14 Моја породична слава – Св. Јован Крститељ 
15 Бранко Опачић, пијаниста, поменут у Првој књизи 
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Стари Хорхе, за кога сам већ рекао да је био сасвим наш момак, 
сачекао је прилику кад се испразнила флаша-балон од галона,16 
одлучно се пробио до ње и дошавши до мене с њом у рукама, 
наивно ме упитао: 
 – Rajko, please, may I throw this A-bomb down?17 
 Не треба да вам објашњавам каква је то експлозија 
била! У сваком случају то је била кулминаторна тачка вечери. 
После тога ствар је кренула низбрдо. Како, зашто, не знам. Тек 
кренуло се са разбијањем чаша, најпре по кујни а затим и по 
собама. Кад је све стакло било полупано (чаше по стану, флаше 
у светларнику), за пиће смо привремено користили шоље, а кад 
су и последње флаше полетеле кроз прозор, поразбијане су биле 
и јадне шоље, па чак и порцелански тањири! Можда је у тој 
апокалипси страдала и чувена Вулетова шоља за чај са натписом 
Uncle Harrisson? Нисам сигуран, али ми се нешто чини да је 
Иван Смодлака (мало намазан) био иницијатор тог русваја. Ако 
је тако, ми остали смо то, наравно, одмах радо прихватили. 
Значи, колективна кривица. 
 Тако се завршио мој St. John Party а стан је изгледао као 
после бомбардовања. 
 Рекао сам већ да сам викенде проводио у Њујорку. Већ 
ваљда приликом првог доласка, недалеко од "наше" куће, баш 
на Риверсајд драјву, видео сам један као "јоги-душек" наслоњен 
на зид неке куће. Приупитао сам неког оближњег чилагера за тај 
душек, а овај ми је одлучно одговорио да се продаје за само $20. 
Наставио сам својим путем а он ми је довикнуо: 
 –  Пет долара! 
 Ја се нисам осврнуо. 
 –  Један долар! 
 Ту смо се већ погодили. Натоварио сам душек на леђа и 
однео га до куће (свега неколико блокова), а чова се одгегао и 
купио две конзерве пива, срећнији него што је претходно био. 
Тај душек смо сместили у неку нишу, где није сметао, и ја сам 
на њему, петцима, суботама, па чак и недељама, спавао у 
Периној соби. Смоле је, као најмлађи, спавао у "девојачкој" 
собици поред кухиње. Његов кревет је био потпуно разваљен а 

                                                
16 један галон = скоро четири литра 
17 Рајко, молим те, јел смем да бацим ову А-бомбу доле? 
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мадрац је имао више рупа него целих површина. Приликом 
једног од својих долазака и њему сам донео не само мадрац, 
него и читав кревет, наравно, расклопљен у елементе! 
 У то време и Пера и Вуле су пушили и то доста, па сам 
им ја доносио по картон а некада и по два картона цигарета – 
Вулету L&M а Пери Winston. У ствари то је био класични 
шверц: из државе Њу Џерси, где је картон коштао 3,2 долара, у 
државу Њујорк, где је картон био 4,5 долара, па чак и више. 
Када бих дошао петком поподне, Пера ме је увек поздрављао, 
односно најављивао осталима, са: 
 – Ете га, дошао бата-Раца, провинцијски швалер из 
Принстона! –  са намерним акцентом из Јужне Србије. 
 Једном таквом згодом обавестио ме је да ће да ме води 
у посету код неких својих пријатељица. Није ми много 
објашњавао детаље и убрзо смо кренули. Врата нам је отворила 
млада, дугокоса и прелепа Lynn, иначе сликарка, са бар 25% 
индијанске крви. Био је то њен стан, а ту се налазила и њена 
пријатељица (Корнелија? Оливија? Викторија?) која је, 
сиротица, била ружна као ружан сан. Наравно, да смо сву 
пажњу и сав шарм обојица нештедимице трошили на Лин, а 
јадну Викторију потпуно запоставили. Када сам ја, сутрадан, већ 
био отишао за Принстон, Пера се јавио Лин телефоном да јој се 
захвали за лепо вече. Узгред је напоменуо да је њена 
пријатељица (Корнелија?) оставила јак утисак на његовог 
другара Рајка. Ефекат је био двострук. Мене је као конкурента 
елиминисао а јадну Оливију је тако натоциљао да се ова не-
дељама и месецима јављала и распитивала за "пријатеља из 
Принстона". Шта сам могао? Ту "партију сам предао" али сам 
чекао прилику за реванш.  
 Једног поподнева сам потшишао18 Перу и убрзо после 
тога, пошто се он истуширао, заједно смо кренули метроом 
према Тајмс скверу. Вагон у коме смо били био је полупразан. 
Стајали смо у средини вагона и учинило ми се да смо некако 
били запажени. Приметио сам да је Пери један прамен косе 

                                                
18 Родоначелник праксе међусобног шишања био је Мита Теокарац. Он је  најпре 
мене томе научио још далеких педестих година. Ја сам касније научио Дешу, 
који је прави мајстор тог заната и са којим се узајамно шишам и дан-данас, што 
значи више од три деценије. 
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остао непотшишан, па сам му га као мало наместио. Сада сам 
већ конкретније осетио погледе на себи и родила ми се идеја! 
Када се воз зауставио на мојој станици пољубио сам Перу у уво 
уз неки страстан поздрав и хитро истрчао а њега оставио, усред 
вагона, црвеног као булка. Ако је у почетку евентуално и било 
сумњи и недоумица, сада је свима било јасно да смо нас двојица 
педери, с тим што сам ја изишао а он остао под погледима целог 
вагона! Опет једна кинеска освета. То је био реванш за ону Лин. 
 У старом Принстону, од прилике једном у месец и по 
дана, на огласној табли мога колеџа, најављивао се тај-и-тај 
"МИКСЕР". Обично у неку суботу. Пошто сам ја викенде 
проводио у Њујорку, нисам имао прилике да присуствујем (ни 
као учесник, ни као посматрач) том "чеду" америчке 
организоване извештачености. Ево о чему се ради: Принстон је 
у то доба био Универзитет са око 20.000 студената и то 
искључиво мушких. Девојке су ишле у оближњи Ратгарс.19 А с 
времена на време били су организовани миксери, е да би се 
студенти супротних полова миксовали. То изгледа овако (по 
причању старог Хорхеа):  
 Када се објави тај-и-тај миксер, сваки од 
заинтересованих момака лепо купи две карте, за њега и једну 
даму (обе за 5 долара). У договорени дан и сат сви момци који 
су се претплатили на тај миксер дођу на одговарајући паркинг и 
чекају десетак минута да пристигну два аутобуса пуна њихових 
будућих партнерки. Они стоје у реду (без гурања) а из аутобуса 
излазе девојке предвиђене за миксовање. Како која изађе, момак 
који је на реду испред аутобуса, узима је под-руку и одводи је у 
Проктор хол, предвиђен за миксовање.  
Скрећем пажњу да у овој фази, значи, нема никаквог бирања. У 
Проктор холу се седи за столовима по четворо. Пије се кока-
кола или неки сличан бућкуриш, свира музика са магнетофона, 
уз коју играју парови. Који парови? Они који су се изабрали. 
Невезано од тога ко где и са ким седи. И то се зове миксовање.  
 Миксовање почиње негде око 6 и траје до 10 или 11 
увече. Онда девојке улазе у аутобусе и одлазе. Евентуално, ако 
је неко остварио неку трајнију везу, деси се да та девојка остане 

                                                
19 Rutgers College 
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са њим, рецимо у неком мотелу, али то су збиља били ретки 
изузеци. 
 Мени се десило да сам се једном, изузетно, из Њујорка 
вратио у суботу негде пред поноћ, управо после завршеног 
једног таквог миксера. И шта сам видео? Видео сам кроз 
незастрте прозоре како момци, уз свирку, играју по собама, 
укључујући и играње на столу, уз делимичан "стрип-тиз"! А шта 
ће јадни, онако напаљени, кад су им цуре отишле а доћиће тек 
кроз месец-месец и по дана? 
 Сигуран сам да ће наш читалац рећи: монструозно да 
монструозније не може бити. Е може! Америка је земља 
огромних могућности. Тамо је измишљен и тада био у оптицају 
компјутер миксер. Лепо се на формулару упишу разни подаци, 
нпр. висина, тежина, боја очију, косе или коже, године, 
професија, врста хобија, спортске склоности, музички или 
филмски укус и сл. и то се све стрпа у компјутер, који ти онда 
пронађе особу (сподобу) супротног спола која ти одговара! 
 Е, и ако је од Америке, много је! 
 Има, међутим, још једна ступидарија из овог низа коју 
ћу описати. Једнога дана, на огласној табли су сви graduate 
students20 били позвани на састанак, на коме је једна од главних 
тачака дневног реда била – birddogging.21 На састанак сам мало 
закаснио; у току је била расправа управо о birddogging-у као 
нечему што је непримерено принстонским студентима – израз 
који нисам разумео, иако су ми саставни делови били јасни. Ни 
дискусија ми није помогла да разумем о чему се ради. Најзад ми 
је стари Хорхе објаснио: 
 Када се организује неки миксер и људи уредно купе за 
свој новац по две "улазнице", а онда се у току трајања миксера 
појави неко ко није платио, па пресретне неку девојку која је 
пошла до тоалета (у том случају она мора да изађе из Проктор-
хола) и том приликом је на брзину убеди да напусти ту гњаважу 
са кока-колом и да би јој било боље да крене са њим његовим 
поршеом до Black Jack-а на виски –  то се онда зове birddogging, 
тј. кад пас лови птицу. Наравно, главна поента је у томе што 

                                                
20 последипломци 
21 bird = птица; dog = пас; комбинација речи – мени тада непозната – значила је 
нешто као ловљење птица 
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тако до женске дође неко ко није платио, а неки јадник који је 
уредно платио, извиси; не може чак ни да се миксује! 
 Од те приче сам се скаменио. Ми то у Београду зовемо 
гусарење или отимање и сматрамо за нешто најприродније на 
свету. Па, ваљда, код нас ништа друго и не постоји осим тога! 
Рекао бих да су све везе у Београду – брачне, ванбрачне, дуге, 
кратке и једнократне – тако и настале: отимањем од некога. 
Тако је бар било у оно време. 
 Једног њујоршког викенда сам посетио Зеку22 који је 
живео недалеко од нас. Зека је тада био на почетку свог будућег 
бизниса и још увек је радио за Крајзлер корпорацију (по 
предратној традицији свога оца). Живео је у лепом стану, у 
доброј згради, у елитној четврти (седамдесете улице и Трећа 
авенија), са женом Маргарет (Швеђанком) и једногодишњом 
ћерчицом Аном-Карин. Када сам те вечери стигао, Маргарет је 
управо купала малу Ану, пред спавање. Онако умотану у 
пешкире, донела ју је до мене да се упознамо и после пар 
минута, уз обострано nat-nat!23 однела на спавање. То је била 
моја једина посета Зеки у Њујорку и једини сусрет са малом 
Аном-Карин. 
 Негде крајем седамдесетих, једном сам се, враћајући се 
са ћерком Бојаном са мора, зауставио на Златибору да нешто 
купим за храну. Пред једним киоском су ми пришле две 
девојчице од неких 12–13 година и једна од њих ме је упитала: 
 Excuse me, do you know George Zecevic? 
 – Yes, I know him, of course, he is my school friend.24 – и 
тог момента ми се учинило као да је гром опалио ту поред мене! 
Схватио сам да је то она мала "нат-нат" Ана-Карин, да ме је то 
дете видело само пет минута у свом бебећем узрасту и никад 
више, и да ме је сада препознало! Сигуран сам да Зека није имао 
никакве моје фотографије јер ни ја немам његове, а и да их је 
имао оне би могле да буду само из гимназијског доба, на којима 
је усликан цео разред, а не верујем и да би их показивао. Много 
                                                
22 Ђорђе Зечевић, алиас George Zecevic, VELAUTO, Mitsubishi Motors, мој 
другар из гимназије и касније (1990) народни посланик Демократске странке. 
23 То је требало да значи good night (лаку ноћ) 
24 – Извините, да ли Ви познајете Ђорђа Зечевића? 
     – Да, наравно да га познајем, он је мој школски другар ... 
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година касније, Зеки сам испричао о том догађају, а он ми је 
потврдио да његова ћерка има феноменално памћење. Ово је, 
међутим, било више него феноменално! 
 Иначе, у раној младости, са Зеком сам био доста близак. 
Био је то врло згодан момак, природно блонд (не смем да кажем 
плав јер сада се фарбају баш у плаво и у зелено и у наранџасто!), 
шармантан и популаран код девојака. Али, како је тада сам 
говорио, био је зимски тип, јер зими може да се обуче џемпер, 
па преко њега сако са нараменицама, па зимски капут. У то 
време, наиме, код женског света су били на цени момци 
широких рамена и уских кукова, рецимо, веслачи, или како би 
рекао некадашњи адаџија Бода Дуцић:25   
 – Леђа ко пољанче а дупе ко две паклице "Драве". 
 Е, Зека није био тај тип. Био је мршав, уских рамена, 
ноге као чачкалице. Преко лета, на Сави, није бивао примећен. 
Зато је чекао јесен и нарочито зиму и зимске журке, да би на 
њима "жарио и палио". 
 Сада су у моди штркљасти момци, баш онакви какав је 
Зека некад био, али, он је у међувремену запатио и неки бизнис-
стомачић. Међутим, не брините, оно бизнис знатно претеже над 
оним стомачић. 
 Док смо били у гимназији играли смо код мене 
дугмиће,26 обојицу нас је Бошко-Стеница учио санс, потом смо 
научили преферанс и играли га код Пикавца,27 дискретно се 
набацујући на његову сестру Бибику. 
 Касније, у студентско време, једном смо Зека, Мита-
Теокарац и ја ишли на Јахорину. У Сарајево смо стигли ноћним 
возом у 8:10 а аутобус за Јахорину је отишао у 8:00! Нема шта, 
оличење пословности, љубазности и предусретљивости. 
Следећи аутобус био је сутрадан ујутро. Неко нас је посаветовао 
да идемо локалним возом до Пала, а затим или пешке или ћемо 
већ наћи неки превоз. Савет смо прихватили и, после неколико 
сати безуспешног чекања на "неки превоз" (друга варијанта), 
одлучили се за прву: скије и руксак на леђа, па пешке узбрдо. 

                                                
25 а ево већ три деценије: Монтреаљанин Др. Слободан Дуцић, проф. на Montreal 
University; (Bob Ducic, у енг. изговору: Боб Дјусик, али и Дјусиче!) 
26 Фудбал на столу, са дугмадима као играчима, а голман је кутија шибице 
27 +Иван Николић, наш другар из разреда, касније фотограф Политике 
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 Ту ме је Зека (пријатно) изненадио. Он је одувек био, 
као што рекох, врло мршав, скоро штркљаст, по ондашњим 
мерилима слабо грађен, али када смо кренули узбрдо, држао је 
темпо и није посустајао. Мита, који је био активни ватерполиста 
и врло снажан момак, имао је десетак сувишних килограма на 
себи и то га је успоравало. Почео је да заостаје. Зека и ја, 
грабећи узбрдо по серпентинама, угледали бисмо Миту у 
кожној авијатичарској виндјаци (кожуху), два или три завијутка 
ниже, како се одмара и нешто грицка. 
 У хотел "Јахорину" смо стигли за рекордних 3 сата (18 
км.), стровалили се од умора и окрепили се чајем. Како је већ 
био пао мрак а Мита се неко време није појавио, побојао сам се 
да је можда на раскрсници код Војног дома погрешно кренуо 
десним краком према хотелу "Шатор", уместо левим ка 
"Јахорини". Узео сам батерију и, онако без скија и руксака, 
скоро стрчао до Војног дома. Уз помоћ звиждања, довикивања и 
светлосних сигнала, пронашао сам Миту. Било се десило оно 
најгоре и најопасније. Као што сам и претпоставио, од 
раскрснице је кренуо десно, узбрдо ка "Шатору". Изашавши на 
неки пропланак и видевши светла хотела "Јахорина" далеко 
лево, схватио је да је погрешио. Пошто је био изнемогао, да се 
не би враћао доле до раскрснице, кренуо је пречицом кроз шуму 
и дубок снег! Као што обично бива у тим ситуацијама (по 
Марфијевом закону), тада је почела и мећава. Вероватно сам 
стигао у последњи час, пре него што се стари Мита онесвестио 
од умора. Читава драма, међутим, завршила се срећно и без 
икаквих последица. 
 Много година касније, негде крајем седамдесетих (или 
почетком осамдесетих), посетио сам Зеку у Лондону. Тада је већ 
био у великом бизнису. Када сам таксисти дао адресу Swan 
Walk28 Но. 1, овај ме је нарочито значајно погледао. Када сам 
стигао у ту "отмену четврт" схватио сам шта је таксиста мислио. 
 Зека је живео са Маргарет у лепој, засебној кући у 
викторијанском стилу, са великим травнатим и цветним 
двориштем око куће и Ролс Ројсем испред куће. У кући је имао 
праву изложбу са укусом одабраних слика. Царски су ме 
угостили. Запамтио сам шкампе са авокадом. У пријатном и 
                                                
28 у преводу: Лабудова стаза 
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срдачном разговору остали смо до неко доба ноћи, па су ме 
задржали и на конаку.  
 Сутрадан сам пронашао једну другу крупну зверку у 
Лондону – Перу Јанковића, званог Оксфорд29 – мог врлог 
партнера са чувене пантомиме. И Перина кућа је била пуна 
лепих слика као и доброг и занимљивог друштва. Испричали су 
ми да и Пера и Зека славе Светог Јована (као и ја), па пошто су 
обојица врло дружевни а имају мање-више исте потенцијалне 
госте, да не би један другом конкурисали, договорили су се да 
сваке године алтернативно приређују славу (један једне а други 
друге године). На тим славама нисам био, али људи причају да 
су то били догађаји за памћење. Као и мој St. John Party 
уосталом, само што су обојица уместо кокошака, вероватно 
служили фазане и јастоге. 
 Неког новембра или децембра (1965), знам само да је 
био четвртак (што значи да сам био у Принстону и ово што 
следи преносим према сведочењу очевидаца) у Њујорку се 
десио чувени, тј. апокалиптични black-out.30  У пола-пет, када 
људи излазе с посла и када је највећа гужва и на улицама и у 
метроу, па и у лифтовима, цео Њујорк је остао без струје!!! За 
нас Београђане то је малте-не редовна зимска појава, али за 
Њујорчане то је било нешто апсолутно незамисливо, нешто као 
смак света. И било је тако. Стали су лифтови у оним 
зградетинама од по 40–50, па и 100 спратова, многи људи су 
остали заглављени у њима, а они срећнији, који су били чекали 
на лифт, кренули су да бауљају по степеништима која се ионако 
слабо користе, а у којима је био апсолутни мрак.  
 Стали су возови у подземној железници. Људи су, у 
очајању, изашли из вагона и кренули у неком од два могућа 
правца, по колосецима који нису предвиђени за ходање, 
поготову не по тоталном мраку, наравно, притом не знајући који 
је крај ближи. У тим тунелима, узгред, кисеоника једва да има, 
вентилација је слаба, јер они и нису предвиђени за поподневне 
шетње стотина хиљада радних људи и грађана.  
 На Менхетну (а и другде) саобраћај је био у пуном јеку 
а улични семафори нису радили. У недостатку полицајаца, људи 

                                                
29 тај надимак је добио јер студирао у Кембриџу! 
30 замрачење 
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су самоиницијативно стали на раскрснице и почели како-тако да 
регулишу саобраћај, да би бар унеколико смањили хаос. 
 Узрок ове катаклизме, ни онда, а изгледа ни до данас, 
званично није објашњен, бар не убедљиво. У књизи Френка 
Едвардса Летећи тањири – озбиљно питање, много година 
касније, прочитао сам да је тада, наводно, у далеководе који иду 
са Нијагариних водопада директно за Њујорк, ударила нека 
наранџаста "ватрена" кугла непознатог (по њему, вероватно, 
космичког) порекла, изазвавши незапамћени хаос и панику. 
Било како било, тадашњи амерички председник Линдон Џонсон 
одмах се преко радија обратио нацији, рекавши да се догодила 
нека несрећа, узроци се испитују, а да људи треба да сачувају 
прибраност и да сузбијају панику, јер битно је, да то није 
последица напада руских балистичких пројектила, што су многи 
у први мах били помислили. Ову поруку примили су бар људи 
који у су у својим колима слушали радио. 
 Сигурно је да су се многи сетили оног чувеног хаоса и 
панике у Америци, које је својевремено изазвала радио емисија 
"Марсијанци долазе" у радио-режији Орсона Велса. Али, док је 
тадашњи напад Марсијанаца био фикција и успела Орсонова 
"шала", руски напад, иако у ствари апсурдан, за Амере је малте-
не био стална извесност, коју је званична пропаганда најпре 
лансирала а затим подгревала, да би лакше правдала стална 
повећања војног буџета и наопаки рат у Вијетнаму. 
 Једна од ствари које су ме у Америци збиља обориле, 
била је следећа: чим сам ушао у тај свој "студио" у Принстону, 
видео сам да у неким комшијским собама постоје телефони, па 
сам и ја пожелео да га уведем. Позвао сам централу, дао адресу 
и већ сутрадан телефон ми је био инсталиран! Оно што се у 
Београду чека месецима, некада и годинама, где су потребне не 
знам какве везе и што се, најзад, мери хиљадама плаћених 
марака – у Америци сам добио за један дан и коштало је свега 
20 долара! 
 Сада сам могао да комуницирам са другарима 
Њујорчанима, а такође и да се јавим старом Лази-Пакосном који 
се већ годинама налазио у Торонту. Био је то још један од 
наших момака који се у белом свету добро снашао и који је у 
међувремену "стао на своје ноге". 
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 После неколико наших разговора Лаза ми је предложио 
да га посетим у Канади. Ја сам то, наравно, прихватио али то 
није било баш једноставно. Због тога сам морао прво по 
Њујорку да јурим неке папире и потврде а затим да запуцам у 
Вашингтон и тамо добијем дозволу да по други пут уђем у 
Америку. На мојој америчкој визи, наиме, писало је single 
entry.31 У Вашингтону сам нашао тек приспелог (из Југе) Перу-
Пекија Ђорђевића, који је привремено боравио код Зонзе и 
Вељчета,32 пре него што ће се придружити Вулету и Смолету у 
Њујорку. 
 Иначе, Вашингтона се уопште не сећам. Знам само да је 
била несносна запара (септембар), да смо Веља, Пера и ја увече 
отишли у неку сауну, у којој су њих двојица уживали, док сам ја 
после два минута побегао напоље, да не бих колаборирао.33   
 Стари Лаза ме је сачекао на канадској граници са 
својим, тада врло шик колима – жути Ford mustang cabriolet. 
Показао ми је најпре Торонто. После Њујорка који је за мене 
био права бетонска џунгла, овај град ми је деловао некако 
интимно, скоро европски. Уличне светиљке на закривљеним 
бандерама, на коловозу неретко гранитна коцка, куће нормалне 
спратности, пиљарнице са изложеном робом на улици, људи 
који нису хистерични, који се на улицама срећу и препознају. 
Једино је, тада тек завршена градска кућа са лучном основом, 
огромним бројем спратова и сва у стаклу (званично сматрана за 
понос Торонта), грубо нарушавала његову питомину. Као и 
наша Београђанка, уосталом. 
 Онда смо отишли на Нијагару. Наравно, она је лепша и 
много већа него што сам могао и да замислим. Збиља, право 
чудо природе. 
 
                                                
31 само један улаз у земљу 
32 Браћа Зоран и Велимир Јовановић; Велимир, звани Вељче, Веља Шиптар 
или Веља Човуга, био је педесетих година одличан ватерполиста (у београдском 
Партизану). Имао је (и има још увек) јаку говорну ману – није могао да изговори 
р (нешто као Шешељ), па су га, још у гимназији другари-спадала задиркивали 
са: 
 – Вељо, кажи “трансформатор!” 
И свој надимак је, уосталом, добио јер није могао да изговори реч чворуга. 
33 Неко је некада направио лапсус па је уместо колабирао рекао колаборирао! Од 
тада је тај израз ушао у наш речник 
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 На крају требало би да кажем и нешто о свом 
професионалном ангажману у Америци, због чега сам, 
уосталом, и ишао тамо. 
 Био сам примљен на Graduate Course of Composition,34  
где нас је било 5–6 студената, с тим да ја, са једногодишњом 
стипендијом, нисам имао ни намеру а ни могућност да добијем 
њихову диплому. Тамо су била два професора: Џим Рендал (Jim 
Randall,) за електронску музику и коришћење компјутера у њој 
и Ерл Ким (Earl Kim) за "нормалну" композицију.  
 Стари Џим био је тек коју годину старији од мене, није 
вадио огромни томпус из уста и, колико сам разумео, имао је 
око једну мало обимнију електронску композицију иза себе 
(звала се нешто као Торонто). Ја сам, пак, иза себе имао 
Клавирски концерт, Кад су живи завидели мртвима, Музику 
постајања и Partitu Concertante. Прве две композиције сам 
имао при себи на тракама а виолинску партиту као 
"фотокопију". Под знацима навода, јер та фотокопија има 
известан хисторијски значај, па неколико речи о њој: сада, када 
на сваком ћошку постоје фотокопирнице, данашње генерације 
тешко могу да схвате да њих некада није било, не на сваком 
ћошку, него нигде и никаквих! Чак ни у Америци! Ту моју 
фотокопију (коју још увек чувам) ја називам да је из каменог 
доба! А ево како и зашто: мој пријатељ Бора Симић, осим тога 
што је диригент и композитор, пасионирано се бавио 
фотографијом. На његовом тавану смо специјалним филмом и 
апаратом сликали страну по страну моје партитуре и затим их 
развијали као и обичне фотографије, на оном дебелом фото-
папиру, у формату 18х24. Онда сам лепио (каширао) по две 
странице, као лице и наличје. За неких двадесетак страница, 
потрошили смо цео филм и цели дан се бактали око тога! Дакле, 
то је тај примерак фото-копије "из каменог доба" који сам однео 
у Америку. 
 И електронска музика, којом сам се претежно бавио, 
била је такође у свом каменом добу. Радио сам у Columbia-
Princeton Electronic Music Center са шест тон-генератора, неким 
филтерима и још понеком машином, као и са два-три 
магнетофона. Сећам се да сам једном приликом читаву ноћ 
                                                
34 Последипломски курс композиције 
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провео у студију да бих "произвео" два-три минута некаквих 
звукова!  
 У то време Милтон Бебит (Babitt) се бавио 
конструкцијом првог синтесајзера на свету и тај је запремао две 
велике собе!  
 И примена компјутера у музици тек је била почела. Да 
бих потврдио оно што сам научио код старог Џима, ја сам 
намерио да соло деоницу из Прелудијума моје виолинске 
Партите изведем помоћу компјутера! Сада је то, наравно, боза, 
деца се играју тиме (једноставно свирајући по клавијатури која 
је подешена на одговарајући регистар), али онда је то за мене 
било фасцинантно. За сваки поједини тон имао сам по једну 
"картицу" (величине дописнице), коју сам перфорирао на више 
места, одређујући тиме све музичке параметре: висину 
(фреквенцију), јачину, наглост атака и, најзад, боју тона, тј. 
количину појединих аликвота који у њему учествују. Онда сам 
штос картица (дебљине три шпила карата за канасту) убацивао у 
"читач", који ми је све што сам ја укуцао на картице, лепо 
преписао на папир. У тако преписаном облику лако би се 
приметиле евентуалне омашке у куцању, јер би неки број био 
изван своје колоне. Када је чекирање и евентуална исправка 
била готова, тај штос картица сам давао оператору на 
компјутеру (а та машина је заузимала половину једне сале!). 
Компјутер ми је онда све то пребацивао на некакву дигиталну 
траку ширине једног инча. Ту траку сам ја сада стављао у 
машину звану конвертор и гле, са звучника је кренуо мој 
виолински Прелудијум! Ђаво Србин, шта све неће да смисли! 
 У Принстону сам се први пут срео са јапанском хаику 
поезијом у дивним књигама Х. Р. Блајта (Blyth). Њихова 
суптилност ме је одмах очарала. Одабрао сам две Башоове 
(Bashô) хаику и компоновао их за глас, флауту, виолину, клавир 
и стерео магнетофон. То смо извели на једном концерту у 
Принстону са лепим успехом код Америчана. Занимљиво је да 
ми је флауту свирао извесни Xон Хајс (John Heiss) који је још 
тада, изгледа први, почео да извлачи вишезвуке на флаути 
(Multyphonics) и о томе написао студију коју ми је дао, а ја је 
касније даље дао нашим флаутистима. 
 По повратку у Београд (1966) ову композицију ми је у 
оквиру концерата Трећег програма извела Љубљанчанка Ева 
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Новшак и Ансамбл МБЗ. Месец дана после тога исти су је 
репризирали на Трибини у Опатији. Ова композиција, руку на 
срце, није бог-зна-шта али њу помињем јер спада у прве (ако 
није баш и прва?) изведене композиције те врсте у Србији – 
глас, инструменти и трака. Знам да је у то време, а и пре тога, 
Владан Радовановић35 сигурно радио нешто слично, али не знам 
да ли је то било и изведено. 
 Пред крај мога боравка у Принстону, од Музичког 
Бијенала Загреб, са потписом Бранка Сакача, добио сам 
наруџбину за једну композицију за следећи Бијенале (1967). 
Мислим да су ми они сугерисали да то буде за хор, а да ја по 
жељи одредим инструментални ансамбл. Без двоумљења 
одлучио сам да текст према коме ћу радити буде хаику поезија. 
Још тамо сам био одабрао неких десетак хаику различитих 
песника и то понео за Београд. Током следеће јесени и зиме 
настале су Три хаику и у мају 1967 биле премијерно изведене 
на Бијеналу. Композиција је имала запажен успех упркос 
бедном извођењу. (Циници ће рећи: можда баш због тога!) 
Дириговао је Славко Златић а он је имао и своје дело на 
програму. Неки Шпанац је такође имао дело и нон-стоп јурио 
Славка за пробе. Мени се три недеље пре тога родила кћи Бојана 
и тек што је била дошла у кућу. Због тога сам стигао тек на сам 
дан концерта, на генералну пробу. Смрзао сам се, кад сам видео 
да људи не знају ни шта ни кад треба да свирају! Наиме, ноте су 
ансамблу тада први пут дошле на пулт! Очајнички сам 
покушавао сваком понаособ да објасним шта и како треба да се 
свира (алеаторички запис) и са стрепњом очекивао концерт. С 
обзиром на квалитет пробе још је и добро испало. 
 Од културних догађаја којима сам током те године дана 
у Америци присуствовао, наводим филм Грк Зорба, 
ретроспективу Бергманових филмова у биоскопу Thalia, већ 
поменутог Марсела Марсоа и свакако, Шерхеново суптилно 
извођење Бахове Мисе ха-мол, нажалост, у превеликом 

                                                
35 Композитор, сликар и књижевник. Као композитор, увек је био изразито 
авангардно усмерен. Поред осталога, експериментисао и са мултимедијалним 
пројектима. Био је оснивач и први директор Електронског студија Радио 
Београда. "Пореклом" је из Треће мушке. 
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Линколн Центру. Неколико месеци после тога, сазнао сам да је 
Шерхен умро.  
 Баш у то време давао се и извикани Доктор Живаго, 
али сам успео да га прескочим.  
 Пред повратак (јуни, 1966), купио сам пар елегантних 
црних ципела, да ми се нађу уз неко будуће црно одело. И 
нашле су се – од прилике, три до пет пута годишње, ако и 
толико. И још увек су актуелне и још увек су нове! 
 То је све.  
 
(мај, 1997) 
 



 30 

 
 

 Шездесетосма 
 
 
Већ у априлу ‘68, дакле, мање од годину дана после склапања, 
мој крајње неуспешан и несрећан брак, срећом, био је 
споразумно разведен. Једногодишња кћи Бојана поверена је 
(тада) мајци на старање. 
 Крајем маја одвео сам Бојану у Суторморе код њање – 
њене баке по мајци. Другог (трећег?) јуна поподне чекао сам 
авион на аеродрому у тадашњем Титограду, који је каснио 
неколико сати. Купио сам новине (Борбу, тада а и сада – 
режимски лист) да бих мало прекратио време. На прилично 
неупадљивом месту, прочитао сам непотписан чланчић о 
немирима у студентском граду у Београду. чланак је навео 
студентске захтеве (испоставило се: лажно) – бољи смештај, 
боља исхрана, лакши режим студирања и сл. – а био интониран 
тако да је мој коментар, у први мах и онако за себе, био: 
 – Е баш су га претерали! Шта хоће? Белу кафу у 
кревету?  
 (Тако је то када ти се сервира 5–6 лажних “чињеница”, 
па се још досоли одговарајућим коментарима. Ако сам ја тако 
реаговао, шта је онда остало за људе из Врања, Никшића или 
Птуја?) 
 Када сам око поноћи стигао кући, у вратима ме је 
чекала цедуља-порука да што пре дођем на Филозофски 
факултет. 
 
 Када сам сутрадан отишао тамо имао сам збиља шта и 
да видим: на Студентском тргу – огромне количине "плавих", 
Капетан-Мишино здање (тада Филозофски факултет) исписано 
и облепљено – за мене – потпуно неочекиваним паролама 
(наводим по сећању): 
 – Доле црвена буржоазија! 
 – Лопови са црвеним књижицама! 
 – Феудалци у дедињским вилама и мерцедесима! 
 – Пређимо са речи на дела! (Тито) ... 
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затим разни цитати из Програма СКЈ, из Маркса... а ни један-
једини у вези са студентским стандардом и режимом студија, 
као што сам био прочитао у новинама! Тада сам први пут, у тако 
огољеном виду, могао непосредно да се уверим у могућност 
манипулације медијима.   
 Још драстичнији случај десио се, чини ми се, већ 
сутрадан. У Политици за унутрашњост, на првој страни, појавио 
се гебелсовски (а непотписан) чланак под насловом Младо 
жито и кукољ који се острвио на групу наставника 
Филозофског факултета (кукољ) а који су завели "невелику 
групу студената" (младо жито). У београдском издању истих 
новина тог чланка није било! Зашто? Зато што су читаоци лично 
могли да се увере и колика је та "невелика група студената" 
(данас би рекли "шачица") и ко је иницијатор протеста и шта се 
тражи. Свим другим читаоцима – из Ниша, Битоља, Задра, 
Ријеке, Суботице, Марибора, Сарајева, Никшића итд., сервиран 
је поменути отровни чланак, који је требало да припреми 
“писма подршке” радних колектива основном курсу СКЈ а која 
ће ускоро и уследити. Манипулације и лажи били су крајње 
безочни. 
 На улазу у Филозофски факултет биле су студентске 
страже. Рекао сам им да сам доцент на Музичкој академији, па 
су ме пустили. У дворишту Капетан-Мишиног здања било је 
узбудљиво. Била је склепана нека бина, са које су се смењивали 
говорници. Говорили су оштро и слободно, јер је то била 
слободна територија! Оно што се до тада говорило само по 
становима или у пола гласа по кафанама, сада се исказивало 
јавно и то преко звучника! 
 Долазили су глумци, писци, уметници. Сећам се Стеве 
Жигона који је са великим успехом изговорио чувени 
Робеспијеров монолог из тада игране представе – Дантонова 
смрт. Шта ли га је на то понукало? Да враћа комунизам на 
поштени колосек? Мислим да је он одувек био комуниста (сада 
је ес-пе-есовац), а вероватно је себе сматрао поштеним. 
 Да ли је поштени комуниста – контрадикција по себи? 
 Можда и није. Знам да је мој чика-Љуба био комуниста 
и да је био поштен. Ни за шта се није огребао. И онај свој кожни 
капут он је купио од неке своје цркавице. Једино што је као 
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комуниста имао права да га купи! А сигурно да је било још 
таквих... 
 ... А можда је то зато што су сви они (за које мислим да 
су били поштени) настрадали довољно рано па нису имали 
прилике да загризу јабуку корупције? 
 Не, не, ипак није то. Већ “четреесчетврте и четреес-
пете” цео Централни комитет са другом Титом на челу уселио 
се у виле на Дедињу предратних богаташа-буржуја, претходно 
прогласивши те дотадашње власнике за ратне добитнике и 
народне непријатеље. И сви ти "непријатељи" или су одмах 
били стрељани без правог суђења или послати на вишегодишњу 
робију. Већини од њих била је прикачена лажна кривица управо 
да би њихове куће и остала имовина лакше и с правом(!) били 
отети. Такође се зна да су проверени другови отимали (добијали 
на реверс) тепихе, фотеље, лустере, намештај у дуборезу, 
сребрно посуђе итд. из станова и кућа предратне буржоазије. 
Врхунац цинизма је што је то чињено под формулацијом 
враћања народу од кога је то тобож узето, а у ствари све су 
халапљиво приграбили високи партијски функционери. 
 Неки комунисти ипак у томе нису учествовали. 
 
 Ова дигресија је била мало дужа али мислим да је била 
потребна јер је све то, између осталог, био подтекст тадашњег 
студентског револта. А сада да наставим са главним током. 
 Од 10 увече, па до дубоко у ноћ, по учионицама су били 
организовани конвенти,36 на којима се расправљало о 
занимљивим и актуелним темама: О демократији, О власти, О 
диктатури, О критици, О репресији, О јавном мњењу... Конвенте 
су водили поједини професори факултета или гости које би ови 
позвали. Био сам на једном таквом конвенту који је водио 
Драгољуб Мићуновић, а у последњем реду, на клупи, седео је 
Небојша Попов, тада асистент, који је узео учешћа у дискусији. 
У сали су седели углавном студенти који су слободно 
постављали питања а и сами излагали своја мишљења. Све је то 
колико до јуче изгледало незамисливо. 
 

                                                
36 дискусиони састанци познати из Француске револуције; такође, тајни 
састанци познати међу масонима и религијским сектама 
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 Последњих година, у вези са студентским протестима 
92/93 и 96/97, у више наврата се помињала шездесетосма, па су 
се могла чути и мишљења да су студенти тада замерали 
властима што нису били довољно комунисти. То је формално 
тачно, али је потребан и коментар, тј. објаснити контекст 
читавог догађаја и подтекст студентских захтева. 
 То је била (колико ја знам) прва масовна и, иако у 
основи спонтана, ипак на неки начин организована побуна, бар 
у каснијој фази. До тада тако нешто није било ни замисливо а 
некмоли оствариво. Па и тада, да је, рецимо, отворено тражена 
грађанска демократија европског типа, дакле, без Централног 
комитета и Тита на његовом челу, сигуран сам да би он то у 
крви угушио, ако је потребно и тенковима. Чврста подлога за 
тако нешто била би двадесетогодишња свакодневна индоктри-
нација о класном непријатељу, о спољним и унутрашњим 
непријатељима свих боја, о прогресивним снагама (нашим) и о 
силама мрачњаштва (њиховим), о тековинама наше борбе, о 
светињи наше Револуције, о херојским жртвама које су пале за 
слободу и (нашу) бољу будућност, које ми стога морамо да 
чувамо као зеницу ока свога... 
 У таквом контексту, иако су људи тада путовали по 
свету и имали прилике да виде шта је то демократија, па самим 
тим и да процене о каквим лажима и преварама је код нас реч – 
отворени захтев за демократским променама би, већ 
припремљеним механизмом пропаганде и манипулације, лако 
био преформулисан у контрареволуцију, у издају, у пету колону, 
у непријатеље народа и државе итд. – те би његови 
протагонисти, ако не на вешалима или пред стрељачким 
стројем, сигурно завршили на Голом или неком другом отоку. 
 Као што се сада зна, непојамна свирепост тортуре на 
Голом отоку била је примењена не према учесницима (не-дај-
боже, оружане) побуне, него према дојучерашњим саборцима, 
члановима централних и других комитета, предратним 
провереним кадровима итд., који на брз дриблинг нису 
реаговали довољно брзо, и који су сматрали да дојучерашњи 
идол и буктиња светског пролетаријата – Стаљин, као старији 
друг – има права да нас критикује. Можда су и рекли нешто што 
је и званични курс заступао до пре можда само два месеца и 
ипак су били подвргнути најсуровијем мучењу. Дакле, само  
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рекли. Нико ништа није био учинио. Наравно, неки су лажно 
оптужени да јесу нешто учинили (организовање завере против 
Тита и сл.), а већина да су намеравали да учине, и били мучени 
док не признају да су намеравали и шта су намеравали... 
 Ето зато сматрам да су студенти у то време могли само 
да их хватају у непоштовању званичног Програма СКЈ, у 
неиспуњавању обећања, у одступању од марксистичких начела 
у која се заклињу ... Зато су и прогласили Црвени универзитет 
"Карл Маркс", сматрајући да ће их његово име заштитити. Бар 
вербално, покривали су се и Титовим ауторитетом и нису 
отворено доводили у питање његову власт, него само власт 
“оних доле”. 
 Јасно је, да су напали само оно што се у датој ситуацији 
евентуално смело напасти. Али наравно, да је та побуна имала 
опипљивијих резултата, лако и брзо би се и циљеви напада 
преформулисали. То су, наравно, добро знали и осетили и Тито 
и његова компанија. 
 Првога дана побуне (протеста) чувени поход од Сту-
дентског града ка Београду сурово је спречен, код тадашњег 
подвожњака,37 кордонима милиције, коњима, пендрецима... 
Било је на десетине повређених. Тамо су, међу студенте, дошли 
Вељко Влаховић (ваљда као некадашњи студент?) и Милош 
Минић, који је чак, случајно, добио пендреком по глави. 
Заустављени и разбијени код подвожњака, после тог окршаја, 
студенти су окупирали своје факултете и забарикадирали се на 
њима. Тај модел окупације већ је раније био примењен у 
Европи, нарочито у Француској и Немачкој. У својој наивности 
и неискуству студенти су мислили да су тиме постигли не знам 
шта. У ствари, јесу. Тамо их бар нису тукли. 
 По њиховом моделу, студенти су то урадили и 
деведесет друге. 
 Промашај! 
  То властодршце не боли. Њих боли шетња, масовна 
поворка, нарочито ако је бучна, са пиштаљкама, трубама, 
шерпама и звечкама. Због тога је Протест '96/97 био прави. А 
онај први, хисторијски, горепоменути поход од Студентског 
града ка Београду, Тито је добро разумео, њега се уплашио (с 
                                                
37 недалеко од данашњег хотела “Југославија” 
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разлогом) и сурово га спречио. Ко зна, како је вешт и лукав био, 
можда је чак он некога послао да саветује студенте да окупирају 
факултете и да се на њима забарикадирају? 
 Зашто то кажем? Зато што иако се све то дешавало у 
самом центру града (Филозофски, Филолошки, ПМФ, Правни), 
само ако је неко баш лично прошао поред тих факултета, 
прочитао шта пише на њиховим зидовима, видео студентске 
страже на улазима и милицију споља –  могао је да сазна шта се 
у ствари дешава. Сви остали, који су се ослањали на новине, 
радио и телевизију – нису имали појма о чему се ради.38   
 
 Неколико година касније, читао сам један текст Душана 
Макавејева, у коме он каже, како је, чим је чуо за окршај код 
подвожњака, одмах похитао (мислим, са Жиком Павловићем) у 
Телевизију и тражио од њих камеру да снима догађаје. Наравно, 
да није добио камеру, али је зато добио одговор: 
 – Све камере су нам на терену! 
 Опет наравно, тај терен није био догађај код 
подвожњака, него, рецимо, нека сељачка радна задруга или неки 
гигант наше индустрије. Или, још вероватније: камере су биле у 
некој фијоци, под најстрожом забраном изношења! Таман посла, 
да се уживо сними шта се дешава, па да још после процури у 
свет – како ћемо онда да објашњавамо и доказујемо наше мед и 
млеко? Могуће је, међутим, да су камере биле и на терену код 
подвожњака, али, наравно, не да би се пућанство обавестило о 
догађајима него да би бар накнадно извесни учесници били 
препознати и похапшени. 
 Једног од тих дана, ваљда у два сата, са Филозофског 
сам "скокнуо" код Шаце у Шафариковој, на свадбу Вулета и 
Мине39. Иако су тамо били све наши момци, ипак такорећи нико 
од њих појма није имао да ли се још увек нешто и шта се 

                                                
38 Тада су сви медији били државни и строго контролисани. Независних, 
нажалост, није било. Постојао је једино лист СТУДЕНТ који јесте био 
независан, али он је излазио недељно или двонедељно, био је невеликог тиража, 
и стога био, иако драгоцен, ипак ограниченог домета. Осим тога, по потреби и 
неретко забрањиван. Ипак, као први, требало би га златним словима уписати у 
неку будућу историју слободних медија. 
39 Вуко Лепетић и жена му Мина (Јасмина), коју сам тада и упознао, дошли су из 
Америке да би у Београду направили свадбу. 



 36 

догађа!!! Најбољи доказ за оно што сам управо рекао о 
тадашњим медијима. 
 
 Тито, тај велики лисац, није се огласио читавих недељу 
дана па и дуже. Док су студенти на факултетима, ситуација је 
под контролом. Може мирно да чека. Пустио је да замор учини 
своје, да их изнутра нагризе. 
 А онда се једнога дана појавио "на малом екрану те-ве 
пријемника"40 и питијски рекао да су студенти у праву, бар 
већина њих, и да су њихови захтеви већином оправдани. Није 
рекао која је то већина и који су то захтеви. И тако је победио. 
Лако и елегантно. 
 Што је после похапсио Владу Револуцију41 и остале, 
никоме није морао да полаже рачуна. У осталом, он је био 
комуниста и имао је права да лаже. Нарочито ако је та лаж у 
вишем интересу (очувања власти), тј. ако треба, рећиће: у 
интересу радничке класе. 
 После Титовог говора преморени студенти нису 
ухватили финесе и нијансе у његовим формулацијама и учинило 
им се да су победили и у знак победе збиља заиграли Козарачко 
коло, а после тога, "одблокирали" факултете и разишли се 
кућама. То је био (за мене) један од најтужнијих тренутака 
студентског протеста, односно, баш најтужнији, да не 
употребим неку тежу реч. Било је то негде половином јуна. 
 Убрзо после тога уследило је хапшење студентских 
вођа и штрајк глађу за ослобођење ухапшених. Међу 
штрајкачима су били, између осталих, и моји just married кумови 
– Жика и Сања.42    
 
 На наставнике Филозофског факултета који су, 
наводно, били подстрекачи студентског бунта, тог лета започета 
је права хајка – преко новина, радија и телевизије, као и у 
одговарајућим "структурама"– комитетима, пленумима и сл. и 
та хајка је трајала пуних седам година! Овде вреди подсетити да 

                                                
40 Познати штос Зорана Радмиловића из Радована Трећег 
41 Влада Мијановић, звани Револуција, тадашњи студентски вођа 
42 Био сам им кум на венчању, 23. јуна 1968. Види поглавље Жика у првој књизи 
ТАКО ЈЕ ТО БИЛО. 
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је Оскар Давичо, тада члан Савета Федерације, управо на том 
свом форуму, у јесен 1968., у типично комунистичком маниру, 
онако паушално, тј. кукавички, напао групу наставника са 
Филозофског факултета. 
 На тај његов напад реаговао је (релативно кратким 
текстом) Михајло Марковић, који је, међу својим колегама – 
чини ми се – једини имао партизанску прошлост (рат је завршио 
у чину мајора). Он је, у ствари, тим својим текстом успео да 
изазове, вероватно одавно жељени и припремани, обрачун са 
Оскаром. Лично прозван, Оскар се одмах гневно обрушио на 
Марковића и не сањајући да на тај начин улеће у припремљену 
варијанту (што би рекли шахисти) и да га овај већ годинама 
чека. 
 И поред драстичног срозавања43 господина (тј. сада 
увиђам: друга) Марковића последњих година, морам да признам 
да је као одговор на Оскарову бахату канонаду, овај срочио 
један од најбриљантнијих и најдуховитијих полемичких 
текстова икада објављених код нас ("на овим нашим 
просторима")44. читаоцу за кога је ово била новост, 
препоручујем да пронађе то штиво у некој библиотеци – неће се 
покајати! 

                                                
43 Мислим на следеће: човек кога је власт избацила с факултета због његове 
подршке студентској побуни 1968. и, чини ми се, набеђеног подстрекавања, 
дозволио је себи да 1990., у освит вишестраначја у Југославији, пише и 
"филозофски" образлаже бесмислицу као што је нестраначки плурализам, тј. да 
нам странке, у ствари, нису ни потребне! 
Када су студенти, марта 1991. запосели Теразије и тамо успоставили своју 
Републику, а режим организовао свој контрамитинг на Ушћу – са вештичијим 
колом и позивањем на разбијање студената на Теразијама – тај исти Марковић 
био је један од говорника са трибине на Ушћу! 
44 Целокупну полемику објавила је, зачудо, тадашња (режимска!) БОРБА  у 
последња три броја 1968. и прва три броја 1969. (не рачунајући Новогодишњи 
број). Када сам, после неког времена, у одговарајућем одељењу БОРБЕ покушао 
да купим те бројеве – није било ни једнога! Не верујем ни да је, иако мали, 
примарни тираж био распродат, нити да су многи људи, попут мене, накнадно 
хтели да купе те бројеве, него мислим да их је накнадно покуповао сам Оскар, е 
да би колико-толико сузио круг људи који ће да прочитају његову бруку. 
Срећом, исте текстове објавио је и часопис САВРЕМЕНИК, за прво тромесечје 
1969. 
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 Иначе, тих година, било је чак неколико покушаја да 
Савет факултета45 својим наставницима изгласа неповерење, али 
ни један од тих покушаја, срећом, није успео. Тек, ваљда, 1974. 
или 1975., негде усред лета, по неком ондашњем lex specialis, 
осморо наставника Филозофског факултета46 удаљено је из 
наставе, због виших "државних" интереса. Када није успело на 
"самоуправно" формираном Факултетском савету, направљен је 
одговарајући закон. А чини ми се да је баш некако у то време 
пала и она чувена Титова изјава: 
 – Не морамо да се држимо закона к'о пијан плота! 
 Ипак, у септембру или октобру '68-ме очекивала се нова 
бура, јер су студенти накнадно ипак укапирали да су били 
насанкани. Без обзира што су студентски вођи били похапшени 
(а не знам да ли су у међувремену били пуштени) верујем да би 
се свашта десило, али... 
 ... али 20. августа совјетски тенкови су прегазили 
Дубчекову Чехословачку која је, током тог Прашког пролећа, 
била озбиљно закорачила у демократске реформе. 
 Можда би било претерано рећи да га је то спасло 
(Тита), али му је сигурно ишло наруку. Одмах је уследила 
(објективно: безразложна) узбуна, појачање борбене готовости, 
мобилизација, обезбеђење северних и источних граница. Ствар 
је преко сваке мере надувана, таман довољно да се унапред 
обесмисли било какав студентски "несташлук", односно да се 
припреми легална репресија за њега. 
 
 Тога лета и сâм сам преживео једну личну драму. После 
једне лаке, скоро дијеталне вечере без пића, у комшилуку, код 
Арсена Триве – око 2 сата ноћу – пробудио ме је бол у стомаку. 
Вртео сам се, тражио бољи положај – без успеха. Како сам у 
новом стану у Јанка Веселиновића 2, на Неимару, био тек 2–3 

                                                
45 Мислим да су тада и уведени ти фамозни савети на факултетима (и 
Универзитету) са добропознатом и апсурдном пропорцијом (50% чланова са 
факултета, 50% које делегира Влада), управо са циљем да се под маском 
самоуправљања елиминише ко треба, без – што је врло важно – прљања руку, тј. 
откривања имена егзекутора. 
46 Светозар Стојановић, Миладин Животић, академици Љуба Тадић и Михаило 
Марковић, затим Загорка Пешић-Голубовић, Драгољуб Мићуновић, Триво 
Инђић и Небојша Попов. 
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месеца и нисам још имао телефон, одбауљао сам до говорнице 
на Јужном булевару и позвао хитну помоћ. Врло брзо су дошли 
и дали ми ињекцију од које ми је бол ишчезао. Рекли су ми да 
ујутро зовем лекара из дома здравља. Замолио сам их, пошто у 
кући нема телефона, да они ујутро то јаве мом оцу. 
 Већ око 9 сати дошао ми је отац и довео лекара из 
Средачке (где је тада била смештена одговарајућа здравствена 
станица). Овај ме је прегледао, испритискао где треба и 
преписао ми 3–4 лека "после јела". Отац, коме је у детињству 
перфорирало слепо црево, упитао је лекара: 
 – Докторе, да није, можда, слепо црево у питању? 
 – Не, није слепо црево. 
 И доктор је отишао. Отац ми је донео преписане лекове 
и спремио неку храну. Онда сам му ја рекао да ме више не боли 
и да може да иде. Отишао је. После пола сата, ето га опет, али са 
братом (од тетке) Љубишом. Чувши причу, Љубиша, који је 
лекар али бактериолог, инсистирао је да свакако треба да ме 
погледа неки хирург. Он ће ме одвести код својих колега, на 
Институт "Мајка и дете" на Новом Београду. 
 Једва сам се, од малаксалости и слабости, спустио до 
његових кола. Једва сам и седео у "фићи", не знајући шта да 
радим с главом. 
 Чим сам легао на сто код хирурга и овај ме пипнуо, 
рекао је: 
 – Слепо црево! 
 Дошао је други, па затим и трећи доктор и сви су били 
сагласни. Један од њих ме је одвезао на Другу хируршку, где ми 
је измерено 20.000 леукоцита и где сам исте ноћи оперисан. 
Касније ми рекоше да ми се перфорација десила за време 
операције. Наравно, све је било под контролом и брзо сам се 
опоравио. чак сам, са раном која је још увек квасила, кренуо на 
двонедељно студијско путовање по (тада Западној) Немачкој. 
 Целу ову причу сам записао због оног лекара из 
Средачке. Он је, у ствари, био мој несуђени убица! Као лекар 
опште праксе он, наравно, не мора да зна све, али зато је морао 
да зна да би за мене, који сам сâм у стану и без телефона, 
перфорација слепог црева могла да буде фатална. И зато је бар 
могао да скине сваку одговорност са себе и да каже: не знам, 
питајте неког хирурга. Али он је рекао: 
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– Не, није слепо црево! 
 

 Лаза Стојановић, као свој дипломски рад на 
Позоришној академији, снимао је филм Пластични Исус, у 
коме се појављују и Жика и Сања. Када је филм био готов и 
Лаза са њиме дипломирао са десетком (јесен 1971), отишао је на 
одслужење војног рока. Филм је био забрањен за јавно 
приказивање али се зато вишекратно вртео пред члановима 
централних и градских комитета, а врло вероватно и пред Титом 
лично. Непосредно пред "скидање" Лаза је на војном суду 
осуђен на годину дана затвора због непријатељске пропаганде 
или због нечег сличног.47 Чим је изишао, стрпан је поново у 
затвор, овога пута цивилни – још три године! Лазин професор и 
ментор на дипломском, наш велики редитељ – Саша Петровић – 
видевши прашину која се око Лазе подигла, уплашио се за 
сопствену кожу и углавном се оградио од дипломског рада за 
који је сам био ментор! 
 Случај Лазе Стојановића и његова судбина у пуној мери 
поткрепљују моју тезу о томе како би Тито реаговао на отворене 
захтеве за демократијом (да их је било). 
  Током јесени ('68) и зиме завршио сам краћу 
композицију за велики оркестар – Not to Be or to Be?. Да најпре 
објасним наслов, тј. зашто инверзија хамлетовског питања. 
Претходна композиција – Три хаику – имала је алеаторијски 
запис48 и уопште била је у традицији нове пољске школе. Звук 
                                                
47 У процесу против Лазе кључну (и неславну) улогу одиграо је Вук Обрадовић, 
тада капетан ЈНА. Он је, наиме, као политички комесар, позвао Лазу на 
разговор, да – као чланови Партије – продискутују о стању у јединици као и шта 
би могло да се поправи (у складу са Титовим тадашњим Писмом). На основу 
Лазиних исказа у том разговору (истргнутих из контекста и злонамерно 
монтираних и коментарисаних) подигнута је оптужница. Цео тај случај сам Лаза 
је подробно описао у чланку Ко беху дисиденти, објављеном у РЕПУБЛИЦИ, 
бр. 182 (16–28. 02) 1998. године. Али ипак треба рећи да је за време рата са 
Хрватском 1991. (који нисмо водили!) Вук Обрадовић, тада генерал ЈНА, дао 
обећање родитељима регрута да ће им се деца вратити до тог-и-тог рока. Пошто 
се то није десило – поднео је оставку и напустио војну службу. Био је то 
морални гест без преседана који је имао одјека у јавности. Негде ваљда 1998. 
поред постојећих сијасет опозиционих странака основао је још једну – 
Социјалдемократрију. 
48 Немензурисани запис, што значи без тактова и тактица; трајања мањих 
одсечака су дата у секундама. 
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великог оркестра у композицији коју сам започињао, хтео сам 
да организујем без оштрих линија и контура, а њих сам 
намеравао да заменим разливеним површинама, као у 
импресионистичком сликарству. Алеаторијски запис, природно 
се наметнуо као најпогоднији за то. Читава композиција је 
замишљена као низ одзвука или одсјаја једног клавирског 
кластера49 који се смењују један за другим, као да је тај кластер 
неки углачани предмет а ми га посматрамо из разних праваца, а 
он је, уз то, још и осветљен (са разних страна) разнобојним 
рефлекторима. Првих неколико страница ипак сам исписао на 
традиционалан начин (мензурисано) и то је оно Not Тo Be... а 
каснији развој сам организовао алеаторијски, по групама, и то је 
онда To Be! Имао сам срећу да ова композиција буде узета за 
извођење на Првом БЕМУС-у, октобра '69, са Љубљанским 
Радио оркестром и Самом Хубадом као диригентом. 
 Сећам се да је Гостушки, после извођења, врло 
похвално оценио мој продор у нови звук, рекавши "да је то 
свакако најбоље што сам до тада написао". Ја, наравно, нисам 
мислио (ни онда а ни сада) да је тај шестоминутни експеримент 
надмашио Кад су живи завидели мртвима у укупном домету, 
али признајем да ме је осоколила та добронамерна реч старог 
Гутија, кога сам одувек високо ценио. 
 
 У међувремену, тога лета (1969) имао сам још једну 
"личну драму" коју сам сâм био изазвао. Негде пред крај 
школске године почео сам да планирам нову композицију за 
оркестар, али овога пута, уместо кластера као чврстог предмета, 
основа за ову композицију требало је да буде нешто флуидно, 
неухватљиво, као дим... 
 Тек што сам био почео прве скице, новоустановљени 
БЕМУС је расписао конкурс за ново орекестарско дело, које ће 
бити изведено на свечаном отварању, уз то још и са лепом 
наградом. Али за оно што сам ја био намеравао да урадим, рок 
је био прекратак. Ипак, покушао сам немогуће. Првих неколико 
страница партитуре завршио сам релативно брзо и, чинило ми 
се, сасвим успешно. Одмах сам их преписао тушем, 

                                                
49 По енглеском цлустер, а значи истовремено звучање свих тонова (односно 
полутонова, четврттонова) у датом опсегу. 
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калиграфски (на огромном папиру 53х38 цм, од 42 система), као 
узор за будуће странице. 
 Музика је збиља била флуидна, мигољила се (баш као 
што сам хтео). Али што је рад даље одмицао био сам с једне 
стране све задовољнији њиме а с друге све свеснији да не могу 
да стигнем за конкурсни рок. Главну паролу студентског бунта: 
– Будимо реални, тражимо немогуће! – применио сам на себе и 
покушао немогуће. Целодневни рад сам продужио и на 
целоноћни, тако да сам последњих месец дана, током августа и 
септембра, радио 22 сата дневно! Почињао сам у 8, са доста 
кафе, затим скоро без хране, током целог дана и ноћи, све до 
пола шест ујутро. Онда бих отишао прекопута, код Благоја, на 
најбољи бурек, затим навио будилник и “бачио” се у сан читава 
два сата. А онда испочетка, и тако месец дана. Што је 
најчудније, није ми падало тешко. Био сам задовољан оним што 
сам радио и било је питање само техничких могућности – 
исписати све до краја. А грејала ме је и нада да ћу сигурно 
добити награду и извођење на свечаном отварању, с обзиром да 
сам сазнао да евентуални главни конкуренти не спремају ништа, 
тј. да су отишли на летовање. 
 И стигао сам! Додуше, квалитет преписа последњих 
страница није био баш као оних почетних, али свеједно, 
партитура је деловала врло убедљиво. Наслов се сам нашао: 
Eppur si Muove.50 
 И шта је било на конкурсу? – Ништа. Награда уопште 
није додељена! Касније сам сазнао да се од невеликог броја 
приспелих радова моја партитура "котирала" најбоље али да је 
закључено да је она бијеналског типа51 и "да то за ову прилику 
не одговара". 
 Нисам баш сасвим сигуран који је састав петочланог 
жирија био (чини ми се, међу осталима: Логар и Гостушки, 
вероватно и Васа Мокрањац), али ко год да је био, сматрам да 
им образложење није било добро. Приспели радови или ваљају 
или не ваљају, задовољавају професионалне критерије или не. 

                                                
50 Галилејева изрека: Ипак се креће! 
51 16 Мисли се на Музички бијенале Загреб, фестивал изразито савремене 
музике 
 



 43 

Ако задовољавају – треба изабрати најбољи рад. То је био посао 
жирија (и тог начела сам се сâм придржавао касније, када сам 
бивао у жиријима). Стилско усмерење није смело да буде 
пресудно, с обзиром да није било наведено у пропозицијама, чак 
ни између редова. 
  
 Слична, ако не и гора, ситуација десила ми се десет 
година касније, са Буном против дахија, али о томе ће бити 
речи кад дође на ред. Овде бих могао само да додам да се у то 
време често, скоро редовно, догађало да се на конкурсима прве 
награде не доделе, а да се доделе друге и треће. То је имало да 
значи да су само чланови жирија, у ствари, тај највиши 
квалитет, за прву награду, а да су остали за другу и трећу... Мој 
пех је био (оба пута) што је била предвиђена само једна награда, 
али велика. Можда сувише велика, како ће се касније видети. 
 Eppur si Muove идуће јесени је изведено на Трибини у 
Опатији, опет са Хубадом и оркестром Радио Љубљане, а већ 
1971, и на Загребачком Бијеналу, и то као Diptych, (заједно са 
Not to Be or to Be?) 
 Када је та композиција први пут емитована преко 
Трећег програма Радио Београда, да би је прокоментарисао и 
некако најавио (што је тада била редовна пракса), за ту прилику 
је дошао из Загреба (или се случајно овде затекао) Дубравко 
Детони, истакнути тамошњи композитор, и о њој рекао од 
прилике следеће (цитирам по магловитом сећању): 
 – Ово је својеврсно савршенство и Максимовић је овим 
делом дошао до извеснога краја; питам се, куда се уопште 
може кренути после овога? Радознао сам да видим и чујем који 
пут ће он пронаћи... 
 Детони је испао пророк. Као прво, ја сам се толико био 
преморио од оног рада у конкурсном цајтноту, да ми није 
падало напамет да радим било шта – годинама после тога. Као 
друго, априла 1971. преузео сам потпуну бригу и старање о 
мојој тада четворогодишњој ћерци Бојани, што је практично 
значило одустајање од било каквог озбиљнијег пројекта, бар за 
прве две–три године. Не жалим се, само износим чињенице. 
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Б о б и ц а 

 
 
Ако тих година нисам компоновао, бар сам се бавио својим 
дететом. Још док је имала две–три године, водио сам је у 
зоолошки врт. Волела је буквално све животиње а нарочито оне 
питоме – зеке, кошуте, ламе. Кад год би била у прилици, 
пришла би некој животињи да је храни и да је милки. Да ли се 
сама досетила или сам је ја стимулисао или и једно и друго – 
више се не сећам – али скоро за сваку животињу у зоолошком 
врту имала је неку карактеристику: 
 зека – папи пукуса 
 мамуна – пење 
 памила – гизе 
 кодил – пава 
 тиган – зева 
 патке – пливују 
 лав – има велику гаву 
 слон – муди, пих, ала муди! 
 зебра – има пижаму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 пагај – виче: а! 
 На питање: – Које животиње највише волиш? – 
одговарала би, без размишљања: – Зеке! 
 – А колико волиш зеке? 
 – Толико! 
 – Колико “толико”? 
 – Толико, толико! (она је знала колико је то) 
 
 Проводећи време у кући ја бих јој или показивао слике, 
или бих, колико сам могао, кредом на малој табли, цртао 
поједине животиње или предмете а она би погађала која је 
животиња, односно шта је у питању. Неке од тих сеанси сам 
снимио на магнетофон па су се ти њени почеци сачували од 
заборава. Тако би она идентификовала, нпр.: 
 – То је коњ...  то је слон... то је оцва... то је кôза... 
 – Није то, Бобице, коза – то је трамвај! 
 – То је трамбрај. 
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 Пред спавање, већ у пиџами и у мом кревету, обавезно 
је било гледање слика животиња. Ту је она направила неколико 
изванредних кованица. Пошто бисмо једне вечери “прошли” и 
лава и тигра и леопарда и пуму и гепарда, следеће вечери, на 
“провери”, испао би геопард. Другом приликом, на слици су 
биле мале живуљке, као пуж, лептир, гусеница, зрикавац, 
пчела... Ја бих јој, рецимо, рекао да је то зрикавац који ноћу пева 
кри-кри. Сутрадан, он би постао кривац, а после моје корекције 
– прексутра: крикавац. 
 После пет–шест, некада десет или више, “обрађених” 
слика она је већ била спремна за спавање. Зевнула би два–три 
пута и уз необично умиљат поздрав “пилилу–палалу” (који је 
сама смислила), помиловала би ме по образу и већ после 
неколико тренутака била би у дубоком сну. 
 За свој четврти рођендан добила је каро сукњу. На 
питање, одакле јој та лепа сукња, одговарала је: 
 – Донела ми је текта-Боба из Мерике. 
 Касније то је постала измерична сукња. 
 Са њене непуне четири године водио сам је у кинотеку 
да гледа Снежана и 7 патуљака. Из свога детињства сам 
запамтио да је то један од најлепших цртаних филмова. Али она 
је била сувише мала па је филм (иако цртани) схватила као 
живот. Неутешно је плакала и дрхтала од страха за време оне 
ноћне јурњаве кроз шуму, када се гране, као канџе, пружају да 
зграбе Снежану... Од вештице се збиља уплашила а отровану 
јабуку коју је Снежана загризла – и  умрла – доживела је као 
праву трагедију. Покушао сам да је утешим али без успеха јер 
су патуљци који су тамо били, један за другим, такође брисали 
своје сузе. 
 Хепиенд, са принцом који оживљава Снежану, 
временски је толико кратко трајао да ни најмање није поправио 
трагичан утисак. И после завршетка филма, па чак и на улици, 
Бобица је и даље плакала над Снежанином злом судбином!
  
 Неколико месеци после тога ишли смо на Дурмитор. 
Становали смо у неким симпатичним, дрвеним бунгаловима. 
Један међу њима имао је необичан, купаст облик крова па ми је 
било згодно да јој објасним да баш тамо станују патуљци. 
Силно је желела да их види и да се упозна са њима али пошто 
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они рано одлазе на посао (док је она још у кревету) а касно се 
враћају (кад она већ спава), до сусрета није дошло. Зато је имала 
један други сусрет, али непријатан. Једнога дана, на ливаду 
недалеко од нас, уз велику буку, слетео је велики војни 
хеликоптер. Не знам одкуд је уопште знала о чему се ради, али 
пошто је брала неко пољско цвеће недалеко од мене, одмах је 
дотрчала, престрављено вичући:  
 – Тата, тата, хилахоптер! Хилахоптер!52 
 Једном смо, враћајући се од језера, на путу угледали 
непознату животињицу. Мало већу од миша, са необично 
меким, скоро свиленим, сивкасто-сребрнастим крзном. Држао 
сам је у шаци, Бобица је (наравно) милкила, а ја појма нисам 
имао шта би то могло да буде. После неког времена сам је 
пустио а она је за неколико тренутака нестала под земљом. Била 
је то кртица коју сам и ја први пут у животу видео.  
 
 Исте зиме смо били на Копаонику. Имала је скије од 
метра (касније сам увидео: превелике и претешке за њу), са 
ципелама и везовима, а ја сам, онако без скија, изигравао ски-
лифт. Она би се спуштала низ једну благу падину а ја сам је, 
вукао навише. Јесте да се те зиме, практично, уопште нисам 
скијао али сам зато, инвестирајући у њу и њено знање, решио 
проблем будућих година. Већ идуће године бисмо се истом 
столицом попели до Панчићевог врха,53 па полако, најблажим 
стазама, некада и кроз шуму – да гледамо веверице – спуштали 
према Пајином преслу. Тамо је тада био неки (Ртњев?) “Жикин” 
ски-лифт са црвеним, као, вешалицама, на који смо се, најпре 
заједнички “качили”, а убрзо је она научила и сама, држећи се 
рукама за ту вешалицу, док бих јој ја носио штапове. 
 Најбитније је било да је врло рано савладала онај дечји 
(најчешће: безразложни) страх. Још као једногодишња беба није 
се плашила мора него се брчкала у плићаку. А са четири године 
сам је одвео на Лопуд, на згодну пешчану плажу мале дубине, 
где је прво уз моју помоћ, а после сама – научила да плива. Од 
                                                
52 Ствар је у томе да је она оне дугачке дечје чарапе, зване хулахопке, на свој 
начин звала хилахопке. Отуд: хилахоптер! 
53 У то доба на Копаонику је постојала само једна жичара, тзв. војна, са по 
једном столицом, која се климала до врха читавих 20 минута (данашња шестица) 
а умела би понекад и да стане, и тако пола сата! 
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тада никаквих проблема са њом нисам имао. Пливала је све 
боље, скакала у воду, најпре на ноге а затим и “на главу”, 
ронила, а ускоро пробала и скијање на води. У Београду смо, 
наиме, преко лета ишли на Саву, на наш сплав. Имао сам гумени 
чамац са малим мотором – ТОМОС 4 – али пошто је она била 
сасвим мала, успео сам да је извучем. Када се мало ослободила 
и научила основни положај вукли су је и са правим глисером.  
  
Тих година је провозала и бицикл. Најпре онај дечји – пони – а 
касније и прави. Такође, врло брзо се научила и навикла на мој 
мотор и без страха седала на задње седиште. То је нарочито 
важно било на Брачу54 јер тамо нисам возио кола, него 
искључиво мотор.55 Из Супетра, где нам је била кућа, ишли 
бисмо на плажу у Сплитску или Сутиван а направили смо и пар 
озбиљнијих излета – на Видову Гору (највиши врх на Брачу), до 
Бола (на супротној, јужној страни острва) а једном смо чак 
стигли и до Старог града56 на Хвару, где смо неколико дана 
били у гостима код мојих пријатеља – Чиче и Леиле. 
  

Више као игру и детињу занимацију, тих година сам 
"произвео" читаву хрпу дечјих песмица, које је Бобица радо 
слушала, а многе и певала.57 Били су то стихови Душка 
Радовића, Ршумовића, Ћопића... чак сам, за две песме, сâм 
написао и стихове: 
   
 
 

                                                
54 О томе видети у посебном поглављу ове књиге –  Договор кућу гради. 
55 У фази градње кола сам возио и по неколико пута годишње, али кад смо ишли 
на летовање мотор је био неупоредиво згоднији. Долазећи из Београда (возом) 
улазили бисмо, без чекања, у први трајект за Брач  а тамо,  
за пијацу, за плажу итд. био је неупоредиво практичнији, а о економичности да 
и не говорим. 
56 Пошто није било боље везе, возили смо се мотором, најпре до Бола, тамо се 
(заједно са мотором) укрцали у бродић до Врбоске на Хвару, а онда опет 
мотором до Старог града. 
57 Када је била ваљда у првом разреду основне школе, са једном од тих песама је 
учествовала на такмичењу Златна сирена. Приликом телевизијског преноса, био 
сам у студију (редитељ је био Арсеније Јовановић) а сви у студију су “навијали” 
за њу. 
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          СЛОНЧЕ  
 

Прекјуче се, децо, омацило маче,  
Јуче се, децо, омишио миш; 
Данас се, децо, ослонило слонче,  
Ослонило се на сто и срушило лонче! 

 
Својом сурлом меком 
Претурило лонче са млеком. 

 
Да видите маму слоницу,  
Кад се попела на столицу;  
Да видите тату слона,  
Како скаче до плафона!  

 
И то само зато што је слонче  
Сурлом претурило лонче! 

 
          МРАВ 
 

Испод земље живи мрав, 
Врло снажан, врло здрав; 
Сав је длакав, сав је црн, 
Оружје му ружин трн. 

 
Једног дана пасе крава, 
Замрда се под њом трава, 
Појави се једна глава, 
Црна глава страшног мрава. 

 
Тад помисли јадна крава: 
Боље да сам срела лава! 
Поче да се умиљава: 
Нисам крива - ја сам права! 

 
Часна реч? Права крава? 
Онда дрхтиш забадава! 
Јер ја сам мрав Пишта, 
Не бој се – нећу ти ништа! 
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 У то време сам направио и један дечји мјузикл, на 
стихове из књиге Буде Нешића – Сврбећа брда,58 а на тему 
коприве. На премијери, у Дому пионира, била је и моја 
пријатељица и колегиница Ана Котевска са својом петого-
дишњом ћерчицом Јаном, којој је објаснила: 
 – Знаш, ово је све направио онај чика Рајко, што има 
ћерку Бојану! 
 – Хм, каква случајност! –  био је њен коментар. 
 
 Када је полазила у први разред – што збиља јесте једна 
од преломних тачака у животу – сматрајући да се на малим 
проблемима и задацима човек учи и спрема за велике, рекао сам 
јој сасвим озбиљно: 
 – Ћеро, сада полазиш у школу. Школа је твоја, па ће 
све што је у вези са њом бити само твоја брига. Да ли си 
написала домаћи задатак, да ли си научила песмицу, када ћеш 
имати писмену вежбу и шта треба да се спреми и понесе у 
школу – о томе ћеш водити рачуна ти а не ја. Али ако треба да 
ти нешто објасним или помогнем – ја сам ту. Увек ћу ти 
помоћи али нећу да те проверавам и опомињем. Ако добијеш 
петицу – она ће бити твоја; ако добијеш кеца – и он ће бити 
твој. 
 И збиља, тако је и било. Она је била вредна и савесна и 
стизале су само похвале. Само ме је два пута звала у помоћ. 
Први пут у основној школи, када је требало да преприча неку 
причу (више не знам чију) о Анки гушчарици и други пут, већ 
на Ликовној академији, када је спремала Одбрану и заштиту па 
сам морао да јој неке будалаштине из књиге преводим на 
нормалан језик. 
 Како сам у кући имао клавир (пијанино) Бојана је 
пожелела да свира. Управо када је кретала у први разред, била је 
примљена и у музичку школу. Срећна околност је била да је 
школа “Мокрањац” имала своје одељење у њеној основној 
школи, са наставом клавира и солфеђа, тако да није било 

                                                
58 Ту су наступили глумци: Зинаид-Мики Мемишевић, као Пеђа, Предраг-Пепи 
Лаковић, као мађионичар и Зорица Јовановић, као коприва. Певао је дечји хор 
при Дому пионира а солиста је био Зоран Лековић. Дириговао је Младен (чини 
ми се: Николић). 
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додатног штрапаца. Клавир је учила код моје другарице из 
школских дана – Дуде Симић – и то јој је прилично добро ишло. 
Са солфеђом је, међутим, било проблема. Иако је имала одличан 
слух, на задацима (диктатима) је редовно добијала од 1+ до 3–. 
Неколико пута сам погледао те њене задатке (доносила ми је да, 
као родитељ, потпишем лошу оцену) и са запрепашћењем 
констатовао да та наставница (да је овде не именујем) 
подједнако вреднује (тј. прецртава) потпуно празан такт као и 
онај где су, рецимо, две ноте тачне а једна погрешна или чак све 
ноте тачне по висини али постоји макар и најмања ритмичка 
нетачност! Она је све то третирала на исти начин – као 
погрешан такт! И за сваки тако погрешан такт – пола оцене 
мање. По мом схватању, не само да је то било крајње сурово, 
него и сасвим непедагошки. Изгледало је као да је циљ био да се 
деца по сваку цену одбију од музике а никако да је заволе!? 
Осим тога, где треба, ако не ту, применити мерила делимично 
тачних одговора? 
 Учење клавира трајало је три године. На почетку 
четврте приметио сам да се Бојана нешто много мучи. Свирала 
је Баха кога је иначе много волела, али јој свирање није ишло. 
Покушао сам да јој помогнем и схватио да она, у ствари, не зна 
бас кључ! Три године се некако провукла не научивши га али 
више се није могло. Тада је и престала да  свира клавир. 
 Неколико година касније самоиницијативно је започела 
учење гитаре и сасвим успешно завршила нижу школу (код 
Наде Кондић) а још касније (у време гимназије) две–три године 
је учила и певање (код Мирјане Кекез). А у међувремену 
неколико година је певала у хору «Крсманац». 
 Практично, од самог поласка у школу, укључила се и  у 
гимнастичку секцију. Имали су врло амбициозну и способну 
наставницу физичког (Минерву) која је анимирала неколико 
девојчица а које су, за узврат, школи и својој наставници 
доносили све саме дипломе, медаље и ловорике. Вероватно су 
тада стечене навике вежбања, прва такмичарска узбуђења, 
победничке радости и горчине пораза – утицали да она у 
каснијим годинама буде изванредан скијаш-такмичар, одличан 
пливач и издржљиви бициклиста и тркач. 
 После завршеног првог разреда у (Трећој) гимназији, по 
сопственој одлуци прешла је у Дизајнерску школу на Бањици. 
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Уосталом и све претходне одлуке о којима је управо било речи – 
и започињања и престајања – биле су њене. Наравно, да је имала 
и моју сагласност. 
 Током тих средњошколских година, припремајући се за 
Академију, цртала је све интензивније и све боље. Направила је 
неколико одличних портрета у оловци. Када је дошло време, 
пријавила се на Ликовну али и на Примењену, као резерву. 
Сећам се да су напетост и трема били велики. Знао сам да је 
конкуренција велика и да се прима релативно мали број. Али 
исто тако сам знао (из искуства на мојој Академији) да је 
највећа несрећа, како за дете, тако и за родитеље, ако неко 
неталентован уђе на уметничку академију. Због тога, иако сам 
познавао неколицину професора, нисам ни покушао да им 
“ставим до знања” да моја ћерка полаже. Сматрао сам: ако је 
талентована – нека прође, ако није – нека на време тражи нешто 
друго. Дан уочи испита, срео сам се у комшилуку са Сашом 
Зарином, који је био у комисији за пријемне, па сам му кроз 
разговор изнео горњи став. На крају сам му рекао, да не би било 
добро да је “прескочи” и уђе неко ко је мање талентован од ње а 
да она иако је талентованија – не прође. Једино то. 
 Срећом, показало се да је талентована, те је на обе 
академије била у првих неколико кандидата. И наравно, 
одлучила се за Ликовну. 
 Сада је сликарка. Добра и савесна. Не ради ништа на 
брзину. Завршава тек кад је сасвим задовољна. Мислим да је то 
најважније: да човек из себе извуче свој максимум и да не стане 
на пола пута ако може да стигне даље и да уради боље. И још 
нешто. После извесног времена, понеку већ готову слику 
проглашава за неуспелу и пресликава је, тј. премазује је 
основном бојом за другу слику. И то је добро: строгост према 
себи и свом раду. 
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Из тмине појање 
– књига мадригала – 

 
 
Као што рекох у поглављу о шездесетосмој, радећи на 
композицији Eppur si muove толико сам се био преморио да 
годинама нисам био у стању да нешто почнем, а такође, априла 
1971 к мени је прешла моја четворогодишња кћи Бојана, што је 
подразумевало потпуну бригу и старање о њој. Све у свему, све 
до 1973–74 ништа осим дечје музике нисам компоновао. А онда 
ми је од стране "Београдских мадригалиста" предложено да за 
њих напишем композицију. По неком природном рефлексу, 
помислих да то треба да буде баш мадригал. Како ми је некако у 
то време дошла до руку књижица Ђорђа Трифуновића Из тмине 
појање, са кратким записима наших средњовековних 
летописаца и монаха, у њој сам нашао неколико изузетних 
текстова (на старом језику) погодних за компоновање. Одабрао 
сам један од њих – Тогда беше глад – и сачинио прави 
мадригал, водећи рачуна о томе да то није више Радио-хор који 
ми је певао Кад су живи завидели мртвима и Три хаику, него 
добар аматерски хор. Добар – али аматерски. Када сам га 
завршио и предао "у рад", Миша Павловић, који је тада радио са 
хором (не знам шта је било у то време са Душаном 
Миладиновићем?), рекао ми је да су имали интонативних 
проблема на 2–3 места, али изгурали су и извели га на једном 
концерту. 
 Како је у то време у великом успону био женски хор 
Collegium Musicum, који је Даринка Матић-Маровић управо 
"наследила" од старог Воје Илића који се већ био повукао у 
пензију – и њима сам наменио једну композицију, али знатно 
виших техничко-интерпретативних захтева – Зде покуси перце 
– за шестогласни хор. Знам да су је радили неко време али је 
никада нису извели. Да ли је била претешка или им се није 
допала – не знам, али знам да ништа није испало од тога. У 
међувремену сам био започео нови мадригал, опет за женски 
хор – Лотов грех – па сам рад на њему схватио као "поправни". 
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Овога пута хор је био трогласни, доследно писан у другом 
Месијановом модусу, углавном полифоно. Ту сам био боље 
среће. Дао сам га Даринки и Collegium га је извео на БЕМУС-у 
1975-те. 
 Онда сам се упустио у један сложенији захват: узео сам 
четири фрагмента текста од три различита аутора (и из 
различитих векова) и од њих направио драматичну целину. 
Мадригал Земља бо и небо сам наменио мешовитом Радио-
хору. Основна поставка је четворогласна, са повременим 
дељењем на шест, па чак и осам гласова. Марта 1976. Бора 
Симић и Радио-хор на "Коларцу" су извели Три мадригала (I, 
III и IV) а затим, у мају, и на загребачком Бијеналу, у 
новоотвореној сали "Лисински". 
 Пети мадригал Сије писавшу, опет за женски хор, и по 
тематици и по звуку представља само једну дискретну звучну 
слику – одмориште од претходног (драматичног). 
 А онда, као да ми се десило неко просветљење! Започео 
сам шести, за четворогласни мушки хор – Перо – и све ми је 
полазило за руком! Најсложеније имитације, прелази из 
полифоније у хомофонију и обрнуто, промене темпа, игра са 
модусима и каденцама – све се одвијало лако, спонтано и 
природно. Што се каже: хтело ме је. Певао сам од усхићења. По 
први пут сам се осетио потпуно слободним, тј. без икаквих 
тешкоћа, ограничења или проблема. Нашао сам, дакле, свој 
прави пут, свој извор воде, своју воћку… 
 Са овим мадригалом сам завршио књигу. Преписао сам 
учитко, отштампао и предао Радио-хору у даљу надлежност. 
Као неку потврду мог одушевљења из претходног пасуса, 
навешћу сведочење неких мојих другара из Радио-хора 
(Небојша Поп, Љуба Стефановић, Влада Марковић… – 
парафразирано по сећању):  
– На првој "читајућој" проби за мадригал Перо, после прве 
отпеване фразе, а нарочито после првих двогалсних спајања, и 
Бори и свима нама учинило се да учествујемо у нечем 
необичном; дешавало се нешто што се никада раније није 
десило – нешто као једињење диригента, партитуре и нас који 
певамо. Сви смо били радознали какав ће даљи ток бити, како ће 
изгледати кад се споје сви гласови… 
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 Дошао сам ваљда на другу пробу. Све је звучало боље 
него што сам очекивао. Сви су ми честитали – и Бора и момци. 
И сви су се сложили да би тај мадригал требало да буде на 
њиховом сталном и редовном репертоару. Нажалост, од те 
приче није испало ништа. Зашто? Како? – Не знам. Ваљда није 
зависило од њих? Цео циклус од шест мадригала изврсно је 
изведен на "Коларцу" фебруара 1978 – тада и никад више! Чак 
ни мадригал Перо. После неколико година направљена је лепа 
плоча – на једној страни Кад су живи завидели мртвима, на 
другој Из тмине појање, са дивном фотографијом Манасије 
коју ми је за ту прилику даровао Арса Јовановић. 
 
 Месец дана после књиге мадригала, на "Коларцу" ми је 
изведена једна, мени врло драга композиција – Jeu à quatre59– 
за врло необичан састав: два клавира осморучно! Претходне 
године (1977) врло агилни и предузимљиви Арбо Валдма 
анимирао је своје колеге-пијанисте – Душана Трбојевића, 
Николу Рацкова и Жику Јовановића – да оснују Београдски 
клавирски студио, који би изводио композиције за два, три и 
четири клавира, као и за разне друге комбинације. Касније је 
састав прерастао у Студио клавијатурног звука те су у њега 
укључени чембалисти Оливера Ђурђевић и Милош Петровић и 
оргуљаш Андрија Галун а пришла је и изврсна Нада Колунџија. 
Валдма и остали чланови основаног Студија обратили су се тада 
неколицини композитора и предложили нам да за њихов састав 
напишемо композицију коју ће они извести на свом 
промотивном концерту. Тај изазов сам са радошћу прихватио 
али сам се убрзо нашао у недоумици, како запослити четири 
тако врсна пијаниста на два клавира? Проблем који сам навео је, 
наравно, само технички али се показало да је он истовремено и 
суштински. Дакле, требало је направити такву композицију у 
којој су сва четворица стварно ангажована и која никако не 
може да се сведе на три, два или евентуално једног извођача. То 
је значило да никаквих дуплирања не сме да буде. 

                                                
59 Игра учетворо (фр.) Првобитно сам мислио да композицију назовем 8+14 (за 8 
руку и 14 ногу – рачунајући ту и клавирских 6) али сам од тога одустао. 
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 Већ неколико претходних година интензивно сам се 
бавио проучавањем модуса – "староцрквених" али и 
Месијанових – као и испитивањем даљих, нових могућности 
које ова два система нису обухватила. Скоро сва своја теоријска 
разматрања која сам до тада био обавио – испробао сам и 
практично у овој композицији. А с обзиром да сам имао четири 
извођача била је прилика да се окушам и у полимодалности 
сасвим новога типа.  
 По форми композиција је прилично слободна. Нека 
комбинација еволутивне и варијационе форме. Све у свему 
испала је сасвим добра. Мојим извођачима се допала и изводили 
су је са великим залагањем. Промотивни концерт је врло успео 
па је исти програм свиран и по Србији а затим и на Трибини у 
Опатији. Касније су направили и плочу са музиком са свог 
првог концерта. 
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К у м - М и ћ а 60 

 
 
Најпре сам упознао његову сестру Снежу. Од самог почетка 
нашега познанства са усхићењем ми је причала о свом брату 
Мићи. Једне вечери, на некој као журки, рекла ми је да је Мића 
допутовао, да је тренутно на некој премијери на БИТЕФ-у и да 
ће доћи касније. И збиља, неђе око пола ноћи, ето ти Миће. Био 
је непосредан и усплахирен (после представе). Одмах пошто смо 
се упознали рекао ми је да ја као музичар обавезно треба да 
видим ту представу са које он долази – Ајнштајн на плажи – у 
режији Боба Вилсона и са музиком Филипа Гласа. чак ми је 
обезбедио и неку пропусницу за сутрашњу репризу. 
 
 Представа је почињала у 7 сати у Југодрпу. Док су људи 
улазили у салу, завеса је већ била дигнута а на бини су биле две 
особе. Једна од њих (мушка) стајала је на једној нози и држала 
великог морског пужа поред уха... Друга особа (жена) такође је 
имала неку чудну позу. Онда су, у размацима од по 2–3 минута, 
улазили још неки и почели да певају: 
 ла-до, ла-до, ла-до, ла-до, ла-до, ла-до,   ... 
и то је трајало једно 10–15 минута. 
 Онда се десило нешто не бог-зна-шта значајно и 
присутни на сцени су запевали: 
 до-ми, до-ми, до-ми, до-ми, до-ми, до-ми… 
  Па опет, после 10–15 минута: 
 ла-си-до, ла-си-до, ла-си-до, ла-си-до, ла-си-до,   
и тако у бескрај. 
 Око пола 9 сам изашао са представе, сео на мотор и 
отишао кући да нешто повечерам. Када сам се вратио, имао сам 
шта да видим: на бини није било никога, бина је била празна, 

                                                
60 Мирољуб Вучковић, родом из Блаца код Прокупља, инжењер технологије; 
велики заљубљеник и познавалац филма, позоришта, сликарства, поезије 
књижевности, музике... Ни минута није радио као технолог него је годинама био 
у Институту за филм, а од недавно (1997?) је постао и његов Директор, уз 
напомену да никада није био у СПС-у. 
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али је зато са ивице просценијума било упаљено једно шест 
јаких рефлектора, право у очи публици!!!  
 Док не призна. (Што је до тада мени било познато само 
као начин гестаповске тортуре). А а-мол трозвук је трајао и 
даље, рецимо: 
 ла-до-ми, ла-до-ми, ла-до-ми, ла-до-ми, ла-до-ми... 
врло инвентивно, нема шта. 
 Међутим, рефлектори су учинили своје. Публика је 
збиља признала. Читао сам у Билтену БИТЕФ-а реаговања 
поводом премијере. Све у стилу: 
 – Фантастично! Невиђено! Инвентивно! 
 Сећам се изјаве сада већ покојног Аце Поповића, 
драмског писца, који је изјавио да "...од ове представе може да 
се краде годинама..."  Шта, који ђаво, може из тога да се краде, 
ни дан-данас ми није јасно. Можда је тај Боб Вилсон изузетан 
редитељ, јер је ни из чега направио нешто, (ја још увек не знам 
шта то?) али музички слој је стварно био мизеран и ступидан – 
а-мол трозвук у трајању четири и по сата! После сам чуо да су 
београђани имали својеврстан попуст (у тортури) а да је 
премијера у Паризу трајала 24 сата! 
 Знам да се неке Бетовенове симфоније у различитим 
извођењима разликују чак за по десет минута (што је много), 
али да опстане петоструко дуже, односно петоструко краће 
трајање, то је стварно којешта. Ту неко некога, да простите,  
зајебава... 
 А што се тиче режије, увек бих радије гледао неку 
"нормалну" режију Орсона Велса, Бергмана, Љубимова или, ако 
хоћете, Арсе Јовановића, Драшкића или Мијача... У осталом, 
зашто правити представу ни из чега? Зашто не узети неки добар 
комад, нормалан текст и од њега направити представу? 
 Било како било, после представе сам се нашао са 
Мићом, на кога сам био бесан као рис, јер ме је он био наго-
ворио на ту будалаштину. Он је то своје одушевљење правдао 
не знам више како, али Боб Вилсон је остао до данашњих дана 
као тачка могуће распре међу нама, односно тема која се, ради 
добрих односа – избегава. Рецимо, пре две–три године, Мића ми 
прича како је било на Берлинском фестивалу, па каже како је 
видео ту и ту представу, те и те глумце и редитеље, и... 
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 ... да простите,61 Боба Вилсона. 
 Ето, дакле, тако је почело наше дружење. 
 
 Већ следећег лета (1976?) он и његов другар Пиџа62  
били су код мене на Брачу, у тек подигнутој кући, немалте-
рисаној, без урађених подова, у коју чак ни вода још није била 
уведена. Добили су "студентску собу" испод терасе, а на тераси 
је био Миша Глигоријевић63  са породицом. На тераси још 
нисмо били поставили никакву ограду, па су нам главни 
вечерњи садржај и забава били да контролишемо малог 
Пајчета64  – који је онако четвороношке кидисао према ивици 
терасе – да се не стрмоглави доле. 
 Овде је прилика да се каже да је тада први пут ("на 
овим нашим просторима") био лансиран појам санте, који је 
касније усавршаван у разним правцима и варијантама. Био је то 
баш Мишин проналазак. О чему се ради: било нас је много,65 
једног момента чак преко десет. Врућина је била несносна, сви 
жедни, вина је било увек довољно (набављали  смо га у 
комшилуку, chez babà66), али би две дозе са коцкицама леда 
отишле већ уз прву флашу, па би затим, пијење вина без леда, 
једва имало неког смисла и ужитка, нарочито кад се има у виду 
да смо правили парадајз салату по савским правилима, дакле – 
љуту. И онда је дошао чувени Мишин проналазак. Кутију од 
сира (7 х 9 х 20) би напунио водом и замрзнуо, а онда би увече, 
тако направљену санту леда убацио у велики, тролитарски бокал 
са вином. Како се вино троши, долива се ново, али је увек 
хладно, док траје санта. И то нам је била мера – док траје санта. 

                                                
61 После два дана нашег познанства ми смо прешли на Ви, и то траје до данас! 
Мића, у ствари, са многима прелази на Ви, као знак посебне наклоности и 
интиме. 
62 Др. Милан Милосављевић, електро-инжењер 
63 Рођени Жикин брат (види у првој књизи ТАКО ЈЕ ТО БИЛО); по струци 
хемичар, са докторатом наука, умро пре неколико година у Канади 
64 Мишин син Андрија 
65 Поред наведених, била је ту и моја другарица из Загреба, Љерка са породицом, 
о којој је било речи у Првој књизи, и који су спавали у кући, а ја сам, са Бојаном, 
спавао у шатору. 
66 код "бабе" – (фр.), али, наравно баба се на француском не каже тако! 
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 Каснија побољшања којих је било неколико67, биле су 
само варијанте овог проналаска. Најпре се неко сетио оних 
шуштавих пластичних кутија за јаја, које су највише налик на 
фрижидерске дозе за лед, али смо од њих убрзо одустали јер су, 
после 2–3 коришћења, почеле да пропуштају воду. Онда смо 
користили пластичне чашице од јогурта (2 дцл.) као мале санте 
и оне од 5 дцл. као велике. Предност је била у томе, што смо тих 
пластичних чашица имали у неограниченом броју, што су 
округлог пресека (због бокала) и што смо имали (две) разне 
величине. Ово се у мом друштву још увек користи. 
 И те године а и свих следећих, често су нам разни људи 
долазили у посету, (баш тада, рецимо: Мишини пријатељи Таиб 
и Божидарка са ћерком) и сви одреда су били одушевљени 
управо тим проналаском, и изјављивали како ће га и они 
примењивати у сличним околностима. Коинциденција (као 
Боил-Мариотов закон) или плагијат, тек после две-три године 
приметио сам да је и бармен на трајекту Сплит–Супетар 
користио залеђене пластичне чашице, дакле, исти штос! (Добар 
глас се далико чује). 
 Мића није био баш неки пливач, али то је још 
потенцирао зезањем на свој рачун, називајући себе – пливајућом 
пеглом. Имао је неке сандале од провидне пластике са којима је 
ишао у море. У ствари, пошто је волео да се "нудира", био је 
принуђен да иде на збиља најдивљије плаже, на којима је 
приступ у море био крајње опасан (јежеви, оштро камење и 
слично). 
 Његов другар Пиџа, онако нов и свима другима 
непознат, добро се био уклопио у друштво, нарочито са својим 
перманентним предлогом: 
 – Хоћемо ли ми нешто да хргнемо? 
 Нико од нас није претходно био чуо ту реч ("хргнемо"), 
али какви смо већ домишљати били, лако смо се досетили шта 
она значи. 
 Чини ми се, већ идуће године, мој брат Кит и ја донели 
смо из Горњег Хумца, осим камена за облагање бетонских 

                                                
67 У поглављу Једрење описана је "портабл" варијанта, за ношење у чамац, 
дубоко смрзнуте пластичне флаше воде у коју се касније долива вино, или пак, 
замрзавање готове беванде у пластичној флаши. 
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зидова и подних плоча за малу терасу, и једну огромну камену 
плочу, делтоидног облика (5 см. дебљине), за будући сто у 
дворишту иза куће. Од овећих камених блокова озидао сам 
једну "слоновску" ногу и на њу, подравнивши је одозго 
цементним малтером, поставио ту камену плочу. Пошто је 
ослонац био довољно широк (40–50 см. у пречнику) а плоча 
тешка око 200 кг., био је то одличан и стабилан сто и једно од 
оригиналних достигнућа ове куће. За њим је могло комотно да 
седи 12, а можда и више људи. (Никада није било више столица, 
да бисмо испробали). Када би се тај камени сто опрао водом а 
затим намазао емулзијом винске квасине и маслиновог уља, 
добио би лепу наранџасто-црвенкасту боју, а како је био 
риболиког облика, добио је име шкарпина. Мислим да му је баш 
Мића био кум. 
 Почев од те године, па све до последње – 1990 – Мића 
је редовно долазио на Брач са својом “бившом девојком Локи”68 
и просто постао саставни део тог амбијента. Нарочито је волео 
маслине, чемпресе, борове, ноћно певање косова... Повремено 
би излазио на терасу да гледа Касиопеју, а понекад и full 
month69, на "арабљанском небу". Из те серије су и следећи 
његови прилози: 
 – Када ћемо да сецкамо "white onion"?70  
 – She suffers from jale71  
 Још на почетку нашег познанства Мића је почео све да 
изокреће на (и)јекавицу, нарочито у речима где она не следује, 
нпр. тјелефон, пјет динара, крјевет, чјекић али и не буди 
сјебичан, плаво нјебо; а онда је кренуо на јокавицу, јакавицу, 
јукавицу итд. – мјолим, кјошуља, дјаска, чјамац, сјупа, пјумпа. 
 Једне вечери (у Супетру) смо он и ја, више не знам због 
чега, отишли до Тончија електричара. Док смо тамо седели и 

                                                
68 Милица Зеко, инжењер технологије, иначе, Мићина супруга. Ја сам им био 
венчани кум. 
69 Згодна игра речи на енглеском, у којој је Мића изједначио (као у нашем 
језику) календарски месец (монтх) са астрономским (моон); Енглези, наравно, 
кажу фулл моон! 
70 wхите – бели; онион – црни лук; за бели лук Енглези, наравно, кажу гарлиц, 
али Мићино решење је лепше. 
71 Она пати од затвора, а ту је згодно искоришћена околност да се код нас исто 
каже за 'апс и за опстипацију! 
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разговарали са Тончијем сишла је низ степенице његова гошћа 
Чехиња. Упустили смо се у неки као разговор – на енглеском, 
српском, руском? – у коме сам јој ја  објашњавао that I live in a 
tent72 и притом рукама показивао његов облик јер нисам био 
сигуран да она зна шта значи то tent. Онда је она радосно 
ускликнула: 
 – А, шјатор! – на шта смо ми експлодирали од смеха и 
скоро попадали под сто. 
 
 Морам да нагласим да је Мића чудо од ерудиције, 
духовитости, елоквенције, префињеног сензибилитета и доброг 
укуса (осим, наравно, у случају Боба Вилсона, тј. Филипа 
Гласа). Његова речитост, луцидност и духовитост, у сваком 
друштву се просто наметну саме од себе, иако он сам ни 
најмање није наметљив. Али кад каже, рецимо, да је јуче био 
нервозан и да се тресао као виршла – нормално, да сви чекају 
да чују шта је даље било. 
 Када смо се упознали, Мића је као студент-самац-
подстанар живео у некој собици, изнад кафане "Морнар" у 
Дечанској улици, у стану извесних Ђукановића. Откада се 
оженио са Локи, њих двоје живе на Новом Београду, у једној од 
оних монструозних ламела степенастог профила. Станчић, иако 
мали (једноипособан) уредили су са пуно укуса и лепих – рекао 
бих: хуманих – детаља. Неколико лепих слика (једна је Бојанин 
поклон), свећице у малим чанчићима, лампе које дају 
ненаметљиво светло, фотеља звана Бранка,73 неке симпатичне 
фигурине и, више и изнад свега – биљке које успевају као нигде! 
Сећам се да је неколико пута код њих изникао авокадо, просто 
из семенке плода који су они претходно појели. Слично се 
дешава са мандаринама, поморанџама и лимуновима, а разни 
фикуси, филадендрони, дифенбахије (у нашим породицама 
зване: тахикардије), бенџамини, драцене, монстере и остало – 
бујају као у некој џунгли! Парафразирајући Малог принца ми 
их зовемо збирним именом – баобаби. Описујући стан, 
пропустио сам да наведем један од најважнијих комада њиховог 

                                                
72 да живим у шатору 
73 Не знам више зашто се зове баш Бранка, али то није ни важно; важно је да је 
тај-и-тај спавао на Бранци! Таква је Мићина деклинација 
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намештаја – плакар малинове боје74, који покрива цео један зид. 
Тамо им је, осим књига и плоча – све. чак ће се тамо наћи и нека 
флаша пића, управо донесеног са неког пута. 
 А Мића врло често путује по свету. И док је био само 
сарадник Института, као одличан познавалац филма и зналац 
неколико језика, ишао је на све могуће фестивале (Кан, Берлин, 
Сан Себастијан, Москва, Амстердам, Венеција, Солун, па чак и 
Рио де Жанеиро!), а сада, као Директор – поготову. 
 И ако са сваког пута донесе по једну флашу... 
 ...Чим смо се упознали, Мића ми је рекао да има добар 
педигре, наиме, да је повукао на свог деду, а деда је (тада) дању 
пио ракију а ноћу воду... Касније је и ноћу пио ракију, све док 
није умро. 
 Тиме је, наравно, Мића желео да каже како је 
предодређен за алкоса, што он никако није, иако понекад за себе 
каже да се “синоћ напио као звечарка!”  
 За разлику од свог деде, Мића врло ретко троши оштра 
пића. Евентуално, неки виски или бурбон са ледом... У суштини 
он је, као и ја, уосталом – прави винџија. Лети – бело са ледом, 
зими – чешће црно, али може и бело или розе. Ту, збиља, нисмо 
искључиви. 
 Још док сам становао на Неимару, у радњи преко-пута, 
имали су тиквешка вина – Кратер и Смедеревку које смо 
обојица ценили. Касније, на Брачу, ишли смо у Доњи Хумац код 
врло драге и увек разговорне шјора-Марије75 Јадријевић (Боже, 
да ли је та дивна бака још увек жива?) по најбоље бело вино. 
Сећам се, када бих, одмах по доласку у Супетар, отишао до 
шјора-Марије, она би – сасвим нормално и спонтано – наставила 
неку прошлогодишњу причу, као да смо је јуче започели! 
Наравно, нови наставак је следио и када бих за три или четири 
недеље дошао по нову туру вина. 
 Једном нам је, сасвим укратко, испричала о том 
несрећном случају са њеним сином и више се на то није 
                                                
74 У ствари, тај плакар је румено-наранџасте боје, али је ово парафраза на ципеле 
малинове боје које је имао Остап Бендер. у Дванаест столица. 
75 Права Брачанка, одавно удовица; једна ћерка (Ица) живи са њом а друга је 
удата у Супетру и ради као апотекарка. Ваљда негде шездесетих, шјора-Маријин 
син је отишао на одслужење војног рока а враћен јој је у ковчегу. Настрадао је 
неким несрећним случајем. 
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враћала; нити смо јој ми стајали на муку неким својим пита-
њима. Сигурно је, међутим, да смо и ја и моји другари били 
приближно генерација њеног сина те је имала неке нарочите 
симпатије за нас. 
 Где год да се појави, Мића увек изазива одушевљење. 
чак и међу непознатим светом, а међу својим пријатељима, 
поготово. Управо на поменуту шјора-Марију оставио је такав 
утисак да би се она приликом сваког нашег сусрета распитивала 
о њему. Слично је било и са мојим првим комшијама у Супетру, 
Даворовим родитељима – мајка-Божицом и шјор-Марком, 
нажалост, у међувремену, покојнима. Мића је према њима имао 
крајње пажљив и учтив однос, што стари људи цене, нарочито у 
данашње време. 
 У последње време Мићу често зову на телевизију, где 
говори о управо завршеним филмским фестивалима по свету а 
којима је присуствовао. Ако је ико, он је компетентан за то. Пре 
свега ту је његово огромно предзнање, речитост која се ретко 
среће, познавање како уско-стручне проблематике, тако и 
најширег уметничког контекста; често су ту чак и лична 
познанства са протагонистима филмова о којима говори, 
асоцијације које су увек на месту и које доприносе за-
нимљивости и динамичности његових емисија... 
 И ипак, мени ту нешто фали! 
 Као прво, можда је грешка у мени, што не волим 
телевизију као медиј, поготову не Бастиљу. Али биће да има још 
нешто. То су углавном емисије без водитеља, што значи да 
Мићу (у студију) ставе пред камеру, тј. он говори у екран, а то је 
некако обезличено. Све је то тачно, паметно, на светском 
нивоу... међутим, нема оне његове чисто људске комуникације, 
која је, мени бар – најдрагоценија. Већ кад је ту водитељ(ка), 
онда постоји и тај лични контакт и одмах је све другачије. 
 Сада увиђам да је Мићу, у ствари, немогуће описати. 
Односно, можда би неки прави писац могао али ја не могу. 
Мићу треба доживети. Његова духовитост је увек везана за 
тренутак и за амбијент. На све има асоцијацију а његове 
асоцијације су непребројиве. Неки пут га је тешко и пратити јер 
треба знати то што он зна. А таквих је мало. 
 
(фебруар, 1999.) 
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Договор кућу гради 

 
Кућа у Јоши 
 
Негде почетком седамдесетих био сам у "Југобанци" на 
Копаонику, у соби са ћерком Бојаном и Митом Теокарцем. 
Миша Терић, звани Терга, такође је био тамо али у другој соби. 
Тада смо се још увек пењали старим путем преко Руднице и 
Глога. Сећам се да сам у доласку морао да стављам ланце, 
наравно, на најнезгоднијем месту (опет Марфи!). Све сам 
мислио да нећу морати, а кад сам видео да морам, били су 
најнезгоднији могући услови: лед, стрмина, ветруштина.  
 Асфалтни пут преко Јошаничке бање био је у завршној 
фази изградње. Било је сасвим изгледно да ће прорадити током 
те године. Тим поводом Терга је рекао: 
 – Сада је последњи моменат да нађемо нешто у Јоши, 
па да можемо да долазимо кад нам падне напамет. 
 С тим сам се сложио. Из неког разлога ја сам са Бојаном 
и Митом кренуо назад дан раније, односно он је остао дан дуже. 
Возио сам свој чувени фијакер – Ситроен, Ами-8. Док смо се 
спустили до Руднице већ се било смрачило. На путу нигде 
никога. Вероватно је у то доба Чкаља био на телевизији. 
 На једном благом успону зауставила ме је милиција. 

– Радар Вас прати, возили сте 70 км. на сат кроз 
насељено место, где је дозвољена брзина 50; казна 
толико-и-толико, на лицу места; хвала лепо.  

(Чуј, “насељено место”! Било је око три куће на по 100 метара 
од пута. Они то зову  “насељено место”! А за оно “хвала лепо” – 
свака част). 
 Имао сам при себи нешто пара, само за бензин до 
Београда и ни динара више а ни Мита такође, па сам морао да 
одем код пајкана у кола да ми пише пријаву. Бојана је све време 
спавала на задњем седишту.  
 Сутрадан по доласку у Београд прво сам отишао у 
банку да подигнем нешто пара. Стојећи у реду приметио сам да 
ми нема личне карте и схватио да сам је заборавио на 
Копаонику. На шалтеру сам питао да ли могу са возачком 
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дозволом (уместо личне карте) да подигнем новац, с обзиром да 
су ме знали. Рекли су да могу. И тако, држећи возачку дозволу у 
рукама, приметих да јој је важност истекла преко годину дана! 
Накнадно сам се следио при помисли шта би било да је онај 
пајкан то приметио. Хладно је могао да ме искључи из 
саобраћаја. На сред пута, у ноћи, са малим дететом, без динара! 
Стварно сам срећно прошао. И ту дозволу сам успео да 
продужим, само уз ново лекарско уверење. 
 На пролеће смо Терга и ја послали мог ћалета у 
Јошаничку бању са задатком да се распита за неку кућицу или 
станчић или тако нешто што би било згодно за зимски боравак. 
Био је више него успешан. Пронашао је кућицу од борових 
дасака (изнутра изоловану пиљевином) испред које је било 
десетак јела, борова и бреза. Јошаница је са хуком протицала на 
20-ак метара. Терга и ја смо већ следећег викенда били тамо. 
Поред свих ћалетових описа и цртежа, као и нашег оптимизма – 
нисмо могли да замислимо такву лепоту! Кућица није била за 
продају али смо је изнајмили на десет година. Власник (Милош) 
био је локални столар, врло бистар и спретан човек. Одмах смо 
му тражили да што пре озида једно проширење за будућу 
кухињску нишу, као и да припреми увођење воде у кућу. (До 
тада била је само чесма испред куће). За касније смо наручили 
да нам прави сто, две клупе, дупли кревет на спрат и обичан 
кревет на спрат, рам за судоперу и кухињски пулт, као и разне 
полице. Све то од пуне боровине!  
 Кроз две недеље донели смо неку стару нафта-пећ, 
сулундаре и дебеле сунђере за будуће кревете. Такође и каблове, 
прекидаче и разводну таблу са осигурачима. Терга је, наиме, 
електроинжењер па је предузео комплетну електрификацију. 
Нарочито смо касније били поносни што су сва четири кревета 
имала своје лампице за читање, али такве које другима, ако желе 
да спавају – не сметају. “Абажури” су били непрозирни, а 
правили смо их од ваљкастих кутија од кикирикија! Та кутија, 
претходно одговарајуће опсечена, натицала би се директно на 
сијалицу, са могућим окретањем лево-десно и доле-горе. 
Сиротињско али ефектно решење. Мислим да је већ тада са нама 
кренуо и Деша који је универзално способан, вредан и користан. 
Приликом постављања водовода и канализације он је показао – 
како смо то онда формулисали – "упорност корњаче и 
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стрпљивост шкољке" и бонсеком (без рама) пресекао гусану цев 
од 100 милиметара! То је стварно био подвиг раван пробијању 
неког тунела.  
 Одлазили смо у Јошу кад год смо могли – викендом – и 
сређивали ту колибицу. Милош нам је показао једно јелово 
дебло (пречника 60–70 см) и понудио нам га да га некако 
искористимо. Ми смо смислили неколико оригиналних решења. 
Рецимо, уместо хоклица, два "одреска" тог дебла (као точак 15-
ак сантиметара дебљине) којима је доњи део заравњен а горе 
нашрафљено седиште са сунђерастим подметачем. Клупа поред 
стола такође је уместо ногу имала по два “точка” од те облице. 
И сточић за кафу био је од тог дебла, само наравно, положен 
точак, са три ногице. Клупица поред пећи, као и четворосед с 
њом на “ге”, уместо ногу имали су по две, односно три пуне 
облице на које су нашрафљене даске. Стабилност и 
издржљивост – максимална. 
 Главни изум било је централно грејање! Уствари: 
нафта-пећ у центру куће. Сама пећ била је у дневној соби а 
сулундар је одмах кроз зид пролазио у спаваћу собу и под 
плафоном се враћао у дневну. Спаваћа соба се, дакле, грејала 
само од тог парчета сулундара од два метра. И грејала се! 
 И купатило је имало занимљиво решење. Било је мање 
од квадратног метра. У њему се налазио лавабо са туш-
батеријом и "чучавац". Када се преко чучавца стави дрвена 
решетка то постаје туш. Једини проблем је био што купатило 
није имало никакво грејање, али то нам није сметало. 
 Када смо све средили испало је да кућица има мање од 
20 квм. а да је у њој сасвим комотно могло да борави шесторо 
скијаша! За невољу је могло да стане чак и осморо (и бивало је 
неколико пута!) али то више није било комотно. Сматрали смо 
да је то просторно решење толико добро, да смо хтели да 
објавимо план те кућице у неком скијашко-планинарском 
часопису. Али нисмо. Зато га ја сад објављујем. Спаваћа соба 
(2.80 х 2.40) имала је дупли кревет на спрат (2.00 х 1.25) и 
обичан кревет на спрат (2.00 х 0.75), мали прозор као и сталажу 
од пода до врха за одлагање одеће. У дневној соби је био сто за 
ручавање (и картање) за 6 – 8 особа. У осмо-особној варијанти 
поменути четворосед је служио као седми лежај а клупа поред 
стола (али и испод прозора, па је стога названа ишијас) – осми.  
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Скије смо држали на трему испред куће, за виндјаке и панталоне 
било је места на чивилуцима, а прави проблем су једино биле 
огромне скијашке ципеле. Два-три пара смо могли да сместимо 
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испод чивилука а остале – if any76– морали смо да прескачемо 
као препоне. 
 У ствари, никаквог проблема није било. Увек је било 
добро друштво, добро смо се слагали, добро скијали, добре 
вечере правили, после вечере играли “мачкице” или “мау-мау” 
(за неупућене: то није иста игра!), тако да је увек било весело и 
занимљиво. Ко год да је провео макар и један викенд у тој 
кућици сећа је се са неком носталгијом. А било их је доста: 
Саша Софронић звани Фопа, Брана и Нена Вишњић, Ђорђе и 
Милица Бобић, Бора-Зуб, Савке и Светлана, Вељица – да 
наведем само неке, углавном једриличаре, с “моје” стране, а 
било их је још. 
 Осим свих побројаних квалитета (више интимног 
карактера), кућа у Јоши имала је и три велике – да тако кажем – 
начелне предности (над смештајем у хотелима на самом 
Копаонику): 
 – нема проблема са резервацијом, чак и за време 
школског распуста, а о цени да и не говоримо; 
 – без обзира на временске услове, до Јоше се увек могло 
стићи, а ако су мећаве (а оне знају да буду честе на Копаонику), 
поготову ноћу, до горе је бивало врло проблематично; а ми 
бисмо успон на планину оставили за сутрадан, када бура обично 
престане и машине за чишћење изађу на пут; 
 – из Београда смо носили само личне ствари а скије и 
ципеле (укључујући и носач на крову) – тамо су нас чекали. 
 Једном сам у Јошу, поред Бојане, повео и снају Бобу и 
њеног млађег сина Вука. Он је тада имао неких 5-6-7(?) година. 
Пошто смо још за дана стигли тамо, угрејали кућу, лепо се 
распремили и вечерали, ја сам узео гитару (која је била саставни 
део тамошњег инвентара) и као, нешто "свирао" и "певао". Ово 
пишем под наводима, јер не знам ни да певам а још мање да 
свирам гитару. Али, за ту прилику, то је могло да прође. На 
гитари сам умео да пронађем и ухватим неке три или четири 
квинте и да са њима успешно "пратим" неке каубојске песме. 
 Када сам са успехом отпевао и трећу или четврту 
песму, а знам да је била Oh, Susanah! (са највише строфа!) мали 

                                                
76 ако их има (Енг) 
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Вучко, који је све време нетремице пратио шта и како ја радим, 
са усхићењем ми се обратио: 
 – чика Рајко, ти треба да идеш у музичаре! 
 Ето, видите, да је та моја представа имала смисла! 
 (Или обрнуто: – Ди зна дете шта је музичар?) 
 
 Једне ноћи (више се не сећам да ли сам тамо био само 
са Бојаном или још неким?) пробудила ме је хладноћа. Био сам 
покривен својом перјаном врећом али било ми је хладно. 
Пипнем сулундар – хладан! Значи: нафтарица се угасила. 
Десило се оно што није смело да се деси! Пред спавање нисам 
долио нафту у пећ. Устајем онако у пижами, бауљам и тражим 
канту са нафтом, сипам ... чекам да процури у ложиште ... 
палим. (Наравно, по Марфију, увек се у таквим ситуацијама 
деси да нешто запне, да неће да процури или да неће да 
прихвати пламен). У међувремену дрхтим, или – што би рек’о 
кум-Мића – тресем се ко виршла. 
 
 После 12 или 13 година отказали смо аранжман. 
Првобитни услови су се променили. Милош је сазидао велику 
камену кућу на спрат, са укопаном гаражом, на истом плацу. 
Почели су све чешћи проблеми са бензином и самим тим то није 
више било оно због чега смо ушли у комбинацију. 
 
 
Кућа у Супетру 
 
 Као што обично бива, све је почело сасвим случајно. 
Једне вечери сам био код брата Мишка и он ми је показао оглас 
у новинама који је рекламирао изградњу викенд-насеља негде у 
Истри. Гарсоњера од неких 24 квадрата – толико-и-толико. Како 
сам ја претходног лета са Бојаном био код Љубе и Наташе на 
Врнику крај Корчуле и спремао се да тог лета исто поновим, 
сугерисао сам Мишку да ништа не жури и да би било боље 
погледати нешто по острвима. Управо у то време продали смо 
"голо власништво" нашег стана у Проте Матеје Дирекцији за 
изградњу Београда, те се створио и известан фонд са којим се 
могло нешто почети –  у ондашњим парама –  18 милиона 
динара. 
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 С обзиром да је наш отац био изузетно срећне руке у 
Јоши, послали смо га у Сплит са сличном мисијом. Он је у 
Сплиту имао неког пријатеља који га је упутио код не знам кога 
у Супетар на Брач. Распитујући се и цуњајући, дошао је до две 
кућице на самом врху Супетра, које су биле за продају. То му се 
допало. Онда га је неко упутио да погледа и неку рушевину, која 
је била у самом центру града, 30–40 метара иза самопослуге.  
 Да бисмо донели одлуку, требало је да се сви тројица 
једнога дана нађемо у Супетру. Отац је већ био на Брачу, 
Мишко је управо био допутовао са летовања из Грчке а ја сам, 
на путу ка Грчкој, био са Бојаном и Мимом77 на Врнику. 
Телефоном је био договорен један дан, тачно у подне, на 
пристаништу… Да бих то постигао, требало је ухватити трајект 
у Сплиту у 10:30, а то је значило да у Вела-Луци морам да 
ухватим брод са Ластова, а то је негде око 6 сати.  
 Те ноћи, што се каже, ока нисам склопио. Требало је без 
будилника да се пробудим у три, што је збиља тешко. Али, 
срећом, у шатору, уједали су ме мрави а можда и комарци, тако 
да сам се већ у два сата надигао и спремио за пут. Са острвца 
Врник које није ни као пола Аде Циганлије, Љубиним чамцем 
сам превеслао до места званог Крмача, где ме је чекао мој 
фијакер. Још је била ноћ када сам кренуо. После неких пола сата 
вожње, када је тек почело да свиће, нека велика сенка заклонила 
ми је видик и осетио сам туп ударац у шофер-шајбну! Био је то 
неки огроман тетреб који је не знам зашто, баш тада хтео да 
прелети преко пута и ми смо се сударили. Срећом, остао је жив, 
јер ја нисам био у некој брзини. Видео сам га како се одгегао у 
неко жбуње. 
 У Вела-Луку сам стигао читав сат пре брода. Имао сам 
при себи врећу за спавање, па сам мало прикуњао на некој 
клупи. И у прилично пуној лађи нашао сам неки ћошак и удобно 
се сместио, ма да нисам могао и да заспим. У Сплиту сам 
констатовао да сам те ноћи обукао погрешне панталоне и да сам 
при себи имао крајњи минимум пара – једва за бродске карте и 
ништа преко тога. Ипак, напабирчио сам и за једну целу кифлу! 

                                                
77 Мирјана-Мима Илијић, тада још студенткиња Музичке академије, али ја јој 
(срећом) ништа нисам предавао 
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У трајектној луци, по највећој врућини и мртав уморан и гладан, 
тумарао сам читав сат да бих "убио време". На чувеној 
станичној чесми, са леденом и питком водом, сваки час сам се 
умивао и квасио главу… 
 Трајект ка Супетру (Шолтанка) био је пун као око. 
Једва сам нашао место за стојање. При доласку у Супетар 
(ваљда сам очекивао дочек, фанфаре, шта ли?) био сам крајње 
депримиран јер није било никога! Како је трајект у доласку 
каснио, одмах је кренуо утовар за Сплит и убрзо је најављен 
полазак. А од мојих (оца или брата) ни трага! Помислих: какве 
сам среће, можда им се нешто испречило па неће ни доћи, а ја, 
овако без динара, умрећу од глади! Дотле је ствар била дошла. 
И шта сам урадио? Ускочио сам у трајект као последњи путник 
и вратио се за Сплит!!! Много касније, у Београду, 
реконструисали смо тај  догађај. Када сам се ја укрцавао за 
Сплит, отац је био негде на риви, на стотинак метара од мене. А 
Мишко је пристигао негде око два поподне. Ја сам, пак, у два 
сата улазио на брод ка Вела-Луци. Око пет сам већ био у колима 
а негде предвече стигао на Врник. Кад су ме видели, мислили су 
да сам утвара. Не само што сам био изгладнео и мртав уморан, 
него ме ни у сну нису очекивали то вече. 
 – Максим у Сплит, Максим из Сплита! – био је 
заједљив и сасвим умесан Љубин коментар. 
 Осећао сам се збиља грозно и бедно а изнад свега и 
глупо, тако да сам после вечере одмах отишао на спавање у 
чему ме нико и ништа више није могло спречити.  
 Дакле, то је био мој први сусрет са Супетром. 
 
 После мог повратка из Грчке, сазнао сам следеће: 
Мишку се оне две кућице на врх Супетра уопште нису допале. 
Са тим сам се касније и ја сагласио. Збиља, после плаже 
шипчити уз брдо и није баш неко задовољство. Али он се 
запалио за ону рушевину! За њега је то прави Медитеран. 
Пролази се поред огромне палме, у околини све су куће старе, 
камене, са дебелим шкурама… Отац, као архитект, није био за 
ту рушевину, али није успео ни да се одупре Мишковом 
наваљивању. Дакле, по повратку из Грчке, ја сам добио налог да 
одем у Супетар, да са власником (који је адвокат) потпишем 
уговор и оверим га у суду, као и да исплатим договорену цену. 
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Сећам се да је цена рушевине са порезом на промет скоро исцр-
пљивала наш укупни буџет –  преко ондашњих 10 милиона дин. 
 По доласку у Супетар отишао сам право адвокату који 
је већ био саставио уговор али смо потписивање оставили за 
сутрадан. Иако сам куповину сматрао утврђеном молио сам га 
да ми ипак покаже објекат који купујем. Одвео ме је, показао 
како се отвара, односно затвара капија и оставио ме самог. Ја 
сам нешто премеравао, уцртавао (због евентуалне адаптације), 
комбиновао… а онда сам ухватио себе да плачем. Да, буквално 
тако! Схватио сам да ће цео наш фонд отићи на ту рушевину, 
која – да би се од ње нешто направило – тражи огроман рад и 
средства. Па чак и онда, била би то – за наше потребе и 
могућности – превелика кућерина 12 х 8 метара у основи, на 
којој би евентуално имао смисла тек први спрат са великом 
терасом, али без и трунке зеленила и могућности за неко дрвце 
или жбун. 
 Пошто сам нешто презалогајио, кренуо сам у шетњу 
према "градској плажи" и Пливи. То је (тада) практично био и 
крај Супетра. Управо пред зградом Пливе стајао је саобраћајни 
знак (из супротног смера) СУПЕТАР. Ту негде, иза Пливе, у 
проређеној боровој шуми, приметио сам неке мајсторе који 
копају темеље. Пришао сам и питао их а они су ми објаснили да 
је неки Рогошић из Сплита управо купио тај плац "од часних" и 
да у околини има још плацева на продају. Ту информацију сам 
потврдио и у једној већ зиданој кући, у којој ми је власник рекао 
да је читав тај терен под боровом шумом некада био 
власништво самостана и да је он национализован. По тада 
важећем закону, бивши власници су имали прече право зидања, 
а тог свог права они су се могли одрећи уз одговарајућу 
накнаду.78 Видеће се да је то, у ствари, била полулегална 
                                                
78 Плацеве општина даје на коришћење; да би се тај-и-тај плац огласио за 
лицитацију, потребно је да се бивши власник одрекне свог права на зидање. Док 
га се он не одрекне, општина не сме да тај плац изложи лицитацији. А када неко 
треће лице (рецимо ја) направи одговарајући аранжман са бившим власником (у 
ствари, купопродајни уговор! али без овере у суду) онда тај бивши власник јави 
општини да је тај-и-тај плац за лицитацију. Општина онда у Слободној 
Далмацији огласи списак плацева који се нуде за градњу, и то се зове јавни 
натјечај. Плац ће, наиме, добити онај ко понуди највише (да плати таксу) за 
комиуналије по квадратном метру будуће зграде. У суштини, врло ризично и 
врло сурово. Да би се неки плац огласио неко, значи, претходно мора да плати 
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продаја национализованог земљишта. У сваком случају, схватио 
сам да се са новцем који смо тада имали и били спремни да 
бацимо у ону рушевину, могло почети нешто много 
перспективније, на бољем месту, са објектом грађеним по мери, 
односно нашим потребама. 
 Исте вечери сам звао Кита (Мишка) и рекао му да за 
мене рушевина не долази у обзир, али да се зато могу наћи 
пристојни плацеви, на много бољој локацији. Ујутро сам најпре 
отказао уговор г. адвокату и одмах отишао у Сплит да истражим 
на лицу места – код часних – шта је за продају и пошто. 
 У улици Брибирској, у срцу Диоклецијанове палате, 
нашао сам одговарајућу опатицу, задужену за имовинско-правне 
послове. Плац који је био непосредно изнад Рогошића, састојао 
се од три честице земље, имао је 488 квм. и за њега сам им 
платио ондашњих 2.800.000 дин. Било је то негде крајем августа 
1974.  
 
 У септембру је изишао оглас у Слободној и ми смо се 
пријавили, лицитирајући минимални износ од 30.000 дин. "за 
комуналије" по квм. будуће зграде. 
 Отварање приспелих понуда било је заказано за једну 
суботу у октобру, за који догађај смо отпутовали и отац и ја! 
Стрепели смо од могућег гусарења. Срећом све је прошло без 
проблема – за сваки плац се јавио само по један кандидат, 
управо онај који је са бившим власником имао аранжман. 
 
 Пошто сам ја морао да се вратим у Београд, отац је 
остао још неколико дана да би озваничио наше папире, 
организовао довођење воде на плац као и израду приступног 

                                                                                           
бившем власнику одговарајућу цену. А плац се излаже на јавну лицитацију без 
икакве гаранције ономе ко је направио аранжман са (бившим) власником! Да ли 
може да се јави неко са стране? Наравно, да може! Рекли су ми да се обично то 
не дешава, али да је то ипак могуће. Једном је, кажу, неки адвокат из Шибеника 
гусарио плац на који се био намерио неки генрал ЈНА. Направио се скандал у 
коме је, строго узев, адвокат поступио по закону (а противно моралу!) али ипак 
није успео, јер га је генерал, својим генералским везама, натерао да се повуче. 
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пута.79 Обе акције су коштале по пола милиона. Када сам ја 
почетком јуна 1975. отишао да организујем млевење две велике 
гомиле камена и копање будуће септичке јаме – и те акције су 
коштале тачно по пола милиона. Схватио сам да је то модул и да 
тамо све кошта толико. Срећом, тада нисам пио кафу, јер 
вероватно би и она коштала пола милиона! 
 Мој следећи одлазак (увек “фијакером” преко Бања-
Луке) био је у јулу, када сам из Сплита дотерао 1.000 блок-опека 
за будућу кућу. Од њих сам, онако у суво, озидао једну 
колибицу и покрио је неким летвама и лимовима које сам донео 
из Београда. Тамо су била и два камп-кревета, камп сточић, 
бутански примус и разне ситне а потребне дрангулије, тако да је 
тада већ почео какав-такав живот на плацу. 
 После неког времена придружио ми се и Кит, па смо 
заједнички, сваког јутра у 5 сати, хватали трајект за Сплит, и по 
тамошњим стовариштима тражили одговарајући материјал. 
Посебно интересантна прича била је са гвожђем. Купили смо 
(по спецификацији) одговарајуће профиле и склопили погодбу 
са једним камионџијом – симпатичним Божом Пезељом из 
Жрновнице код Сплита – да нам их он развуче, исече и савије по 
мери. То је трајало читав дан а дешавало се испред Божине куће, 
односно у његовом дворишту. Предвече смо читав товар 
дотерали за последњи трајект у девет сати и Божа је отишао. 
Кит и ја смо натенане утоварили ту гвожђурију у брод 
(неколико стотина кила) а у Супетру је такође натенане 
истоварили на кеј. Онда смо то из седам или осам тура мојим 
фијакером пребацили до плаца. Почели смо са најкраћим 
шипкама (које стају на под кола), а касније смо оне дуже носили 
на крову. Срећом по нас, тада се још могло возити преко риве. 
Био је почетак јула и није била велика гужва. Последња тура 
(негде око поноћи) била је збиља спектакуларна! Шипке од 7,5 
м. дужине, ø10мм, са кукама на оба краја, везане за кровни 
носач на својој средини, досезале су и испред и иза кола скоро 
до земље. У току вожње оба краја су се благо њихала горе-доле 
тако да је цела скаламерија –  свежањ шипки и ауто под њима – 

                                                
79 Плац је био на благом нагибу, на ивици борове шуме, са мноштвом стена које 
су вириле из земље и које је требало разбити да би једнога дана неки камион (са 
материјалом) могао да стигне до њега 
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личила на правог-правцатог диносауруса који полако иде по 
риви! Била је то весела атракција за доконе шетаче који су нас 
бурно поздрављали. А било је и другачијих реакција: 
 –  Е, стварно сте га овај пут претерали! –  била је то 
моја некадашња студенткиња (а сада колегиница) Гордана 
Маринковић (сада Каран), која је у Супетру имала тетку. То је, 
наравно, била добронамерна примедба изречена кроз смех. 
Срећом милиције или није било или нас нису приметили. 
 Једна од последњих набавки биле су три тоне цемента. 
Сместили смо их у ону моју колибицу а Кит и ја смо прешли у 
шатор. У међувремену је стигла и снајка-Боба са синовима 
Милошем и Вуком, који су били у изнајмљеној соби, а са њима 
је била и моја Бојана (тада: Бобица). Када је цео материјал био 
набављен и уредно сортиран и сложен око будућег градилишта, 
иако је изгледало да наилази нека непогода, ми смо се сви 
шесторо потрпали у мој фијакер и кренули у град на сладолед. 
Пред самом ривом 3–4 капи кише су ми пале на шофер-шајбну. 
Капи су биле толико крупне да сам истог тренутка окренуо кола 
и похитао натраг. Стао сам на само метар од улаза у Бобину 
собу и ипак су сви били мокри за тих пар секунди од кола до 
собе. Као да је неко кофама одозго проливао воду! Пошто је све 
то било праћено и снажном олујом, Кит и ја смо похитали да 
видимо шта је са нашом колибицом и цементом у њој. На 
узбрдици, кроз шумарак (изнад асфалтног пута), текао је поток 
па је ауто почео да проклизава. Истрчали смо напоље. Био је 
мркли мрак а батерије нам нису биле при руци. При бљеску 
муње видели смо да је једна лимена табла (трећина крова) –  
одлетела! Удар ветра ју је подигао и одбацио камење којим је 
она била притиснута. Тумарајући по мраку једва смо је 
пронашли (опет при бљеску муње) и учврстили је већим 
камењем. Касније се испоставило да смо спасли цемент. 
Ниједна врећа није била проквасила! Када смо се, онако мокри, 
увукли у шатор –  он је био сув! 
 Не памтим да сам икада раније доживео тако снажну 
олују и са толиком количином воде у секунди. А што је још 
чудније, ни током ноћи, она не да није престала, него је чак 
ојачала! Сутрадан, пре подне, гледали смо кишу како бије скоро 
хоризонтално! Као да месецима није падала. 
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 После подне је ипак мало престала. Успео сам да Кита и 
његову породицу одбацим до трајекта и "испоручим" их 
потпуно суве. (Они су били пред путем за Америку, код Бобине 
сестре). А онда сам са Бојаном дошао на плац. Шатор је још 
увек био сув али свуда около било је блато и просто нисмо 
знали шта бисмо. Све је било безнадежно мокро. За десет 
минута смо попаковали њене ствари и стигли на последњи 
трајект у 18:15. Циљ је био Сутоморе, где је требало да оставим 
Бојану код Њање (баке по мајци), за време зидања куће. 
 У Сплиту је поново почела киша али нисам дуго возио. 
У Промајни смо нашли извесну г-ђу Мирјану, коју смо 
претходне зиме упознали на Копаонику и која је тамо имала 
невелику кућу на самој морској литици, у сенци два огромна 
бора. Затекли смо је како мења лаворе и кофе на местима где јој 
је кућа прокишњавала. Били су тамо и њени одрасли синови али 
се ипак нашло места и за нас двоје на неком троседу. 
 Сутрадан, по сунчаном али још увек ветровитом 
времену, један од момака је осмогодишњу Бојану вукао на 
скијама, што је била својеврсна атракција. Претходног лета, на 
Сави, испробали смо скијање тако што сам је вукао са мојим 
Зодиаком и ТОМОС-ом од 4 коња! А сада је био прави глисер у 
питању, па још море, па још таласи. 
 У Сутомору сам само преспавао (код чика-Мике, где је 
био и мој отац) и у рано јутро кренули смо назад на Брач. Јер 
тамо сам све био оставио "на извол'те", а и киша, мало-мало па 
крене. Чак смо, уз пут, у Макарској, нашли неке шупље опеке за 
купатилски зид, а којих у Сплиту није било. Натоварили их у 
задњи део и лако стигли на Брач. И даље је било кишовито. 
Били су то последњи дани јула. 
 У недељу, 2. августа, на Светог Илију, у Сплиту сам 
сачекао два мајстора, зидара – Ранђела и Ђолета – са којима сам 
имао договор. Било је бистро сунчано јутро, без ветра и тако је 
остало током две недеље њиховог боравка на Брачу. 
 Чим су стигли, почели су да премеравају терен, да 
побадају кочиће и затежу канапе. То су били будући темељи 
куће. Ђоле је био тесар и кројио је дрвене оплате према 
ситуацији на терену. Ранђел је планирао редослед потеза. 
Материјал је сав био спреман – цемент, песак, самлевен камен 
(ризла), даске, летве, бетонске гредице, катран, тер-папир...  
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Мешалицу за бетон смо позајмили, радну струју смо већ раније 
били довели, чесма ради, дугачко црево прикачено на њу… 
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 Осим њих двојице мајстора била су и два помоћна 
радника – манувала – што би рекли Далмоши: Обрад, пореклом 
Босанац, необично снажан момак и ја као други. Обрад је већ 
имао искуство на сличним пословима и то је одмах и показао, 
вештим разбијањем стена. Умео је да нађе и погоди жилу. 
Главна алатка: ћускија или пала. Ту сам схватио да је она наша 
изрека: “глуп као ћускија” – дубински погрешна. У рукама 
вештог човека ћускија је просто чудесна алатка: врхом гађа 
жилу и кад стена макар и мало напрсне, онда се окреће други 
крај, сличан папку, који – користећи принцип полуге са великим 
краком –  разваљује стену на мање комаде. Тако је Обрад, где је 
требало, развалио неке стене, неке каменове повадио а где је 
требало – пијуком је ископао земљу. Утом је и оплата била 
готова, па смо одмах почели са наливањем бетона за темеље. 
Имали смо двоја колица, те смо Обрад и ја нон-стоп довозили 
бетон. 
 Ранђел, звани Рале и Ђоле били су Лесковчани, 
одлични и вредни мајстори а обојица, а нарочито Рале – велика 
спадала. Никада нису ћутали – или су бодрили један другога, 
или су смишљали неке спадачине, обично на рачун јадног 
Обрада, који није разумевао њихов дијалекат, али и на мој, а 
сасвим ретко су се задевали међусобно. У сваком случају никада 
није било досадно и рад нам није падао тешко. А радило се 
жестоко. Већ почев од сутрадан установили смо "распоред 
часова". Ја сам спавао на неком душеку у недовршеној кући 
комшије Рогошића и устајао у пола пет. Одмах бих наложио 
ватру да се топи катран (за хидро-изолацију), будио мајсторе 
који су спавали у шатору и колима ишао по Обрада у град. У 
пет смо сви већ били у послу. Око 10 би мој ћале направио неку 
king size кајгану и парадајз салату, а око 4 или 5 поподне, за 
ручак би била нека чорба од поврћа, неки бећарац или већ шта 
се направи. Рад смо завршавали кад се смрачи –  око 8 – пола 9.  
 Пошто су мајстори били Лесковчани – волели су љуто. 
На некој тезги, недалеко од градске плаже, нека Обреновчанка 
је продавала врло љуте папричице. Првога дана сам купио 20 
комада. Ја волим љуто али ове су биле баш као отров. Грицнем 
мало па се ољутим. Једна, па чак и само пола, доста ми је за цео 
ручак. А Рале и Ђоле су их јели као трешње! Ухвати за дршку и 
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целу стави у уста и одгризе. Када сам прексутра поново купио 
20 комада, продавачица ме је упитала: 
 – Јел Ви то за хотел купујете? 
 – Не, него за два Лесковчанина! 
 Није могла да верује. Знала је колико су љуте њене 
папричице. 
 Посао је збиља добро напредовао. Сваке вечери се лепо 
могао видети дневни учинак. Комшија Рогошић80 нам је дао на 
употребу врло згодне готове оплате за зидове (од водоотпорног 
шпера на јаком раму). Само је требало да их поставимо на 
одговарајућу линију, да их добро подупремо и закујемо. Онда 
бисмо у тако омеђен простор убацивали камење и заливали их 
течним бетоном. Камење – због уштеде у материјалу и времену. 
Преко ноћи би се бетон стегао, оплате смо онда селили на други 
зид а овај претходни обилно прскали водом. 
 Ваљда шестог или седмог дана дошло је време за прву 
плочу. Темељи будуће куће (која ће се зидати блок-опеком) 
били су готови као и бетонски зидови две мање просторије под 
будућом терасом. Гледајући овако уживо, ћале и ја смо схватили 
да би бар једна од ове две "собице" могла да буде сасвим 
употребљива уколико јој подигнемо висину са садашњих 2.00 м. 
бар на 2.20. Она друга, због неке велике стене у њеној основи, 
била је ионако безнадежно ниска –  1.40, па смо њој наменили 
функцију неког подрума.  
 Много касније показало се да је ова идеја збиља била 
добра. Али тога дана то је практично значило следеће: да Рајко 
и Обрад довуку око 8 кубика камена (што крупног, што ситног) 
који ће се распрострти по читавом простору будуће куће (7.50 х 
5.00) и тако подићи ниво будућег пода – за 20 см! Та 
"коректура" пројекта трајала је читав дан. 

                                                
80 У међувремену смо се упознали са нашим првим комшијама који су тог 
пролећа већ били подигли велику кућу (груби радови) . Била су то два брата – 
млађи и комуникативнији Давор (нешто млађи од мене), правник у сплитском 
Бродомеркуру и старији Динко, неуропсихијатар у војној болници. Касније смо 
упознали и њихове родитеље – мајка-Божицу и оца Марка, некадашњег 
сплитског таксисту. Такође и Даворову жену Даницу која је тих година родила и 
два сина – Марка и Петра. Ја сам се нарочито здружио и зближио са Давором, 
јер смо – паралелно зидајући – један другоме на разне начине помагали. 
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 Паралелно с тиме имао сам још један проблем. У тој 
бетонској фази градње ја сам планирао и практично остварио 
постављање канализационе вертикале (испод будућег купатила) 
и одвода до септичке јаме. Такође, на горњем крају, и 
одговарајуће рачве која ће примити одлив из туш-каде и 
умиваоника. Али овим подизањем нивоа будућег пода за 20 см. 
све ми се пореметило. Проблем је био у томе што ми је 
недостајало пола метра цеви (ø100), а тада тога у Супетру није 
било да се купи. По први пут сам тада успоставио мост  са 
Давором. Телефонирао сам му негде око подне и већ у 4, 
ноштромо (први официр брода) – на трајекту који је приспео из 
Сплита – предао ми је цев! Тако сам био спашен. 
 Сутрадан је наливање плоче трајало читав дан до 
поноћи. Радили смо и под лампама. Али завршили смо! Током 
наливања досетио сам се још нечега. Да не бисмо једнога дана 
због електричних каблова разбијали бетон (веза куће са доње 
две собе) ја сам пре изливања плоче, на погодном месту, убацио 
једну шупљу опеку, кроз коју смо касније лако протурили кабл. 
 Када је почело зидање саме куће блок-опекама – то је 
била права песма. Посао чист и леп. Племенити материјал, у 
односу на одвратни бетон. И мени и Обраду је било 
неупоредиво лакше. Донесемо по 15–20 блокова и седнемо да 
предахнемо. Али 'оћеш! 
 – Деца! Малтер на мајстора! – виче Рале са својим 
лесковачким акцентом. 
 Али ни то није страшно. Малтер је у мешалици, сипамо 
једну кофу и носимо “на мајстора”. чини ми се да је зидање 
куће, све у свему, трајало само један дан. 
 Изливање таванске плоче, иако је она била више него 
двоструко мања од оне прве, опет је трајало до поноћи. Био је 
проблем подићи бетон на три метра висине а имали смо само 
једну малу котурачу. Било како било, и то се некако завршило и 
започета је кровна конструкција. Био сам са Ранђелом горе када 
је он довикнуо Обраду да му дода једну греду, мислећи на оне 
10 х 10 од четири метра дужине. Обрад није добро схватио шта 
се од њега тражи и ухватио је највећи балван (будућу 
слемењачу) и држећи је само за један крај, почео да је усправља 
ка нама! Нормално би бар тројица дизала тако нешто, а Обрад је 
сам подигао! 
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 Када је и кров био готов и врата и прозори углављени, 
испало је да тераса има контра нагиб: ка кући. Не велики али 
ипак. Било је то последњег, четрнаестог дана њиховог боравка. 
Донели смо неколико кофа цементног малтера, радиле су 
равњаче са либелом, тераса је доведена у исправан нагиб и – 
почела је кишица. За срећан пут! Мајстори-весељаци су отишли, 
оставивши за собом кућу под кровом, са прозорима, вратима и 
терасом – објекат за који би нормално било потребно бар месец 
дана рада, ако не и више. Свака им част! А и нама, манувалима, 
такође. 
 
 Наравно, кућа је одмах усељена. Таква – каква је била. 
Убрзо је дошао дебели Тончи електричар и спровео струју по 
целој кући. И то је било све за ту годину. Следеће, 1976., најпре 
смо Кит и ја спроводили воду. Из Београда смо понели понк за 
нарезивање цеви и нарезнице од ¾ и ½ цола. Наравно, и бонсеге 
за сечење. Од водомера смо копали (не баш дубоко), поред 
зидова куће, па уз кућу, на ћошак терасе. То је био први велики 
успех. Ту смо монтирали и чесму и туш, тако да нисмо сваки час 
морали да силазимо на доњу чесму. Онда смо једним Т-штиком, 
по спољнем зиду спровели цев до кухиње и купатила и ушли у 
кућу! То је био одлучујући корак да то стварно постане кућа. 
Иако без плочица, имали смо судоперу и WC-шољу, што је било 
пресудно. У међувремену смо озидали, тј. бетонирали септичку 
јаму и поставили преко ње армирано-бетонску плочу81 са два 
шахт-отвора (за две коморе). Тако је кућа почела да 
функционише. Такође, тог лета, најпре правим минирањем, а 
затим уз помоћ Мише Глигоријевића, разбили смо велике стене 
у мањој доњој собици и снизили ниво њеног патоса за око пола 
метра, тако да је сада њена висина била сведена на пристојних 2 
метра. чак се касније испоставило да је она, захаваљујући свом 
северо-западном положају, била најхладовитије место у кући и 
самим тим и најбоље за спавање.   
  
 Цело то лето сам се договарао са једним мајстором-
керамичаром да ми постави 5–6 квадрата плочица, али без 

                                                
81 Ту сам применио своја нова знања која сам стекао приликом бетонирања 
терасе 
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успеха. Лагао ме је од једног до другог понедељка. Било му је 
занимљивије да јури неке Швабице по плажи и кафићима него 
да се замајава са мојим плочицама. Најзад сам, крајем августа 
отпутовао а њега ухватио тек у септембру, када сам поново 
дошао. 
 
 Онда је следеће (1977.) године дошло на ред малте-
рисање а почетком 1978. постављање камених подова и терасе. 
То је био посебан подухват који вреди забележити. Дошао сам 
половином јануара и са камионџијом Луком, по грозном 
невремену, дотерао из Пучишћа ломљени камен за подове. Они 
то зову мозаик. На последњем успону, петнаестак метара од 
моје куће, камион је почео да проклизава у блату. Није било 
друге него да се истовари на том месту, а ти, Рајко, упрегни се у 
колица, и у 30? 40? 50? тура пребаци камен на терасу! И све то 
по најжешћој киши. База ми је била у доњој собици, где је нон-
стоп радио калорифер и где сам намеравао да осушим виндјаку, 
џемпер и панталоне, али пошто је кубатура собице била мала, 
ваздух је био презасићен влагом па се она таложила на прозору, 
вратима, зидовима. Све је, у ствари, било мокро. И чаршави и 
ћебад и све од моје одеће. Није ни чудо што сам се у Београд 
вратио са запаљењем плућа. Али није ми жао. Важно је да су те 
зиме били постављени сви подови и велика тераса. Сада је кућа 
личила на нешто. 
 Али управо када је кућа добила тај свој дефинитивни 
габарит, показало се да је тераса нон-стоп изложена сунцу. 
Напаравили смо металну конструкцију за тенду али то није 
помогло да се спасемо убитачног сунца. Убрзо се родила идеја о 
доградњи једне мање терасе, са западне стране куће, која би бар 
пре подне била у сенци куће. То смо и остварили. И сасвим 
природно и спонтано, живот се преселио на њу. А кад је тако, 
онда су уследила и бројна побољшања. Најпре сам, са јужне 
стране озидао један кухињски пулт преко 2 м. висине. Радну 
плочу сам најпре излио од бетона а на њу цементом залепио 
четири плоче правог мрамора. А горе, изнад свега, поставио сам 
кровић од два реда црепова. На пулту смо поставили бутански 
решо са три рингле и, практично, пребацили комплетну кухињу. 
Пошто сам поплочао ту терасу грубим каменом, на њу смо 
пренели онај камени сто из дворишта, а још исте јесени довео 
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сам из Београда чувеног мајстор-Жику зидара82 који ми је 
направио кров и на тај начин комплетирао овај најпријатнији 
кутак. Сада смо били заштићени и од јутарњег и од подневног 
сунца, као и од евентуалне кише. Припрема ручка или вечере 
одвијала се ту, напољу, са бројним помагачима, све је било 
близу и на дохват руке. Та мала тераса постала је прави дневни, 
али и вечерњи! боравак. А собе су биле само за спавање. 
 Ово је била прича о изградњи куће односно терасе а 
паралелно са њом одвијао се и богат друштвени живот на њој и 
то је постао главни смисао свега. 
 Почев од прве године, а нарочито касније, долазили су 
нам другари –  Миша и Жика Глигоријевићи, Мића и Локи, 
Љерка и Том из Загреба са децом… Касније: Деша због 
једрилице, Брана и Нена Вишњић (пре него што су нашли и 
купили кућу у Сутивану), Тоза, Ранко и Даша, Вељица, 
Миланче, Зоран Јерковић, Зоран Ерић с породицом, као и многе 
Бојанине другарице.  
 Једне године сам у Београду упознао два Кинеза (Ли и 
Ди) који су били вешти у справљању хране и који су код мене у 
стану направили прави кинески ручак. После ручка, кроз 
разговор (на српском!) они ми рекоше да су морски краставци 
врло цењени деликатес на пријемима у Кини! То ме је 
одушевило. Помислих: ако је то тачно, онда смо решили 
проблем исхране на једрењу,83 јер морских краставаца увек и 
свугде има у изобиљу. Само треба додати салату и хлеб.  
 Због тога, одмах сам одлучио и обојицу позвао на море 
и после пар недеља, у возу за Сплит, у четворокреветном 
кушету, били смо Цаца са малим Мишом и ја, Ли и Ди.  
 По доласку у супетарску трајектну луку применио сам 
свој већ уходани транспортни маневар: Кинезе сам упутио да 
без ствари полако иду (јединим) путем према "Пливи" а ја сам 
најпре сав пртљаг потрпао на свој мотор и одвезао га до куће а у 
другој тури сам се вратио по Цацу и Мишу. Онда сам доњим 
путем отишао у сретање Кинезима и једног па другог довезао до 
                                                
82 који се прославио као зидар-велемајстор, претходне зиме у Београду, 
приликом адаптације мог стана у Макензијевој 
83 претходне године смо организовали прво крстарење по Корнатима (види 
поглавље ЈЕДРЕЊЕ) 
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куће. Мало компликовано али ипак ефикасно, с обзиром да се 
ради о моторчету од 50 кубика. Операција је трајала пола сата и 
сви смо били у кући. 
 Сличан поступак смо примењивали и касније. Рецимо, 
идемо на плажу у Сплитску. Ди креће бициклом (који је стално 
био у Супетру), Ли пешице а ја са Цацом и Мишом на мотору. 
Њих остављам у шумици поред плаже и враћам се по Лија. За 
десетак минута и њега довозим а у том стиже и Ди. 
 Што се тиче главне ствари, тј. морских краставаца, то – 
нажалост – није успело. Пробе ради смо извадили 2–3 комада. 
Ли их је распорио и очистио од неке као изнутрице. Онда је 
запалио неку суву траву и направио пепео, па у њега уваљао 
чисте комаде краставаца. Затим је то сушио на сунцу. Објаснио 
ми је да онај пепео служи да се не би мрави скупљали а сушење 
је требало да буде због остављања за зиму, односно за 
конзервирање на дуже време. Неколико чистих комада је кувао, 
пекао, али ништа од тога није успело. Он је пробао али није јео. 
Оне сушене комаде је понео за Београд, да би се распитао код 
неког још већег мајстора. Испало је на крају да су то 
плитководни краставци а да они у Кини користе оне са 20 и 
више метара дубине. Или је то уопште нека друга врста морских 
живуљки? 
 Свеједно. Свакога дана Ли би најпре планирао ручак 
или вечеру и на цедуљи записивао шта ће да спрема, односно 
шта је све потребно. Затим бисмо он и ја ишли мотором у 
набавку. Једном, у месарници, он је прстом показао смрзнуту 
кокошку. Била је огромна, скоро као неки ној. Ја сам рекао да је 
сувише велика, тј. матора и да ће бити тврда. Он је рекао да не 
треба да бринем па смо је узели. 
 Код куће, када је почела припрема у којој сам и ја 
учествовао, он је применио (за наше појмове) сасвим необичан 
метод. Узео је тестерасти нож и све делове (батак, карабатак, 
крило итд.) секао попреко на 2– 3 комада, дакле, и кости. У 
међувремену сам ја насецкао око килограм црног лука (за то сам 
иначе мајстор) а онда је он тај лук мало продинстао а после у 
њега ставио комаде птице и једно пола сата а можда и више, на 
тихој ватри пирјанио. чуј мене: пирјанио. Резултат је био 
невероватан: Најмекше месо које сам икада јео! А кад човек 
размисли – све је логично. У нашој кухињи пилећи комади 
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остају уцело, заштићени својом кожом и мишићном опном. Ли 
је то све пресекао и мишиће отворио, односно изложио их 
утицају лука, соли и уопште термичкој обради, тако да иако је 
кокошка била матора, месо је постало врло меко. 
 И тако смо свакога дана спремали по два различита 
оброка а мени је било занимљиво да видим како се он сналази и 
како се одлучује за супституте када нема оригиналних са-
стојака који се траже по рецепту. А он је, иначе, понео у својим 
кесицама и разне зачине, као и сушене крабе и сличне ђаконије. 
 Да се ово не би претворило у КИНЕСКИ КУВАР могу 
само на крају да додам да је ту најглавније чишћење и сецкање, 
како меса, тако и поврћа. Такође, за кинеску кухињу су 
карактеристичне врло храбре (и за нас неочекиване) 
комбинације разних слатко-љутих или слатко-киселих састојака. 
И наравно, њихови зачини. Незаобилазни ђумбир (ginger), та-
лио (five spices), соја-сос и многи други. 
 Овде убацујем једну кратку причицу која је из ранијег 
доба али из тог амбијента. 
 Викенд око 1. маја 1980-те био је тзв. лонг њеекенд, где 
се спајало 5 дана заједно. Са Бојаном сам то време провео на 
Брачу. Враћали смо се у недељу. Воз из Сплита је кретао у 19.10 
али из станице Предграђе, јер је тунел према главној станици 
био у великој реконструкцији. То поподне на мору је био јак 
маестрал. Трајект којим је требало да се превеземо из Супетра у 
4:15 није се видео ни да је кренуо из Сплита! У пет сати – још 
увек ништа. Пола шест – ништа. Већ ми је било јасно да нећемо 
стићи на воз и да ће нам пропасти карте за кушет. Ипак – гле, 
чуда – у 6:15, из правца Постира стиже велики и брзи 
катамаран84 који, после 5 минута задржавања око истовара-
утовара пуном брзином креће ка Сплиту. Да смо били на 
трајекту, ништа нам не би вредело јер трајекту треба читав сат 
до Сплита. Али ово на чему смо ми били (први пут) био је у 
ствари џиновски глисер! За мање од 25 минута улазили смо у 
сплитску луку. Био сам први на степеницама за излаз, са путном 
торбом преко рамена. 
 Први сам искочио из брода на моло и уграбио једини 
такси. И Бојана је утом пристигла, потрпали смо се унутра и 
                                                
84 брод – двотрупац 
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хитро кренули ка станици Предграђе. За 10 минута смо били 
тамо те сам успео чак и да оверим чувену К-15 карту. Ушавши у 
наш вагон тачно 2 минута пре поласка воза, сав у зноју од 
врућине, журбе и стрепње да ли ћу стићи, одмах сам од 
домаћина вагона наручио две хладне флашице белог вина (то су 
оне од 2 дцл.). Док сам ја смештао ствари он ми је припремио 
вино. Утом је и воз кренуо. Узимајући флашице и дајући му 
новац, као за себе сам гласно прокоментарисао: 
 – Ово морам да наздравим! – и удаљио сам се према 
свом купеу. 
 У нашем четрворокреветном кушету осим нас није било 
никога. Поотварали смо прозоре, направили промају, поскидали 
се колико смо могли и сели да мало предахнемо. чим је воз 
кренуо узбрдо стигло је и освежење. Нешто смо презалогајили 
што смо имали, попели се на наше кревете и убрзо заспали. 
Током ноћи – да ли у Книну, Бихаћу или Плитвицама? –  ушла 
су два путника, али како смо ми били на горњим лежајевима а 
они нису палили светло, нису нас пробудили. Они су сишли пре 
Београда.  
 Били смо у једном од последњих вагона па смо, по 
силаску с воза, прешли преко 2–3 колосека и изашли на излаз 
према Савској улици. На Пошти 6, као и на оној локомотиви 
која је тада тамо била, биле су огромне црне заставе. Ваљда се 
однекуд чуо и други став неке симфоније… 
 – Изгледа да је Тито оладио – тихо рекох Бојани. 
 Она није хтела да верује али се ипак силно уплашила. 
Умирио сам је да је ствар сасвим сигурна, јер смо и на другим 
местима видели црне заставе. Чини ми се да је почела да дрхти 
од страха… 
 Онда сам ја пустио свој филм уназад. Оно моје 
наздрављање у возу! Срећно се завршило. Човек је сигурно 
помислио или да сам луд или да сам провокатор, па није 
реаговао. Није могао да претпостави да не знам шта се десило. 
И још једна чудна случајност. Схватио сам да смо се у Сплиту 
возили ка станици ваљда у једином таксију на свету у коме није 
био упаљен радио. Таксиста нам, наиме, ништа није рекао.  
 То је била, дакле, она недеља када су у Сплиту играли 
"Хајдук" и "Звезда" и када је на стадиону саопштено да је Тито 
умро. 
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Једрење 
 
 
Током 1975. и '76. Мишко и ја зидали смо и довршавали кућу на 
мору, у Супетру на Брачу. (Већ сам негде изрекао став да кућа 
никада није готова. То ми је на основу искуства са том кућом). 
Од раније сам имао неки мали гумени чамац – Зодиак – са 
малим Томос-овим мотором. Убрзо сам тамо донео и даску за 
једрење и прилично научио. Невоља је била, међутим, што сам 
тада (1978-79?) био једини даскар у Супетру, тако да је то било 
прилично досадно, па чак и бесмислено – јурцати по неким 
таласима и борити се са ветром – потпуно сам. Никада не бих 
издржао више од сат – сат и по. 
 Онда је некако налетела идеја о правој једрилици. 
Вероватно је потекла од Арсена Триве, мога пријатеља и колеге 
са Академије, коме је једна шљука годинама лежала у некој 
њиви у Сплитској – некоришћена. Ту шљуку су својевремено он 
и Бергамо ортачки удешавали и пластифицирали споља. Касније 
је Бергамо прешао на боље и веће (или само веће), а ова је 
остала Арсену. Како је временом он сам изгубио интерес а 
његов син Миша га није ни стекао – чамац је остао на њиви. 
Тако ми је једнога дана понудио то пловило за противвредност 
једног фотоапарата намењеног његовом сину. 
 Једног лета (ваљда 1979?) повео сам и Дешу на море, 
пошто се он већ тада разумевао у једрилице и једрење.85 Са два, 
ваљда најјача Супетранина, Тончијем електричаром и његовим 
помоћником Ђуром, утоварили смо једрилицу на неки трактор и 
довезли је до куће. Онда смо се Деша и ја дали на посао: 
чишћење, стругање, поправка и крпљење дрвета, затим додатно 
пластифицирање и фарбање. 
 Следеће године дошло је комплетирање опреме – 
једара, шкотâ и разних закачки (шкопаца), котурача и кочница – 
елемената који су се појавили у последњих 5–6 година. У 
                                                
85 Неколико година раније, на Сави, он је први (без икаквих упутстава) провалио 
како се једри на дасци; касније је набавио неку малу једрилицу, те са њом 
кренуо у право једрење. Као типичан савски човек Деша не воли море. 
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међувремену смо направили и приколицу и "брод" поринули у 
море. Онда ми је Деша давао основна упутства о једрењу, али 
нажалост није било чак ни умереног ветра како бисмо то (што 
сам и ако сам научио) и практично испробали. Како је време без 
ветра потрајало 3–4 дана, Деша је изгубио стрпљење и рекавши: 
"сад знаш како се једри" – здимио за Београд, на Саву. 
 Остадох, јадан, сам. Једрилица усидрена, а ја не знам 
шта бих са њом! Прва два дана сам измислио неки посао око 
куће (малтерисао сам калканске стрехе) е да не бих морао да се 
мучим око једрилице. Онда сам једнога дана ипак сишао доле, 
одвезао је, одсидрио и испловио на весла. Ветра опет (срећом!) 
није било. Ту се онда појавио мој комшија Давор,86  иначе 
Сплићанин, и ускочио у чамац. Ја сам испробавао дизање и 
спуштање једара, затезање шкоте. Утом је почео неки једва 
приметни лахорчић. Идеално за мене и моје (не)знање. (Давор, 
иако Далматинац, није имао појма чак ни као ја). Ја на кормилу 
и главном једру, Давор на флоку. Кренули смо. Испоставило се 
да је једрилица врло "подвозна". И са тим малим лахорчићем – 
лепо је клизила. Кренули смо, што је природно, према 
Сутивану. Ветрић се благо појачавао и ми смо збиља уживали. 
А онда смо приметили да нас хвата озбиљна брзина. Ветар је 
почео да се нагло појачава. Како смо ишли паралелно са обалом, 
ветар нам је долазио тачно с бока, (што се иначе сматра 
идеалним), дакле, од Сплита, а то значи – бура! 
 Онако са једрима свом ширином окренутим према 
ветру, почели смо да глисирамо. Шкоте смо вукли свом снагом, 
јарбол и сви могући конопи су шкрипали, једрилица се 
нагињала, а ми пробали да је уравнотежимо својим тежинама и 
притезали што јаче можемо! Аналфабете-гама-делте! Уместо да 
се боримо са ветром који је био јачи и од много јачих него што 
смо ми, могли смо да само мало отпустимо шкоте и све би било 
у реду. Али нисмо знали оно што смо морали да знамо, односно 
што сам бар ја морао. Раздаљина до (брачке) обале је почела да 
се смањује. Да се не бисмо набили на стење, ваљда сам мало 
гурнуо кормило (у добром смеру!) и том приликом вероватно и 
нехотице попустио главно једро, те се, срећом, нисмо 
преврнули. А онда, и са тако попуштеним једром, ухватила нас 
                                                
86 Давор Рогошић, по професији правник; радио у сплитском Бродомеркуру 
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је страховита брзина. Опет смо се упињали да вучемо оне 
грешне шкоте што јаче (потпуно погрешно!) и буквално се 
борили за голи живот, јер смо све време били на ивици 
превртања чамца, или пуцања јарбола (који је био дрвен), или 
кидања неког од конопаца. Утом смо чули неку вику са обале. 
Били су то моји другари – Брана Вишњић и жена му Нена,87 
Ђорђе Бобић и жена му Милица,88 Бора Зуб89 и ваљда још неко. 
Они су седели на плажи испред Ненине куће и, препознавши 
нас, почели да нас бодре: 
 – Браво, Рако! Какво једрење! Идете брже од глисера! 
 Нису имали појма у ком се ми стању налазимо – да смо 
премрли од страха и да смо на измаку снага. Убрзо стигосмо до 
сутиванске луке. Не знам шта сам урадио (сигурно нешто 
погрешно) тек, ми се окретосмо у месту и уђосмо у луку! Била 
је заветрина. Бар сам се сетио да одмах спустим једра. Такође, 
онако у паници, брже-боље сам бацио сидро, прилично 
насумице. Убрзо сам схватио да се оно запетљало у друге 
сидрењаке и да сам направио класичну брљотину која се овога 
пута није тицала само мене и мог чамца, него и других чамаца. 
Када су дошли Брана, Бора и Ђорђе, ја сам већ по који пут 
покушавао да гњурањем извадим своје сидро, што ми је, на 
крају, некако и успело. 
 Док су нам они честитали на подвигу ми смо им 
објашњавали да појма нисмо имали шта смо радили и да ћемо 
се, ако нам је Томос поправљен, свакако вратити на мотор а не 
на једра. Срећом, мотор је био готов, за сат-два и ветар је скоро 
био престао, па смо се Давор и ја безбедно вратили у Супетар. 

 Било је то ватрено, тј. водено крштење! 

 Добро смо прошли. Да смо само мало мање среће 
имали, разбили бисмо брод на стење а ми бисмо се изгребали и 
посекли, такође на оштро стење, и ко зна шта још. Давор је и 
пре тог догађаја имао обичај да изговори далматинску 
пословицу: 
 – Хвали море, држ' се краја! 

                                                
87 он машински инжењер, она дизајнер 
88 обоје архитекти 
89 Боривоје Петровић, зубар (као што му и надимак каже) 
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а после тога, поготово. Чини ми се да се више никада није попео 
у моју Веверицу. 
 Од сутрадан, ја сам редовно почео да излазим на чамац 
и полако почео да улазим у штос. Прво сам се мувао лево-десно, 
испробавао команде, (оно што је требало да урадим поред 
Деше!) а онда сам свакодневно ишао до Сутивана, али не више 
на бочни ветар као први пут, него по маестралу који дува тачно 
у прамац. 
 Већ после неколико дана, десило ми се да сам застао на 
некој плажи да се окупам и да су ми се ту укрцали Бојана и њен 
момак Срђан. Док сам ја вадио сидро, рекао сам Срђану да 
подигне главно једро. Он је потегао подигач (сасвим нормално), 
а овај је пукао! То није било ништа страшно тада, јер сам се 
вратио на мотор, али то значи да је то исто могло да се деси и 
неколико дана раније, по оној бури! То је било врло важно 
упозорење и одмах сутрадан сам изменио све конопце, јер су 
они стари, очигледно, били већ трули. Наравно, нови конопи су 
били најлонски, који не труле. 
 После једно месец дана (а можда је то било следеће 
године?) спремили смо се на једно мало крстарење – Брана 
Вишњић, Бора-Зуб и ја. Ја сам, као, знао да једрим (у ствари, 
можда бих прошао неки основни курс са тројком), Брана је 
поред мене тек почињао да хвата прве захвате, а Бора није имао 
појма. Њега смо ставили у средину и на дно чамца и прогласили 
га за corpo morto.90 Имали смо огромне количине парадајза, 
вина, сланине, и ко зна какве још хране. Кренули смо касније 
него што је требало, па се дигао прилично јак маестрал. Ваљда 
ни после два сата нисмо успели да прођемо Пунту Брача. Онако 
натоварени (мотор, бензин, камп опрема, Борин пртљаг, вода, 
вино, храна) једва да смо мало вирили из мора. Чланови посаде 
два–три већа моторна чамца, прошавши поред нас, чудили су се 
шта ми радимо и тражимо по отвореном мору и јаком 
маестралу. Бора, који је био задужен за одржавање морално-
политичког нивоа и који је највише био потегао вина, одмах се 
                                                
90 мртво тело (итал); користи се за сидрење тако што се неки велики камен или 
бетонски блок веже јаким конопом и баци се на дно залива; на други крај конопа 
се привеже бова (или пластична кантица), тако да је он лако доступан када се са 
мора долази, те се тај крај неким продужетком лако веже за чамац, који је онда 
сасвим сигурно усидрен. 



 92 

спонтано наметнуо као наш порт-парол, те је он углавном и 
комуницирао са радозналцима. Брана и ја смо се ограничили на 
поздраве и махања. 
 Када смо прошли поменуту Пунту, некако је било 
лакше, али је требало проћи и кроз Сплитска врата.91 Пред 
смирај сунца и то нам је успело. Ушли смо у Хварски канал и 
почели да тражимо погодну увалу за ноћење. Имали смо строге 
критеријуме и тачно смо знали шта тражимо: 
 – да нема кућа 
 – да нема бродова 
 – да има погодно место за шатор 
 – да буде безбедно за једрилицу 
 Ко тражи – тај и нађе. Увала је била предивна, једино 
што је место за шатор било у малом нагибу. Накупили смо 
велику гомилу борових иглица, разбашкарили је и преко ње 
ставили цираду. Лежај је био готов. Шатор смо монтирали за 10 
минута и дали се на спремање вечере. За то смо имали велико 
искуство са Саве. Ја сам правио салату, они су нешто пекли – да 
ли на примусу или на роштиљу, није битно – тек вечерали смо 
царски, уз шјора-Маријино бело вино из Доњег Хумца. После 
вечере, по месечини, подмазујући грло бевандом, евоцирали смо 
протекли дан, вероватно још увек не схватајући да је то био 
крајње ризичан подухват, с обзиром на нашу невештину и 
неискуство, као и на слабу опремљеност. 
 Сутрадан је наша јахта приспела у Стариград на Хвару, 
где смо обновили залихе хлеба и парадајза, обишли пријатеље и 
познанике (Чичу и Леилу)92 и испратили наше corpo morto 
(Бору-Зуба) на неки вапор за не знам куда. Поподне смо Брана и 
ја, по прилично јаком маестралу, кренули уз канал, 
намеравајући да ноћимо у истој ували (од претходне ноћи). Није 
нам се дало. После непун сат једрења, одједном је нешто пукло, 
јарбол је почео да се ломи и ја сам (срећом) одмах испустио 
шкоту. 
  Шта се десило? 

                                                
91 пролаз између Шолте и Брача 
92 Војин Трифуновић, правник у Електродистрибуцији и Леила Руждић,  
адвокат, данас републички посланик Демократског Центра 
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 Шкопац (закачка) десне припоне (сајле) која држи 
јарбол, прогризао је метални оков за који је био причвршћен 
(замор материјала) и, наравно, јарбол је, под ударима ветра, 
почео да се ломи, јер га сајла више није држала. Брзо смо 
спустили једра, упалили мотор и на хварској страни пронашли 
одговарајућу увалицу. Најпре једну у којој смо бандажирали 
напрсли део јарбола помоћу дугог конопца (да се не би сасвим 
преломио) и другу, недалеко од Пелегрина, у којој смо се спре-
мили за ноћење. У Супетар смо се, наравно, вратили на мотор. 
 Следеће године смо најпре "рањено" место на јарболу 
учврстили помоћу четири метална L-профила. Затим смо Брана 
и ја направили краћу туру. Успешно смо обишли град Хвар и, 
наравно, чувену увалицу на брачкој страни. 
 Онда је једне године пала идеја да се изнајми већа 
једрилица и да се иде по Корнатима. Екипа је била: Брана са 
Неном, Бора, ја и наша заједничка пријатељица Тања Петовар93. 
У Биограду на мору смо изнајмили ELAN Express. Одличан 
брод. Second story94 у односу на моју Веверицу. Сада смо и сва 
тројица много више знали, а и брод је деловао као непревртљив. 
Права кућа. 
 У Салију сам нашао и поздравио Власту Перичића,95 
мог колегу са Академије, а онда смо јаком орцом96 отишли до 
Ижа. Бора, који је са собом носио маску, пераја и пушку, обилно 
нас је хранио свежом рибом. Време нас је добро служило, 
расположење такође. Једнога дана је требало да уђемо у тзв. 
језеро. Теоријски то је било могуће и кроз Мала врата (која су 
ближа) и кроз Велика врата која су заобилазна. Још у Београду, 
приликом планирања пута, консултовао сам се са Бергамом као 
искусним једриличарем и он ми је изричито саветовао да идемо 
кроз Велика врата. Ми смо се, међутим, ипак одлучили за мала. 
И, наравно, насукали се! Али, ништа трагично. Наш брод је 
"газио" 145 цм. а најмања дубина у том пролазу је око 130.  
 
                                                
93 адвокат по професији; уз то веома културна и образована жена; после распада 
земље, као Словенка, најпре је отишла у Љубљану, затим у Осло, па у 
Штокхолм, где се налази већ неколико година 
94 друга прича (енг), наравно, игра речи са буквалним преводом 
95 композитор, музиколог, професор, академик – жива енциклопедија 
96 једрење (скоро) против смера ветра 



 94 

 
Нашли смо елегантно решење. Сви смо сели на један бок, 
једрилица се врло нагла на ту страну, па смо самим тим 
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смањили дубину газа кобилице. Паралелно с тим, Бора је са 
маском и перајима ронио и "водио нас" кроз теснаце. Прошли 
смо без проблема. И ипак, сада кажем: требало је послушати 
Бергама јер је он искусан, а искуство се ничим не може 
заменити! 
 
 Следеће године смо организовали двонедељно крста-
рење и то са два брода. Овога пута не по Корнатима него од 
Биограда до Корчуле и натраг. У једном броду смо били Даша и 
Ранко, Вељица, Савке97 и ја, с тим да је у Корчули, уместо 
Савкета дошло Миланче.98 Екипу другог брода су чинили: Брана 
и Нена Вишњић, Шиља и Тијана99 које су у Корчули заменили 
Ђорђе и Милица Бобић, и пети члан посаде Цици,100 уместо које 
се у другој недељи придружила Тања Петовар.  
 Практично скоро цело ово друштво претходне две зиме 
било је на скијању на Шари. Сви они мање-више знали су се од 
раније, а једино сам ја за њих био нов. Савке је позвао Брану а 
Брана мене, и тако сам се нашао ту. Те зиме сâм сам лансирао 
свој нови надимак – Тумба.101 Снег, као што је познато, брзо 
зближава људе – нешто слично као море. Дању по снегу, 
вечерима уз вино и пантомиму, и ми смо се лепо спријатељили 
и то траје до данас. 
 
 Брана, некадашњи аутомобилски ас, увек жељан 
надметања и победа, врхунски се припремио за ово једрење. 
Понео је и специјалне чизме и рукавице и рефлектор и резервни 
                                                
97 Даша Духачек, (тада) професор филозофије у Петој, данас у Центру за женске 
студије; њен супруг Ранко Мастиловић, историчар по професији, преводилац и 
врсни познавалац књижевности, сликарства, музике (нарочито џеза)  и још 
много чега; Веља Вукићевић (млађи), керамичар, онда слободни уметник, данас 
доцент на ФПУД; надимак у деминутиву још из детињства остао до данас; 
Предраг Савић, машински инжењер, од ‘91 живи у Италији 
98 Др. Милан Марковић, психолог, сада доцент на Филозофском факултету и 
такође (слично Ранку) озбиљни зналац многих области. Његов надимак у 
средњем роду, цело друштво је прихватило као згодну спадачину 
99 Драгослав Тодоровић-Шиља, позоришни редитељ и жена му Тијана, 
фармацеут. Почетком рата (1991) иселили су се у Канаду али су се ипак пре неку 
годину вратили. 
100 Ивана Димић, у то доба тек је ваљда завршила Драмску академију, данас је 
успешна као драмски писац и драматург. 
101 према шведском хокејашу Тумби Јохансону 
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мотор и двоглед и не знам више шта још. Када су нам, у 
Биограду, одредили два ELAN Express-a и ја ушао у један од 
њих и већ почео са распакивањем, Брана ми је пришао и 
замолио ме је, у пола гласа, да пређем у ону другу једрилицу јер 
је он, за ову, направио не знам какав аранжман са момком из 
агенције. ‘Ајде, кад је тако, да се селим. У року од сат, сви смо 
били на окупу, попунисмо потребне резерве и кренусмо. 
 Стицајем околности наш брод је први изишао из 
марине, а Бранин одмах иза нас. После 15–20 минута приметили 
смо да су они прилично заостали. После сата, једва смо их 
видели далеко иза нас. Вељица, коме је ово било прво једрење, 
прокоментарисао је у безазленом тону: 
 – Можда су заборавили да извуку сидро? 
 На прво договорено коначиште стигли смо бар два сата 
пре њих. Ми смо већ били вечерали и спремили се за спавање, 
када су они пристигли. Изгледали су незадовољно па нисмо 
хтели да досољавамо. Следећег дана – иста прича. Трећег дана, 
по "дебелом" мору према Хвару, није било ветра, па смо једва 
"цурели". Врућина је била несносна, па смо се на смену купали, 
држећи се за степенице на крменој страни. Негде око 2 поподне, 
тек што је Даша ушла у кокпит после купања, мимоишли смо се 
са једном црном псином од два и по метра, која само што нас 
није очешала! После тога као да је врућина престала – нико се 
више није купао! Тек предвече је почео неки ветрић, тако да смо 
наставили и ноћу да пловимо, како бисмо надокнадили оно 
скоро плутање по дану. 
 Када се те ноћи на договореном сидришту појавио 
Брана, он је био у невољи. Сајла подигача му је на врху јарбола 
спала са котураче тако да није могао ни да диже ни да спушта 
(главно) једро. Чак ни у хварској марини нису могли да отклоне 
тај квар, него су нас слали за Сплит. Онда смо ми нашли 
решење. Вељицу смо, као најлакшег, уз помоћ нашег подигача и 
парчета летве подигли102 до врха нашег јарбола, те је он руком 
отклонио тај квар на врху њиховог јарбола. (Могуће је да сам 
после толико година заменио улоге бродова у овом случају, тј. 
да се подигач запетљао на нашем јарболу а не на Бранином, али 

                                                
102 та Вељицина скаламерија највише је личила на оне љуљашке за папагаје у 
зоолошком врту 
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важно је да смо квар отклонили на описани начин – помоћу 
штапа, канапа и Вељице!) 
 Следеће ноћење било је у Велалуци. Прилазећи јој (да 
ли нам се то учинило или је то било стварно?) осетили смо јару 
од великог пожара који је харао Корчулом. Видели смо оне жуте 
авиончиће – канадере – који, као, поливају водом запаљена 
места. Да није било трагично, било би смешно. Као кад би 
запаљену кућу поливали водом из дечје кофице. 
 Сутрадан, пловидба ка Ластову била је жестока и 
убедљива. Да смо били на регати, имали бисмо сигурно добар 
резултат. Две ноћи и дан на Ластову искористили смо за чисто 
уживање – купање, роњење, неамбициозно једрење. Приликом 
једног брчкања опекла ме је медуза, што је личило на опекотину 
или на удар струје. Брзо сам ускочио у чамац и критично место 
намазао Колиносом. И опекотина и свраб су убрзо нестали. 
 У једном ђиру "неамбициозног једрења" Шиља и Тијана 
су мало дошли на наш брод. По нејаком маестралу смо се 
возикали горе-доле. Ипак, једном приликом када сам потерао 
мало оштрије у орцу и брод се мало нагнуо, Тијана је 
успаничено повикала: 
 – Тумбице, Тумбице, Тумбице! 
 Од тада ме прати тај надимак у деминутиву. 
 Прелазак на корчуланску страну био је по киши. Киша 
на броду никада није пријатна, али ми смо јој се радовали јер је 
тек она угасила онај драматични пожар. 
 У Корчули (граду) прво смо заглавили у неку пицерију, 
па у посластичарницу. Сутрадан када су дошли Бобићи, Тања 
Петовар и Миланче, отишли смо сви на острвце Врник код 
мојих пријатеља Љубе и Наташе103 и тамо затекли неку велику 
фешту са "пуцањем и певањем". Сви морнари су се лепо 
уклопили у ново и непознато друштво. 
 

                                                
103 Љуба Поповић, сликар високе репутације у Паризу и (тада) његова жена 
Наташа Јанчић, архитекта. 
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 Овде убацујем једну анегдоту која вреди да буде 
забележена. Код Љубе и Наташе (код којих сам својевремено 
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два пута летовао) свакога лета се окупљао велики број људи. 
Неки и на конаку а неки само на вечерњем дружењу – уз рибу, 
салату и вино. Ту су навраћали – од познатијих који ми 
тренутно падају напамет – редитељи Жика Павловић и Ванча 
Кљаковић, глумци Бата Стојковић, Драган Николић и Милена 
Дравић, Коби,104 сликар Петар Омчикус, и многи, многи други – 
сликари, писци, уметници, интелектуалци... 
 Љуба и Наташа су, наравно, звали своје пријатеље, али 
су ти пријатељи неретко доводили своје пријатеље, а некада чак, 
и ти пријатељи своје пријатеље, тако да се ту скупљало збиља 
много занимљивог и шареног света, често непознатог 
домаћинима, али сви су они увек били добродошли. 
 Испред куће се налазио један огроман камени блок 
(2х1х1м) налик на саркофаг, који смо ми звали камен мудрости 
и који је био згодно место да се људи мало измакну из гужве и 
натенане, уз вино, поразговарају. Једном таквом згодом, Наташа 
се, уз разговор, издвојила са једним таквим (непознатим) 
пријатељем пријатељевог пријатеља поред камена мудрости. 
Тема разговора је вероватно била социјално-политичка. И тако, 
усред разговора, Наташа ће упитати свога саговорника: 
 – Јел' сте, можда, читали књигу Ђуре Шушњића 
"Рибари људских душа"? – коју сам јој, случајно, баш ја донео 
претходног лета. 
 – Да ћит'о – пис'о, болан!!! – одговори Ђуро Шушњић!  
 (Згодна парафраза на тада популарни виц: 
 – Мујо, јел си ћит'о "На Дрини ћуприја"? 
 – Их, да ћито; одо, болан, по њој!) 
 
 Пошто је поменута фешта код Љубе трајала до дубоко у 
ноћ, кренули смо сутрадан тек неђе око подне. Рута нам је била 
опет спољном страном Корчуле. Имали смо добар маестрал. 
Брана је кренуо први, ми недуго за њим. Код нас је Вељица био 
на кормилу а ја сам усред кокпита правио чорбу, иако се 
једрилица прилично нагињала. На бутанском примусу сам 
грејао воду и у међувремену сецкао разно поврће. Збиља је 
деловало гротескно када смо у таквом стању и у таквој постави 

                                                
104 Слободан Митровић, архитекта, иницијатор и главни (или један од главних?) 
пројектант новог и модерног Копаоника 
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"прешишали" Брану, који је са толико амбиција и наде био 
кренуо у орцу. Ми смо још за дана стигли у Прижбу (следеће 
договорено коначиште), лепо се усидрили, повечерали и 
распремили се, а Бране још нема. Већ смо помислили да им се 
нешто озбиљније десило. Ранко и Миланче одоше некуд на пиво 
(Миланче не воли вино) а ми остали бачисмо се у заслужен сан. 
Разбудила нас је нека галама. Брана и Бобић су се довикивали 
приликом сидрења и везивања брода, а утом су се вратили и 
наши морнари из бирцуза, лако нацврцани. Миланче у 
обавезним кломпама(!) труптало је као играчица фламенка. 
Морнари су ме известили да су негде натрапали на Буду 
Марковића, мог другара још из ратне Сокобање као и са студија 
математике, који ме је, наравно, поздравио. Чудио сам се да 
Миланче није наишло на неког свог кумашина или пришиницу105, 
што се иначе редовно дешава. Иначе, Будин поздрав је била 
лепа вест за лаку ноћ. 
 Сутрадан смо прешли "преко пута" на неко стење да се 
мало купамо и дружимо а Брана и Бобић су се дали на стругање 
шкољки и алги које су се нахватале по њиховом кориту. Тако се 
најзад испоставио и разлог њихове спорости. (А да подсетим, у 
Биограду ме је Брана замолио да му уступим баш тај брод, у 
који сам ја већ био ушао!) 
 После тог купања Брана нам је саопштио да намерава да 
иде на Ластово и Вис док смо ми планирали да идемо уз 
Корчулу, па на Хвар. Ту смо се и растали. 
 На следећој "станици" – Три порте, на Корчули – 
пронашли смо, већ по мраку, старог Тергу који је тамо редовно 
летовао. Само смо се лепо поздравили и ништа више. 
 Сутрадан, по лепом времену и ветру, још током 
преподнева стигосмо у Хвар. Лука је била препуна, те једва 
нађосмо вез. Ја одох у пошту на телефон, а посаду задужих да 
напуне бидоне са водом а да после могу и на пиво. 
  Када сам после више од сата чекања (на телефон) 
изашао на риву, угледао сам чудан призор: осим нашег брода, 
који је просто "скакао" као побеснео, у луци није било ни јед-
ног-јединог! Сви су, очигледно, били збрисали пред 
предстојећом (касније смо сазнали: и најављеном) олујном 
                                                
105 Његови чести изрази 
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непогодом. Моји морнари, наравно – у кафани. Воду нису били 
натанковали. Онда смо то урадили on-the-neck-on-the-nose.106 Ја 
сам ускочио у кабину са дугачким цревом за воду, и док сам још 
отварао бидоне, ови са обале су отворили славину (пре мог 
знака), тако да је вода шикнула по кабини, поквасивши нам сву 
постељину и душеке! Наравно, тако је то кад се ради у паници. 
 Хитро смо се одвезали и одсидрили, креснули мотор и 
по већ приличним таласима и ветру ухватили тутањ према 
марини на Палмижани. Збиља смо имали срећу да од стотине 
везова затекнемо још један-једини, буквално последњи – 
слободан! Лагано улазимо на вез и ја довикујем Миланчету:  
 – Баци сидро! 
 На то ће Шумадинац, своју, већ чувену реплику: 
 – Зашто? 
 Док сам ја, урличући, поновио команду, пропуштена је 
прилика за добро сидрење, па смо онда морали да се враћамо и 
непотребно маневришемо да бисмо надокнадили пропуштено. 
Ето шта значи пивом нацврцани морнар, па још Шумадинац! И, 
када бисмо, неколико година касније, тај догађај препричавали, 
Миланче би остајало при свом и увек би свој став потврдило: 
 – Па да, зашто да бацим сидро? Требаће нам још који 
пут! 
 Убрзо затим, почела је невиђена и нечувена олуја. Ми 
смо били на склоњеном и безбедном месту али смо то видели по 
свима осталима који су после нас дошли и који су се сидрили 
насред залива. А нарочито смо свега постали свесни сутрадан, 
када смо исполвили неђе око подне и када смо, на отвореном, 
затекли права брда од таласа, иако практично, ветра једва да је и 
било. Ти таласи, последица јучерашње салауке, збиља су били 
толики да су се од оближњих бродова видели само јарболи, док 
бисмо читав брод видели једино са врха таласа. 
 Пристигавши у Маслиницу на Шолти тамо затекосмо 
нашег другара Војчета у некој као дереглији, свакако не-
морског облика, коју је он бог-те-пита како и када склепао на 
Сави и са њом, Дунавом, кроз Црно море и око Грчке, допловио 
баш ту! 

                                                
106 на-врат-на-нос – буквални (и наравно, бесмислен) превод на енглески 
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 Војче нам је причао како је на Шолти изгледала 
јучерашња салаука и пренео нам изјаве старих људи који тако 
нешто не памте. Почели смо да размишљамо, шта је са Браном и 
његовом екипом и како ли су они прошли? 
 А прошли су "к'о бос по трњу", али, на крају крајева, 
ипак добро. Ево како је то било – по њиховом причању –  када 
смо се најзад нашли у биоградској марини: 
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 Ноћ коју смо ми провели у Три порте на Корчули, они 
су провели на Ластову и одмах ујутро кренули ка Вису. 
Прошавши Комижу, запутили су се ка луци Вис са северне 
стране острва (која је сва оштра, као ајкулини зуби). Како су 
прошли некакву пунту, почело је да бива густо. Слушали су и 
нашу и талијанску прогнозу и обе су најављивале опасност. То 
се дешавало у оно време када смо ми из Хвара збрисали у 
марину на Палмижани. Склонили су се у неку као увалицу која 
их је штитила од тог ветра који је тада дувао. У току ноћи, 
међутим, ветар је малко променио правац и појачао снагу. 
Увалица их више није штитила а излазак из ње није долазио у 
обзир! Директан ветар и таласи су их "гурали" ка обали. Сидро 
није могло да издржи такву навалу, па су се некако везали 
дугачком цимом (јаким конопом) за обалу с бочне стране, како 
би "помогли" сидру. Међутим, то везивање је било за неке 
оштре камене шиљке, који су врло брзо почели да глођу циму. 
Бобић је морао да изађе на обалу и да сваког сата одсече по 
метар циме и направи нови чвор. И поред свега тога, брод се 
врло лагано али неумитно приближавао обали. Сасвим је 
претило његово разбијање о "ајкулине зубе". 
 У зору, Нена и Милица су изнеле на обалу документа и 
неке као вредније ствари, Брана је једини остао на броду, Бобић 
поред циме, а Тања је отишла преко брда у Комижу да зове у 
помоћ. Помоћ, у виду једне моћне рибарске коче, стигла је 
релативно брзо али у последњем моменту. Привезали су их 
сопственим конопима (да би им додали конопе, момак са коче је 
допливао до њих!) и, идући у "рикверц", извукли их из увалице 
и одвукли у Комижу. Напомињем да је Бранин брод имао мотор, 
али ванбродски, ТОМОС-18, који је за те ситуације сасвим 
неадекватан и недовољан. Да су имали стабилни мотор, нафташ 
– помоћ им не би била потребна. 
 Када смо се нашли са њима у биоградској марини, ова 
прича је доминирала. Наравно, с добрим разлогом. 
 Оно што се тада није причало, а у целости није ни 
касније, испричаћу ја сада. То је неки општи поглед на наш брод 
и нашу посаду. 
 Као прво, Даша, једина дама – за ту прилику прозвана 
хостеса – још пре првог испловљења тражила је пола сата да би 
она средила кабину. То смо јој са задовољством препустили. 
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Њена улога, током читаве две недеље, била је просто 
непроцењива! У сваком моменту је знала где су Ранкове 
цигарете и упаљач, где су моје сандале зване Флавије,107  где 
Миланчетове кломпе, где је нечија жута мајица, где 
навигационе карте, маказице за нокте, пешкир, наочари... 
 То можда сада не изгледа тако важно, али када је 
петоро људи на малом простору, то постаје врло важно. 
 Ранко је био у улози навигатора. Контролисао је курс, 
срачунавао удаљеност од обале, нашу просечну брзину, 
упозоравао на плићаке и проналазио нашу локацију на карти. Да 
смо се негде насукали (а нисмо) он би био крив. 
 Савке (у првој недељи), као машински инжењер, имао је 
улогу техничког генија. Све што је било у вези са мотором и 
његовим функционисањем, било је у његовом ресору и ту није 
било никаквих проблема. Са те стране били смо сасвим сигурни. 
 У другој недељи пута, како сам већ рекао, њега је 
заменило Миланче. Такође геније, али није технички. (Ма да 
оно мисли да јесте). У ствари, испоставило се да је Савке све 
дотерао до савршенства, тако да је и без њега све функ-
ционисало. Миланче је било задужено за бацање сидра (то смо 
видели како је било), за измишљање најразличитијих и 
најнемогућијих претпоставки, као и за њихово елегантно 
решавање, за подизање расположења код евентуално 
посусталих, и, наравно – за испијање пива. 
 Вељица је, као најлакши и најокретнији, спонтано 
постао мали од палубе. Конопи су увек били уредно сложени, 
једра спакована, бокобрани на време постављени и на време 
скинути, сидро на месту. По потреби, претварао се у малог од 
кужине, и заједно са Дашом, помагао мени у сецкању и 
припремању хране. 
 И најзад, моја улога је била капетанска. Са оно мало 
знања и искуства што сам имао (а сви остали нису имали 
никаквог!) глумио сам што сам могао боље. Брод је био 
подвозан и у добром стању (а после Савкетових интервенција – 

                                                
107 У ствари, то су некада биле дубоке, платнене патике са гуменим ђоном. 
Пошто су биле за број мање него што треба, ја сам им одсекао платно изнад 
прстију и код пете. Тако, са отвореним прстима и петом, а високим шнирањем, 
подсећале су на обућу римских легионара. Отуд: Флавије 
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савршен), па су се сви чланови екипе смењивали на тимуну 
(кормилу). Приликом пристајања у насељена места, као капетан, 
морнарима сам дозвољавао мале раскалашности у виду пива, 
(женскиња и онако није било), а као кувар, своје људство сам 
хранио квалитетно и обилато. 
 Ето, тако је то било. 
 Следеће једрење било је на броду Дулета Михајловића, 
званог Пенкало, нешто старијег пајтоса из Треће мушке. Он, 
Даша, Ранко и ја. Од Дубровника преко Лопуда до Корчуле и 
Хвара па назад, преко Мљета и Шипана. 
 Прво пристајање је било на Шипану где ме је задесио 
мој рођендан и за који сам унапред припремио нешто кинеских 
ђаконија. На Шипану се задесила и Тања Петовар па нам је и 
она била гост. Сатима сам сецкао и припремао (уз Дашину 
помоћ). Капетан Дуле се мало мргодио кад је видео да сам 
употребио апсолутно све могуће судове који су били на броду. 
Међутим, кад је клопа била готова, све ми је опростио. И не 
само то. После једрења, у Београду смо код њега у кући 
приредили кинеску вечеру, на којој је био и наш (сада покојни) 
другар Влада Митровић са супругом Нелом и, наравно, 
Дулетова госпа Сека. И дан-данас, кад сретнем Дулета, он ме 
увек пита кад ћемо да правимо кинеску клопу? 
 То једрење било је, наравно, добро, све је ишло глатко и 
онако како је планирано, па неко описивање тешко да би неког 
занимало и овде имало неког смисла. 
 Ипак, један дирљив сусрет. Једну ноћ (ваљда четврту?) 
коначили смо на већ познатом Врнику. Ујутро, припремајући се 
за полазак, приметили смо на педесетак метара од нас, усидрен 
"олд-тајмер", наравно, дрвени, и двоје прилично старих људи на 
њему, који су се веома споро кретали, углавном четвороношке! 
Обоје су имали велике сламне шешире. 
 Пошто није било ветра, креснули смо мотор и прешли у 
Лумбарду, на пијацу и на телефон. После једног сата запутили 
смо се према Мљету. Ветра и даље, такорећи, није било. 
Углавном смо ишли на мотор. На пола пута престигосмо оно 
двоје старих, који су како-тако ишли на једра. Мотора на 
њиховом броду није ни било! Коментарисали смо да је то 
стварно подвиг и за млађе људе, да се само на једра увлаче у 
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луке и марине, нарочито ако ветра нема. А прошли смо врло 
близу њих, па смо видели да су обоје баш врло стари. 
 У Помени на Мљету привезали смо се и, некако, сви се 
разишли на разне стране. Када смо се предвече окупили, Ранко 
нам је рекао да су оно двоје старих управо пристигли, да се 
упознао са њима и да их је позвао к нама на пиће, тј. чај и 
кафу... 
 И, ето њих, у малом гуменом чамцу на весла. Помогли 
смо им да се попну на наш брод, нарочито госпођи, која нам је 
рекла да има уграђену шину у нози (или тако нешто). Обоје су 
били осамдесетогодишњаци. Некада, између два рата, чувени 
балетски пар – Пиа и Пино Млакар. Он – Словенац, она – 
Немица. Од младости су пасионирани једриличари. Ово им је 
последња, опроштајна тура: Опатија – Дубровник. Идуће 
године, ако буду живи, биће сувише стари и више неће моћи на 
брод. Из Дубровника ће се авионом вратити за Љубљану, а брод 
ће преузети њихов син.108 Са собом доноси и мотор... Да, то је та 
нова генерација (као што смо и ми) која жури и која не може да 
чека. А они су стари и никуд не журе... 
 Толико пута су пре рата гостовали у Београду, у 
Народном позоришту... Нарочито воле Калемегдан и Кнез-
Михаилову улицу... Воле Дунав, Саву, Плитвице, Дурмитор, 
Охрид, а највише, наравно, Јадранску обалу, од које се сада 
опраштају... 
 
 И најзад сам крај. Последњег дана око ручка, зау-
ставили смо се у Лозици (близу Дубровника) где је Ранко тада 
имао лепу кућу. Брод смо усидрили тачно испод куће и гуменим 
бајботом прешли на обалу. Дуле никако није желео да напусти 
брод јер му се чинило да није довољно безбедно везан. Нас троје 
смо горе ручали, а ја сам пожелео да бар нешто однесем 
капетану на брод. Био је то тањир нечег чорбастог. Како сам 
стао у гумењак који је био кратко везан на немирном мору, он 
ми се некако мигољио, и ја, да не бих просуо оно из тањира, 
некако сам се нагло извио и жестоко ушинуо леђа. 

                                                
108 Оливер Млакар, познати загребачки водитељ ТВ квизова 
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 Не сећам се да ли сам успео да капетану дотурим 
намењену му храну (или се тада све просуло), али знам да сам 
следећа два дана остао лежећи само на леђима, углавном на 
патосу. Онда су ме некако убацили у аутобус за Сплит (у коме 
сам се намучио као Христ), па некако на трајект за Супетар. И 
тамо сам одлежао 2–3 дана. Када сам се мало придигао и даље 
сам осећао бол и укоченост. Зачудо, на мотору сам се добро 
осећао (у нагнутом положају). Одвезао сам се до Бранчице,109 
моје другарице из "Мокрањца", која има кућу у Постирама. 
 Код ње је на ручку био њен рођак из Опатије – Ратимир 
Ђованели – иначе једриличар, који ме је својом био-енергијом 
из два прста збиља откочио и елиминисао бол! 
 
 Било је још једно велико крстарење и то са великим 
бродом – 9 метара (или више). На броду су били капетан Лаза 
(који је служио ракију лазовачу) и његова супруга, Ранко и 
Даша, Миланче (наравно, у кломпама), Вељица, моја бивша 
девојка110 а садашња супруга Цаца111 и ја. Укрцај је био у 
Супретру, а тура до Корчуле, Ластова и Виса. Што је већи брод, 
то мање проблема има па има мање и да се пише. Једино да се 
описују природне лепоте, а то је још Жика, у једном писму са 
Кариба, установио да не треба да се ради. 
 Оно што је сигурно остало од тог једрења (и што ће 
сигурно остати у нашем речнику) то је следеће: Цаца је тога 
лета већ била са мном у Супетру. Тада десетогодишњег синчића 
Мишу је, уз помоћ бившег свекра – деда-Ђорђа –  транспор-
товала за Београд, а онда се телефоном јавила свом оцу – по 
овоме што ће рећи – већ чувеном деда-Вити: 
 – Сутра Рајко и ја идемо недељу дана на једрење. 
 – Кад си ти ишла на једрење, па да сад идеш на 
једрење? – био је његов коментар!!! 
 То нас је све оборило и дефинитивно ушло у наш реч-
ник. Нарочито Миланчетов. У том смислу, када сам  одштампао 

                                                
109 Бранка Живковић (некада: Рашковић), професор клавира, већ дуго живи у 
Енглеској 
110 Што би рекао кум-Мића 
111 Др. Славица-Цаца Лозановић, педијатар 
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прву књигу (ТАКО ЈЕ ТО БИЛО) и она стигла на читање, међу 
морнарима је уследио коментар (Миланчетов): 
 – Кад си ти писао књиге, па сад да пишеш књиге? 
 
 Ако на великом броду нема ништа занимљиво што би 
вредело записати, на малом броду има. Ваљда '88 у Супетар ми 
је дошао Зоран Јерковић.112 Опремили смо Веверицу, утоварили 
шатор и вреће за спавање, примус, неку храну, неколико кила 
парадајза и две дубокосмрзнуте пластичне флаше беванде (нова 
технологија!) и заједрили ка Шолти. Уз лак крмени ветар (било 
је још јутро, па га има) дигосмо чак и спинакер! који тек што 
сам био испробао. Клизили смо као по лоју. За мање од сата 
били смо испред Шолте, а онда је ветар одједном потпуно стао. 
На весла смо полако ушли у велики залив Нечујама. На 
степеницама једне од првих кућа учинило ми се да видим 
Лидију Пилипенко113 (која ми је својевремено била рекла да на 
Шолти има кућу). Јерковић и ја смо наизменично дозивали: 
 – Лидија! Лидија! 
 Онда се појавио неки чова који нам је довикнуо: 
 – А то ван није Лидија, то ван је моја жена! 
 О.К. одустали смо. Отишли смо на другу страну залива 
и нашли дивно место за шатор. У флашама са бевандом још 
увек су чангрљали комади леда. Произвели смо љуту парадајз 
салату у огромним количинама. Да ли смо нешто пржили или 
пекли или смо извадили нешто замотано, не сећам се, али битно 
је да се та вечера као догађај – памти. Тада сам први пут 
користио тај нови проналазак са дубоко-смрзнутим пластичним 
флашама беванде и то је била главна атракција. У некој 
потпуној дивљини – беванда са коцкицама леда! 
 Следећег дана се време нешто нарогушило. Спаковали 
смо шатор и привезали се у некој заветрини где се сви везују. 
Шврљајући кроз место, срели смо моју давнашњу студенткињу 

                                                
112 Тон-велемајстор у Радио Београду; добитник неколико међународних 
награда, међу којима и три Prix Italia 
113 Прима балерина Београдског балета; у то време (а и сада) – кореограф. Две-
три године пре тога, у Аранђеловцу, у оквиру програма Мермер и звуци 
кореографски је извела Кад су живи завидели мртвима са осморо играча 
Београдског балета. 
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Олгицу Ристић114 коју је и Јерковић познавао. Позвала нас је 
"горе" код ње. 
 То је било насеље у оснивању, чини ми се, звано 
новосадско. Углавном камп-приколице, шатори, шпорети на 
бутан-гас, бидони са водом (јер водовод још није био 
спроведен), грађевински материјал... Тако вероватно увек и 
свугде изгледа када кућа тек треба да се зида (такав је 
својевремено био и мој случај), али када је на релативно малом 
простору таквих будућих кућа 20 или 50, онда то делује као 
циганска черга. 
 Нема везе. Нама је било лепо. Тај плац се налазио на 
самом врху тог гребена па је поглед "пуцао" према Брачу. Море 
је било врло немирно и некако жућкасто-браонкасто?! У изгледу 
је била жешћа непогода. Олгица нас је угостила белим вином, 
додуше без леда, али је зато нешто била насецкала. За морнаре – 
пуна капа! Остадосмо у пријатном ћаскању цело поподне, до 
вечери. Осим слабе кишице која је пала, непогода се није 
десила, али ипак време није било за пловидбу, бар не са нашом 
Веверицом. Олгица нас је понудила са два кревета на склапање 
(муж и његов брат су били у Вршцу, па је било "вишка" 
кревета), што смо ми прихватили и наместили се за спавање 
испод неке цираде. Наравно, донели смо своје вреће из чамца. 
 Ни ноћ није рашчистила временску ситуацију. И ујутро 
и даље је било облачно и ветровито а море узбуркано. 
 Хоћемо ли или нећемо? Било је збиља густо. 
 Да покушамо, па шта буде! 
 Из наше заветрине прво изиђосмо у залив у облику 
слова V, где нам је раније био шатор. Изгледало је да ветар дува 
од улаза ка дубини залива. С тешком муком, уз неколико 
бордижања,115 изиђосмо на велико море. Већ тада смо били 
скроз мокри, јер приликом сваког окрета неки талас би нас  
запљуснуо. Обојица смо били на ивици одлуке да се вратимо. 
Ипак, хтели смо да опробамо како изгледа на отвореном. 
 Зачудо, било је знатно боље него што смо стрепели да 
ће бити. Као прво, генерални правац ветра није био као што смо 
мислили – по оси оне увале, од улаза ка дну, него под правим 

                                                
114 некадашња истакнута чланица хора Collegium musicum 
115 Кретање цик-цак, против смера ветра 
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углом! А то је потпуно друга прича. Second story. Уместо да 
бордижамо, што би у тим условима било немогуће, ми смо, уз  
доста јак бочни ветар са леве стране, не мењајући узде, ваљда за 
свега пола сата одглисирали до Супетра. Олгица нас је све 
време пратила погледом. За разлику од оног првог "једрења" са 
Давором, када сам свом снагом затежући шкоту покушавао да се 
супротставим ветру, сада сам знао да максимално отпустим 
шкоту, тако да ветар без јачег отпора проклизава поред једра. И 
ипак смо глисирали јер је ветар био изузетно јак. 
 
 Лета Господњег 1997. седим у летњем Београду, пи-
шем ова сећања и мислим на моју Веверицу. Последње, 1990. 
када сам је остављао на приколици (без точкова) иза куће, нисам 
успео да је преврнем, па је до данас остала у том положају – да 
скупља кишу и лишће. И да трули. Управо тога лета сам у 
Сплиту наручио да ми се прави алуминијумски јарбол, уместо 
дрвеног који је пропао. У септембру сам тај јарбол пребацио на 
Брач и оставио га, онако нераспакованог, на поду куће. Почев од 
1991. свашта се десило. Неколико пута је кућа обијена и 
опљачкана. Чак, борови посечени! Срећом, Давор је благо-
времено тај јарбол пребацио код себе. 
 У "Пливином" заливу, где сам везивао Веверицу, на дну 
је остао велики камен везан ужетом које је смотано испод њега. 
То је било моје corpo morto које ме је сваке године чекало. 
(јули, 1997) 
 
 Дуго сам се опирао идеји да ту кућу продам. Ипак, у 
јесен 1998. сам попустио. Нисам се толико плашио да ће ми је 
Туђманова власт отети колико сам стрепео да ће у неком 
мирнодопском свођењу рачуна, Милошевић – притиснут за 
разарања Вуковара, Дубровника и не знам све чега – хладно 
понудити хиљаду наших викендица, као накнаду. Ето та 
стрепња ме је преломила. 
 Преко е-маила сам успоставио контакт са драгом 
пријатељицом Миленом Шућур из Супетра, која је у 
међувремену почела да се бави прометом некретнина. После 
разних комбинација најзад сам њој продао кућу. Од тада смо у 
редовном контакту. Она ми често пише и о мојој кући. 
(април, 2001) 
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Тешке године на Музичкој академији 

(1977–1986) 
 
 
Читаву прву књигу па и добар део ове друге, написао сам само 
на основу мога сећања, дакле без икаквих бележака или 
дневничких записа. Изузетак су била једино Жикина писма и 
деда-Јовино писмо Толстоју, која су сачувана и пренета као 
таква у целости. За ово поглавље, међутим, имам две пуне 
фасцикле материјала – оригиналне текстове/документа, писане 
машином или руком (моје али и других), затим неке званичне 
записнике, тужбе, решења суда, као и исечке из штампе тога 
доба. Иако ми се читава серија догађаја снажно урезала у свест 
и током времена помињана и препричавана у више наврата, у 
овом поглављу ћу се углавном послужити готовим писаним 
текстовима из тога доба, а само због боље разумљивости и 
држања нити, додаћу по који коментар или фусноту (из 
данашњег угла). Кад год буде могуће држаћу се хронолошког 
реда догађаја, да би се боље схватиле њихове узрочно-
последичне везе, али, рецимо, у случају троипогодишњег 
суђења, њега ћу дати у његовом континуитету, а догађаји који 
су се десили с њиме паралелно, али не у директној вези, биће 
дати накнадно. 
 
 Јуна 1977 десио се први и прави скандал. На испитима 
из флауте, неки студенти Миодрага Азањца нису добили оче-
киване оцене. Касније, када су им те оцене саопштене (у 
ходнику), почели су да гласно негодују… Када су чланови 
коми-сије напуштали салу, озлојеђени студенти су им гласно 
доба-цивали, уз увредљива скандирања… Десило се чак и то, да 
кад су наставници – њих четворица – сели у ауто једнога од њих 
(а који је био паркиран испред кафане "Мањеж"), из парка је 
притрчала студенткиња Драгана Петровић (која је на испиту 
добила само деветку) и пљунула им на шофершајбну…116  
                                                
116 Због описаног инцидента Наставничко веће ФМУ је основало Дисциплински 
суд за студенте од пет чланова. Од стране наставника у њега смо били одређени 
проф. Дејан Деспић и ја. Чланови су били још два студента и Секретар 
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 У временима после тога, долазећи у професорску собу 
на ФМУ, све чешће сам имао прилике да на столу затекнем неке 
отворене новине, односно недељник.117  У њима су се налазили 
провокативни чланци,118 углавном на адресу ФМУ као 
институције али и појединих његових наставника, све чешће 
увредљиво интонирани. Главна теза била је да Факултетом и 
музичким естаблишментом уопште, владају медиокритети, 
људи који су сами без талента и уметничке репутације и да 
стога они гуше таленте, који су – ето – маргинализовани. Чак и 
да је у томе било неке истине, читава ствар је била изузетно 
неправедно и непоштено режирана, јер се на Академији тада 
добро радило. 
 Међу првима, а уз то и најскандалознијим текстовима, 
била је серија од четири чланка Васка Ивановића у 
"ПОЛИТИЦИ" (6–9. октобра 1978.) а под заједничким насловом 
"Суданија тужна и ружна на Факултету музичке умет-
ности", у којима је овај новинар крајње пристрасно и 
злонамерно, а уз многобројне нетачности, произвољности, 
контрадикције и полуистине, прогласио Факултет за инкви-
зиторску установу којој је главна делатност спречавање младих 
талената да се уметнички искажу и докажу. А напред описани 
инцидент и суђење поводом њега, Васко Ивановић представља 

                                                                                           
факултета - као једини професионални правник.. После дугог и мучног процеса 
једино је Драгана Петровић кажњена безусловном казном (забрана уписа 
семестара годину дана), док су остали били кажњени условним казнама или 
били ослобођени. Приликом одмеравања казне Суд је сматрао да овако груб 
насртај на Факултет мора бити примерено кажњен, а да би блажа или условна 
казна омогућила или чак стимулисала нове изгреде 
117 Ради се о гласилима као што су: ПОЛИТИКА, НИН, ДУГА, ХАЛО, 
ИНТЕРВЈУ… 
118 Колико се сећам, прво је Ксенија Зечевић имала серију чланака (музичких 
критика), затим Енрико Јосиф и Миодраг Азањац, али и професионални 
новинари, као например Васко Ивановић, Владимир Стефановић, Петар Игња. 
Као илустрацију, навешћу засад само неколико узнемирујућих наслова чланака, 
а о некима од њих биће касније и више речи:: БАХ НА КОНГРЕСУ, НЕКИ НЕ 
РАЗЛИКУЈУ КЛАВИР ОД ПИСАЋЕ МАШИНЕ, СУДАНИЈА ТУЖНА И 
РУЖНА НА ФАКУЛТЕТУ МУЗИЧКИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ, 
НАРУШЕН МОРАЛНИ КОДЕКС ФАКУЛТЕТА, ДАРОВИТЕ НЕ ВОЛЕ ЗАР 
НЕ?, ПРЕВИЂАЊА НАШИХ МУЗИЧКИХ КЉУЧАРА, КРИВОТВОРЕЊЕ 
ЗАКОНА И СТАТУТА, МЕТЛА-ЈЕЗИК, КРАЈ ДВА "СЛУЧАЈА"?, ЕНРИКО 
ЈОСИФ ЗАТРАЖИО ПРЕМЕШТАЈ ИЗ КАТЕДРЕ, итд, итд. 
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као прогон несрећне и недужне жртве (Драгана Петровић) од 
стране крвожедних тужилаца (професора ФМУ). 
 Факултет (Деканат) је на овај напад одговорио ("Коме 
суди 'Суданија'?"), с тим да је објављени текст одговора знатно 
скраћен, а после Ивановићевог “Одговора на одговор”, 
Факултет је чак остао ускраћен за могућност даље одбране! С 
обзиром да је његова била последња, као и на четвородневну 
"паљбу" с почетка, без обзира на убедљив одговор ФМУ, у 
јавности је сигурно остао мучан утисак и сумња да ту има нечег. 
 Убрзо су уследили нови написи (напади), интервјуи,119  
али и "аналитички" чланци професионалних новинара. Тако, 
рецимо, Вук Драшковић на две пуне странице у ДУГИ, после 
скоро три године (21.4.1981), под насловом "Даровите не воле, 
зар не?"120  између осталог пише и о Драгани Петровић:  
"... Драгана Петровић, последипломац на ФМУ, предаје флауту 
у Музичкој школи 'Петар Коњовић'. Означена је као 'неподобна' 
још 1978; чак јој је годину дана било забрањено и да студира..." 
 Почев од наслова, па кроз читав текст чланка (на који 
ћу се још вратити) провејава теза да ФМУ прогони младе и 
талентоване и то само зато што су млади и што су талентовани! 
Да је било тако, било би збиља монструозно! Али у чланку не 
само да се не помиње изгред који је Д. Петровић учинила, него 
нема ни наговештаја у том смислу! Није могуће да новинар који 
"истражује истину" није питао студента, зашто му је било 
"забрањено да студира годину дана"?! А ако је питао, свакако је 
добио одговор који му се није уклопио у основну тезу чланка, па 
га је једноставно прећутао! На част му! 
 На овом месту треба рећи да је у то доба Енрико Јосиф 
био музички критичар тада угледне ПОЛИТИКЕ, а његова 
штићеница Ксенија Зечевић, имала пуну страницу у ДУГИ или 
НИН-у. Они су могли да утичу на јавно мњење, промовишући 
вредности према својим нахођењима и склоностима, што су и 
чинили. (Рецимо Енрико је умео врло штедро да хвали 
                                                
119 Интервјуи-разговори вођени су са троје горепоменутих а поред њих, такође и 
са Ингеборг Бугариновић и Драганом Петровић; професионални новинари, 
потписници ових интервјуа, били су: Драган Гајер, Дејан Лучић, Вук 
Драшковић… 
120 Очигледна алузија на наслов филма из тога доба – Коње убијају, зар не? 
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пијанисте, певаче, инструменталисте и диригенте, али зато би за 
композиторе направио врло чудну селекцију). Паралелно с тим, 
његовом истомишљенику Миодрагу Азањцу државна ПГП 
издала је Уметност флауте, комплет од 10 плоча – број који нису 
достигли ни тада а ни касније, ни Стеван Мокрањац, ни Јосип 
Славенски, ни Љубица Марић, – нико! Самом Енрику Јосифу 
биле су издате две или три плоче (о томе ће касније бити речи). 
Па, о ком и каквом естаблишменту је онда реч и ко је ту 
маргинализован? Не кажем да те плоче није требало издавати. 
Требало је, али немојте онда да кукате да вас неко гура у 
запећак! Коју год да су почаст и хвалу добили, а добили су их 
ваљда више него ико, све је било мало, јер је њихова 
самољубивост и славољубивост била незајажљива. Метафо-
рично речено, можда би их задовољило да је неко још тада у 
гранитне стене на Авали уклесао и огромним златним словима 
исписао њихова имена, с тим да се ту нико други никад и не 
приближи.   
 
 И ту сад почиње моја прича, тј. како је почео мој сукоб 
са Енриком.  
 Фебруар 1979. Био сам у СКЦ-у на – по мом мишљењу 
– изразито успелом концерту југословенске савремене музике. У 
Политици од 28.2.1979. појављује се Енриков чланак о том 
концерту, који доносим у целини:  
 

МОДЕРНА УСМЕРЕЊА 
Концерт Владимира Крпана – клавир, 

Љупча Самарџиског – контрабас и Загребачког квартета 
 
 Две установе, Радио Београд Трећи програм и Студент-
ски културни центар – музички програм, које истрајно, осми-
шљено, далековидо – свака према својим могућностима, посебно 
или удружено, подстичу извођење дела домаћег и светског 
стваралаштва музичке модерне. 
 Последњи концерт музичке модерне у заједничкој 
организацији, повод је да се осврнемо на нека извођачка 
остварења и дела уназад и сад. Циклус посвећен новим бечким 
класичарима на којем је изведен готово целокупан клавирски 
опус Шенберга, као и низ Вебернових солистичких дела, по 
своме значају заслужује да буде забележен. Издвајамо на првом 
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месту Наду Колунyију, клавир, која је извођењем сложених 
Шенбергових клавирских дела, извођачком озбиљношћу, 
темељитошћу и сугестивношћу, заслужила пуно признање; 
Милоша Петровића, који је Варијације за клавир и Опус 
постхумни Веберна дао кристално чисто; Марију Јокановић, 
виолина, и Велиславу Палачорову, клавир, које су својим 
музичким виталитетом прожели објективну суптилност 
Вебернова Четири комада за виолину и клавир оп. 7. 
 Од домаћих дела, писаних језиком музичке модерне, 
Контрадикције за чело и клавир Миодрага Лазарова и Меланж 
за удараљке и клавир Владимира Тошића, изведена у оквиру 
смотре Уметничког стваралаштва младих Југославије,121 – 
одликовала су се ретком чистотом исказа и уносила лепоту у 
своје садржаје (тако проређена појава у данашњем музичком 
тренутку!) 
 Композиције приказане на последњој вечери музичке 
модерне одликовале су се умереношћу израза и комуника-
тивним односом: стваралац - извођач - слушалац. Рефрен IV 
Војина Комадине за соло клавир, Аморфије Томе Прошева за 
соло клавир, Solo in quartetto за клавир и гудачки квартет Игора 
Куљарића, били су у знаку стваралачког доприноса пијанисте 
Владимира Крпана који је у свако од ова три наведена дела унео 
свој импровизациони удео. Снажна пијанистичка личност, врсном 
интерпретацијом и својим индивидуалним доприносом ставио 
нас је пред недоумицу да ли овакав изразити креативни удео, 
чији корени произилазе из традиционалног поимања велике 
баштине прошлости разједињује, или амалгамише ове 
композиције у нове стилске спојеве. Слична недоумица са делом 
Марка Ружђака Класични врт за гудачки квартет, изграђеним из 
две структуре које се излажу у смиреној, допадљивој, 
милозвучној лирици, где је удео импровизационих епизодних 
сола, мелодијским захватима који исувише очито подсећају на 
већ познато, одударао је од основног штимунга ауторове 
замисли. 
 Други гудачки квартет младог Стевана Дивјаковића 
указује да се он сналажљиво остварује кроз савремене токове 
музичког мишљења, умереним композиционим средствима. 
Степенасто наслојени одсеци, садржајног напона, засвођују 
целину Квартета. Ритмичка токовитост финалног одсека, можда 

                                                
121 Ова смотра као и концерт описан у претходном пасусу одиграли су се годину 
дана пре тога а ради се о дневном листу! 
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астилска у односу на језичку усмереност целине, убедљива је у 
односу на завршни карактер облика. 
 У Стрипу за соло контрабас, Срђан Хофман огледао се 
у гротескном изразу. Вешто, непретенциозно. Солидност и 
темељитост с којима он приступа остварењу својих замисли као 
да су, парадоксално, Стрипу одузели већу опуштену спонта-ност 
и неусиљеност. Извођачи: Владимир Крпан, клавир – врстан, 
Љупчо Самарџиски, контрабас – одличан, Загребачки квартет – 
солидан. 
 Узмах у трагању за недохватним новим путевима, 
изграђивањем музичког дела поступним или потпуним 
рашчињењем (декомпозицијом) традиционалне мелодије, 
хармоније, ритма у њихове елементарне честице, спајањем и 
уређивањем у нове редове, серије, групе, поља, оставио је на 
узлетишту свог моћног полетања у неповратно, и дубоко 
скривене трагове чежње повратка. Као да су се ове скривене 
чежње, на згаришту распламсаног узлета, најавиле. Ако смо у 
делима Лазарова и Тошића одслушали и лепоту садржаја – а 
при том нису изневерени битни идентитети самих аутора – онда, 
овога пута, чини нам се, поједини аутори су исувише жртвовали 
од свог идентитета у име разбијања херметичке бране која се у 
једном тренутку авангардног заноса непробојно поставила 
између ствараоца, извођача и слушаоца.122   
 Имајмо храбрости да смело сагледамо наше музичко 
доба. Над великом облашћу европске музичке уметности данас 
лебди зебња оног питања које у својој свовременој архајској 
слутњи древна мудрост исказује овако: 
 ... Ко је исправан међу овима, с којима расправљамо, а 
ко лажан? Јесам ли лажан ја или онај који, јер је лажан, хоће да 
ми оспори? 
 Како то да његова лажност није очевидна? 
 Уверени смо да наше витално тле носи неуморну снагу 
постања која мора и може да преброди, не бежећи, ову зебњу, да 
наткрили ову слутњу, да надвиси недоумицу. 
 Концерт који отвара изнова плодна питања музичко-
естетске природе, али једно ниуколико не доводи у сумњу – 
неопходност настављања, по могућству још интензивнијег, 
концерата и оваквих искључиво модерних усмерења.  
(СКЦ 15.2.79)      
      Енрико Јосиф 

                                                
122 Управо овај, додатни пасус, после она два с почетка, побудио ме је да 
реагујем. 
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 Енрико Јосиф је – одувек сам сматрао, а то сматрам и 
данас – сасвим јединствена и изразита личност, бујног 
темперамента и талента, оштре интелигенције, веома широког 
образовања и сасвим несвакидашњег говорничког дара који 
плени … да даље не набрајам. Од кад га знам (1957.) он се увек 
залагао, бар вербално, за висока морална начела. Као такав, био 
је један од људи са највећим кредибилитетом у граду (некад). 
Сви ови његови квалитети, међутим, здружени заједно, 
изнедрили су и ту његову особину (раније поменуту) која је у 
стању да све преокрене у своју супротност! То је та његова 
бескрајна сујета и неупоредиво самољубље, који га у 
сопственим очима уздижу до божанске непогрешивости и 
недодирљивости. И, видећемо, пред њима и зарад њих падају 
сва узвишена морална начела а његово говорништво (или 
списатељство) – врло често да би доказало недоказиво – 
претвара се у вербалну папазјанију која значи све мање или 
ништа. Управо знајући све то, цитираним чланком био сам 
револтиран из сасвим начелних побуда, те сам одлучио да 
реагујем. После два дана, поводом тога чланка, на седници 
Катедре, прочитао сам следећи текст: 
 
 Ово што ћу сада рећи односи се на нашег колегу Енрика 
Јосифа, а поводом његовог чланка у ПОЛИТИЦИ од прекјуче 
(28.2.1979) под насловом "Модерна усмерења". Узбуђен сам и 
реагујем емотивно. Баш зато – и аутентично. Бојим се да би 
одлагање ове моје речи извршило извесну рационализацију и да 
– до овакве моје речи уопште не би ни дошло, или да би она 
после извесног времена постала академска. Уверен сам да је 
свима, а нарочито колеги Енрику Јосифу, више стало да чују 
овакву – аутентичну – него академску. 
 Свим колегама овде присутним позната је изузетна 
елоквенција и његова способност језичког модулирања, као и 
наглашена субјективност за коју се одувек искрено залагао (и 
залаже се), а која његовим усменим и писменим исказима даје 
општи тон и завршни печат. 
 Његов прекјучерашњи чланак, почев од поднаслова 
(радило се је о концерту композиција, а не извођача – како пише 
у поднаслову), па преко уводног пасуса и, можда заслуженог – 
али с обзиром да се ради о дневном листу – апсурдног и 
апсурдно детаљног "потсећања" на прошлогодишње концерте, 
па до веома суптилних, концизних и ефектних комплимената 
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Миодрагу Лазарову и Владимиру Тошићу, који комплименти – 
намерно пласирани пре и после текста о самом концерту због 
кога је чланак и писан(!) – дакле, понављам: који комплименти су, 
уз виртуозне двосмислености и бирање кривог угла посматрања 
при оцени дела са тог концерта (узгред, сматрам: изузетно 
успелог концерта наше савремене музике) – скоро сасвим 
обезвредили дела са концерта, а чланак претворили у памфлет. 
Наравно, по његовом обичају, колега Енрико Јосиф говорећи 
појединачно или групно о делима која обезвређује, увек 
(маргинално) убаци по неку "безазлено-добронамерну" реч, која, 
наравно, не спасава ствар, али ту је, ради покрића – "да се 
Власи не сете". Посебно истичем Енриков цитат у чланку о 
..."исправном и лажном"... којим је он, Енрико Јосиф, превазишао 
и самог себе. 
 На крају, пред овим скупом, молим колегу Енрика 
Јосифа да мене, у име нашег дугогодишњег пријатељства и 
сарадње, поштеди своје добронамерности и да, о мени и мојим 
делима, убудуће (бар) не напише ни једну реч. Жеља ми је, у 
ствари, да он не пише о концертима на којима се изводи неко 
моје дело, а ако се то ипак догоди, тј. мора да се догоди, да ме у 
том случају не помене. Знам да ја не могу да се мешам у 
редакцијске ствари па то нећу ни покушати да тражим од 
ПОЛИТИКЕ, али мислим да овако нешто могу да тражим од 
нашег колеге Енрика Јосифа – као човек од човека. 
 
У Београду, 2. марта 1979  Рајко Максимовић 
 
 Нисам дуго чекао на одговор. Уприличена је седница 
Катедре (вероватно баш тим поводом) кроз неколико дана.  Ево 
његовог интегралног текста (без поправљања интерпункције и 
других грешака): 
 
 Задуго уочавам ту злохуду разорну нит Рајко 
Максимовићу у теби. Неименовану – јер јој не знам име – чији су 
корени тајно скривени и дубоко располућујући у теби. Ту 
неименовану разорну нит тако неприпадну човеку који се пашти 
као и сви ми за тонску реч. Неименовану, јер јој не знам име, јер 
не желим да јој знам име али желим да она ишчезне Рајко 
Максимовићу због Рајка Максимовића, њега ради, човека ради у 
њему који се већ задуго злохудо постепено све погубније 
рашчовечује у њему. 
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 Рајко нити је први и на жалост неће бити ни последњи 
пут да ти у твојој да ли наивности, да ли ненамерности или 
разривености, или злонамерности, или злобивости, или од свега 
тога помало, или помного а да тога ниси ни свестан – иако 
крајње уредно рационалан – па ипак тога свестан, гоњен ваљда 
захуктало нагонски самим собом безосећајно повређујеш оно 
најдубље у човеку. Од мене набројан списак имена по којима си 
се безосећајно осипао добити нећеш. Најбоље би било да сам 
смогнеш снаге па да се сам прво уочиш, сам прво суочиш, сам 
право уочиш, сам набројиш, сам проосетиш, сам се запамтиш. 

 Тужно несрећно је Рајко за тебе, за слику твоје слике да 
чак у записаном афекту можеш да поверујеш у оно што уписано 
желиш да верујеш, што необуздано усмено верујеш и казујеш, па 
још јавно,123 – на јавном катедарском месту. Исказујеш како сам 
ја у писању мог приказа "да се Власи не сете" – како то зазвучи, 
како то зазначи тамним најдубљим дном, приграбио по обичају 
"безазлену, добронамерну реч" за прикривање оног што 
очевидно иза тог плашта стоји: да се обезвреде вредности; да би 
онда извукао разорни закључак за себе самог о мојој "виртуозној 
двосмислености", о мом потурању и протурању "да се Власи не 
сете" моје злонамерности, моје злобивости. Рајко, Рајко шта ти 
би. Зар те нико није могао да саветује. Твоја савест да се уздигне 
изнад твог афекта. 

 Ова кућа зна да сам у најтежим искушењима за њу и за 
све нас, и то не једанпут, гласно, јасно, усправно изговарао не-
двосмислено НЕ и неслагање са једногласним одлукама већа, 
када сам био уверен и сматрао да у име човечности, у име 
братољубља (а не у име самољубља), у име праштања морам – 
и по цену испаштања, као што и јесам испаштао – да подигнем 
свој усамљени глас. 

 Зар ти то није пало на ум када си се изгубио у нагонском 
безумљу одликујући ме ордењима двосмисла, ордењима за 
потурање и подметање "да се Власи не сете"... 

 У мени, да се именујем Рајко Максимовићу, Енрику 
Јосифу имаш човека који се бори за целог човека у овом 
времену нечовештва које хара непоштедно нашу запаљену 
планету, нечовештва каквог није било од када је човека; и 
срећом у томе нисам сам и сви ми нисмо сами. 
                                                
123 Зар  ми је грех и то што сам јавно рекао? Зар би не-јавно (тајно), иза леђа 
било боље? 
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 Човека који се бори за храброг човека у овој нашој 
дивној борачкој земљи, у борби против нечовештва; и у томе 
нисам сам и сви ми нисмо сами. 
 Човека који се бори за правог, аутентичног, напредног 
човека. 
 Човека који саосећа за ближње своје и када су презрени 
од свих. 
 У кратком временском распону уназад, наброј сам 
колико је било тих презрених са којима сам саосећао, за које сам 
говорио недвосмислену реч, за које сам се часно и отворено 
борио да им ублажим бол, да се не осете самима, напуштенима, 
изгубљеним.  
 Сам сам у тим тренутцима гласно стајао наспрам 
несамима у име живе речи: 
 не гази згажене 
 помози згаженима. 
 И сада си ти Рајко нашао да ми у моју писану јавну реч, 
ту највећу одговорност друштвену, подметнеш "двосмисленост, 
безазлену добронамерну реч" – ради покрића, "да се Власи не 
сете", са "молим   колегу Енрика Јосифа да мене, у име нашег 
дугогодишњег пријатељства и сарадње, поштеди своје добро-
намерности и да, о мени мојим делима, убудуће (бар) не напише 
ни једну реч". 

 Једном светлом приликом нашег пријатељског прожи-
мања у полажењу из школе после међукатедарског састанка 
одао си ми признање за смелост, усправност, снагу да кажем 
своје усамљено НЕ – када у нешто верујем; снагу за коју си рекао 
да ти ту снагу немаш и да се дивиш тој мојој снази; а сада си 
смогао снагу да чак у записаном афекту чистоту мојег хлеба 
искрености и добронамерности претвориш у отпад. 
 Како да те је баш сада изневерила моћ повезивања, да 
уочиш оно што се само чак по себи повезује: да ја не двомислим, 
не дволажем, не дволичим, не двомажем него искрено, добро-
намерно, кажем и пишем јавну реч. Можеш се неслагати самном 
али јавно да ме жигошеш клеветама нека ти служи незаборавно 
на част. 

 И тако Рајко, све то одједном пада у заборав у име неког 
аутентичног афекта, па још записаног афекта, па још ишчитаног, 
мисијски на нашој катедри, па још у журби јер си морао да журиш 
да одеш после прочитаног. 
 Опет си Рајко наставио да исипаш из твоје разорне 
злохуде нити таму јачу од тебе у теби сада на новом, свежем, 
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добро провереном примерку за набеђивање, примерку који уме 
да прашта. 
 У дивним стварима човечности, у несебичном страдању 
за човека, у распињању за човека свакоме сам брат, брат брату, 
па и теби. 
 Освести се Рајко 
 Надвладај себе Рајко 
 Преобрази се Рајко 
 веома си близу томе. 
 То је моја искрена жеља која, ето, ваљда није опет 
плашт иза којег се крије лаж, "да се Власи не сете", како то 
зазвучи, зазначи, злохудо најтамнијим апартхејдним дном. 
 Је ли могуће? да се ниси можда преплашио близине 
извођења твог дела, па да случајно мени падне у део да те по 
свом обичају "безазленом добронамерношћу" не обезвредим. 
 Како не умеш да примениш народно казивање на 
правом месту у прави час а калиш се на народној, дивној речи и 
стављаш дивну народну реч у тонску реч. 
 Ово је моја искрена порука Теби пред катедром.  
 
     Енрико Јосиф 
 
 Надам се да је читалац запазио да Енрико ничим није 
оповргао моје тврдње него се са божанског пиједестала, уз 
тираде и химне самоме себи, устремио на саму помисао да неко 
посумња у нешто његово, па је самим тим мој чин прогласио за 
светогрђе. 
 После овога прекинули смо сваку комуникацију, осим 
ону – званичну – на Катедри. 
 
 Иако хронолошки нешто каснији – као илустрација како 
се Енрико држи када су он и његово дело у питању а критичар 
неко други – нека послужи следећи пример, када су "Књижевне 
новине", после завршеног БЕМУС-а 1981., почетком новембра 
објавиле збирни приказ целог фестивала из пера Ане Котевске. 
Један пасус у том тексту тицао се Енриковог дела Слободишта 
изведеног на затварању БЕМУС-а: 
 
 За разлику од отварања, када површна интерпретација 
није могла да доведе у питање дубине дела Љубице Марић, на 
затварању Бемуса, једно друго домаће дело – кантата 
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Слободиште Енрика Јосифа, доводила је у питање сврси-
сходност напора огромног извођачког апарата у којем су главну 
улогу имали Београдска филхармонија, Хор "Бранко 
Крсмановић" и Оскар Данон. Ова једночасовна монтажа низа 
различитих стилских сегмената, и поред неколико чистих 
тренутака што подсећају на најбоља Јосифова дела, звучала је 
неискрено, изнутра немотивисано, и укључила се у породицу 
пригодних и само по тематици, трајању и извођачком апарату 
монументалних кантата што се заборављају после једног 
извођења.... 
 Већ у следећем броју, у Писмима уредништву, Енрико 
је жестоко узвратио: 
 

Повреда осећања и побуда 
Енрико Јосиф 

 Поштовани другови, 
Сви они "ратом ометени ђаци" који су после рата у ослобођеној 
земљи наставили (...) никада не прелазе ћутке преко морално-
етичке сумње када је у питању одавање поште нашим палим за 
Слободу. Њима припадам и ја. Не прелазим ћутњом преко подо-
зриве морално-етичке сумње у моју искреност, унутарњу дубоку 
мотивисаност када одајем пошту погинулим за Слободу кроз 
стваралачку тонску родољубиву реч. 
 У вашем цењеном листу од 5. новембра 81. број 635, у 
напису под насловом "Успешна институција", Ана Котевска, 
осврнувши се и на мој херојски спев Слободишта, рекла је "(...) 
да је звучала неискрено, изнутра немотивисано и укључила се у 
породицу пригодних и само по тематици, трајању и извођачком 
апарату монументалних кантата што се заборављају после 
једног извођења". 
 За мене ово изискује стамени одговор: 
 Ана Котевска врло добро зна да Енрико Јосиф никада не 
може било чему да приђе неискрено, изнутра немотивисано, 
пригодно 
 Зар има на овом слободарском тлу Београда, мом 
родном граду и на овом слободарском тлу наше земље иједног 
поштеног човека, ствараоца, који би могао тако сакралном чину – 
одавањем поште, последњем поздраву нашим палим за Слободу 
кроз тонску, родољубиву реч – да приступи неискрено, изнутра 
немотивисано, пригодно. 
 Енрико Јосиф на оваквом свечаном чину никада не може 
ни уметничким тонским исказом да затаји. 
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 Из разлога више него добро познатих, музичкој и широј 
јавности, Ана Котевска је себи дозволила да ми припише 
морално-етичку неподобност управо за овај мени и свима нама 
преживелим жртвама рата најсакралнији чин давања свог 
најискренијег, најдубљег, зар има сумње чиме изнутра мотиви-
саног прилога (у мом случају кроз херојски спев Слободишта) 
нашим борцима и страдалницима за Слободу. 
 То са музичком критиком више нема никакве везе. Зна 
се куда то води и на шта се циља. Је ли то планирани анекс на 
већ постојећу срамну политичку денунцијацију124 која се 
догодила на Факултету музичке уметности, а која је јавности већ 
позната? 
 Ана Котевска је овим прекорачењем трајно повредила 
своје критичарско перо и свесно најдубље повредила моја 
најчистија осећања и побуде. 

 У знак дубоког немирења, достојанства и протеста 
против ове врсте кукавичког неслободарског, разривачког 
поступка, а под привидним заштитничким плаштом имунитета 
критичара, добровољно се искључујем из чланства Удружења 
композитора Србије, не раскидајући људске односе ни са једним 
чланом Удружења, али одлучно раскидајући са болесним 
стањем које већ низ година подгрева, вешто, заразно, привидно-
невидно, немоћна беспомоћна кланска мала шачица 
нестваралаца окупљених и делотворних у Удружењу 
композитора Србије. 
 Ово сам доживео као да ми је поново стављена жута 
трака, а моје дело жигосано кукастим крстом. 

                                                
124 Овде се мисли на случај када су два студента ФМУ дала писмену (и 
потписану) изјаву ООСК ФМУ како су чули Енрика Јосифа да је на ходнику 
некоме рекао како "у нашој Партији има приватних фашиста". Касније се у 
неком партијском записнику то претворило у "… да нашом Партијом владају 
приватни фашисти". Настала је права рашомонијада. Дигла се велика прашина, 
држани су партијски састанци, обавештен је и УК СК, расправљало се чак и на 
Факултетском већу. Енрико је грмео као Зевс, други су му одговарали, ситуација 
је била крајње мучна, а на крају су сви остали при својим ставовима. Гледано са 
ове дистанце и познајући Енрика, мислим да је он тако нешто могао да каже и 
ако је рекао, био је у праву, тј. не само да је у тој Партији било приватних 
фашиста, него су они били и на челним позицијама. Наравно, у то време то је 
било крајње опасно и природно је што се Енрико од тога бранио. Такође, могу 
да додам да је читав поступак вођен типично комунистички, закулисно, без 
могућности окривљеног, тј набеђеног (Енрика) да се брани. Иначе, иако немам 
разлога да сумњам у веродостојност изјаве она два момка, морам да кажем да је 
мени, сам тај њихов поступак као такав – гадан.. 
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 Бићу захвалан редакцији "Књижевних новина" ако овај 
мој протест у целини објави. 

 У истом броју нашао се и одговор Ане Котевске – 
"Подозрива морално-етичка сумња", који дајем у целини: 
 Једну реченицу125 у мом осврту на Бемус, Енрико Јосиф 
коментарише на две куцане стране. Ја кажем да његова кантата 
није достигла степен остварености да би звучала искрено, а он 
каже да не може да пређе преко "...подозриве морално-етичке 
сумње" у његову искрену намеру, дакле поистовећује подстицај и 
дело. Добро, погрешно ме је прочиитао, али се не зауставља на 
томе. У свом патетичном гневу тврди да "...на оваквом свечаном 
чину никада не може ни уметнички да затаји". Не могу да му 
верујем на реч, само "на дело". Тако, овај композитор, познат по 
томе што ставља знак једнакости између етике и поетике, што се 
стално залаже за слободу, истину и правду, сада, када је његово 
дело у питању, оспорава право и слободу једном критичару да 
(искрено) каже шта чује и шта мисли. И не само то. Критичара (па 
и објављивање његове реченице) – доводи у везу са 
антисемитизмом и фашизмом. У тој тачки престаје свака моја 
могућност за дијалог са Енриком Јосифом. 
 То заиста више нема везе са музиком. Слободишта јесу 
и даље за мене једна од неуспелих, пригодних кантата, иако 
"време" може да покаже супротно. Међутим, својим реаговањем 
на моју реченицу, Јосиф се придружио оном (срећом) све мањем 
броју аутора који сâм свој чин обраћања револуционарној 
тематици сматрају уметничким чином, неприкосновеним и 
критици неподложним. А ту "време" може само да одмогне. 
 Напомене о постојању везе између мог запажања и две 
институције (ФМУ и УКС) одбијам, а Јосифове дугове према овим 
институцијама не признајем. Остајем музички критичар. 

 Пола године касније (априла 1982) у интервјуу листу 
ХАЛО, који је потписао Дејан Лучић, Енрико, у својој омиљеној 
пози библијског проповедника, јавно се залаже за храброст и 
критичност, још увек не видећи брвно у оку своме, и подразу-
мевајући да то што говори, на њега се не односи: 
 ...С једне стране је отворена смелост да се јавно кажу и 
нужно отклоне неке окореле појаве, деценијама прећуткиване, 
које обезвређују развој и усмереност нашег музичког 
стваралаштва и извођаштва, а с друге стране је намера да се 
                                                
125 Мисли се на другу реченицу пасуса који је напред већ цитиран 
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осујети смелост отворености на начин директног дискреди-
товања личности... 
 ...Уместо да је то борба мишљења која доводи до 
напретка, они који се осећају разоткривеним претварају све у 
лични каиновски обрачун, обрушавајући се на виновнике 
отворености и смелости који се усуђују да кажу шта није добро. 
Такве проглашавају за друштвено зло које треба свим 
средствима сузбити и одузети им критичку реч... 
 
 Имам један чланак из ДУГЕ (нажалост, без датума), под 
насловом ОЦЕНА ЗА НАДАХНУЋЕ и наднасловом Реч-две о 
онима пред којима су "музичка врата затворена", који је 
потписала Марина Николић, а где је саговорник био Енрико 
Јосиф. Чланак се односи на "групу младих композитора и 
извођача окупљених око Музичке редакције Студентског 
културног центра (Миодраг Лазаров, Миша Савић, Милош 
Раичковић, Милош Петровић, Милимир Драшковић и Владимир 
Тошић)". У трећем пасусу стоји: 

 Међутим, мали је број оних слушалаца којима су њихова 
дела била (барем до сада) доступна, из простог разлога што се 
могу чути само, понекад, на Трећем програму Радио-Београда, ту 
и тамо на ТВ и у већ поменутом СКЦ-у. Сва остала "музичка 
врата" у Београду су им затворена, као и већини младих 
композитора, јер иза њих чувају стражу њихове старије колеге-
композитори који будно мотре да не промакне нешто ново, 
односно нешто што им није по укусу.126 

                                                
126 Ово завређује коментар, јер је истина управо супротна. Горепоменута група 
(осим Милоша Петровића, сви су потекли из класе Василија Мокрањца), иако 
нико од њих више није био студент, узурпирала је право да годинама води 
музички програм СКЦ-а и то тако да су ту дивну салу (после "Коларца" 
најрепрезентативнију у граду) једноставно схватили као своју приватну трибину 
(иако су се за тај програм издвајала друштвена средства). На њен подијум су 
имали приступа само студенти Енрика Јосифа и Миодрага Азањца, као и 
музичари блиски томе клану. За обичне студенте, као и за било шта што њима 
није било по вољи, ту није било места. Што се тиче њихове презентације на 
Трећем програму радија и "ту и тамо на ТВ", мислим да је она била чак 
преобимна с обзиром на квантитет и, нарочито, квалитет њихових композиција, 
у поређењу са презентацијом осталих наших композитора. Међутим, тај клан 
њихових заштитника (Енрико-Азањац) био је медијски изузетно јак, тако да су 
њихови резултати вишеструко надувани у штампи, као што ће показати ово 
поглавље. Посебно је питање, што се кукавички каже да "чувају стражу њихове 
старије колеге" а не каже се које су то колеге и како чувају стражу? 
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 О томе ће Енрико пред крај истог чланка дати свој 
коментар: 
 "Највећи напор који би сваки уметник морао да усмери 
против себе, ради себе и средине, јесте да надвлада своју 
сујету.127 Ако та борба у њему изостане онда не изостају ницања 
секташтва, кланаштва у безброј малих и великих штетних појава. 
А најцрњи плод те уклете сујете јесте безимена интрига која опу-
стоши све што је цвет и семе, а развија коров искривљене слике 
вредности." 
 А нешто раније у чланку, на питање "да ли је уопште 
могуће оценама вредновати музику", Енрико Јосиф каже: 
 "У својој суштинској бити уметност није наука и не 
подлеже омеђеним спознајама. Самоусијана субјективност јој 
обезбеђује уметничку померљиву објективност.128"  
 
 Враћам се на време почетка нашег сукоба. Догодио се 
збиља нечувени случај: У КЊИЖЕВНИМ НОВИНАМА бр. 583 
од 26. маја 1979, музички критичар Ксенија Зечевић, под 
насловом Светлости инструмената, између осталог, даје 
приказ концерта српских композитора, који је одржан 21. маја, у 
ДК "Студентски град". Она ту пише: 

 "Слушали смо Две песме Вере Миланковић... Мучнину 
Иване Стефановић... Уз велики број извођача, међу којима су 
биле изванредне Александра Ивановић са својим бујним и несва-
кидашње, готово зачуђујуће лепим и достојанственим приступом 
обликовању свог мецосопрана, и Ирина Арсикин, певачица 
топлог и дубоко осећајног гласа... Било би добро кад би овакво 
представљање најновијих музичких дела била устаљена 
пракса..." 
 Невоља је у томе што тај концерт уопште није одржан, 
већ је одложен за 12. јун!!! Ивана Тришић, такође музички 
критичар, обратила се поводом тога писмом ПОЛИТИЦИ, у 
коме је случај обелоданила. ПОЛИТИКА 9.6.1979 објављује 
нотицу под насловом Невиђено, нечувено, са, отприлике, 
горњим текстом. Стварно невиђен бламаж. Уосталом, како за 
кога. Неколико дана по објављивању текста у ПОЛИТИЦИ 
имали смо седницу Наставничког већа. Претпоставио сам да 
Ксенија Зечевић (тада асистент) или на њу неће доћи или да ће 
                                                
127 То, наравно, важи за свакога али не и за њега самог! 
128 Шта ли значи та последња реченица? 
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доћи раније и "сакрити се" у неки ћошак. Моја процена је била 
сасвим погрешна. Пола сата после почетка седнице, Ксенија је 
ушла, сви су се окренули к вратима и видели је како 
самозадовољно светлуца очима као да је управо проглашена за 
мис Југославије! Честитам! 

 Следеће године, током гласања о њеном реизбору, 12 
чланова Већа (међу којима и ја) били су "уздржани". Реизбор 
није прошао. Онда је уследила права хајка на Факултет. 
 Најпре у ПОЛИТИЦИ од 11.12.1980 објављено је писмо 
седморо наставника ФМУ под оптужујућим насловом, које 
дајем у целини: 

Нарушен морални кодекс Факултета 
 

 Након два састанка Збора наставника и два састанка 
Савета Факултета музичке уметности у Београду, Ксенија 
Зечевић није реизабрана у звање асистента за предмет Свирање 
партитура, за који је једино она конкурисала. 
 На поменутим састанцима већина радних људи Факул-
тета, као и Деканат (44 "за", 12 уздржаних, 56 присутних од 100 
чланова Збора наставника, а 51 потребан за доношење одлуке), 
улагали су огроман труд да се не догоди оно што се није смело 
догодити а ипак се догодило: Ксенија Зечевић није реизабрана. 
 Упркос највишим стручним и друштвеним вредностима 
којима располаже кандидат Ксенија Зечевић за тражено радно 
место; упркос изузетно позитивно објективном реферату који је 
ово потврдио и истакао; упркос чињеници да на реферат није 
упућена ниједна примедба ни приговор (реферат је стајао месец 
дана на увид јавности); упркос чињеници да се ради о изразито 
даровитој младој уметници, 24-годишњој пијанисткињи и 
композитору, изврсном професионалцу за предмет за који је 
расписан конкурс, и да се ради о младом човеку чији уочљиво 
самосвојни динамични написи у дневној и недељној штампи о 
концертима и музичким збивањима остављају видан траг у 
јавном животу Београда, СР Србије и наше земље, и да се ради 
о младости којом се може подичити наша социјалистичка 
самоуправна заједница; дакле, упркос свему овоме неколицина 
уздржаних (гласова), користећи се формалним правом на ћутање 
(изузев једног накнадно), негирала је без икаквог образложења 
уметничку, стручну и друштвену личност Ксеније Зечевић, 
досадашњег асистента Факултета музиичке уметности у 
Београду. 
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 Оваквом грубом формализацијом чина гласања,129 шире 
гледано формализацијом и самог објективног самоуправног духа 
демократије, напори велике већине радних људи Факултета,130 
као и Деканата, остали су узалудни. 
 Одлука је остала непромењена. Ксенија Зечевић није 
ре-изабрана одлуком Савета Факултета од 26. новембра 1980. 
год. 
 За Дан Републике, уочи 29. новембра, када се врше 
помиловања осуђеника, млад човек, Ксенија Зечевић, уметник, 
јавни друштвени радник, члан СКЈ од 1976. године, члан 
Комисије за културу ССОС, члан Савета Марксистичког центра 
ЦКСКС, неосновано је кажњена за своју отворену, младалачку, 
храбру и критичку реч у јавности. 
 Немирење са овом одлуком, немирење са нечим што је 
у бити сасвим страно нашем етичком и политичко-друштвеном 
самоуправном концепту, етички је императив за дубљу правич-
ност којој наше социјалистичко друштво, племенито, будно, 
неуморно тежи, пут је којим би се и у овом случају остварила 
неопходна и најпожељнија правичност и отклонила неправда 
учињена младом човеку. 
 Ми, доле потписани, сматрамо да је поступком којим 
Ксенија Зечевић није реизабрана нарушен морални кодекс не 
само једне високе културне институције него и наше друштвене 
заједнице у целини. 

 Писмо су потписали: Живојин Здравковић, диригент, 
редовни професор ФМУ, добитник Октобарске награде града 
Београда, Василије Мокрањац, композитор, редовни професор 
ФМУ, добитник Октобарске награде града Београда, Оливера 
Ђурђевић, пијаниста, редовни професор ФМУ, добитник Окто-
барске награде града Београда, Зорица Димитријевић-Стошић, 
пијаниста, ванредни професор ФМУ, добитник Октобарске 
награде града Београда, Ернест Ачкун, кларинетиста, доцент 
ФМУ, добитник Октобарске награде града Београда, Миодраг 
Азањац, флаутиста, доцент ФМУ, добитник Октобарске награде 
града Београда и Енрико Јосиф, композитор, редовни професор 
ФМУ, добитник Октобарске награде града Београда. 

                                                
129 Управо је обрнуто! Када су сви чланови већа ЗА (што се често догађа, иако 
нису сви истог убеђења)  - то је онда формализација, а ако се гласови на неки 
начин поделе према убеђењима, то онда и јесте прави смисао гласања! 
130 Којешта! Ово је дрзак блеф. У претходној реченици је речено да је за избор 
потребна минимална већина од 51 глас. Да је збиља велика већина радних људи 
Факултета била за избор, као што каже чланак, она би свакако била изабрана! 
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 Текст писма препознатљиво је био Енриков, уз 
евентуалну асистенцију М. Азањца. Међу потписницима се 
налазе, на моју велику жалост, Оливера Ђурђевић и Зорица 
Димитријевић, које су целог живота са Енриком успешно 
уметнички сарађивале и, колико знам, бескрајно му веровале. 
Да ли му још увек верују – не знам. Да ли су знале за Ксенијин 
морални гаф? Морале су да знају. Да ли су је виделе како 
блиста, уместо да се бар покаје и буде мања од макова зрна? 
Виделе су. Жао ми је што су то писмо потписале иако знам да га 
нису састављале. Жао ми је и због Ачкуна. Васа Мокрањац је 
био велики композитор и као таквог сам га изузетно ценио и 
поштовао, али као човек, био је под доминацијом и утицајем 
Енрика. Није могао да му се одупре, чак и да је хтео, а не 
верујем ни да је хтео.  
 Ачкун је на Збору наставника изјавио "да је пристао да 
потпише ово писмо после Енриковог телефонског позива, 
имајући у виду искључиво њен рад и њену ужу струку, а да се 
ограђује од њених других делатности". Васа Мокрањац је 
између осталог рекао "да сада не може да повлачи свој потпис 
из писма објављеног у Политици али да је дошао до сазнања 
којих ће се убудуће држати.”131  
 А сад мало о Енриковом залагању за морална начела: 
Како је могуће нападати моралност оних појединаца (12 уздр-
жаних) који су одбили да се солидаришу са аморалним чином? 
Зар је морално рећи "неосновано је кажњена за своју отворену, 
младалачку, храбру и критичку реч у јавности" (типичан 
Енрико!) и тиме прикрити дубоко аморалан чин (без покајања) 
због кога реизбор није успео? Зар је морално манипулисати 
појмом већине присутних, када се зна (с добрим разлогом) да је 
релевантна само већина од укупног броја? А кад смо већ ту, шта 
је са оних 44 одсутних чланова већа? Енрико и потписници 
писма врло добро знају да ни ових 44 никако нису били 
неутрални, него да су у великој већини својим недоласком 
(слично уздржанима) такође одбили да се солидаришу са 
аморалним чином. Ради се о томе да су у то време људи 
                                                
131 Обе изјаве су цитиране према Записнику са Збора наставника и сарадника 
ФМУ, одржаног 18.12.1980. 
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зазирали да се јавно супротставе овом медијски врло моћном 
клану, па су радије бирали недолазак како би се заштитили од 
новинске хајке. Управо ће се то показати касније, када је на 
дневном реду бивао реизбор М. Азањца, и када је тек у трећем 
покушају скупљен кворум и то једва! Али о томе касније. 
              А шта тек рећи о претпоследњем пасусу који почиње са:  
 "Немирење са овом одлуком…" 

 Шта је то ако не гнусни позив за политичку 
интервенцију одозго којом би се административним путем 
исправила "неправда"? 

 На овом месту треба рећи да је поводом овог, по Фа-
култет увредљивог, писма вођена расправа на Факултетском 
већу, после које је усвојен "Одговор професора и сарадника 
ФМУ"132 а који је потписало 58 од укупно 100 колега, дакле, 
права већина, а с обзиром на могуће опасности које су претиле, 
може се рећи и велика. У њему је констатовано да се у штампи 
већ неколико година појављују чланци који имају  

 ..."заједнички циљ да у јавности наруше углед 
Факултета, омаловаже успехе и напоре радних људи и 
студената, створе искривљену слику правог стања и односа, те 
да учеснике неких ексцесних ситуација представе као једине 
"здраве, прогресивне" снаге које због своје "немоћи" у борби 
против "конзервативизма, учмалости, самовоље појединаца и сл. 
траже подршку и помоћ шире јавности... 
 ...Међутим, не могу се одобрити искључивост и 
агресивност у наступима појединаца, нетолеранција према 
супротним мишљењима и методе које се користе да би се 
добила друштвена и уметничка верификација... 
 ...У овом тренутку не можемо да разумемо крајње 
циљеве кампање која се против Факултета води... 

 Како је у то доба Енрико Јосиф био члан Савета ФМУ, 
поводом неуспелог реизбора Ксеније Зечевић, у Записнику (од 
17.12.1980) је на његово инсистирање унета његова чувена 
изјава: "Када се радник оклизне са скеле, онда му се помогне, а 
Ксенија Зечевић се није оклизнула, већ је гурнута, а потом 
згажена". 
                                                
132 Објављен у ПОЛИТИЦИ од 6.1.1981. 
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 И још један покушај, ваљда последњи, да се пошто-пото 
поништи воља Наставничког већа, био је Енриков чланак у 
НИН-у (1.2.1981) на пуна два ступца, под увредљивим 
насловом: Превиђања наших музичких кључара. У почетна 
два пасуса Енрико каже: 
 
 Јавна је тајна да корени узрока перманентног 
потискивања оних натпросечних уочљивих младих музичких 
талената код нас, леже у тридесетогодишњој вешто спроведеној 
једнокланској политици осмишљеног превиђања од стране 
неспорне мањине наших музичких кључара. Они су се трајно 
наметнули или кључно поставили да усмерују токове нашег 
музичког развоја на начин који кочи развој, не подстиче 
стваралачка, извођачка младалачка уметничка усијања која 
разгоревају успон средине да би у дужем временском појасу 
деловали кобно разградилачки на свеукупност наше музичке 
културе. 
 Јасна је истина, дошло је време да се после дугих ћутњи 
у јавности133 а после видних случајева: Иво Погорелић, Душан 
Богдановић, Ксенија Зечевић, Ингеборг Бугариновић134 ...поред 
мноштва невидних, незнаних, нечутих случајева – томе стане на 
пут. Дошло је време да се покрене друштвено неопходна, нужна, 
плодотворна распра преко најодговорнијих градских и репу-
бличких форума,135 где ће све заинтересоване стране бити у 
равноправном положају излагања ставова и утицања на даље 
токове музичког развоја које би довеле до коренитих измена у 
вођењу и руковођењу нашег музичког живота од стране нас 
музичара, уз помоћ одговарајућих друштвено-политичких 
структура. Крајњи циљ ових сусретања водио би ка трајном 
остваривању друштвено усклађеног заједништва свих снага 
усмерених на беспредрасудно уздизање младих пружањем 
најбољих могућности најбољима... 

                                                
133 Какве "дуге ћутње у јавности", када су читаве три године новине крцате 
чланцима и интервјуима о њих две, односно три. 
134 Опет дрзак блеф! Иво Погоелић и Душан Богдановић нису били никакви 
"случајеви", него су обојица, свесни својих потенцијала, отишли у свет и 
постигли збиља запажене каријере; они се ни на који начин не могу довести у 
везу а поготову не упоређивати са Ксенијом Зечевић и Ингеборг Бугариновић, 
које су, свака на свој начин, збиља биле "случајеви". 
135 Овај вапај је очито био усмерен да изазове неки декрет Градског или 
Централног комитета, којим би се поништила воља Факултетског већа? 
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 А у последња два закључује: 

 ...Паушалним, аподиктичким, догматским, крајње искљу-
чивим, непопустљивим ставовима према свему и против свега, 
почев од штампе, преко наводно негативне процене друштвеног 
рада Ксеније Зечевић, негирањем у целости садржине писма 
немирења професора ФМУ, парцијалним извлачењем "ексцесних 
ситуација" као да су оне узрок свега, једносмерним свођењем 
свих случајева управо неодрживим тумачењем, Основна 
организација СК ФМУ, на жалост, окреће слику истине у 
изврнутој равни гледања, помера јој и самим тим добрим делом 
искривљује јој значење и знамење. Чему то? Где то води? 
 Нешто се значајно покренуло и померило ка бољем. 
Разоткривају се отворено и јавно неправде и кривде. Крећемо 
путевима на којима ћемо их сусретати све мање. То је развојно 
незауставно. Историјски нужно. Самоуправно хумано у име отво-
рености Београда за све што стреми напред у градилачке 
идеале слободе, политичке и културне, којима је овај град кроз 
своју историју тако поносно службовао уз све жртве, препреке и 
отпоре. 

 А у већ поменутом чланку "Даровите не воле, зар не?" 
о Ксенији Зечевић, Вук Драшковић између осталог пише:  

 ..."У међувремену због неких њених бритких музичких 
коментара у штампи и још понечег,136 запела је за око 
факултетском естаблишменту.137 Засметала је ауторитетима, 
узбуркала бару,138 испољила амбиције због којих је Погорелић139 
морао у иностранство140 ... Писмене потврде 'неподобности' нема 
нигде; повлачи се само усмена 'дијагноза' професора Дејана 

                                                
136 Курзив мој. Можда се под тим "и још по нечег" лукаво прикрива управо 
описани скандал? 
137 Ком естаблишменту? Видели смо у писму седморо професора да се "Деканат 
залагао за њен реизбор"! 
138 Јел ФМУ та бара? 
139 Какве ли везе има Погорелић са овим? Додуше касније, у чланку В. 
Драшковић каже: "Медиокритети подносе само оне таленте који им се не 
супротстављају. Иво Погорелић, рецимо, ни у сред црнопоноћа не би могао бити 
примљен за наставника на ФМУ." Како ли би В. Драшковић доказао ово? Или 
овакво лапрдање и не треба доказивати? 
140 То "морао у иностранство" звучи као казна, да је отеран у прогонство. А у 
ствари, одлазак у иностранство био је и почетак његове понекад контроверзне 
али и бриљантне светске каријере. Да ли, можда, В. Драшковић сматра да би за 
Погорелића било боље да није морао у иностранство? 
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Деспића.141 При сусрету неке њене колеге окрећу главу. Да ли 
због тог што она у фармерицама хода по факултету? Да ли је у 
разбарушеној коси, откопчаном горњем дугмету на блузи, витком 
струку – извор њеног политичког неморала? Или, можда, у црном 
шеширу пречника омањег женског кишобрана?" 
 "Нико то неће да каже,142 мада нико и не тражи такав 
одговор. Ипак, одбијање реизбора се и званично, мада и тада 
без писаног трага, правда управо 'морално-политичком неподоб-
ношћу', кованицом на коју, на ФМУ, није 'упецана' само Ксенија 
Зечевић. Сваки свежи ветрић, свака нова мисао, сваки пркос 
талента који се отима калупима, олако је подвођен под 'морално-
политички неподобно'". 

 А мало даље у чланку стоји: 
 "Међу првима који покушавају да усталасају то духовно 
устајало море су, још 1954, Енрико Јосиф и Душан Радић. 
Професор Енрико Јосиф и данас плаћа цех тој 'побуни'.143 
Професор Радић је морао у Нови Сад – на ФМУ за њега више144 
није било места. 
 Крајем шездесетих година, на удару је Владан Радо-
вановић. Иако један од наших највећих музичких стваралаца, он 
два пута, и оба пута узалуд, конкурише за место наставника на 
ФМУ.145 
                                                
141 Као прво, оно “повлачи се” је врло увредљиво, а као друго, помиње 
"дијагнозу", овако под наводницама, али не каже како она гласи! А она управо 
раскринкава поменути гаф. 
142 Ни ово није тачно! Проф. Дејан Деспић је – иако није морао – образложио 
свој (уздржани) став на Већу, а такво образложење се у ствари подразумевало и 
код свих осталих уздржаних. 
143 Не каже како то он "плаћа цех", а не само да није тако него је баш обрнуто! 
Он је редовни професор и члан Савета ФМУ у тим, по Факултет, пресудним 
годинама, а као велики оратор он је био и врло утицајан члан Савета. А о 
његовом и њиховом утицају у штампи да не говорим. Видело се и видеће се и 
касније. 
144 Курзив мој. По овоме испада да је Душан Радић био на ФМУ, па онда 
најурен, шта ли? Истина је следећа: Када је Душан Радић  завршио Музичку 
академију (сада ФМУ), на конкурс за асистента јавио се заједно са Енриком 
Јосифом и тада нико није био изабран, јер су се гласови поделили. На 
поновљени конкурс он се (џентлменски) није јавио и Енрико Јосиф је изабран.. 
Више се ни на један конкурс на ФМУ није јавио и дуго година је живео као 
слободни уметник, живећи од филмске музике. Онда је "под старе дане" ипак 
отишао да буде професор у Новом Саду. 
145 1967 г. на два расписана конкурса за прдемете "хармонија и контрапункт" 
јавила су се три кандидата: Берислав Поповић, Владан Радовановић и ја. Веће је 
у демократској процедури изабрало Б. Поповића и мене. То свакако не значи да 
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 Почетком седамдесетих, у европским размерама знани 
професор виолончела Станислав Аполин приморан је да напусти 
ФМУ146. 
 Нешто касније, етикетама и манипулисањем самоуправ-
ним органима, спречен је покушј студената147 да на ФМУ дође 
професор Борислав Пашћан, диригент Београдске опере. 

 Крајем седамдесетих, етикете погађају професора Мио-
драга Азањца и студенте који га подржавају. 
 После свега, на ветрометини самовлашћа148 нашла се – 
Ксенија Зечевић. За утеху јој, ако ништа друго, могу послужити 
драме кроз које су прошли њени угледни и чувени претходници." 

 А онда је, почетком 1982. дошао на ред, поред осталих 
избора, и реизбор доцента за флауту – Миодрага Азањца. Због 
више него "деликатне" ситуације, три референта (некадашњи 
наш професор Јаков Срејовић, проф. Борис Чампа из Љубљане и 
                                                                                           
је Владан Радовановић био на удару, као што не сматрам да сам ја био на удару 
када смо касније Озгијан и ја конкурисали за исто место па он био изабран. 
Иначе, пар година после тога, у Радио Београду је основан Електронски студио 
у коме је Владан Радовановић постављен за директора, вероватно идеално место 
за њега (према сопственом исказу). 
146 Чешки виолочелиста високог реномеа Станислав Аполин дошао је на ФМУ 
управо зато што је ФМУ тражио квалитетне наставнике. Слично је било са 
Мађаром Миклошом Бартом, те "руским зетовима" Игором Ласком, 
Константином Богином, Арбом Валдмом. ФМУ није могао да обезбеди стан 
Аполину, те је овај напустио Београд и отишао на Запад. Код Богина и Валдме 
није био проблем стана, него су просто отишли на боље, у Париз, односно Келн, 
што је природно и нормално. Многима са Истока Београд је тада послужио као 
међустаница на путу у Европу. 
147 Курзив је мој. Е ово је збиља врхунац дрскости! Од кад то студенти доводе 
нове професоре? Пашћан се никада није јавио ни на један конкурс. А да се јавио, 
вероватно би "био на удару", јер би био изабран неко бољи, нпр. Младен Јагушт 
или Станко Шепић или Даринка Матић-Маровић. А оно "етикетама и 
манипулисањем самоуправним органима" је безочна инсинуација, без икаквог 
реалног покрића. Немам доказа, али врло основано претпостављам да је до овог 
дела приче новинар В. Драшковић дошао од (вероватно свог рођака) Милимира 
Драшковића. Дотични М. Драшковић је завршио композицију (једва) и ту се 
углавном завршава његова композиторска каријера. Паралелно се, као, бавио и 
дириговањем, које је наводно учио код Пашћана. Док је, иако не више студент, 
био у естаблишменту (да употребим Драшковићев израз) СКЦ-а овај му је 
штампао врло луксузан проспект (од којих и чијих пара?) који сам имао у 
рукама. Гледајући и читајући проспект, а не знајући о коме је реч, човек је могао 
помислити да се ради о Карајану, Мехти или Озави. Такав је то био проспект! 
148 О ком и каквом "самовлашћу" се ради? Власт, тј. Деканат се за њу залагао, а 
12 уздржаних били су обични наставници! 
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доцент Тахир Куленовић) написали су одвојене реферате. 
Поред, у основи позитивног мишљења, у Куленовићевом 
реферату се нашао и податак да је "М. Азањац због нарушавања 
лика педагога у Музичкој школи 'Мокрањац' кажњаван 1973. и 
1976. године због чега је искључен из Удружења музичких 
педагога Србије." 
 Азањац је поднео приговор назвавши овај навод 
беспримерном клеветом. 
 Онда је уследио одговор на приговор… 
 Предосећала се бура. Написи у штампи су се све чешће 
појављивали и подизали ионако већ високу температуру…  
 На првом Факултетском већу (тада се то звало Збор) на 
коме је био на дневном реду овај реизбор – није било кворума. 
 На поновно заказаном Већу – исто.  
 Очигледно, радило се о својеврсном бојкоту. Слично 
ситуацији када је на реизбору била Ксенија Зечевић, многи 
људи нису желели да дају свој глас за избор а нису смели ни да 
се јавно супротставе (да не би доживели линч преко штампе), па 
су се штитили недоласком. (Гласање је јавно). 
 Тек из трећег пута – на телефонско инсистирање 
Деканата код сваког члана понаособ – једва се сакупило 70 
људи (минимални број је био 68). Атмосфера је била крајње 
напета. 
 Чим се прешло на ову тачку, први се јавио Енрико и 
тражио да се не прихвати реферат Т. Куленовића, тј. да се Збор 
претходно изјасни о реферату. Многи су говорили и сви су 
изно-сили неке своје аргументе, али у углавном помирљивом 
тону. Нарочито је имала одјека дискусија једнога од 
најугледнијих професора – Душана Трбојевића – који је, између 
осталог, рекао да је "… уморан од свега овога, да му је доста 
читања написа по новинама … и моли присутне да не прљају 
Академију и музику … и докле ћемо да слушамо само о 
Зечевићки и Азањцу?" 
 После аплауза Трбојевићевим речима, јавила се 
Ингеборг Бугариновић, Енрикова асистенткиња и изјавила "да је 
ово страшно, да је реферат злонамерно писан, да су то лажи, 
дезинформације, инсинуације и да би било срамно за ову кућу 
да овај реферат прихвати". 
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 После још неколико дискутаната с једне и друге стране, 
најзад је дискусија обустављена. Ипак, јавио се Енрико и рекао 
да ће изаћи из сале ако дође до гласања, јер овај конкурс није 
правно у реду, пошто трећи реферат по њему је непостојећи – 
због лажи. 
 Када је започела прозивка, а Енрико је био управо први 
по списку, он је одговорио: 
 – Не гласам! 
 На упозорење, да може само да гласа ЗА, ПРОТИВ или 
УЗДРЖАН, а да опција НЕГЛАСАЊА не постоји, он је ипак 
остајао при своме. Жамор, протести и напетост постајали су све 
јачи. Атмосфера је била крајње наелектрисана. Да би се спречио 
хаос, председавајући је тражио да се поново започне са изја-
шњавањем. Када је Енрико поново прозван, он је одговорио: 
 – Нисам ту! Не гласам, као да нисам ту! 
 – Како нисте ту, кад сте ту? 
 Утом је Енрико устао и идући унатрашке изишао из 
сале, одбивши да гласа. Опет је настао жамор и негодовање. 
Онда је устала Ингеборг и рекла дословце: 
 – Ово је срамно и ужасно, нећу овоме да присуствујем! 
Сви сте ви гола говна! – и такође изишла у ходник. 

 Настала је општа констернација. Декану Радомиру-
Лалету Петровићу је позлило, па су позвали хитну помоћ а Збор 
се растурио незавршена посла.149  После Азањца, наиме, на 
дневном реду су били избори још за два преко потребна 
асистента, без којих није могла да се одржава настава.  
 Сви смо се ћутећи и погнутих глава разишли. 
 
 Још исте вечери, онако огорчен и потресен, скицирао 
сам један текст који сам намерио да прочитам првом следећом 
приликом. Та прилика се указала кроз три недеље на поновно 
заказаном Збору (5.5.1982). 
 На дневном реду су били реизбор Азањца и избори за 
два асистента, као и нека "текућа проблематика". Као што се 

                                                
149 Без присуства Енрика, Ингеборг и Декана број присутних је спао испод 
минимума, тако да гласање више не би било валидно; а наравно да ником више 
и није било до гласања. 
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могло и очекивати, изборног кворума150 није било ни пола сата 
после заказаног времена. Пошто су ти "текући послови" 
обављени, пре него што ће Збор бити распуштен, јавио сам се за 
реч и прочитао следећи текст: 
 
ДЕКАНАТУ ФМУ 
ЗБОРУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ФМУ 
 
 Поводом немилог инцидента који се десио на Збору на-
ставника и сарадника 14. априла 1982 г. желим да изнесем свој 
став: 
 Мислим да ће се још дуго сви тада присутни чланови 
Збора са горчином сећати простачког и мангупског геста наше 
младе колегинице Ингеборг Бугариновић, 
– геста после кога је Декану позлило и Хитна помоћ морала да 
му спасава живот, 
– геста после кога се Збор распао и разишао несвршена посла, 
– геста после кога се многима не мили да уђу у ову нашу зграду, 
а поготову да дођу на Збор. 
(1-151 Али, овај гест је – осим горепоменутих квалификатива –  
пре свега или изнад свега један диверзантски акт. Добро 
смишљен и организован, психолошки вешто вођен, улоге и 
задаци подељени и дисциплиновано реализовани. Једна мала 
група: проф. Енрико Јосиф и асистент приправник Ингеборг 
Бугариновић брзом диверзантском акцијом успели су да разбију 
Збор и осујете спровођење избора за доцента Азањца. Наравно, 
професор Јосиф има своје "морално" покриће да није хтео да 
учествује у избору уколико се претходно не поништи реферат 
доцента Тахира Куленовића. Вешто и лукаво, – нема шта! А да 
ли тај његов гест можда не личи на класичну уцену? Јер, 
поставља се бесмислен и немогућ захтев и пошто се он не 
испуњава, подмеће се експлозив и Збор се руши. Честитам, 
иначе, проф. Јосифу што увек пази да му светачки ореол не 
спадне с главе. -1) 
 Немам овде намеру да доказујем проф. Јосифу било 
шта, јер из искуства знам да је њему немогуће доказати ни 
најочигледнију ствар уколико он случјно мисли другачије, тј. – 

                                                
150 Изборни кворум је тада био 66%, а радни кворум за све остало осим избора – 
51%. 
151 Да не бих ово поглавље преоптеретио дуплирањем истоветних текстова, ја 
сам у свом основном тексту бројевима између заграда (1 -  - 1), (2 ---2) и сл. 
означио делове који су цитирани у каснијој Пријави против мене. 
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како он каже – има своје виђење. (2- Желим да пред овим 
Збором жигошем и раскринкам његов разбијачки поступак који је 
изведен под плаштом "поштења и правде" – уосталом, као и 
обично. -2) Треба одмах да напоменем, тј. да подсетим Збор да 
је ток дискусије о доц. Азањцу текао прилично конструктивно, са 
помирљивим тоновима и да је изгледало да ће доц. Азањац 
добити потребну већину за поновни избор. (Ја, лично, био бих му 
дао свој глас, као и раније). Оно што се овде не може доказати 
ни сада нити било када – јесте да се проф. Јосиф побојао да ће 
доц. Азањац бити изабран, те да више неће имати мученика и 
"човека на крсту" над чијом злом судбином и њему учињеном 
неправдом може да се јадикује а нарочито да се осипа паљба на 
Факултет преко новина, радија и сл. Кажем: то се не може 
доказати, али мој је утисак такав. 
 Оно што је непобитно јесте, да је проф. Јосиф желео да 
спречи да до гласања о доц. Азањцу уопште дође и у томе је 
успео. Својим делом и делом свог асистента. 
 – А по коју цену? 
(3- – За цену они не питају! Здравље или чак живот152 
Декана или неког другог члана Збора, углед Факултета, углед и 
достојанство свих појединаца у њему, парализа рада... 
 – Није важно, не питају за цену! 
 А да ли се то сме? Пошто је Збор два пута одлаган због 
недостатка кворума, трећи пут се најзад (по проф. Јосифу, 
вероватно: нажалост) састао у довољном броју за рад, али га је 
проф. Јосиф својом диверзијом онемогућио да заврши посао и, 
наравно, доведе у питање и одржавање зборова убудуће. Питам 
се само, а шта ако проф. Јосиф – у свом познатом стилу – 
паралелно са овом рушилачком акцијом на Факултету покрене 
штампу и сва друга њему доступна средства за нападе на 
Факултет који – ето – одуговлачи са реизбором доц. Азањца! Не 
би ме изненадио такав цинизам. 
 То је, дакле, мој став и моје убеђење. Међу нама су 
људи који свесно ометају нормалан живот и рад Факултета у 
целини, живот Катедре за композицију, живот Катедре за дувачке 
инструменте, као и живот многих појединаца понаособ. Ово све 
раде не бирајући средства и не презајући ниодчег. -3) 
 Питање: "зашто они то раде?" свакако је занимљиво, 
али се ја не бих сада детаљније упуштао у њега. Можда ће се 
неко други некад тиме позабавити. Моје је мишљење, укратко, да 
они то раде јер осећају да су им креативне снаге недовољне или 

                                                
152 Тадашњи Декан ФМУ Радомир Петровић био је тежак шећерни болесник 
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чак на измаку, а да би задржали или, можда, поправили некакав 
status quo музичих вредности. 
 Миодрага Азањца познајем још од студентских дана; 
дружили смо се и сарађивали, дивио сам се његовој уметности а 
касније са задовољством слушао бројне наступе његових 
студената, те га – на основу њих – високо ценио и као педагога. 
Ова два елемента до сада су односила превагу над његовим 
можда чудним и агресивним понашањем, те сам раније гласао за 
њега, а то бих био учинио и на последњем Збору. 
 Међутим, бројна упозорења са Дувачке катедре, моја 
сопствена искуства из Катедре за композицију, написи и иступи у 
штампи и јавности, многи догађаји на Факултету, а надасве 
догађај са последњег Збора, убедили су ме да се не ради само о 
неком чудном и незгодном понашању, него о чврсто заснованој 
идеологији нетрпељивости и самољубља, коју је врло 
експлицитно, на једном Збору, формулисала асистент-
приправник Ингеборг Бугариновић: 
 "...једна нота коју напише Енрико Јосиф више вреди 
него целокупно југословенско музичко стваралаштво, а један 
тон који одсвира Миодраг Азањац више вреди него сва 
југословенска извођачка уметност..." 

(4 - Мало је рећи да је то нетолеранција; не знам праву реч 
за то. Да ли расизам? Да ли инквизиција? Не знам. Али зато знам 
да ћу увек гласати против такве опасне идеологије (нарочито 
опасне у педагогији), па – дакле – гласаћу и против доц. Азањца. 
 Желим данас да напоменем да до сада њихов гнев (ми-
слим на групу Јосиф-Азањац-Бугариновић) нисам осетио на 
својој кожи (осим једног писмено-вербалног дуела који сам имао 
са проф. Јосифом, а који сам сâм изазвао пре неколико година 
из чисто начелних побуда). Значи, ово не пишем зато што сам 
лично погођен или повређен (како то иначе бива), него реагујем 
као посматрач који се гнуша болесне сујете, нетрпељивости и 
силеџијског понашања и то од стране уметника – које сам некад 
ценио – Јосифа и Азањца. - 4) 

 Наравно, свестан сам каква ће лавина да се обруши на 
мене и то почев од данас.153  

                                                
153 Очекивао сам да ће седници Збора за коју сам ово писао присуствовати бар 
Енрико, а можда и остали, али десило се да никога од њих није било. Због тога 
сам био у дилеми да ли уопште да читам свој текст. Одлучио сам ипак да га 
прочитам јер би, веровао сам, одлагање могло још више да погорша ситуацију. 
Његова тренутна актуелност је претегла. 
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 Па нека. Али било би часно да се то деси овде, на 
Збору, пред људима којих се све ово тиче, у крајњој линији: овде 
где се ја налазим и где ово говорим. Уколико се моји 
потенцијални нападачи, жељни публицитета, буду користили 
штампом, унапред их обавештавам да сву ову материју не 
сматрам умесном за штампу, те да се ја преко штампе нећу 
бранити, а да ћу њихов евентуални напад преко новина сматрати 
не-витешким, па и нечасним. 
У Београду, 4. маја 1982  Рајко Максимовић, в. проф. 
 
 Уследио је велики аплауз присутних. Вероватно не 
свих, али велике већине. Осетио сам да сам рекао оно што је 
већини било у грлу. Свој текст сам, наравно, предао запи-
сничару, да бих био сигуран да у записнику остане тачно оно 
што сам рекао. 
 Већ сутрадан – сазнао сам – Енрико је дошао и узео мој 
текст на фотокопирање. Три недеље касније, 31.5.1982, на 
деловодник ФМУ, стигла је Декану ПРИЈАВА против Рајка 
Максимовића, очигледно писана руком професионалца. У њој 
се најпре описује моје недело: 

ШТО ЈЕ: – пријављени Р. Максимовић, у својеручно потписаном 
поднеску Деканату од 4.05.1982, који је од стране пријављеног 
непосредно прочитан на Збору наставника и сарадника ФМУ 
одржаном 5.05.1982. године с одговарајућим гласоударима и 
гестикулацијама – 
 – у намери да ме омаловажи и наруши углед који 
уживам у нашој друштвеној заједници, а посебно у научној и 
културној јавности, као и међу студентима ФМУ – по основу своје 
јавне друштвене, уметничке, научне и педагошке делатности, 
праћене бројним друштвеним признањима – 
 – злонамерно приказујући околност да сам једном 
приликом користио самоуправно право (зајемчено Уставом 
СФРЈ) напуштања седнице Збора – 
 – изнео и пронео  н е и с т и н е  које шкоде мојој части и 
угледу, дирајући на противправни начин у моја морална добра. 
 – Оно што је пријављени о мени изнео и пронео таквог је 
значаја да већ доводи до тешких последица за мене као 
оштећеног а своди се на следеће категоричне изјаве у инкрими-
нисаном тексту пријављеног: 
 (Следи навођење инкриминисаних делова мога текста, 
обележених бројевима од 1 до 4) 
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ОВИМ ЈЕ: 
 – пријављени Р. Максимовић   у м и ш љ а ј н о  починио 
ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА, предвиђене Правилником 
о одговорности радника ФМУ, и то: 
 1. Изношење или проношење неповољних изјава о 
раднику и његовом раду у намери да се умањи углед радника 
или организације (чл.7/30 Правилника)  
 2. Грубо или неуљудно понашање према члановима 
заједнице радних људи  
 3. Свака радња и пропуштање радње на раду или 
поводом рада у којој се стичу обележја кривичног дела. 

 (У инкриминисаном тексту присутна је и   ч е т в р т а   
повреда радних обавеза, и то тежа, из чл. 7/2 Правилника: 
пријављени износи јавну критику свега постојећег, с антимаркси-
стичких позиција. Оштећени се, међутим, на ово не позива, 
сматрајући да је  р а з л а з  пријављеног са платформским 
начелима СКЈ ствар друштвено-политичких организација ФМУ а 
не дисциплинских органа.)154 
 Наиме, у цитираним инкриминацијама стичу се законска 
обележја свршених кривичних дела – 
 – КЛЕВЕТЕ СА ТЕШКИМ ПОСЛЕДИЦАМА, из чл. 92, 
став (3) у вези са ставом (1) Кривичног закона СР Србије и – 
 – ОМАЛОВАЖАВАЊА ПРЕБАЦИВАЊЕМ ЗА КРИВИЧНО 
ДЕЛО из чл. 95, ст. (1) КЗ СР Србије. 
 Јер, пријављени Р. Максимовић приписује ми инкрими-
нисаним текстом извршење читаве  с е р и ј е  тешких кривичних 
дела која се гоне по службеној дужности: 
 – к/д ДИВЕРЗИЈЕ (Уништење важних објеката привреде) 
из чл. 126. Кривичног закона СФРЈ… 
 – к/д СИЛЕЏИЈСТВА (Насилничко понашање) из чл. 220. 
КЗ Србије… 
 – к/д РАСИЗМА (Расна нетрпељивост и Расна 
дискриминација) из чл. 134 и 154. КЗ СФРЈ... 
 – к/д ТРГОВИНЕ БЕЛИМ РОБЉЕМ (у инкриминацијама: 
трговина здрављем и животима људи – "За цену они не питају!" ) 
из чл. 251. КЗ СФРЈ (видети: Конвенцију ратификовану Указом 
Президијума Народне скупшине ФНРЈ од 28.12.1950 године)... 
 – к/д УЦЕНЕ из чл. 181. КЗ СР Србије... 
итд.итд. Наравно, без иједне правоснажне судске пресуде! 

                                                
154 Подвукао Р.М.  Какав елегантан позив на политичку ликвидацију! И то он, 
који је грмео као Зевс, када су два студента пријавила шта су чула на ходнику. 
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На основу изложеног 
   п р е д л а ж е м 
да Декан ФМУ у Београду, користећи своје законске и само-
управне прерогативе, у  х и т н о м  поступку, у року од 8 дана по 
пријему ове пријаве, сходно одредбама чл. 102. Закона о радним 
односима СР Србије, предузме против пријављеног Р. Мак-
симовића дисциплинске мере предвиђене Правилником ФМУ. 
 Тражим писмени отправак коначне одлуке у 
дисциплинској ствари пријављеног Р. Максимовића, на адресу из 
овог поднеска. 
 
У Београду,   Проф. Енрико Јосиф 
25. маја 1982. године  11000 Београд 
    Ивана Милутиновића 13 
 
 Декан ФМУ Радомир Петровић није покренуо 
дисциплински поступак против мене. Вероватно је у том смислу 
и писмено одговорио. 
 Али убрзо (2.6.1982) стиже, као ВРЛО ХИТНО – На 
деловодник ФМУ: 

ДЕКАНУ  
ФАКЛУТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 
Радомиру Петровићу – на руке! 
за ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ ЗБОРА  
РАДНИКА ФМУ У БЕОГРАДУ 
Татјани Чабрић – на руке! 

З А Х Т Е В 
за изузеће Декана из поступања у дисциплинским предметима – 
– а) пријављеног РАЈКА МАКСИМОВИЋА, по пријави од 31.5.82 
и 
– б) пријављеног БЕРИСЛАВА ПОПОВИЋА, по пријави ... 
... јер је дао основа за   с у м њ у   у његову непристрасност ... 
 Подносилац тражи да Збор донесе одлуку којом се 
Декан ФМУ изузима из даљег поступања у предметним 
дисциплинским случајевима и да се даље поступање повери 
продекану ФМУ, Дари Матић-Маровић ... 
 
 Збор је овај захтев одбио. У својој наивности, поми-
слио сам да је Енрико схватио да је остао прилично усамљен и 
да ће, можда, покушати на неком следећем збору да одржи још 
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неку тираду у свом стилу (а можда чак ни то) и да ће се на томе 
све и завршити. Са тим уверењем сам дочекао летњи распуст, 
као и почетак нове школске године. А онда, једнога дана, у току 
септембарских (комисијских) испита из композиције, у салу је 
ушла Љиља из Деканата и дискретно ми дала неку плаву 
коверту. Како сам био заузет испитном процедуром, ово сам – и 
не погледавши – оставио негде са стране. Када су испити и 
оцењивње били завршени отворио сам коверат и имао шта и да 
видим: 
 
ДРУГОМ ОПШТИНСКОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 
 
Приватни тужилац ЕНРИКО ЈОСИФ, редовни професор ФМУ,  
ул. Ивана Милутиновића бр. 13, чији је пуномоћник адвокат 
Велимир Цветић из Београда, ул. Светозара Марковића бр. 43,  
подноси у законском року том суду 
 
ПРИВАТНУ КРИВИЧНУ ТУЖБУ 
 
против РАЈКА МАКСИМОВИЋА, ванредног професора ФМУ ... 
(у даљем тексту приближно онако како је то било и у Пријави 
Декану против мене … и на крају): 
 
 Па са изнетог П Р Е Д Л А Ж Е М О 
 
 I Да Суд закаже усмени јавни претрес, изведе 
предложене доказе, доц. Максимовића огласи кривим за 
кривично дело клевете из члана 92. став ИИИ у вези става И и 
казни га по закону. 
 II Да обавеже доц. Максимовића да на име 
моралне штете нанете приватном тужиоцу плати одштету у 
износу од 100.000,00 дин, а у корист "Хора флаута", и да накнади 
трошкове крив. поступка. 
 
Београд     Пуномоћник тужиоца 
15.7.1982.   адвокат ВЕЛИМИР ЦВЕТИЋ 
 
 Нисам могао да верујем својим очима! 
 Али, убрзо сам схавтио да сам сâм крив што сам био 
наиван. Морао сам не само да поверујем него да тако нешто и 
очекујем. Схватио сам, значи, да је враг однео шалу и написао 
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ОДГОВОР ОКРИВЉЕНОГ  
НА ТУЖБУ ПРИВАТНОГ ТУЖИОЦА 
(из које ћу изоставити формално-судске генералије и 
понављања) 
 Поводом ове Тужбе засноване на мом инкриминисаном 
тексту желим да том свом тексту дам потребан коментар, 
нарочито с обзиром на то кад и зашто је писан, као и кад и зашто 
је прочитан. Такође желим да изнесем извесне чињенице и 
околности које би могле да помогну при сагледавању и 
процењивању целог случаја и омогућити првостепеном Суду да у 
фази испитивања приватне Тужбе Решењем исту ОДБАЦИ. 
 На Факултету музичке уметности већ поодавно се осећа 
криза међуљудских односа – како на појединим катедрама, тако 
и у наставничком колегијуму у целини. Та криза је нарочито 
узела маха последњих година, и то било да се ради о 
састанцима, седницама и зборовима, било о написима у штампи 
(из пера наших наставника или пак, професионалних новинара). 
У сваком случају: коришћени речник у дискусијама, методе 
аргументовања и конфронтирања, извесне појаве и њихове 
последице, а нарочито одјеци свега овога у штампи – учинили су 
да се углед нашег Факултета као институције и свих нас 
појединаца у њему – ПОЉУЉА. 
 Убеђен сам да се тај пољуљани углед, као и наши 
међусобни односи неће поправити нити решити ни написима и 
интервјуима у штампи, нити тужбама Суду. Мислим да је 
Факултет, са свим својим инстанцама и самоуправним телима и 
механизмима ПРАВО и ЈЕДИНО место за решавање свих наших 
горепоменутих проблема а да Збор наставника и сарадника у 
том погледу заузима почасно место, будући да је он 
најаутентичнији облик непосредне демократије који – што је 
веома важно – обухвата све радне људе из наставе, дакле, 
најшири круг заинтересованих и компетентних, који могу – и 
треба – да у непосредном међусобном ДИЈАЛОГУ постојеће 
проблеме сагледају и реше. 
 На таквом једном Збору (5. мај 1982) ја сам и прочитао 
свој критички текст који је предмет приватне Тужбе. Иако сам га 
читао, ја га сматрам за свој усмени прилог дискусији (као што 
увек и чиним), а писмени облик сам му дао због осетљивости 
теме, као и да бих избегао могуће забуне и крива тумачења која 
би могла да уследе на основу на брзину хватаног Записника. 
 Нажалост, и поред писане форме, крива тумачења су 
уследила. 
 У приватној тужби ми се приписује: 
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 – да сам изнео и пронео   н е и с т и н е   које шкоде 
части и угледу прив. тужиоца; 
 – да је то што је изнето и пронето као неистинито ... 
могло и може довести до тешких последица по прив. тужиоца; 
 – да је све предузето у   н а м е р и   да се поруши част и 
углед проф. Јосифа на Факултету, музичком животу и 
југословенској јавности; 
 – да се поништи морално-друштвена и материјална 
егзи-стенција прив. тужиоца; 
 – да сам са јасно израженом намером омаловажавања, 
на јавном скупу пребацио прив. тужиоцу извршење читаве серије 
кривичних дела која се гоне по службеној дужности,... и најзад 
 – да сам супротно чл. 176/ I Устава СФРЈ грубо насрнуо 
на интегритет људске личности прив. тужиоца као човека и 
грађанина, дирајући у његова морална добра, са намером да га 
дискредитујем и прикажем као личност неподобну за звање 
редовног професора ФМУ у Београду. 

 Мислим да су овакво тумачење и оцена мог текста крај-
ње претерани. На поменутом Збору сам говорио – слободно, 
отворено и храбро (по мишљењу других) – пред наставничким 
колегијумом ФМУ. У својој речи подвргао сам критици држање и 
поступке својих колега, а нарочиито поступке на Збору од 
14.4.82. Био сам употребио оштре – сада увиђам: непотребно 
преоштре – изразе али свакако не у намери да их вређам као 
људе и уметнике, а још мање да им уништавам част, углед, 
друштвену и материјалну егзистенцију! (Не видим – чак и да сам 
то желео, а нисам – како бих био у могућности за тако нешто?). 
Пре би се рекло да сам – изричући критичке, па и увредљиве 
судове о својим колегама – ставио на коцку сопствени углед и 
част, уколико факултетска јавност буде мислила супротно! 
Напротив, намера ми је је била – и то се, надам се, из мог текста 
види – да поводом реизбора доц. Азањца отворим ЈАВНИ 
ДИЈАЛОГ о нагомиланим проблемима који су са њим у вези били 
а повод ми је био инцидент са претходног Збора (14.4.82). 

 Приватни тужилац Јосиф врло добро зна како се је 
током четврт века развијао наш међусобни однос. Десет или 
петнаест година ја сам му без резерве веровао као човеку и 
уметнику. Слично је било и са већином колега са Академије. 
Енрико Јосиф је за многе био (за мене међу првима) оличење 
искрености, поштења и храбрости. Један од највећих говорника 
које сам икада чуо, збиља је умео да плени и понесе својом 
ерудицијом и елоквенцијом. 
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 Данас, вероватно, види и осећа да му већина људи на 
Факултету не верује. За то је заслужан он сâм. Али, свако од нас 
ко му је накада веровао па изгубио поверење, морао је да 
преживи својеврсну личну драму – обрачун са самим собом; јер 
није лако: волети и веровати а затим схватити да си био у 
заблуди или можда, што је вероватније, да си некада имао 
разлога и подлоге да волиш и верујеш, а да сада тог разлога 
више нема. 
 Његово држање и понашање последњих година у јавно-
сти, штампи и на Факултету (па и овај судски процес) учинили су 
да многи људи схвате о чему се ради и да се његов – некада 
врло висок – углед знатно пољуља. Да није тако, моја реч 
изговорена на Збору наставника и сарадника, дакле, пред 
компетентном факултетском јавношћу, била би усамљена а ја 
извиждан. Али, није се то догодило. Моја реч је наишла на 
масовно одобравање (и поред своје оштрине) а није била ни 
усамљена. Али уместо ДИЈАЛОГА који сам очекивао – и за који 
се прив. тужилац већ годинама здушно залаже – добио сам 
КРИВИЧНУ ТУЖБУ. Тако је Енрико Јосиф, заговорник храбре и 
усправне речи постао ПРОГОНИТЕЉ храбре и усправне речи 
када је она упућена њему! 
 Као што сам на почетку рекао, сматрам да Суд уопште 
није место за расправљање факултетске проблематике а да су 
оцене и тумачења прив. тужиоца о мојим НАМЕРАМА као и 
УЧИНКУ мога поступка крајње претеране, а интерпретације 
извесних речи, реченица и метафора, чак апсурдне.155  
 Сходно томе и примена чл. 92 став (3) у вези са ставом 
(1) на мој текст била би претерана. 
 У мом случају би се могао применити чл. 96 тач.(1) КЗ 
СР Србије који предвиђа да се "неће казнити ко се увредљиво 
изрази у вршењу самоуправне или друштвене делатности или 
при заштити оправданих интереса" – а из свих околности 
произилази да то и није учињено у намери омаловажавања 
приватног тужиоца. 
 На основу свега изложеног, ја као окривљени предла-
жем да Суд у фази преиспитивања приватне тужбе донесе 
Решење о ОДБАЧАЈУ исте а сређивање међуљудских односа 
остави ТУЖИОЦУ и ОКРИВЉЕНОМ да реше у демократском 
дијалогу на самоуправном Збору наставника и сарадника ФМУ. 
    Рајко Максимовић, в.проф.ФМУ 
                                                
155 Набеђивање да сам му приписао ТРГОВИНУ БЕЛИМ РОБЉЕМ, РУШЕЊЕ 
ЗНАЧАЈНИХ ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА и сл. 
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 Почетком децембра одржано је то (ваљда се тако зове?) 
припремно рочиште. Ја сам дошао са адвокатом Сибином 
Стојановићем, а Енриков адвокат Веља Цветић није дошао. 
Најпре је Енрико изложио основне поставке своје Тужбе због 
увреде и клевете, тражећи као услов да од ње одустане, да му се 
свечано извиним на Суду као и на Збору наставника и 
сарадника, за увреде и клевете које сам изрекао. Онда сам ја, 
укратко, изнео основне тезе своје одбране, са поентом да не 
могу бити крив ја само због тога што сам указао на кривце. 
 Онда је судија поставио неколико питања њему и мени. 
Нарочито сам запамтио једно: 
 – Енрико, – пошто Ви теретите окривљеног за увреду 
и клевету са тешким последицама, које су наступиле или могле 
наступити – реците, које су то тешке последице по Вас 
наступиле, или могле наступити? 
 Енрико је устао и почео да пребацује тежину са леве на 
десну ногу. Нешто је петљао и гунђао себи у браду, да “не може 
тако да се поставља питање”... Онда је судија био конкретнији: 
 – Ево, ја ћу да Вам помогнем: тешке последице су ако 
изгубите посао, ако Вам се знатно умањи лични доходак, ако 
Вам се растури брак, претрпите велику материјалну штету, 
избаце Вас из Партије … (можда је рекао још нешто али се не 
сећам) … 
 – Па, мени се десило нешто много горе од тога! 
 – Реците, а шта је то? 
 – Ја сам се дубоко разочарао у Рајка Максимовића! 
 – А да ли знате да за то што га теретите, по Закону 
следује казна затвора од 3 – 12 месеци? 
 – Да, знам. 

 Тако се некако и завршило ово рочиште. После неког 
времена адвокат и ја смо добили РЕШЕЊЕ у коме се Тужба 
одбацује. Морам да признам да ми је лакнуло. Било је то 
децембра 1982. 
 Упоредо са овим и Миодраг Азањац је био подигао 
заједничку тужбу против мене и Берислава Поповића, који је на 
оном истом Збору усмено исказао неколико реченица, у истом 
смислу као и ја. То што је он рекао ушло је у Записник и на 
основу тога је тужен. Срећом по нас, када смо Берко и ја дошли 
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на рочиште, није се појавио ни Азањац ни његов адвокат (опет 
Веља Цветић) па је Судија поступак обуставио. 
 
 Следеће, 1983., дошао је на ред реизбор Ингеборг 
Бугариновић за асистента приправника. Катедра је, на мој 
предлог, одредила референстку комисију у саставу: Енрико 
Јосиф, Властимир Трајковић и ја.156 Према устаљеној пракси 
Енрико је написао основни текст и предао га мени на 
евентуалне примедбе. Како се моје мишљење само малим делом 
поклапало са његовим, одлучио сам да напишем свој посебан 
реферат. У том смислу сам се састао са Властом Трајковићем да 
продискутујемо ситуацију. После 2–3 сата разговора, испало је 
да мање-више имамо слично мишљење о уметничким и 
стручно-педагошким квалитетима кандидата (углавном: 
прилично негативно) али, на моје велико изненађење, Власта ми 
је тада рекао да ће и он писати посебан реферат али да ће његов 
закључак морати да буде позитиван. Зашто морати? Зато што он 
не би могао да Енрику учини тако нешто, тј. да напише 
негативан реферат о његовом асистенту! 
 Тако је и било. Један реферат био је еуфорично по-
зитиван, један уздржано критичан али са позитивним закључком 
(у име перспективе) и један критичан са негативним закључком. 
Када је дошло до гласања на Збору, Ингеборг је добила 
приличан број гласова157  али не и довољан за избор. Преостала 
три члана наше Катедре (А. Обрадовић, С. Хофман и З. Ерић) 
гласали су против. Када је гласање завршено Енрико је тражио 
реч и тада изјавио да ће због става четворице чланова Катедре 
тражити премештај на друго радно место. Сутрадан је у 
ПОЛИТИЦИ освануо чланак под насловом “Професор Енрико 
Јосиф затражио премештај са катедре” и поднасловом – Због 
става Збора о реизбору Ингеборг Бугариновић (подвукао Р.М.). 
Био је то фалсификат са јасним циљем и врло деликатном 
поентом: додатни притисак на Савет који је сутрадан требало да 
                                                
156 Код нас на Академији била је пракса, у огромном броју случајева, да један од 
чланова комисије напише реферат а остали се са њиме упознају и уз евентуалне 
примедбе или без њих – потпишу. Само изузетно се дешавало да један од троје 
издвоји своје мишљење посебним рефератом. 
157 40  је гласало ЗА, 15 је било ПРОТИВ и 15  УЗДРЖАНИХ; за избор је било 
потребно – 53 
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доносе коначну одлуку. Савет је, наиме, могао да донесе по-
зитивну одлуку, и тиме, у ствари, поништи одлуку Збора и на 
тај начин спасе Енриков останак у Катедри.158 Да је новинар 
коректно пренео оно због става четворице чланова Катедре, 
јасно је да никаква одлука Савета такав став не би могла да 
измени, па самим тим ни да спасе Енриков останак у Катедри. 
Сутрадан (8. јуна) Савет је потврдио негативну одлуку Збора а 
тада је и формално престао радни однос Ингеборг Бугариновић. 
Поводом тога Енрико је на једној седници Катедре, крајем јуна, 
прочитао следећу изјаву: 
 

И З Ј А В А 
 

 Суочен са окрутном административном погруженом чи-
њеницом одговарам јединим могућим уметничким усправљањем. 
 Два члана Катедре за композицију и оркестрацију, Рајко 
Максимовић, ванредни проф. шеф Катедре и Срђан Хофман, 
доц., новоизабрани продекан су активно заговарали одлучно "не" 
за реизбор Ингеборг Бугариновић и то пресудно и финално 
негирајући јој уметничке, стручне и педагошке квалитете 
(реферат Рајка Максимовића) стручну и педагошку перспективу 
(Срђан Хофман на Збору 6.6.1983.г.) на основу аподиктичне 
произвољности што представља најтежу самовољу духовне 
проневере која се до данас код нас (на ФМУ) није догодила и коју 
ће историја наше музичке културе неизбрисиво исписати као 
чудовишан чин духовног насиља неодговорне погромашке 
истеривачке репресије. 
 Улажем захтев у виду предлога да од сада будем заме-
ник у испитним комисијама из композиције. То је моје поступно 
наговештено напуштање Катедре због паушалне, исковрнуте, 
неистините, ничим одрживе негативне процене и пресуде сна-
жном, правом, оствареном музичком уметнику, ствараоцу Инге-
борг Бугариновић. Она по Рајку Максимовићу и Срђану Хофману 
не завређује ни место асистента-приправника. Томе су се 
придружили својим нагативним гласом и Александар Обрадовић, 
ред. проф. и Зоран Ерић, асистент. Овакво толерисање 
флагрантне духовне проневере, и злоупотребе свога звања и 
знања од стране Рајка Максимовића и Срђана Хофмана упућује 
ме на одлазак са Катедре пошто се у њој ништа битно неће 

                                                
158 У ствари, ово треба читати од назад: да би Енрико остао у Катедри може се 
поништити одлука Збора, односно реизабрати Ингеборг Бугариновић! 



 150 

изменити. Према својим студентима испунићу своје обавезе до 
краја. 
 После оваквог чина духовне проневере крајње је 
неопходно, крајње је нужно да Рајко Максимовић и Срђан 
Хофман (продекан – "сива еминенција") напусте Катедру за 
композицију и оркестрацију, себе разреше свих друштвених 
функција на ФМУ и напусте просветну службу како то увек бива 
после проневере у другим друштвеним делатностима. Наравно 
не административним мерама од стране надлежних како то они 
својим неодрживим ставовима административним мерама 
имплицитно принуђују него мерама личне етичке и друштвене 
свести. Они који иду до лишавања егзистенције другог оваквим 
насилништвом духовне проневере и то још другог који изузетно 
вреди, који се неизбрисиво уткао у стваралачку тонску културну 
баштину наше музике, искључују себе из уметности, искључују 
себе из просветитељства, искључују себе из културе. 
 Нека се Рајко Максимовић и Срђан Хофман потруде да 
створе   и с т и н и т а   уметничка дела и њима се искупе за ово 
погубно и пагубно почињено. До сада њима је то било одузето. И 
морало је тако бити.     
      Енрико Јосиф 
 
 Наравно, његов наступ на Збору био је краткорочни 
блеф а горња изјава само израз беса због тог неуспелог блефа. 
Све до свога одласка у пензију Енрико је, наиме, остао у нашој 
Катедри. 
 Један од последњих одјека овог случаја био је Азањчев 
чланак у ПОЛИТИЦИ Кривотворење закона и статута у коме 
ме је сада он напао, такође дрско блефирајући: 

 ... Законом о високом школству (чл. 85) као и Статутом 
ФМУ (чл. 117) веома прецизно се утврђује да "у звање асистента-
приправника може бити изабрано лице које је студије на 
Факултету завршило са високом просечном оценом".159 То – и 
ништа више! Упркос овоме Максимовић се у свом реферату 
бавио законом непредвиђеном "педагошком активношћу" за 

                                                
159 Блеф је двострук: најпре овај цитат из Статута односи се на први избор и тада 
се збиља тражи само висока просечна оцена, али за поновни избор за сва звања, 
укључујући и асистента-приправника, тражи се и успешна педагошка активност 
у реизборном периоду; а друго, њена просечна оцена на студијама била је 7.88, 
што се никако не може сматрати високом (високом се сматра – доста бенево-
лентно – почев од 8.6) 
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асистенте приправнике, формирао је чак и читаво поглавље – 
"Педагошка активност"... Очевидно је реч о кривотворењу Закона 
и Статута... 
 На овај напад нисам одговорио јер сам се држао задате 
речи да се чак и у случају (њиховог) напада преко штампе – ја 
преко новина нећу бранити. 
 Не бих могао да кажем да је после тога хајка на Факул-
тет у целини, на мене, као и на још неке моје колеге сасвим пре-
стала, али неколико месеци се није десило ништа битно ново. 
 
 А онда сам, током јунских испита (1983.), поново 
доживео не мало изненађење када ми је Љиља из Деканата 
(опет!) дотурила плаву коверту. У њој је било РЕШЕЊЕ 
Окружног суда којим се УКИДА оно раније Решење (Другог 
општинског суда) и предмет се истом суду враћа на даљи по-
ступак. 
 На првом рочишту (негде ујесен 1983.) сазнао сам да је 
предмет дошао код другог судије јер је онај први (који је донео 
прво Решење) – прешао у адвокате. Цела прича је почела од 
почетка, али овога пута уз присуство Веље Цветића, Енриковог 
адвоката. Све у свему било је шест или седам рочишта, с тим да 
је свако следеће било све непријатније по мене. Судија није 
узимао у обзир моје аргументе него је инсистирао на 
формулацијама из тужбе, укључујући и оне апсурдне – да сам 
Енрику приписао трговину белим робљем и рушење привредних 
објеката! Све више сам био убеђен да је судија у спрези са 
Енриковим адвокатом. То се на неки начин и показало на једном 
рочишту када је Веља Цветић устао са свога места, прешао 
преко целе суднице до мога адвоката (Сибина Стојановића) и 
тамо, на судијине очи, ухватио Сибина за сако и почео да га 
дрмуса уз погрдне узвике и претње!!! 

Можда баш на томе рочишту судија ме је "пропитивао" 
идући по тужби од тачке до тачке. Одговарао сам оно што ме је 
питао и објашњавао оно што ми је тражио. По свему је 
изгледало да ми се лоше пише. 
 Следећег пута требало је да се одржи Главна расправа. 
Када смо сви ушли и после судијине констатације о присутнима, 
чекало ме је не мало (наравно, опет непријатно) изненађење. 
Тада сам сазнао да је Енрико проширио тужбу! На основу чега? 
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На основу мога исказа са претходног рочишта, тј. на основу 
мојих одговора судији на његова питања!160 Тражили смо 
одгађање претреса да бисмо се упознали са новом тужбом, као и 
ради припреме. За тај следећи пут припремио сам се писмено: 

 Друже Судија, 
о Вашим речима које сте прошлог пута изговорили много сам 
размишљао и дошао до закључка да још увек нису исцрпљена 
сва средства у смислу Вашег предлога да се изнађе неко 
решење без суђења. Поздрављајући ову Вашу иницијативу, ја 
бих се – ако дозволите – обратио лично мом колеги Јосифу. 

(Јосифу)– Прошлог пута Судија је апеловао на нас као 
интелектуалце, уметнике и професоре, да нађемо снаге да на 
други начин и на другом месту решимо наш проблем, тј. ово 
суђење. 
 Обраћам ти се пре свега да бих те упозорио, да судијине 
речи нису биле упућене само мени, (како си ти, вероватно, 
помислио) него и теби, или чак: више теби! јер ми смо овде зато 
што си ти дигао тужбу! Али, наравно, и мени – то је јасно. 
 Прошлог пута Главни претрес није одржан јер се испо-
ставило да си у међувремену проширио тужбу(!) а коју ја нисам 
ни добио, нити сам знао за њу!  
 Као прво: моја адреса је Маршала Толбухина 35 а не 
Маршала Тита 50, како у твојим тужбама пише. Оно је адреса 
Факултета, а тамо сам ја – као што знаш – тек повремено. Ради 
економичности и ефикасности, убудуће ми тужбе (ако их буде, а 
надам се да неће) шаљите на кућну адресу, да не бисмо без 
потребе одлагали претресе и задржавали и ове људе и себе. 
 Друга ствар: шта значи ово проширење тужбе? Просто 
не могу да верујем да си то ти писао и да је то уопште била твоја 
                                                
160 Ево "инкриминација" за које ме терети у новој тужби: 
…"Према чланку у новинама, чији је назив НАРУШЕН ЈЕ МОРАЛНИ КОДЕКС 
ФАКУЛТЕТА и његови бројни иступи на зборовима, на седницама Катедре – 
све су то били елементи силеџијског понашања! 
…"На Факултету је сада мир" 
…"Проф. Азањац и проф. Енрико су сада потучени и на Факултету се нормално 
ради, то сам мислио, кад сам рекао да су свесно ометали живот и рад Катедре за 
композицију. 
…"Тужилац се понаша као непријатељ према својој кући – Факултету! 
…"Ја сматрам приватног тужиоца и Азањца једном силом утицајном у граду, 
која је нанела много штете Факултету 
…"Тужилац и Азањац су имали иза себе штампу и тако су кроз штампу нанели 
огромне штете угледу Факултета! 
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идеја. Ако јеси, онда ћу се и по четврти пут разочарати у тебе. 
Мислим, наиме, да ти ниси аутор ове тужбе јер верујем да се чак 
ни ти не осећаш овде баш пријатно, иако си управо ти иницијатор 
овог процеса. Ако је твој адвокат творац ове нове тужбе, питам 
се, зашто му дозвољаваш да све ово чини? Зар ти немаш 
паметнија посла него да пишеш тужбе и долазиш на Суд? Јел си 
зато тражио "сабатикал"161 за који сам те ја подржавао? 
 Без обзира што се сада налазимо на Суду и пред 
судијама, желео бих да те питам нешто људски, неправнички, 
ако ми Суд дозволи. 
 Ти си толико пута говорио на Академији "па људи, ми 
смо уметници, ми нисмо правници, немојмо се хватати за 
параграфе, погледајмо суштину ствари..." Да ли си то још увек 
ти, или си се коренито променио? Да ли сад желиш и да ли си у 
стању да погледаш суштини и истини у очи – мимо параграфа? 
 Ти врло добро знаш да те ја ценим и уважавам као свог 
колегу, али и то да сам врло принципијелан и поштен и да у том 
смислу реагујем, некада и оштро, али свакако не непоштено или 
опортунистички. Никад магловито – "округло па на ћошак". 
 Као што ти прошлог пута рекох, врло ти замерам што 
онда кад је требало, ниси поступио витешки, што ниси "имао 
петљу" да дођеш на Збор и чујеш моју реч, и не само моју. Ти 
рече прошли пут да је требало да те ја позовем! А зашто? Пре 
свега, ти си увек био редован, а осим тога морао си да очекујеш, 
да знаш, да ће се нешто десити на следећем збору, после оног 
вашег нечувеног испада. Зар си стварно мислио да ће се преко 
тога прећи тек тако? (Да смо тада оћутали, вероватно бисмо 
ускоро били изложени и нечијим песницама!) 
 Дакле, избегао си (кукавички) да се суочиш са реакцијом 
и гневом људи. Ниси чак ни на други збор дошао (на који те јесам 
позвао) да ми се речју супротставиш на моју реч. Значи: имао си 
прилике да ми узвратиш реч. 
 Шта си урадио, поднео си пријаву Декану против мене. 
Кад је Декан то одбио, не нашавши да сам починио 
дисциплински преступ, ти си се обратио збору са истом пријавом, 
тражећи да се Декан, као необјективан, из свега искључи. И збор 
те је одбио. 
 А зашто? Да ли си помислио, зашто? Зар мислиш да би 
мене Декан и Збор штедели да сам ја тебе збиља безразложно 
вређао, као што ти то овде представљаш? Не би ме штедели, то 

                                                
161 једногодишње одсуство од наставе ради посвећивања уметничком раду 
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добро знаш. А против мене није покренут поступак јер су и Декан 
и Збор сматрали да те је стигло оно што си заслужио својим 
понашањем и поступцима последњих година. 
 Ето то је суштина. Ја сам, као што знаш, устао не против 
тебе, него против твојих и ваших поступака, а у одбрану Факул-
тета од насртаја. Ако сам у свом оправданом гневу са неким 
изразом претерао у оштрини, ја ти се – опет кажем – извињавам, 
али суштина је та да си ти наш колективни гнев изазвао и стога 
заслужио и колективну осуду, па према томе и моју. 
 Финеса која је мене лично нарочито озлоједила била је и 
јесте та што се ти увек декларишеш као заступник и заштитник 
највиших моралних начела а онда поступаш другачије. 
 Ти си, Енрико, био некада велики борац и ја сам ти се, 
као таквом, чак дивио! Ти то знаш. Али, више ниси борац. Не 
умеш да поднесеш пораз. Сада покушаваш да на основу 
параграфа и адвоката добијеш неку сатисфакцију. За Енрика 
Јосифа, кога сам некада познавао – то је збиља жалосно. 
 Енрико, ти најбоље знаш да то није начин. Не кажем да 
сутра треба да се ти и ја на збору сучељавамо. И тамо би то 
после три и по године било беспредметно, као и овде. Пропустио 
си праву прилику онда и то се више не може надокнадити 
никаквим ни тужбама ни пресудама. Желим сада да ти кажем да 
знаш да ја овај процес који водиш против мене још увек нисам 
обнародовао на Академији, јер не желим да ти рушим углед. Ако 
Суд буде изрекао пресуду, ма каква она била, обавестићу Збор о 
њој. Јер ти врло добро знаш да ће то бити, у ствари, пресуда 
Збору, а да сам ја само "Qui tolis peccata mundi".162 
 Прошлог пута си се чудио како се то ја за 20 дана, 
између два збора, нисам "охладио" и на време одустао од своје 
критичке речи? Ја се, међутим, чудим како се ти ниси охладио ни 
после три и по године? Зар не видиш, забога, да ова твоја тужба 
(а нарочито ова нова) није достојна ни твог ни мог имена, ни 
Факултета на коме обојица радимо, ни МУЗИКЕ којој припадамо? 
 Ја сам до сада покушавао да ти ставим до знања и да 
увидиш да ова твоја тужба и цео овај процес ни најмање нису 
витешка ствар. То сам ти прошлог пута овде објаснио. Морао би 
да знаш да је твоја ИЗЈАВА против мене и Хофмана, која је 
прочитана на нашој Катедри, Стручном већу и Савету Факултета 
– ДЕЛИКТ на основу кога сам могао одавно, али и ЈОШ УВЕК 
МОГУ да дигнем ПРОТИВТУЖБУ! Тога си, надам се, свестан. 
Такође се надам да си свестан да је ја нисам подигао јер се ја 

                                                
162 (лат) који испашташе грехе људи (света); текст познат из мисе 
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још увек придржавам својих витешких начела и поред свега што 
се овде дешавало и што се дешава. Али, Енрико, саветујем ти да 
је боље да ме не доведеш до стања "крајње одбране", јер ако то 
учиниш, бићу збиља принуђен да ти тужбу УЗВРАТИМ, те тако 
дођем "до мача исте дужине", и ако до тога дође, цитираћу ти 
онда чувеног витеза Сирана де Бержерака. 
 Наравно, може да прође и без тога! И ја то желим. 
Потребно је само мало. И то нешто лепо – најлепше, како ти 
кажеш. Потребно је само да се овде и на збору извиниш 
Факултету што си га оптуживао за уметнички геноцид над 
младима, као и мени за нанете ми увреде (у својој чувеној 
ИЗЈАВИ), мада на томе засад не инсистирам. Врло си речит и 
убедљив када мене или друге саветујеш да признају погрешку, 
јер "ништа лепше од тога" (твоје речи), е онда, ево ти прилике: 
HIC RODOS...!163 
 Онда сам, једног преподнева, у Суду пред шалтером, 
где сам чекао да добијем неки записник, срео своју пријатељицу 
Тању Петовар (иначе адвоката) и испричао јој цео случај. Она се 
заинтересовала за њега и понудила ми заштиту коју сам радо 
прихватио. Саставила је ПРОТИВТУЖБУ на основу раније већ 
поменуте (и цитиране) Енрикове ИЗЈАВЕ, из које ћу навести 
само два последња пасуса из ОБРАЗЛОЖЕЊА: 

 ... Проф. Максимовић, након стрпљивог, дугог чекања да 
проф. Јосиф ипак повуче приватну кривичну тужбу и сукоб 
одмери колегијалним дијалогом у простору ФМУ, бива приморан 
да поднесе ову противтужбу: јер, уместо једне, појављује се и 
друга приватна тужба испуњена описом нових инкриминација 
против проф. Максимовића. 
 Из свега наведеног следи да је проф. Јосиф својом 
изјавом од јуна месеца 1983. године учинио реторзију увреде, па 
предлажемо да суд 
 – закаже главни претрес и у доказном поступку прочита 
изјаву окр. Енрика Јосифа од јуна 1983. године, и 
 – одлучи сагласно закону.   
Београд, 15.12.1985 г. 

 Последње рочиште је одржано у јануару 1986 године. 
Сада је и Енрико био окривљен, што му, очито, није пријало. 
Његов адвокат није дошао. Ствар се завршила релативно брзо и 
за мене неочекивано повољно. Енрико је пристао да одустане од 
                                                
163 Део латинске изреке: Овде је Родос –( сад скачи!) 
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својих тужби под условом да ја потпишем неку изјаву, више се 
збиља не сећам какву, али знам да се односила на реферат 
Тахира Куленовића о Азањцу – дакле, од чега је све и почело.  
 То његово: – Потпиши, потпиши – наравно, потсетило 
ме је на оно чувено потписивање (или пак, непотписивање) за 
време Стаљиновог терора касних тридесетих. Све ми се згадило 
због тога. Међутим, потписао сам му ту изјаву, јер она није 
утицала на мој основни став. Тахиров реферат је био прва 
карика у ланцу догађаја, али нити се тицао мене и мојих ставова, 
нити сам ја имао неки поуздан свој став о њему. Тако се тај – за 
мене мучни а за Енрика недостојни – процес завршио. Због 
осећања згађености, одустао сам чак и да обавестим Збор о 
свему. У сваком случају клика Азањац–Јосиф била је најзад 
поражена. Пресахла је новинска хајка. Они више нису долазили 
ни на седнице Већа и атмосфера на Академији се некако 
смирила. 
 Занимљива је једна правна финеса која ме је, изгледа, 
спасла. Да Енрико није проширио своју тужбу, ја не бих имао 
основа за противтужбу јер би се његова изјава (на којој сам ја 
ову засновао) сматрала застарелом и ја бих сигурно био осуђен. 
Вероватно: условно, али осуђен. Пошто је он проширењем, 
односно новом тужбом на неки начин освежио предмет 
скоријим датумом (до шест месеци), ја сам, благодарећи томе, 
могао да се позовем на нешто што се сматрало већ застарелим! 
Значи, алавост их је упропастила! Зато, вероватно, Веља Цветић 
и није дошао на то последње рочиште. Није могао да се суочи са 
чињеницом да је сам крив што му се сигуран плен измакао из 
руку. 
 А постоји и још једна, иако мање вероватна, варијанта. 
Да ни адвокат ни судија нису били свесни застарелости те 
Енрикове изјаве, односно могућности да ми због застарелости 
оспоре да се на њу позовем! 
 Шта год да је – по мене се срећно завршило. 
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Буна против дахија 

 
 
Ваљда негде с јесени 1977, на једном пленуму у Удружењу 
композитора, Буда Гајић164 који је седео 3–4 места даље од мене, 
дотурио ми је цедуљицу: 
 "Јел радиш нешто озбиљно?" 
 Одговорио сам му да не радим. После завршеног 
састанка кратко смо разговарали. Предложио ми је да 
размислим о некој теми, тј. композицији за хор, (солисте) и 
оркестар која би могла да буде изведена на Вуковом сабору. 
 Дошавши кући узео сам Сурепову књигу о Филипу 
Вишњићу и у њој поново прочитао култну песму овог слепог 
песника – Почетак буне против дахија – као и низ 
биографских података везаних за њега и настанак његове песме. 
Све заједно ми се учинило да бих могао да направим 
композицију према том тексту, наравно, уз извесна скраћења. 
Сасвим се добро сећам, да ми је још прве вечери, читајући онако 
у кревету, пала следећа идеја: Мемед-ага треба да буде глумац 
који говори текст а не певач. И ту сам замислио Љубу Тадића. А 
одмах затим и читаву сценску ситуацију (дијалог), када он, 
описујући Бирчанина, каже: 
(Мемед-ага): ...А кад нама порезу донесе, 
  Под оружјем на диван изиђе; 
  Десну руку на јатаган метне 
  А лијевом порезу додаје: 
да Бирчанинове речи које затим следе, не треба да изговора он 
(Мемед-ага), него да оне, као цитат, треба да дођу са стране, из 
звучника, а њих је, наравно, претходно уснимио други глумац, 
јер ради се, у ствари, о пренесеном дијалогу: 

(Бирчанин – off):  "Мемед-ага, ето ти порезе, 
   Сиротиња те је поздравила – 
   Више теби давати не може!" 

                                                
164 Композитор забавне музике, тада један од главних људи у Дому ЈНА, и као 
такав у Савету Вуковог сабора 
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Мемед-ага: Ја порезу започнем бројати 
  А он на ме очима стријеља – 
 
(Бирчанин – off): "Мемед-ага, зар ћеш је бројати? 
   Та ја сам једном избројио!" 
 
 И, наравно, Бранислав-Цига Јеринић одмах ми се 
наметнуо као прави избор. То је била почетна идеја. Одмах 
затим, и кнез Алекса је "дошао на сцену", слично као Бирчанин. 
За њега сам одредио Бранка Вујовића, званог Бардолф, (узгред: 
из Треће мушке). Наравно, тада, на самом почетку, размишљао 
сам и о наступу "уживо" Бирчанина и Алексе, али ту варијанту 
сам убрзо одбацио, с обзиром да ће оба кнеза бити убрзо 
посечени па ми се њихов глас са звучника учинио као 
најпогодније решење. 
 Како је у Вишњићевој песми монолог Мемед-аге веома 
дуг (набрајања свих кнезова које намерава да погуби) ја сам, из 
музичко-драматуршких разлога, мом Мемед-аги дао само 
најглавније пунктове тог монолога: првога кнеза – Палалију, 
затим најмаркантније личности – Црнога Ђорђија, Алексу и 
Бирчанина – а сва остала набрајања поверио мушком (говорном) 
хору, који је, као ехо и продужетак, односно као вишегласна 
звучна маса, погодан за постизање драмске тензије. 
 
 Дуго сам радио на самом тексту, тј. на избору стихова. 
За добро будуће музике и њене дејствености број стихова сам, 
тешка срца, морао да сведем на половину. Чим сам започео са 
компоновањем схватио сам да десетерачки стих са цезуром 
после четвртог слога (4 + 6), стално "вуче" на иста или слична 
решења. Поготово што ми је као природна – и у овом случају 
примерена – мелодика изгледала она гусларска или нешто њој 
блиско: малог опсега и малих интервала (мале и велике секунде 
и мале терце). Са таквим ограничењима (која сам сâм себи 
поставио – тада ми се чинило: с добрим разлогом) избор 
могућих мелодијских образаца био је врло ограничен. Да бих 
избегао монотонију и понављања, посегао сам за вишегласним 
решењима, као и ритмичким варијантама. Такође, увео сам и 
Казивача, који, наравно, говори а не пева, тако да се је број 
певаних стихова прилично смањио.  
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 Ваљда је било рано пролеће 1978. када је БЕМУС 
објавио наградни конкурс поводом своје десетогодишњице – за 
вокално-инструментално дело већих димензија. Била је 
предвиђена само једна велика награда и извођење на свечаном 
отварању. А ја сам управо радио на таквој композицији! И 
добро ми је ишло. Рок ми је био мало прекратак али ипак не и 
немогућ. Појачао сам темпо рада, завршио и предао на време. 
чинило ми се да су велики изгледи да добијем награду и гала 
извођење на БЕМУС-у.  
 Наравно да сам био разочаран када је жири саопштио да 
награда НИЈЕ додељена и да на свечаном отварању неће бити 
новонаграђеног дела. Ипак, за утеху, жири је предложио три 
дела "за откуп" – међу којима и моју Буну.165  
 Не знам тачно када, али свакако после саопштења 
жирија (негде у септембру), на дипломском испиту из 
композиције, Ингеборг Бугариновић је поднела композицију 
Јутарње, за сола. хор и оркестар, на текст Момчила Настаси-
јевића. Звучни приказ је био помоћу неколико гласова, два кла-
вира и неколико инструмената. Композиција је деловала крајње 
хаотично, смушено и недоречено. Све у свему – јадно. Али Ре-
ферент о дипломском раду био је мој уважени колега и акаде-
мик (иначе један од пет чланова БЕМУС-овог жирија) Василије 
Мокрањац, који је написао свој реферат у самим суперлативима, 
а онда нас још и усмено подсетио да је југословенски жири ово 
дело у потпуности изједначио са друга два откупљена дела 
(Хофмановим и мојим). Иако обојица чланови дипломске 
комисије (Хофман и ја) – били смо тиме потпуно матирани. 
Нисмо изговорили ни реч критике, него смо, без речи – 
"залепили" по десетку! Све осим десетке, наиме, изгледало би 
као увреда, суревњивост и пакост. Кроз неколико месеци, на 
основу овога, Ингеборг је добила и "Христићеву награду".166  

                                                
165 Осим Буне, то су били и Цантус де Морте Срђана Хофмана и Јутарње 
Ингеборг Бугариновић 
166 Ваљда две године после тога, Јутарње је изведено у првом делу једног 
концерта. Мислим, са Радио-хором и Београдском филхармонијом. У паузи 
концерта, у ходнику испред бифеа (Коларца) сусрео сам групу пријатеља из 
хора. Скочили су на мене као копци: 
 – Па ви, на Академији, нисте нормални! Зар сте за ово дали 
Христићеву награду? Срамота! 
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 На једном од концерата тог јубиларног БЕМУС-а, у 
паузи сам се сусрео са Миланом Ристићем, такође једним од 
чланова жирија. Пошто смо се поздравили, као да је хтео да ми 
се "оправда" или да ме утеши – шта ли? – па ми је рекао: 
 – Слушај, добра ти је она композиција, само је много 
велика награда била! 
 Тачно! То је и био проблем. Велика награда а за неког 
другог. Срећом, Буна је стигла за извођење већ следећег 
пролећа (20.3.1979). Изврсни Бора Симић и Радио-хор ће извући 
максимум. Већ се добро знамо (Кад су живи завидели 
мртвима, Три хаику, Из тмине појање). За глумце сам се већ 
одавно био одлучио. За Казивача првобитно сам имао у виду 
Мишу Жутића, али се испоставило да је у време снимања и 
концерта он имао неке претходно договорене обавезе у 
Сарајеву, те није могао да прихвати. Раде Марковић, велики 
професионалац, "ускочио" је и одлично и савесно се снашао у 
улози Казивача. 
 
 Сећам се, када је почело снимање, једнога дана су 
дошли у студио Љуба, Раде, Цига и Бардолф и одмах питали – 
"а ко је редитељ?" Рекао сам им да редитељ није предвиђен и да 
се ослањам на њихово велико искуство и глумачки сен-
зибилитет. И испало је одлично, бар што се њих тиче. 
 Хор је такође одлично савладао све своје певане 
нумере. Међутим, било је проблема са две нумере (Мемед-ага и 
Сеча) у којима хор не пева него говори, шапуће, скандира или 
виче. Ја сам им у партитури написао само текст и динамику, као 
и оријентациону брзину изговарања – и они су то све тако и 
извели. Прецизни и савесни Бора Симић својски се залагао да се 
партитура што верније оваплоти у музику. И ипак, после 
завршеног снимања те две нумере, отишао сам кући крајње 
незадовољан. Није испало онако како сам очекивао. А те две 
нумере су, на неки начин, поента читавог ораторијума. То ме је 
мучило данима. Знао сам да сам добро ствар замислио а ипак 
није испало добро. Зашто? Бора и хор су били добронамерни, 

                                                                                           
 Нисам им ништа одговорио. Била ме је срамота, јер сам збиља у томе 
учествовао, на већ описан начин. 
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трудили су се колико су могли, изговарали све како пише и опет 
није испало добро.  
 Најзад сам докучио: значи, или не пише све или не 
пише онако како треба! Када су почеле пробе пред концерт – 
сетио сам се! У нумери Мемед-ага рекао сам хору да треба да 
изговарају узбуђено а у Сечи – панично. И све је одмах успело! 
Постигао сам оно што сам био замислио.  
 Концерт је прошао најбоље могуће. Био је збиља велики 
успех. Сви, почев од Боре, Љубе и Радета, преко целог хора, до 
последњег човека у оркестру, трудили су се колико су могли да 
све испадне што боље. И испало је. Управо два поменута става – 
Мемед-ага и Сеча – на концерту су врло успешно изведена, па 
смо их убацили у студијски снимак. 
 На основу успеха са тог концерта, после неколико 
недеља (или месеци?) стигао ми је предлог од Станка Терзића167 
– да се направи LP плоча. И то је била моја прва плоча. Дизајн 
омота плоче био је поверен не знам коме а ја сам имао прилику 
да га видим тек кад је цео тираж био готов. Било је то нешто 
најгоре што се могло замислити! Три боје и четири величине 
слова биле су одабране са крајњим неукусом; ознака: драмски 
ораторијум (и) Стихови Филип Вишњић у истом реду! па још 
изнад самог наслова, што је сасвим бесмислено; слика168 – 
више-мање кичерска, тако да је све заједно била права 
катастрофа. То ми је било горко искуство и наук за убудуће, да 
треба контролисати сваку фазу и сваки детаљ свега што се ради. 
У ствари, још у фази припреме концерта имао сам већ једно 
лоше искуство тога типа. Радио Београд, као организатор 
концерта, био је преузео на себе штампање хорског извода169 у 
300 примерака. Предао сам им читак рукопис и идејно решење 
за корице. Кроз неколико дана јавили су ми да је све готово. 
Када су ми показали укоричене ноте, само што се нисам 
онесвестио: насловна страна била је исписана латиницом – 
неким танким и бедним ју-тајмс словима! На моје 
запрепашћење, човек из штампарије ми је рекао, "да нисам 
нагласио да треба да буде ћирилица"! То што је моје идејно 

                                                
167 Тадашњи директор ПГП РТБ (Продукције грамофонских плоча РТ Београд) 
168 Збор у Орашцу – рад Вељка Станојевића 
169 Само хорски слој композиције – ноте из којих хор пева 
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решење било ћирилично и што је све у том изводу било 
исписано ћирилицом – није било довољно!  
 Све то потсетило ме је на једну очеву причу, када је он, 
негде тридесетих, први пут био у Италији и у ресторану наручио 
телећу шницлу а келнер му донео потпуно живо месо! На очеву 
примедбу да месо није печено, добио је одлучан одговор: 
 –  Па нисте рекли! 
 Само да се разумемо: немам ништа против латинице 
(иако мислим да је ћирилица лепше писмо) али за Буну против 
дахија латиница просто не иде. 
 Збиља, после тих (горких) искустава са људима који не 
знају да раде свој посао, убудуће сам се трудио бар да имам 
увид у сваку фазу рада, па се то већ и показало на следећој 
плочи (која је раније била поменута) – Кад су живи завидели 
мртвима и Из тмине појање – са изванредном и одлично 
уклопљеном мајсторском фотографијом Манасије, коју ми је за 
ту прилику даровао Арсеније Јовановић. Слова (Мирослављева) 
у логичној величини и складним бојама. Све заједно – сасвим 
укусно осмишљен дизајн. 
 Крајем лета (1979) у Политици сам прочитао “да ће мој 
новокомпоновани ораторијум бити изведен на Вуковом сабору, 
а претходно – премијерно – у Сава центру”! Отишао сам у 
Политику да протестујем због увредљивог израза као и због 
нетачног податка. Разговарао сам са Миланом Влајчићем (са 
којим се тада нисам познавао). Он је, зачудо, узео у одбрану 
своју некомпетентну колегиницу: 
 – Па, шта ту има лоше? Новонаписана књига, новона-
сликана слика, новопостављена представа, новокомпоновани 
ораторијум! 
 – Неће бити да је тако! – рекох – У последњих 10–15 
година израз "новокомпонована" (музика) има једно, и само 
једно значење! Ако је ораторијум, он је сигурно компонован, то 
се подразумева, према томе довољно је рећи – нов. 
 Разговор се завршио тако некако. Влајчић је уважио 
примедбу да је најављена “премијера” – случајна грешка, а за 
новокомпоновани ораторијум је остао при своме! 
 На основу истог чланка из Политике, када је Бора 
Симић сазнао да треба да диригује на Вуковом сабору, дакле, на 
отвореном простору, рекао ми је: 
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 – На отвореном простору музика се губи! Кад год сам 
дириговао на ливади – ништа није испало. чују се само трубе и 
удараљке. Од твоје музике неће остати ништа! Али ако ми они 
нареде, ја морам да диригујем, а ако ти не дозволиш извођење, 
тебе не могу да натерају. Узми ме у заштиту и не дозволи да 
праве будале и од мене и од тебе! 
 Тако је и било. С једне стране Бора ме је узорним 
извођењем мојих композиција доживотно задужио и овакву 
молбу нисам могао да му одбијем. С друге стране убедио ме је 
да ће се музика "на ливади" упропастити. У Политици је 
објављена моја нотица у којој сам обавестио организаторе да не 
рачунају на мој ораторијум на Вуковом сабору. Самим тим 
отпала је и “премијера” у Сава-центру. 
 
 После неколико година, програмска комисија је ставила 
Буну на програм БЕМУС-а '84. Подразумевао сам да ће је 
извести Радио хор и оркестар. Међутим, испало је да су они 
ангажовани за премијерно извођење Херцигоњиног ораторија 
Слуга Јернеј, а два извођења би и за њих било сувише. 
Одлучено је да Буну изведе хор "Бранко Крсмановић", 
Београдска филхармонија и Оскар Данон – диригент. До тада 
Крсманац ми још ништа није певао. Високо сам их ценио 
(Моцартов Requiem, Carmina Burana итд.) али сам се питао да 
ли ће успети да савладају Буну? 
 
 Већ на првим пробама које је водила Даринка, са својим 
невиђеним ентузијазмом, енергијом и пожртвовањем, уверили 
су ме да они то могу! Из пробе у пробу бивало је све боље. 
Многи су певали напамет! Данон је такође био задовољан. На 
прву заједничку пробу (хора и оркестра) дошао је Гојко Шантић 
(Казивач) али Пера Банићевић (Мемед-ага) није. Пера није 
дошао ни на другу пробу – не знам зашто. На генералној проби 
Пера је говорио текст некако незаинтересовано, просто као да 
чита новине! Покушао сам да му сугеришем неки ангажованији 
приступ, на шта ми је он одговорио да “неће да глумата!” Рекао 
сам му нека глуми а не да глумата, на шта је он одговорио да он 
глуми само кад је костимиран и кад је на сцени. 
 – А кад си у радио-драми? Онда ниси ни на сцени ни 
костимиран, па ипак глумиш! 
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 – Да, али онда слушалац мене замишља да сам ко-
стимиран! 
 Ништа ми није вредело. Остао је непопустљив. Молио 
сам га да бар мени учини, али није вредело. Неће па неће. 
Замена није долазила у обзир јер је концерт био исте вечери. За 
утеху – Гојко Шантић је био сасвим добар. 
 Концерт је ипак одлично прошао. Крсманац је мушки 
издржао (укључујући и девојке). Само на једном месту Креза170 
је дао погрешну интонацију па су тенори и баси читав став 
певали за кварту више! Ја сам био очајан због тога, али 
вероватно сам био једини (поред Данона) који је то приметио. 
Пера је био као на генералној проби: озбиљан и уздржан. Ни 
близу Мемед-аги каквог сам замишљао и каквог га је Љуба 
својевремено остварио. 
 Одмах после концерта, на седељци у Крсманцу, док смо 
сређивали утиске, у знак захвалности за изванредан труд и 
залагање, као и за одличан крајњи резултат – рекао сам им, а 
касније им и написао: 
 – Следећа композиција је ваша! 
 А некако баш у то време започињао сам рад на 
Његошевом Тестаменту. 
 
 
 

                                                
170 бас-”контраш“, тада један од стубова басовске деонице и као такав био 
задужен за давање интонације (помоћу интонатора) на одговарајућим местима 
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Света места 

 

Манастир Хиландар на Светој Гори Атонској 
 
Новембра 1980-те Арсеније Јовановић171 ми је наговестио 
могућност нашег заједничког одласка у Хиландар, уколико 
будем заинтересован. Наравно, да сам био заинтересован али 
нисам имао појма како би се то могло извести. Арса је рекао да 
има пријатеља који је (до тада) већ преко 20 пута био у 
Хиландару(!) и који ће то моћи да среди.  
 Кроз неколико дана упознао сам га код Арсе на вечери. 
Био је то Света Ђурић, звани Срце, сликар и широко образован 
човек и нарочито велики познавалац наше старине. Рекао нам је 
да ми само треба да извадимо грчке визе а дозволе за улазак на 
Атос он ће издејствовати у Солуну. У комбинацији је био и 
Зоран Јерковић, тон-мајстор Радио Београда кога у то време још 
нисам био упознао. Пред сам пут њему се нешто испречило тако 
да смо кренули само нас тројица. 
 Путовали смо Светиним колима (Застава 101). Он је све 
време возио иако смо и Арса и ја били возачи. Ово није 
примедба него само констатација. Света је, наиме, возио 
беспрекорно. Занимљиво је да напоменем да је током целог пута 
Света "држао банку", увек вадио неку свежу и занимљиву тему 
и – у ствари – био заслужан за добро расположење "посаде". 
Ово напомињем стога што је и Арсеније необично занимљива и 
оригинална личност, која се иначе у другим приликама 
спонтано намеће као главна. 
 Ваљда када смо већ били прошли Ниш, Арса нас је 
узбуђено упозорио: 
 – Људи, па да ли сте ви свесни куда ми идемо – у 
највећу српску светињу Хиландар – а да сваку реченицу, свако 
од нас започиње са "јебо те Бог"! Морамо на сваки начин, и то 
одмах, да то елиминишемо из нашег речника иначе ће нам се 
догодити да и тамо, пред игуманом, одвалимо нешто слично! 

                                                
171 прослављени позоришни и телевизијски редитељ и (тада) професор глуме на 
Драмској академији у Београду 
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 Сложили смо се да смо сва тројица у том погледу 
забраздили и да под хитно морамо да се одвикавамо од те зле 
навике. Установили смо једну кесу у коју је сваки будући 
прекршитељ договора (псовач Бога) морао да уплати по 10 
динара. Када смо заноћили у мотелу "Езеро" у Македонији, у 
кеси је већ било скоро 200 динара! Пошто је Света, као што већ 
рекох, био најговорљивији – био је и највећи приложник у кесу. 
Ипак и Арсино упозорење и новчана казна су деловали. 
Следећег дана смо драстично смањили псовке. 

 У Солуну је Света показао збиља велику умешност. 
Знао је тачно у коју зграду треба да идемо (неко одељење неког 
Министарства), који спрат и код кога. Тог важног Грекоса је 
познавао лично и са њим лежерно разговарао на грчком, што је 
Арсу и мене, навикнуте на западноевропске језике, дубоко 
импресионирало. Одговарајуће папире (дозволе за улазак на 
Атос) добили смо за мање од пола сата и одмах кренули на 
исток, ка Халкидику. 
 Практично, на Свету Гору ("трећи прст" Халкидика, 
бројећи с лева) стиже се искључиво бродом. Копнени пут, 
такорећи, не постоји. На самом почетку "прста" испречила се 
као неки бедем – планина Велика Вигла која чини полуострво 
неприступачним. Нисам био тамо али нам је Света причао да 
баш кроз један колико-толико проходан кланац кроз Виглу 
протиче нека речица преко које нема моста! Нешто као пут, 
најслабијег могућег квалитета, пролази кроз тај кланац, али 
употребљив је једино за тракторе, који, ако га користе, просто 
"прегазе" тај поток. Затим, на Атосу нема никаквих возила нити 
их калуђери желе, па онда нема разлога ни да се праве путеви. У 
ствари, ја сам видео свега два возила (вероватно једина на 
Атосу!) и имао срећу да се чак њима и провозам. То је један 
олупани аутобус (вероватно из педесетих) који је саобраћао 
између Кареје172 и њеног пристаништа (5–6 км. брдског пута) и 
један трактор (наводно, поклон "друга Тита") који нас је возио 
између Светог Василија (3 км. удаљеног "пристаништа") и 
Хиландара  

                                                
172 административни центар  Свете Горе у коме се ударају печати у пасоше; 
налази се у самом средишту полуострва 
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 На бродић ка Кареји укрцали смо се у Јерисосу, у коме 
смо претходно оставили кола. Иако крајем новембра, било је 
дивно, сунчано време. Бродић, у коме нас је било око 10–15  
путника, возио је сасвим близу светогорске обале тако да смо 
могли да је разгледамо. Били су то пејзажи какве никада раније 
нисам био видео. Стрме литице, стење чудних облика, 
непроходни шумски честари, и, нарочито, усамљено дрвеће 
поцрнело од удараца громова… Већ по том спољњем изгледу 
било нам је јасно да је назив Света Гора – дат с добрим 
разлогом. 
 До Кареје смо стигли тим, већ поменутим, прастарим 
аутобусом, добили одговарајуће печате у пасоше, покуповали 
лепе разгледнице и – истим аутобусом – спустили се на 
пристаниште. Убрзо је стигао и бродић, али у њему је сада већ 
било и двадесетак калуђера, који су се из других светогорских 
манастира упутили у Хиландар. Сутрадан је, наиме, била 
хиландарска слава – Пресвета Богородица – па су калуђери 
кренули у госте, на славу. 
 На пристаниште код Светог Василија стигли смо у рано 
поподне. Ми "цивили" потрпали смо се у тракторску приколицу 
а калуђери су кренули пешице. Хиландар збиља није далеко од 
мора – 3 километра, равним путем, поред потока. Улазна капија 
манастира је још из оног доба. Храстове талпе дебљине 6–7 
сантиметара повезане кованим гвожђем. Капија шкрипи баш као 
у оној Ракићевој песми. 
 Сместили су нас у централну гостинску собу (одмах до 
игуманове) и одредили послушника да нам донесе доста дрва за 
ложење. Када смо се распремили, отишли смо у кантину где се 
служила кафа, чај и врућа ракија. Упознали смо се са оцем 
Луком, Мађаром који је из Канаде дошао у Хиландар! И док смо 
слушали његову причу, на вратима се појављује Светин стари 
знанац – отац Григорије – са заврнутим рукавима од мантије, 
који нас поздравља са: 
 – Здраво, другови! 
 – Какав ти је то партијски поздрав? – питањем 
узвраћа Света. 
 – Па шта хоћеш, ја и јесам у партији! – и следи његова 
прича из које сазнајемо како је он својевремено стигао у 
Хиландар: 
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 Било је то ваљда крајем шездесетих, када је Хиландар 
био у тешкој кризи. На броју је било само девет монаха, а један 
од њих – најстарији – био је на смрт болестан. Свакога дана је 
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могло да се деси да он умре а у том случају би читав манастир 
прешао у власништво и под контролу грчке државе! Такав закон 
је, наиме, био донет негде двадесетих година – а односио се на 
велике (стране) светогорске манастире,173 да је минималан број 
монаха у њима – девет. За ту критичну ситуацију сазнало се у 
Србији и онда је (наводно) командир милиције из Овчарско-
Кабларске клисуре добио партијски задатак да оде у Хиландар и 
да тамо попуњава бројно стање – до даљњега. Командиру се 
тамо допало, пожелео је да остане и замонашио се! Партијску 
књижицу никада није вратио, није обавештен да је искључен, те 
нам је тако објаснио свој статус и малопређашњи партијски 
поздрав. Тај отац Григорије је у доба наше посете био по некој 
њиховој хијерархији скоро раван игуману – иначе седамдесе-
тогодишњем монаху, оцу Никанору, дакле, други човек. 
 
 Сазнали смо да је исте вечери у 11 сати требало да 
нарочитом звоњавом започне целоноћна литургија. Арса, који 
осим што је пасионирани фотограф исто тако је и пасионирани 
сниматељ звукова, на пут је понео тада врхунски касетофон 
Nakamichi. Негде око 10 сати, по киши и мрклом мраку (на 
Светој Гори нема струје, па нема ни спољне расвете), сместили 
смо се у неку нишу и поставили микрофон на статив. Притајили 
смо се, будући да нисмо били тражили дозволу за снимање. Да 
смо тражили, можда бисмо је и добили, али нисмо. С времена на 
време бисмо чули неке убрзане кораке, скоро у трку, како 
трупћу ка капели а касније из ње. Истовремено чула су се и нека 
довикивања која нисмо разумели. Касније смо сазнали шта је 
било по среди. Оца Симу, старог монаха који је био највичнији 
у манипулацији звонима – најпре нигде нису могли да нађу, а 
када су га најзад нашли како спава у винском подруму, 
испоставило се да је сувише био потегао и да није био у стању 
да изведе звоњаву! Заменио га је неки много млађи и, наводно, 
много невештији монах, али за нас је то ипак био крајње 
узбудљив доживљај. Звоњава је успешно снимљена а њу је, 
неколико година касније, мој колега Вук Куленовић искористио 
у једној композицији (са тог Арсиног снимка). 

                                                
173 велики страни манастири су: Хиландар (српски), Пантелејмон (руски), Зограф 
(бугарски) и Ивирон (грузијски). 
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 После завршене звоњаве монаси у свечаним одеждама и 
са свећама у рукама, у неком хијерархијском редоследу, појући 
улажаху у главну цркву – свако до свог одређеног места. Арса је 
поставио микрофон испод централног лустера (са стотинама 
свећа) а ја сам се сместио у неко удубљење с леве стране, одакле 
се све лепо могло видети и чути. Не знам где је Света тада био. 
 Започела је литургија која је трајала до 5 ујутро. 
Смењивали су се наши и грчки појци. Певало се из књига, а 
колико сам ја могао да видим, никаквих нотних или неумских 
знакова није било, дакле, само текст, према коме се музика 
импровизује, односно која је првобитно импровизована, а ка-
сније деценијама (да не кажем: вековима) увежбавана. Први 
"блок" који су певали наши, био ми је некако близак и 
природан. Била је то музика на коју сам био навикао; нешто што 
је личило на наше народно певање. Када је почео грчки "блок" 
појања, ја сам био запрепашћен. Чуо сам глисанда, 
четврттонове, уњкања,… све оно што сам мислио да је 
карактеристично за арапску музику. Пошто сам се управо био 
упознао са једним монахом који је стајао крај мене – оцем 
Савом, дошавшим из Јерусалима – упитао сам га:  
 – Шта је ово, каква је ово музика, јел то православље? 
 – Немојте да се чудите, – одговорио ми је – Грчка 
више припада Средоземљу него Балкану и Европи! И Египат и 
Сирију и Турску и Грчку – запљускује исто море! То се осећа у 
њиховој музици. 
 Када су опет почели наши, њихово појање ми је 
деловало као да сам чуо Ој Мораво! У ствари, то је било 
нормално. Људи који су то певали нису ни били рођени на 
Светој Гори него су тамо дошли из Србије, где су од својих 
мајки или дедова, можда чувајући овце, научили то што су 
певали, наравно, прилагођено на свете текстове. 
 У 5 ујутро, када су многе свеће већ биле догореле и 
литургија била завршена, ми смо се повукли у своју собу. Сва 
тројица смо били узбуђени овим јединственим доживљајем. 
Арса је са запрепашћењем приметио да му недостају две 
снимљене касете! Никада их није нашао. 
 Нећу описивати Хиландар ни у архитектонском нити у 
грађевинском смислу, јер су се баш ове године, поводом 800-
годишњице, појавиле и књиге и публикације и ТВ емисије које 
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га у том смислу сасвим исцрпно приказују. Рећићу само да је 
манастирски комплекс заједно са главном црквом током векова 
дозиђиван, преправљан, адаптиран… Једна од последица тог 
дозиђивања су дупли (паралелни) ходници и дупла степеништа, 
у згради углавном прстенастог облика. Не знајући за то, првих 
дана, Арса и ја смо више пута залутали и изгубили се! Борхес би 
ту уживао… 
 Још увек постоји Савина кухиња, Савина трпезарија и 
Савин подрум; такође и Савин пирг.174 Хиландарци све то 
чувају и показују са највећим пијететом. Ипак, највећи утисак 
на мене је оставила стаза поред потока, улазна капија и њен 
праг. Сасвим је извесно да су баш том стазом ходили, кроз ту 
капију улазили и преко тог прага крочили и Свети Симеон и 
Свети Сава и Стефан Првовенчани и Милутин и Урош и 
Дечански и Лазар. Та ми је слика стално била пред очима. 
 Следећих дана, у два-три наврата, сва тројица бисмо се 
одшетали до хиландарског пристаништа, разгледали развалине 
Светог Василија и колосални Милутинов пирг. Наравно, Арсе-
није је неуморно шкљоцао. Света нам је објаснио да је тај пирг 
подигнут из одбранбених разлога. Горе, на врху, сместили би се 
стражари са озбиљним залихама воде, хране и – што је најглав-
није – камења разних величина. Евентуалног противника (а 
гусара и других пљачкаша било је у изобиљу) гађали би одозго 
тим каменицама и тако спречавали њихов продор ка манастиру. 
Сам пирг је довољно висок да га је било немогуће угрозити 
стрелама или копљима. Сва је прилика да је он успешно 
извршавао намењену му функцију. 
 Културно благо Хиландара је баснословно. Разни ори-
гинални типици, хрисовуље, уникатне књиге писане на перга-
менту,175 крстови, одежде, накит и црквени прибор, а посебно 
свете иконе, међу којима је и чувена и чудотворна Богородица 
Одигитрија (Тројеручица). 

                                                
174 стари израз за кулу 
175 хиландарска библиотека је огромна и има на стотине (можда хиљаде) 
рукописних књига, најразличитијих садржаја (теолошких, историјских, 
природонаучних, литерарних); нико не зна тачно чега све тамо има; проучавање 
је у току; колико знам многе од књига су снимљене на микрофилмове, а ови се 
налазе на неком универзитету у Индијани. 
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 Већ сам споменуо да у Хиландару, као и на целој Светој 
Гори, нема струје! Не знам да ли нису могли или нису хтели да 
је доведу. Пре ће бити ово друго. Ноћна расвета по собама и 
ходницима је помоћу свећа и петројелки. Зими, ако је потребно, 
собе се греју на дрва. У кухињи се такође ложе дрва. Читав 
хиландарски инвентар је онакав какав је био и у средњем веку. 
Зато су монаси, када би Арса покушао да их услика, рукама 
заклањали своја лица (као од ђавола). Могу мислити како је пре 
неколико година апокалиптично деловало спуштање хеликоп-
тера српског Председника! Кажу да су се тада сви монаси осим 
једног, разбежали по околној шуми, јер је то за њих било као да 
се спустио Сатана лично. 
 Ипак, у Хиландару постоји и нешто што је из 20-ог 
века: телефон. То је онај "на навијање", као пољски телефони у 
војсци, помоћу кога се зове Јерисос, Уранополис или Кареја, да 
би се позвао, односно наручио бродић. То се на грчком каже 
ангазé (од фр.: engagé) с тим што Грци не могу да изговоре 'ж' 
па га замењују са 'з'. То је сигурно једина реч у грчком говорном 
тексту коју сам успео да препознам и дешифрујем. Узгред: кад 
Грк хоће да нешто потврди, тј. да каже ДА – он каже НЕ! Тако 
је то са грчким. 

Управо за наш повратак, из Јерисоса је телефоном 
ангажован (ангазé) бродић који нас је по приличном невремену 
вратио на копно. Још за дана смо стигли до Солуна, где смо 
после неког шопинга и вечере заноћили. 
 Следећег јутра, док смо уносили и паковали ствари у 
кола, иако је било прилично хладно и ветровито (почетак 
децембра), поред нас је протрчао шездесетпетогодишњак само у 
доњем делу тренерке, а горе ништа! Рукама је правио покрете 
као на слетској вежби. Ми, онако у зимским виндјакама, мало 
смо се нашли у чуду, а онда је Света дао свој чувени коментар: 
 – Одувек сам говорио да у "у здравом телу – није здрав 
дух!" 
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Сунчева пирамида у Мексику 
 
С  пролећа 1981. био сам обавештен из Савеза композитора да 
бих, у оквиру програма размене, могао да одем на 10 дана на 
Кубу.176 Наравно да сам прихватио, из чисте радозналости. А 
чим је то било потврђено, почео сам да истражујем могућност 
да "скокнем" и до Мексика, кад сам већ тамо, "преко баре". И 
успео сам! Испало је чак изненађујуће повољно. С обзиром да је 
требало да останем преко две недеље с оне стране Атлантика, 
добио сам велики попуст на авио карти. У ствари, Савез 
композитора ми је платио комплетан пут с тим да је моја карта: 
Београд – Хавана – Сјудад Мехико – Њујорк – Франкфурт – 
Београд, испала јевтинија него она првобитна: само Београд – 
Хавана – Београд! Чудне су те авионске тарифе!  
 Пред лето сам нашао неки уџбеник шпанског, неки 
Teach yourself Spanish177 или Асимил или нешто тако. У првих 
15–20 лекција ухватио сам основне фразе и главна правила 
изговора. Наравно, у томе ми је помогло знање талијанског и 
француског, па донекле и латинског.  
 Негде у другој половини новембра Тома Прошев178 и ја 
кренусмо преко Прага и Мадрида за Кубу. У Мадрид смо стигли 
око два поподне а лет за Хавану био је предвиђен за 2 ноћу. 
Искористили смо то време да погледамо град. Био је то мој први 
сусрет (и до сада једини) са Мадридом. Очарао ме је лепим и 
широким улицама, некада чак са четвороструким дрворедима, 
мноштвом фонтана, водоскока и малих слапова. Видели смо 

                                                
176 Још шездесетих година између Савеза композитора Југославије и савеза 
композитора социјалистичких земаља била је установљена пракса узајамног 
посећивања; у почетку су у обзир долазиле:Бугарска, Мађарска, Румунија, 
Чехословачка, Пољска и СССР. Касније су томе списку прикључене Монголија 
и Шведска(!) - са социјалистичком владом, а 1981. и Куба. 
177 Научи шпански сам 
178 Македонски композитор који се школовао у Загребу и који је углавном тамо 
и живео. Касније је прешао у Скопље где је (чини ми се) био Декан Академије. 
Умро је пре неколико година. Имао је огроман композиторски опус (о квалитету 
се не бих овде изјашњавао), а у брзини је – како ми је једном приликом сам 
рекао - надмашио чак и Моцарта!!! На његовим партитурама био је увек 
забележен тачан датум започињања и завршетка композиције, како сам рече, 
"због хороскопа". Нпр.: оркестарска композиција та-и-та, започета 5. марта у 
18:30, завршена 9.марта у 22:00, (наравно исте године). 
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мноштво раскошних грађевина по којима се видело да је 
Шпанија бар два века била једна од светских сила. 
 Кубански авион (наравно, руске производње) био је 
врло неудобан, али су нас, за утеху, целе ноћи нечим хранили. 
Застали смо на острвцету Барбадосу због горива. Око подне смо 
приспели у Хавану. Велики град у равници и поред мора. Много 
зеленила: палме, баобаби, еукалиптуси, бамбуси, банане и 
остало. Зграде лепе али запуштене. Некада је то било 
најпопуларније америчко летовалиште. Становништво је 80–
90% црно као у сред Африке! На улицама зује фордови, 
бјујкови, шевролети, кадилаци –  стари по 20 и више година! 
Кршеви. Врата се завезују жицом или канапом, фале прозори, 
гуме од руских камиона,… циркус! 
 Били смо смештени у неком скромнијем хотелу, на 
првом спрату. Зачудо, уопште није постојало степениште!179  
Сви морају да иду лифтом и горе и доле. Наравно, у лифту седи 
лифт-баба и контролише све који улазе и излазе. 
 Прве вечери, у ресторану, пустио сам у погон своје 
знање шпанског. Јеловник – на шпанском! Успевам да разумем 
наслов одељка: PESCADOS FRITOS (Пржене рибе) помоћу 
талијанског. Од десетак различитих врста не могу ни једну да 
дешифрујем. Чак ни да наслутим. Одлучујем се за најскупљу; 
ваљда је то и најбоље? И нисам погрешио: одличан укус, али не 
препознајем рибу. Пошто сам појео половину, примећујем неке 
чудно велике кости, чак зглоб! Тек тада сам одгонетнуо: жабљи 
батаци! (Каква домишљатост с моје стране!) То ми је било први 
пут у животу, али сам их следећих дана у 2–3 маха поновио. 
 Током боравка посетили смо Хемингвејеву кућу; у 
ствари читаво брдо је било његово, а на самом ћувику – његова 
кућа, кућа са трофејима, кућица са пушкама итд.  
 Једном другом приликом су нас одвезли на лепу 
пешчану плажу где смо се бацакали по океанским таласима. 
Море је било топло иако је био децембар! 
 Пред крај боравка су нас одвели у Сантјаго де Куба. 
Диван градић у брдима, са кривим, калдрмисаним улицама и 

                                                
179 Нешто за Гортинског! Видети у првој књизи ТАКО ЈЕ ТО БИЛО, у поглављу 
"На Музичкој академији", причу Димитрија Гортинског нашем заједничком 
професору Предрагу Милошевићу. 
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аутентичним, старим кућама. То је, у прошлом веку, био главни 
град Кубе, док Хавана још није била изграђена. Сантјажани и 
даље сматрају да живе у престоници и са презиром говоре о 
Хавањанима. Нешто слично сам срео у Лењинграду, у коме су 
ми говорили о Москви као о великом селу. У старој пољској 
престоници Кракову нисам био али знам да се и Краковјаци 
слично односе према Варшављанима.  
 Једно послеподне смо били на симфонијском концерту. 
У другом делу – Бетовенова Пета. Занимљив је био састав 
оркестра: сви гудачи – белци, сви дувачи и тимпаниста  – црнци. 
Звук је био средње жалостан. Њихова Музичка академија има 
пристојан ниво, професори су или Руси или Кубанци који су се 
школовали у Москви или Варшави, али је та врста културе била 
још у повоју. 
 Зато смо последње вечери били у чувеном ТРОПИ-
КАНА БАР-у, под отвореним небом, где је ансамбл од шест 
бубњара и једне тамнопуте играчице публику дизао на ноге од 
одушевљења. Ти бубњари – као да је свако лупао свој ритам, а 
играчица, као да је реаговала на све ритмове истовремено, тј. 
као да се сваки део њеног тела тресао у другом ритму! Био је то 
прави делиријум. 
 Сутрадан је Тома раније кренуо ка Београду а мој лет ка 
Мексику био је у 10 увече. Полетео сам са свега 4 сата 
закашњења па сам се осетио као код куће. У Сјудад Мехико смо 
стигли пред јутро. Лет је трајао, са заустављањем у Мериди, 3 
или 4 сата. Са надморске висине нула стигао сам на 2.000. 
Онако неиспаван и уморан, добауљао сам до неког хотела, 
стровалио се у кревет и у њему остао до увече. Пробудила ме је 
глад. Нешто сам појео у хотелу и изишао на оближњи трг. 
Срећом, вече је било свеже. Чак сам био пребацио и џемпер 
преко леђа. Желео сам да купим неку Борхесову књигу на 
шпанском. И нашао сам је: DEL CIELO E DEL INFIERNO.180 
Шврљао сам тако неко време размишљајући о томе да је тада 
Сјудад Мехико сматран за највећи град на свету (преко 20 
милиона). На улици је било много света. Одједном, учинило ми 
се да сам се мимоишао са познатим лицем! Неко ко је потсећао 
на једног мог другара из гимназије, кога нисам видео преко 20 
                                                
180 О небу и паклу 
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година, јер је после студија отишао у Немачку. Колико год да је 
изгледало невероватно, причекао сам неколико секунди да би 
овај мало одмакао а онда (му) довикнуо: 
 – Станићу! 
 Он је застао и окренуо се! Тада сам био сигуран: био је 
то Лаза Станић, другар из IV и V разреда, син свештеника. У 
оно време становао је у Алексе Ненадовића 4, спрат изнад мог 
чика-Мике. И он је мене одмах препознао. Невероватно: он који 
већ више од две деценије живи у Келну, кренуо је са групом 
лекара на Хаваје или већ не знам куда и сретосмо се у гунгули 
највећег града на свету! То смо, наравно, залили добрим 
мексичким вином, уз pescados fritos.181  
 El mundo esta pequеñо.182  
 Следећег дана сам се одвезао до Сунчеве пирамиде. Она 
је мања од оних египатских у Гизи, али је врло очувана и с једне 
стране (а можда и са све четири?) постоје степенице (свака 40–
50 цм висине!) по којима се човек може попети до Сунца! 
Искористио сам ту прилику. Било је врло напорно, право 
планинарење, али сам издржао. Било је тамо, уосталом, још 
доста другог света, дакле, није то био баш не знам какав подвиг. 
У сваком случају, на врху пирамиде влада оштро-планинска 
клима. Онако ознојаном од пентрања било ми је чак хладно. 
Како се пирамида налази усред једне висоравни њен врх збиља 
доминира. По сунчаном дану, какав је тада био, поглед допире 
десетинама километара у круг. Нисам запазио да ли се могло 
улазити и у унутрашњост пирамиде. У подножју су продавали 
глинене и камене фигуре ацтешких богова. Мени се допала 
једна глинена двострука фрула са главом неког божанства. 
Касније, у Београду, нажалост, поломила ми се напола. Ту негде 
купио сам и један леп црвено-бели пончо за моју кћи Бојану, 
тада четрнаестогодишњу девојчицу. Она га је неко време 
носила, онда је неколико година стајао на зиду као украс, а сада 
је – с времена на време – опет у употреби. 

 Читав следећи дан провео сам у Антрополошком 
музеју. Не верујем да ме је и један други музеј на свету тако 
                                                
181 пржена риба 
182 Свет је мали (шпански) 
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очарао! Изграђен у садашње време, на великом простору, са 
врло промишљено распоређеним експонатима. Углавном се све 
налази иза стаклених зидова али све је врло прегледно и 
објашњено је на свим језицима. А имали су шта и да прикажу! 
Од палеолитских и неолитских ископина, преко предколумби-
јанских Индијанаца, до данашњих дана. 

Већ излазећи из музеја, прошао сам кроз огромно 
унутрашње двориште правоугаоног облика. На његовим 
гранитним зидовима били су уклесани неки текстови 
предколумбијанских Индијанаца (у шпанском преводу) које 
нисам одмах у потпуности разумео али сам већ и са својим 
скромним знањем шпанског наслутио да је то нешто за мене. 
Читао сам их наглас и учинили су ми се врло звучним. Одабрао 
сам три и преписао их на папир. Касније, по повратку у Београд, 
од њих сам компоновао мадригалску свиту Palabras en Piedra 
(Речи у камену) за хор и удараљке. Ево тих текстова: 

 
Que aclare!   Нека се раздани! 
Que amanesca   Нека сване  
En el cielo    На небу 
Y en la tierra   И на земљи. 
No habra gloria   Неће бити славе 
Ni grandeza   Ни величине 
Hasta que exista   Све док постоји 
La criatura humana   Људско створење: 
El hombre formado   Довршен човек 
 (POPOL VUH) 

Toda luna todo аñо,   Сви месеци и све године, 
Todo dia todo viento   Сви дани и сви ветрови 
Camina y pasa tambien  Долазе и такође пролазе. 
Tambien toda sangre llega  Такође и сва жива створења 
Al kugar de su quietud  Најзад нађу свој мир. 
 (CHILAM BALAM) 
 
Solo asi he de irme?   Зар овако треба да одем? 
Como las flores   Као цветови 
Que perecieron?   Који ће увенути? 
Nada quedara   Зар ништа неће остати 
En mi nombre?   У мом имену? 
Nada de mi fama   Ништа од моје славе 
Aqui en la tierra?   Овде на земљи? 
Al menos flores,   Али бар цвеће, 
Al menos cantos!   Али бар песме! 
 (CANTOS DE HUEXOTZINGO) 
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 Следећег дана сам се, љубазношћу хотелског рецеп-
ционера, прикључио једној групи страних туриста (више 
туристкиња) која је ишла за градић Таско.183 Водич, тј. шофер 
једног шевролета са осам места, успут нам је давао потребна 
обавештења. У даљини се видела планина – Сијера Мадре! На 
путу сам видео саобраћајни знак: Санта Фе – 23 км. Сада се 
више не сећам, али знам да је било бар још два–три места 
(Саскачеван?) или назива познатих из романа Карла Маја или 
Фенимора Купера, који су у мени изазвали неко чудно 
узбуђење. Иако те књиге нисам својевремено читао, све ми је 
било познато из братовљевих прича, али још тада, у детињству, 
ја сам то био сместио у неки свет бајки, легенди и маште а сада 
сам се суочио са чињеницом да све то постоји!  
 Негде у рано поподне шофер нас је одвео на прави 
мексички ручак. Поред неког меса и прилога била је и чинијица 
правог табаско-соса. Када су га јадне Америчанке, навикнуте на 
хамбургере и кока-колу, пробале – одскочиле су до плафона од 
љутине. Слично се десило и са осталим дамама (две 
Венецуеланке и једна Канађанка). На опште запрепашћење ја 
сам ону чинијицу испразнио и, чак, омазао – да се не баци. Ја, 
наиме, врло волим љуто. 
 Последњег дана, пред повратак кући, пронашао сам 
једну радњу са музичким инструментима и у њој покуповао 
гомилу врло декоративних а углавном малих удараљки, од којих 
је чак већина – професионалног квалитета. То ми је касније 
добродошло на Академији, где предајем Музичке инструменте, 
па ове необичне удараљке носим да их покажем и прикажем 
студентима. Студенти тада имају прилику не само да их виде 
него и да испробају да мало "свирају" на њима. То је увек врло 
забавно. 
 Пут за Европу водио ме је преко Њујорка. По сунчаном 
дану смо прелетели Њу Орлеанс, видели Мисисипи и стигли у 
магловити и хладни Њујорк. Не знам да ли смо слетели на Ла 
Гвардију или Њуарк, тек требало је да се са тог аеродрома 
пребацим на Кенеди да бих наставио за Франкфурт. Иако нисам 

                                                
183 Налази се на пола пута између Сјудад Мехика и Акапулка; њега Мексиканци 
називају градом сребра, јер се тамо, по традицији израђују сребрни предмети и 
накит; оданде сам, за успомену, донео два лепа акварела. 
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имао америчку визу морао сам да прођем пасошку контролу и 
изиђем на њујоршке улице да бих стигао до “Кенедија”! Цео 
поступак је обављен тако што сам службенику на излазу обећао 
да нећу емигрирати у Америку. И нисам; а могао сам! Међутим, 
реч је реч. Обећао сам човеку… 
 На “Кенедију” сам провео неколико сати. Авион за 
Франкфурт је летео у 10 увече. Цуњао сам по аеродрому и 
куповао неке дрангулије у Duty free shopovima ("аеродромска 
колица", цигарете за неке другаре, неко пиће и сл.). Али све то 
што сам купио, нису ми дали него су рекли да ћу све добити 
пред улазак у авион. А онда, једно 45 минута пре полетања, 
неки типови су дошли са огромним колицима натовареним 
нашим кесама и при некој слабачкој светлости(!) почели да нас 
прозивају по именима. Треба напоменути да на таквим 
интерконтиненталним летовима има огроман број путника из ко 
зна каквих земаља (Африка, Блиски Исток, разне европске или 
азијске земље) са најнемогућијим именима и презименима, које 
су ови једва успели да разаберу. Испорука је ишла безнадежно 
споро. На 15 мин. пред полетање ни половина кеса није била 
испоручена. Један путник са малим дететом пришао је овом 
"кесаџији", дао му своју признаницу жућкасте боје (можда и 
десетак долара) и замолио га да му кесу донесе у авион. Мало 
затим пришао је други човек са сличном идејом, пружио своју 
признаницу (али розе боје), на шта га је овај хладно одбио, 
рекавши: 
 – It's not my company! 
 То ме је оборило. Ја сам то превео на српски: 
 – Није мој ООУР! – и помислих (злурадо) да је само-
управљање захватило и саму Америку, тј да се обистињује она 
песма из наше младости: 
 Америка и Енглеска  
 биће земља пролетерска.  
 Америка и Канада 
 Биће земље удруженог рада. 
 Авион је, срећом, у поласку каснио око пола сата, тако 
да смо ипак сви добили своје кесе и сместили се у огромном 
џамбо-џету. Та грдосија има по десет седишта у реду (3+4+3), са 
два уздужна пролаза. Нећу да кажем да је био неудобан као онај 
кубански (Иљушин? Тупољев?), али свакако није био ни удобан, 
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нарочито не мени, у средини оне "четворке". Није било 
никаквог простора (полице, касете) за одлагање ствари, као што 
постоји у "нормалним" авионима. Ја сам једну корпу са 
удараљкама (и флашом мексичког вина) унео у авион и морао 
да је оставим поред улаза. Када су нам стјуардесе донеле вечеру, 
било је јасно да за следећих пола сата неће бити у могућности да 
донесу неко пиће, а и кад би пролазиле служиле би кока-колу 
или неки њој сличан бућкуриш (виски није бућкуриш али га ја 
не трошим). Стога сам ја донео своју флашу мексичког вина. 
Убрзо ме је једна од стјуардеса опоменула да не смем да пијем 
то своје вино! 
 – Ти ће ми кажеш! – помислих у себи, а наглас сам 
одбрусио нешто као: 
 – Ово је моје вино, ваљда са својим вином могу да 
радим шта хоћу? 
 – You are not allowed to drink alcohol!184 
 – А кад ви служите виски, јел се то рачуна као ми-
нерална вода или као алкохол? 
 – То је друго. Кад ја служим, онда могу да контро-
лишем колико Ви пијете а овако не могу. 
 Објаснио сам јој да ја управо радим на једној клиници 
која третира алкохоличаре и да не треба да брине за мене. 
Попићу две чаше уз вечеру и од тога се нећу напити. Нека буде 
мирна. И тако је ствар легла. Помислих: то је та земља која 
пропагира приватну иницијативу и индивидуалне слободе, а ево 
их сада на делу! Чак сам се у кубанском авиону осећао 
слободније. Наравно, да би било бесмислено са њом се 
упуштати у неку дискусију, па сам убрзо заспао, додуше, без 
дозволе. Било је то, свакако, јадно спавање у оном неудобном 
седишту које се не обара. Али алтернативе није било а то је увек 
најгоре. У неком дремежу сам дочекао јутро и Франкфурт. Ту је 
требало џоњати још два или три сата до полетања за Београд. У 
чекаоници су столице биле бар сто пута неудобније него оне у 
авиону. Пре свега, биле су од тврде пластике а наслон је досезао 
до испод лопатице. Значи, никаквог наслона за главу није било. 
Нисам ни покушао да заспим. Купио сам неке новине, али ни то 
ми није задржало пажњу. У ствари, био сам љубоморан на 
                                                
184 Није дозвољено да пијете алкохол 
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једног седог Црњу који је седео недалеко од мене и који је мало 
читао Библију а мало дремао и то, рекло би се, сасвим успешно. 
 Када смо се (путници за Београд) оним аеродромским 
аутобусом пребацивали до авиона, ступио сам у разговор са 
групом Црнаца који су били око мене. Испоставило се да су 
музичари, џезери, који те вечери дају концерт у Београду. Питао 
сам их, који стил свирају, а они су рекли да свирају свој стил. 
Испоставило се да је то био оркестар Лајонела Хемптона. Не 
скривајући своје одушевљење рекао сам им да ми је једна од 
најомиљенијих плоча које имам – Star Dust185 – који је Crazy 
Hemp186 свирао на концерту у Пасадени 1947. То их је збиља 
оборило. А када сам још додао да је тада Хемптон "ускочио", да 
би заменио изненада оболелог Реда Норвоа, они су буквално 
цичали, како то само Црње умеју. 
 Судбина је одредила да сам у авиону седео поред 
пролаза а тачно испред мене седео је стари, добри Crazy Hemp 
лично. И даље је успешно дремао а између два дремежа – читао 
Библију. Нажалост, нисам улучио неки згодан тренутак да 
ступим у разговор с њиме. Нисам желео да га ометам у читању а 
још мање у спавању. А можда је требало? Можда би и њему 
било мило да чује да неко у некој забаченој земљи за коју до 
тада није знао ни да постоји – зна за његов концерт у Пасадени 
'47-е када је заменио Реда Норвоа? 

Египат – земља фараона 
 
Као што то обично бива, све се десило сасвим случајно. На 
Академији, у ходнику, сусрео сам се са Даринком која ми је 
саопштила да је тога дана код ПУТНИК-а уплатила за њу и 
њеног Банета врло повољан аранжман за Египат. Било је збиља 
врло повољно (према тадашњим мерилима), тако да сам се и ја у 
року од два-три сата телефонски договорио са Цацом и уплатио 
за нас. 
 На каирски аеродром смо слетели после поноћи. 
Приликом проласка кроз пасошку контролу сетио сам се згодне 
                                                
185 Звездана прашина 
186 Популарни Хемптонов надимак који у буквалном преводу значи Луди Хемп, 
а који је он “зарадио” својом, збиља лудом свирком 
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анегдоте о два агента ЦИА-е који су такође били слетели у 
Каиро. Приликом пасошке контроле службеник им је лупио у 
пасош поражавајући печат: 
 – C.I.A. 
 Онако запрепашћени, једва су промуцали: 
 – How do you know?187 
али службеник као да није чуо питање и они су прошли. Касније 
су сазнали да је C.I.A. скраћеница за Cairo International Airport! 
 Првога дана188 смо посетили Каирски музеј. Верујем да 
у њему има толико тога да се види да ни месец дана не би било 
много. Међутим, ми смо провели само то преподне. Такав је био 
програм. Срећом имали смо изванредног водича Димитрија-
Миту Настића који нас је провео – сигуран сам – поред 
најважнијих експоната, уз врло компетентна објашњења. 
Највише смо се задржали код сегмента посвећеног Ехнатону,189 
контроверзном фараону из новог царства и његовој жени, 
лепотици Нефретити, као и читавој сали са Тутанкамоновим 
креветом, престолом, маскама, ловачким прибором и разним 
украсима. 
 Поподне је било "слободно" а препоручено нам је да 
идемо на чувену пијацу Хан-Халили, наводно, највећу на свету, 
где је главна атракција – цењкање. Највећа или не, доживљај 
средњовековне оријенталне гужве био је врло убедљив. Када се 
цела група нашла на вечери сви смо причали своје доживљаје. 
Сећам се да је неко испричао да је успео да за неку дрангулију 
скине цену са првобитних 250 фунти – на само 15!!! Ко зна, 
можда је и то било преплаћено. Односно, сигуран сам да јесте. 

Следећег дана смо обишли велику џамију. Нисмо 
морали да скидамо ципеле да бисмо ушли у њу, него смо добили 
неке папуче-натикаче. Та џамија је с разлогом (по спољњој 

                                                
187 Откуд знате? 
188 Ово путовање смо обавили почетком фебруара 1988. 
189 Аменхотеп IV, син Аменхотепа III и краљице Теје, касније се сам прозвао 
Ехнатон.. Оснивач прве монотеистичке религије која подразуева апстрактног, 
невидљивог, недостижног, и што је најважније – јединог Бога, по имену Атон, – 
творца читавог свемира. Његово ново име је у ствари сложеница - Ехн-Атон, 
што значи Атонов штит. Наводно је Мојсије, док је још био у "египатском 
ропству", био чак министар на Ехнатоновом двору, где се и упознао са новом 
религијом . 
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монументалности и унутрашњој лепоти) једна од највећих 
светиња муслиманског света. Налази се на једном узвишењу, 
као пропланку, тако да се са њега види читав Каиро. Тај призор 
се не заборавља! Куће у Каиру углавном немају кровове, него 
имају нешто као равне терасе, а то онда изгледа као да је кућа 
недовршена или "да јој је глава одсечена". Неки плавичасто-
жућкасто-сивкасти дим обавија читав град. Мој први и 
најтачнији утисак био је да сигурно тако изгледа пакао. Или да 
је тако изгледала Хирошима после експлозије А-бомбе. 
 Затим смо се аутобусом одвезли у коптски део града и 
тамо обишли прастару православну цркву, врло запуштену и 
скоро црну од неке гарежи. Не сећам се ни икона ни фресака, ни 
да ли их је уопште било. Знам само да је и на зидовима и на 
дрвеним гредама доминирала црна боја. Вероватно је претрпела 
неки пожар? Да ли само један? За време вожње имали смо 
прилику да изблиза видимо онај малопре поменути пакао. На 
оним терасама се налази крш и лом, као у нашим подрумима, а 
можда и нешто горе. Неке канте, греде, даске, летве, жице, 
кутије… видели смо чак и једну козу која нешто пасе! На 
прашњавим тротоарима, на простртим крпама или новинама 
стоје гомиле лепиња и друге хране (воће) на продају. Ужас од 
нехигијене! Што је најгоре, то неко и купује. 

Каиро 3–4 пута годишње бива погођен пешчаном 
олујом која за собом оставља дебео слој песка-прашине. Пошто, 
изгледа, нема начина да се тај песак уклони, људи га прихватају 
као неминовност, свикли су се на њега, са њим живе и умиру. 
Нарочито ово друго. 
 А онда је уследио излет у Гизу, на пирамиде! У 
аутобусу смо се спријатељили са симпатичним брачним паром 
Забуковец, архитектама Јованом и Соњом. Даринка углавном 
није седела него је стално "шпартала" горе-доле по аутобусу и 
нешто организовала. Шта – не знам, али нешто је организовала 
иако смо имали одличног водича који је све лепо припремио. 
Таква је Даринка. Не може да седи с миром, него мора да 
циркулише и да нешто организује. Ради се о томе да је она 
стотинама пута водила своје хорове (Крсманац и Колегијум) 
уздуж и попреко по земљиној кугли и тада је, наравно, она 
бивала главна и све организовала. Сада је ваљда први пут била у 
ситуацији да буде вођена. 
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Пирамиде су, наравно, право чудо. То треба најпре видети и 
занемети а касније размишљати и читати о томе како су оне 
зидане, одакле камен и зашто таквог облика. Испада, наиме, да 
са свом данашњом технологијом, данас Кеопсова пирамида не 
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би могла да буде сазидана! Тако кажу. Посебно је питање њених 
димензија, тј. дужине изводнице и њеног угла према 
хоризонтали. Наводно, све има астрономско образложење, 
односно да изводница "гађа" неку тачку у свемиру, (рецимо, 
Сиријус) до које је удаљеност измерена неким округлим бројем 
дужинâ изводнице. Овоме треба додати податак да у Индији 
(или Цејлону) на некој клиници традиционалне медицине, имају 
нешто као шатор у облику и пропорцијама Кеопсове пирамиде, 
који исцељује болеснике који релативно кратко време проведу 
испод њега! А мој другар, Лаза-Макарон,190 звани Фозген, прави 
манијак за аудио уређаје, направио је од картона моделе 
Кеопсове пирамиде у разним величинама и ставља их на сваки 
елемент по једну! На звучницима по једна, на појачалу једна, на 
поклопцу грамофона једна, па чак и на пикапу једна сасвим 
малецка! Каже, да се тако боље чује! Макаронова посла. Али, 
кој' ће га знати, можда и ту има нечега?  
 Пружила ми се прилика да уђем у унутрашњост 
Кеопсове пирамиде. Наравно, ту могућност сам искористио 
иако није било баш сасвим једноставно. Морали смо 
"четвороношке" да просто пужемо по неким као скелама у 
благом успону (широке даске са прикованим пречкама) јер је 
тунел кроз пирамиду висине једва нешто преко метра. Даринка 
је одустала на пола пута (из клаустрофобичних разлога) а Цаца 
и Бане нису ни покушали. Ја сам стигао до краја (или до 
почетка?) тунела, тј. до одаје у којој је некада био смештен 
фараонов саркофаг. Та одаја је, зачудо, била много мања него 
што сам очекивао. Рецимо 3 х 3 метра, можда мало више. На 
средини је камено постоље за саркофаг а наоколо нема ничега. 
Ама баш ничега. Вентилација је прилично слаба па смо сви 
пожурили напоље. Закључак: пирамида неупоредиво боље 
изгледа споља. Нешто се мислим: ни (мртвим) фараонима није 
било бог-зна-како у тим малим одајама, иако знам да су оне 
биле препуне сваковрсне хране, пића, воћа, мирисних уља, 
накита, тканина и украсних премета. Џаба ти све кад нема 
ваздуха! А за њих ваздуха није било ни толико, јер је овај тунел 
кроз који смо ми прошли свакако био затворен. 

                                                
190 Види поглавље Лаза-Макарон у књизи ТАКО ЈЕ ТО БИЛО (1) 
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 Испред пирамида смо имали прилику да се пењемо на 
камиле, коју могућност, чини ми се, нисмо искористили. Али 
зато смо сви купили оне бедуинске бурнусе191 и са њима се 
сликали. 
 Онда смо посетили (наводно, чудотворну) сфингу. Иако 
је прилично оштећена, делује поуздано, сигурно и смирујуће, 
али ипак, збиља некако загонетно. То је, између осталог, и зато 
што знамо да је стара неколико хиљада година и да је била 
сведок (иако не баш живи) читаве историје човечанства. Преко 
пута сфинге је нешто као галерија где се продају дивни 
папируси. Тамо смо спљискали скоро све паре које смо имали. 
Знам да смо се чак и задужили код Даринке која је имала неку 
кредитну картицу. 

 У повратку смо видели Џозерову степенасту пирамиду, 
подземне мастабе изванредно осликане, које су некада (наводно) 
биле осветљаване сунчевом светлошћу помоћу система огле-
дала. Ако су то успели – свака част. У осталом, за све што су 
урадили ти стари Египћани – свака им част! Затим смо обишли 
ткачницу ћилима (место се зове Сакара) у којој углавном раде 
ситна деца јер тако захтева технологија! Само деца, наиме, са 
својим малим прстићима могу да хватају неке петље и праве 
одговарајуће чвориће. Прошли смо такође кроз Мемфис где у 
једном павиљону лежи џиновска статуа Рамзеса Другог. 

 А следеће ноћи смо кренули возом на југ. Пруга 
углавном иде долином Нила. Воз је прављен у Немачкој, 
специјално за ову линију.192 Прозори се не отварају (због песка) 
али вентилација постоји посредним путем. Воз је врло удобан (у 
ствари, то су спаваћа кола). Ђаво Шваба направио како само он 
то уме! Храну су служили врућу, у металним посудама.  
 Када се разданило, из воза смо гледали насеља поред 
којих смо пролазили. Запазили смо да су куће углавном без 
кровова (кабриолет!) а да је уместо њих разапето палмово 
грање. Водич Мита нам је објаснио да је у тим крајевима 
атмосферски талог – нула! Киша никада не пада, па им  кровови 

                                                
191 лака, бела тканина, скоро тил, којим они штите главу од сунца 
192 Укупно две композиције; једна полази из Каира ка југу, друга из Асуана ка 
северу. Мимоилазе се на пола пута. 
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нису ни потребни. Против сунца им је палмово грање довољно. 
А пре неколико година је ипак пала једна киша и то је била 
права катаклизма. Све куће су се буквално истопиле! Јер биле су 
прављене од обичног блата. 
 У рано поподне смо стигли у Асуан, крајњу тачку 
нашега пута. Први утисак: беда и врућина. Хотел је био испод 
сваког нивоа. Олупане плочице у купатилу, расклиматан 
намештај, огуљени зидови. На пијаци, опет беда; све је јевтино 
али слабог квалитета. 
 Поподне су нас водили на чувену брану. Има шта да се 
види. Рецимо, на самом улазу – обелиск са рељефима Насера и 
друга Лењина (можда није био Лењин него Брежњев или тако 
неко) и пароле о нераскидивом пријатељству совјетског и 
египатског народа. Сама брана је висока неколико десетина 
метара а акумулационо језеро се протеже километрима (можда 
чак двеста километара?) на југ. У време градње морали су 
читаве храмове из Абу-Симбела, који је затим потопљен, да 
преселе на другу локацију. Троје из наше групе је таксијем 
отишло до Абу-Симбела и по њиховој причи испало је да је то 
најглавнија ствар у Египту. 
 Сутрадан смо у две галије (или како се већ зове тај 
њихов чамац?) прешли на једну велику аду, преко-пута Асуана. 
Галије су имале чувено египатско једро, оно једноделно, 
трапезоидног облика, са два дрвена бума (горњи је кос). На ади, 
као на неком пропланку, налази се огроман ботанички врт, где 
смо видели разне тропске биљке, као што су: манго, папаја, 
какао, кафа, баобаб, каучуково дрво и сл. При силаску ка Нилу 
прошли смо поред виле-замка Аге Кана, а можда је, у ствари, и 
читаво острво, заједно са тим вртом било његово? Наводно, 
лекари су му препоручили то место јер оно климатски највише 
погодује његовом здрављу. Ипак, колико знам, он је већи део 
времена проводио у Њујорку! 
 Једнога дана смо ишли до мајдана розе гранита. Нај-
већа атракција био је један обелиск који су пре једно 3.500 
година започели да исецају из стене, али посао није завршен ни 
онда а ни касније. Димензије су просто невероватне: 42 х 4 х 4 
метра! Ради упоређења, палата "Албанија" на Теразијама висока 
је нешто преко 40 метара. Тај који је намерио да исече овај 
обелиск сигурно је претходно обезбедио начин за транспорт као 
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и начин за подизање те громаде у усправно стање. Ми, наравно, 
немамо појма ни како су секли тај камен, ни како су га 
транспортовали, као ни како су усправљали те монолите. 
Претпоставке, наравно, постоје. Мита нам је рекао, да се верује, 
да су Египћани некаквим длетима најпре правили једну малу 
пукотину у камену, па су онда ту стављали семенку неке биљке 
и заливали. Када би после неког времена семенка почела да 
бубри она би својом ћелијском снагом распрскавала стену! И 
тако, мало по мало, (после 30–40 година), исекли би цео 
обелиск! Звучи прилично невероватно према данашњим 
мерилима али исто тако не и немогуће с обзиром да сам касније 
видео те обелиске и стубове а они су некако ипак били 
направљени. Транспорт је, наводно, обављан помоћу облица по 
суву а затим галијама низ Нил. Усправљали би га тако што би на 
једном његовом крају ископали рупу, довољно дубоку (бар 
трећина његове дужине а можда и више) да би тај крај могао да 
се превали у њу. Затим би гурали полугама с једне стране а 
вукли ужадима с друге док се обелиск не усправи у тој рупи. 
После учвршћења "темеља", да не би сувише много његове 
висине остало под земљом, они би снизили ниво читаве околине 
односећи земљу са тог терена!!! Скинули би, ако треба, два, три, 
четири или више метара! Не правимо питање. Кол'ко треба – 
тол'ко скинемо.  
 Главни циљ нашега пута достигли смо у повратку. 
Возом смо стигли до Луксора где смо и заноћили. Сутрадан смо 
обишли најпре Карнак који је у непосредној близини Луксора. 
Већ на самом прилазу схватио сам да је тај Карнак, такав какав 
је данас – права ПРЕСТОНИЦА СВЕТА. Збиља јесте. Почев од 
улазне капије која је између огромних зидина, преко шпалира 
камених лавова кроз који пролазимо (као из времена друга 
Тита), до праве шуме од стубова,193 обелиска царице 
Хатшепсут194 и храма бога Амона. Збирни утисак о свему је – 
                                                
193 Мислим да тих стубова има преко 130, сви су истих димензија (преко 3 м. у 
пречнику и висине око 20 м.), и спојени су, по редовима, архитравним  гредама. 
Претпоставља се да се на њих ослањала кровна конструкција. Од ње више нема 
ни трага, али претпоставка стоји. 
194 Монолит од розе гранита 30 метара висине (дужине), тежак преко 320 тона; 
он је, дакле, сечен у мајдану код Асуана, транспортован низ Нил и био 
усправљен у Карнаку. Како? Како? Како? 
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МОЋ. Огромна моћ. Те зидине су прављене од камених блокова 
огромних димензија. Њихов изглед је збиља застрашујући. 
Затим ти стубови. Прво се поставља питање: ЗАШТО? а затим: 
КАКО? Они су зидани од камених блокова, веома прецизно 
тесаних, тако да они стоје чврсто, ево већ једно 4.000 година, 
без икаквог везивног материјала или арматуре. Врло вероватно 
да су тесани са жљебовима и избочинама које у њих улежу, али 
се поставља питање КАКО су слагани један на други на толикој 
висини? 
 Обелиск царице Хатшепсут је, колико знам, највиши 
међу постојећим (сада лежи оборен). Витак је и елегантан, ка' и 
царица што је била. Гранит је сечен равно а затим углачан као 
да је од чамовине прављен. Занимљиво би било знати како је 
допремљен из Асуана. Наиме, поред улаза у главни храм бога 
Амона у Луксору, са обе стране су била два обелиска. Сада је 
тамо само леви а десни се налази на Place de la Concorde (Трг 
Конкорд) у Паризу. Као прво, то је била ординарна пљачка и 
свињарија! Мислим да је то учинио м-сје Наполеон Бонапарта. 
(У то време он је био лидер међународне заједнице, односно 
њен претеча). Као друго, то се дешавало почетком деветнаестог 
века, са већ прилично развијеном технологијом, и ипак то је био 
невероватно сложен технички подухват који је трајао неколико 
месеци. Зато кажем да би било занимљиво знати како је мадам 
Хач организовала транспорт свога обелиска пре три и по хиљаде 
година? 
 И на крају, сасвим изван градског комплекса, налази се 
нешто као базен, величине као четири олимпијска базена, 
рецимо: 100 х 60 м. На сва четири ћошка тог базена налазе се 
огромни камени скарабеји (свете бубе). Базен је очигледно 
служио за свечане церемоније. Оно што је задивљујуће је да се 
тај базен и дан-данас напаја водом из Нила (и одлива се у Нил), 
кроз керамичке цеви које су још онда постављене! Удаљеност је 
око 3 км. Познато је да Нил наноси огромне количине муља и 
песка и збиља је право чудо да се те цеви нису у међувремену 
напуниле и загушиле! 
 Док је Карнак, односно Луксор, био седиште краљева и 
град у коме се живело (с десне стране Нила), Долина краљева, с 
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леве стране, била је боравиште мртвих. Тамо је врло очуван 
храм царице Хатшепсут, прилепљен уз планину, са изванредним 
терасама, степеницама и безбројним стубовима. На спољним 
зидовима, иако бледе, још увек су видљиве фреске(?) у боји, са 
реалистичким призорима из њеног живота. Ту, у подножју 
планине, налазе се отвори, подземни ходници и веома простране 
сале, наравно, подземне. Напомињем да ту није у питању ни 
земља ни песак него (кречњачка) стена. Све је то прокопано у 
стени! Нажалост, све гробнице осим једне, током векова су 
откривене и опљачкане. Та једна, Тутанкамонова, откривена је 
релативно недавно (половином шездесетих?) и у њој су нађене 
неописиве уметничке и историјске вредности. С обзиром да сâм 
Тутанкамон195  не спада у веће владаре а гробница му је била 
тако богата, може се само претпоставити како су тек изгледале 
гробнице највећих фараона-освајача, као што су били Рамзес II, 
Аменофис III, Тутмозис III и др. 
 Боравак у Египту смо завршили у Александрији. Сада је 
то, могло би се рећи, европски град. Једино што се у скоро 
свакој улици налази по једна џамија са које се два пута дневно 
оглашава мујезин. Или се то пушта са магнетофона? 
 Главне атракције више нема. Чувени светионик, који се 
наводно видео са пола Средоземног мора, срушен је у једном 
земљотресу а Александријска библиотека у којој је била 
смештена сва мудрост античког света, нестала је у пусто-
шењима током векова. У ствари, од камена срушеног 
светионика саграђена је, ваљда негде у средњем веку, велелепна 
тврђава која је и данас у одличном стању. Осим те тврђаве 
посетили смо и катакомбе – подземна складишта за мртве. 
Наравно, свугде у свету мртви иду под земљу, али овде је то 
другачије. Овде су то подруми са различитим просторијама и 
ходницима и у њима безбројним полицама на које су 
постављани саркофази. Занимљиво, ма да ни близу као у 
Карнаку. 
 После поноћи смо аутобусом кренули ка аеродрому. 
Зауставили смо се на месту где је Насеров гроб. Он је, због 
нечега, под стражом, тако да нисмо прилазили близу. Око три 

                                                
195 Тутанкамон је био зет Ехнатонов. У почетку је подржавао нову религију, али 
је касније, под притиском моћних Тебанских свештеника попустио и одустао. 
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изјутра смо узлетели а ја сам задремао. Пробудило ме је 
слетање. Још увек је била ноћ. Сазнали смо да смо слетели на 
Родос због горива. Сетио сам се латинске изреке Hic Rodos hic 
salta! али нешто нисам био расположен за скакање по авиону. 
Када се разданило обавестили су нас да је у Београду магла и да 
слећемо у Сплит. Тамо се нисмо задржали ни пола сата и већ су 
нас звали у други авион за Београд. Приликом уласка у тај 
други, видели смо мајсторе на оним специјалним колицима, 
како поправљају нешто на репу нашег египатског авиона. У 
Београд смо слетели по сунчаном времену, а рекли су нам да 
никаква магла није била тог јутра! Значи, чим су нас лагали – 
било је густо. Према томе, добро смо прошли. 
 
 
Израел - Света земља 
 
Било је то у рано пролеће '89-те. Негде у марту завршио сам 
партитуру Пасије Светога кнеза Лазара и предао је Радио 
Београду уз потписани уговор који је предвиђао приличан 
хонорар,196 те сам Цацу и себе частио путем у Свету земљу. 
 Цаца и ја смо кренули на тај пут, опет преко 
ПУТНИКА, крајем априла. У групи нас је било петнаестак. 
Летели смо најпре за Љубљану. У авиону нам се обратила једна 
жена, за ту прилику неочекиваног изгледа (била је у кућним 
папучама): 
 – Јел и ви идете тамо? 
 – У Израел? 
 – Да. И ја идем. 
 Имала је источни акценат а од пртљага – две пластичне 
кесе. Имала је и праву веру у Христа, што се тек касније 
испоставило. Звала се Јагодинка,197 са акцентом на трећем слогу. 
Мислим да је била сасвим или скоро неписмена. Њен муж – 
грађевински радник – погинуо је несрећним случајем на некој 
дизалици. Када смо се, по доласку у Јерусалим, сви окупили у 
хотелу на вечери (био је "шведски сто"), моје треће устајање са 
тањиром у рукама, Јагодинка је гласно прокоментарисала: 
                                                
196 О томе детаљније у 12-тој глави – Пасија Светога кнеза Лазара 
197 како је сама говорила: – Из Кличевац,(падеж!) код Пожаревца 
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 – Ете га овај, сад ће па да заврне!  
 Имали смо одличног водича – извесну Рут, рођену у 
Славонском броду, која се ваљда шездесетих иселила у Израел. 
Видели смо ваљда све што се могло видети за недељу дана. 
Наравно, треба имати у виду да је у Јерусалиму ваљда сваки 
камен – нека светиња. Обишли смо Зид плача, Портико и 
рушевине Давидовог храма, Гетсеменски врт и Маслинову гору, 
велику Плаву Џамију, меморијални центар Yadvashem посвећен 
жртвама холокауста, где је – поред Дахауа, Аушвица, Матхау-
зена и Треблинке – био уписан и Јасеновац. Ту сам, на улазу, 
приметио импресивну скулптуру од грубог метала – рад нашег 
вајара Нандора Глида, тадашњег Ректора Универзитета уметно-
сти. Видели смо (не знам више где) и 3–4 прастаре, квргаве 
маслине, наводно још из Христовог времена, које још увек 
цветају и дају плод! Наравно, централни догађај и највеће 
узбуђење изазвала је Via Dolorosa, пут којим се Исус, са 
трновим венцем на глави, носећи крст, пео ка Голготи и на 
његовом крају – највећа хришћанска светиња, главни циљ 
ходочашћа – Свети гроб.  У ствари, то је сасвим мајушна 
капелица пред стеном у којој је био положен Исус. Све је крајње 
скромно, без икаквих украса или додатака. Само гроб, место у 
стени, и ништа више. И управо та аскетска једноставност зрачи 
огромном снагом. Наравно, да томе доприноси и аутосугестија, 
јер свако ко уђе у ту капелицу а улази се само један по један, 
унапред је себе припремио за највећи доживљај. И добро је што 
је човек на том и таквом месту, бар тих неколико секунди – сам.  
 Око и изнад капелице подигнута је велика црква. У њој 
је много народа, редови, туристичке групе. Пред црквом се 
продају најразличитији сувенири. Ту се Јагодинка показала. Од 
своје сиротиње она је више од свих нас покуповала и крстова и 
кандила и тамјана и иконица. Видело се да је била срећна и 
испуњена. Хаџи-Јагодинка! 
 Имали смо срећу да на православни Ускрс будемо у 
Витлејему. У цркви Христовог рођења, у коју се улази кроз 
врата висине метар и по (нешто као улаз у пећину) видели смо 
да је она подељена у три сектора: православни, католички и 
јерменски и да је у сваком од њих посебно организовано 
даноноћно дежурство. До тада сам мислио да су Јермени, с 
обзиром да су на Истоку – православни, али тада сам сазнао да 
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нису, тј. да су они нешто посебно, али о томе ће бити више речи 
у следећој причи, јер се десило да сам већ следеће године 
посетио Јерменију. А засад само да напоменем да у Јерусалиму 
постоји и читава Јерменска четврт. 
 Једног јутра кренули смо ка Јерихону и Мртвом Мору. 
Пут нас је делимично водио кроз Јудејску пустињу. Био је то 
пут без насеља, скоро без вегетације, тек по неки бедуински 
шатор (черга), врло мало саобраћаја иако је пут високог 
квалитета. Једног момента Рут нас је упозорила да се 
приближава тренутак када ћемо да се спустимо испод нивоа 
мора. И збиља, ускоро смо видели на једној стени велику 
хоризонталну црту са ознаком – 0 м. Како смо ми били на 
низбрдици, одмах смо се "загњурили у море". То је та чувена 
криптодепресија (ваљда највећа на свету?) – велика област у 
чијем средишту се налази Мртво Море. Сам град Јерихон бије 
глас да је најстарија насеобина на свету, у којој се још увек 
живи. Показали су нам остатке неких зидина, тврђаве и кула, 
којих, наравно, више нема. Ваљда је то та тврђава коју су, по 
библијској легенди, срушиле јерихонске трубе?  
 Онда смо се спустили до реке Јордана, на место где је 
Јован Крститељ крстио Исуса. Искористили смо прилику, па 
смо боси и заврнутих ногавица, мало гацали по води. Убрао сам 
једну врбову гранчицу (или је то била нека трска?) и њоме 
"крстио" Цацу, тј. попрскао је светом јорданском водом. Ја, као 
један old-timer, крштен пре рата, био сам у предности пред њом 
која је рођена у комунизму и остала некрштена. 
 Око поднева смо стигли на обалу Мртвог Мора. 
Стварно је мртво-мртвијато. Не само да у њему нема риба, 
ракова, шкољки и осталих живуљки, него нема ни алги, морске 
траве и уопште никаквих биљака. Дакле, нема ничега, чак, 
мислим, нема ни камења! Оно на шта смо се спотицали док смо 
улазили у "море" били су велики груменови соли. Салинитет 
Мртвога Мора је ваљда око 23%, тако да је то збиља најтежа 
вода, а људско тело тоне у њој ваљда само своју четвртину. 
Парадоксално, у таквој води се тешко плива! С једне стране 
треба појачано пазити да случајно нека капљица не падне у око 
а с друге, вода толико потискује одоздо, тако да је тело у 
потпуно неприродном, тј. ненавикнутом положају. 
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 Добро усољени потрпали смо се у аутобус и кренули ка 
тврђави Масади, која се налази недалеко од Мртвог Мора. Њу је 
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саградио Херод Велики, односно Ирод Први, на једном – у 
планинарском смислу – скоро неприступачном масиву усред 
пустиње. Његове стране су прâве литице а пут који је у новије 
време некако саграђен до врха, свакако је био прави 
инжењерски и грађевински подухват, јер је он све време укопан 
у стени. Верујем да је тврђава била збиља неосвојива. 
Практично, њој се евентуално могло наудити само тоталном 
опсадом. Али и за то је смишљена одбрана. Постојао је дубок 
бунар за воду кроз средину масива, затим камене цистерне, 
магацини за смештај житарица и друге суве хране, разне баште 
за узгајање поврћа. Дакле, тврђава је била оспособљена за дуг 
живот без икаквог контакта са околином. Легенда каже да су се 
зилоти у њој одржали пуне три године упркос римској опсади, а 
онда су, не могавши даље и не хотећи да се предају Римљанима, 
извршили колективно самоубиство скачући са литице. 

 После Масаде возили смо се кроз необичне планинске 
пределе. Сви смо имали исти утисак да су то били прави  
библијски пејзажи. Рут нам је објаснила да су у тим планинама, 
у дубоким пећинама, пронађени Кумрански рукописи, који су 
управо у то време постали археолошко-историјска сензација 
првога реда.198   
 Сада више не знам тачно редослед места која смо 
посетили, али то није ни битно. Знам само да смо једног 
поподнева стигли у Капернаум на Галилејском језеру, што је 
била наша најсевернија тачка. Капернаум је био – могло би се 
рећи – Исусова главна база, где је проводио највише времена са 
својим ученицима, а после путовања увек би се ту враћао. У 
локалном музеју налази се један једини експонат: у огромном 
као акваријуму, велики чамац за дванаест особа, из оног 
времена – сасвим могуће баш онај у коме је Исус бивао са 
својим ученицима – а који је недавно пронађен у језерском 
                                                
198 У јудаизму главна света књига је Тора. У Христово време постојале су чети-
ри главне интерпретације Торе, односно четири свештеничко-монашка реда који 
су се међусобно спорили: садукеји, фарисеји, зилоти и есени. Исус је припадао 
есенима, који су се једини држали аутентичног текста и традиционално 
прописаног ритуала. Сами су водили аскетски живот испуњен радом, 
одрицањима и молитвом. Кумран је био главни манастир есена и пре него што 
ће га Римљани освојити монаси су своје свитке сакрили у планинске пећине тако 
да су се ови сачували до данашњих дана. 
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муљу, за време неког археолошког претраживања. Највећи 
светски стручњаци су учествовали у његовом конзервирању 
(импрегнација и сл.) а затим су га опет потопили у воду да се не 
би распао. Кад је издржао 2.000 година под водом то је сигурно 
средина у којој треба и да остане. 
 При повратку ка Тел Авиву зауставили смо се у 
Назарету у коме је Исус провео детињство. На главном тргу био 
је неочекиван призор: црвенело се од многих застава! Био је 
Први мај и синдикати комунистичке провенијенције органи-
зовали су прославу. За недељу дана, то је био трећи велики 
празник, овога пута треће велике религије.199  
 Као што сам већ рекао, после десет година, мало ми се 
бркају догађаји по редоследу, а нису сви ни били подједнаке 
важности, односно занимљивости. Зато прескачем посету 
лукама Јафо и Цезареји иако је и тамо било шта да се види. Али 
мислим да ће бити занимљиво да испричам једну нашу посету 
кибуцу. Не знам о коме се месту ради а није ни битно. Дакле, 
кибуц је нешто као село, али изграђено плански. Куће су типске 
(све су исте), приземне, за по две породице. Све у кибуцу делује 
крајње скромно, чак сиротињски суморно. Тек понегде, на 
неком трему, нека украсна биљка. Све у свему, најприближнија 
слика је – радни логор. Сви се хране у мензи – колективно. 
Приватност, приватна својина и приватни живот сведени су на 
минимум. Могуће је да су житељи тога кибуца дошли из 
Совјетског Савеза са "колхозним" искуством, па су га и 
изградили по моделу неког колхоза? Наиме, сви они раде на 
неком пољопривредном добру. Својина је, наравно, друштвена. 
Свако добија неки свој минимум одеће и неке робе, а новац – 
колико сам схватио – у кибуцу, није у оптицају. Пољопривредни 
производи се продају у граду. Тако добијени новац користи се 
за инвестиције, за побољшање општег стандарда, за школовање 
деце. Шта да вам причам? Комунизам par excellence! Али, битна 
разлика од совјетског или нашег је то што је тај комунизам 
добровољан. Ко воли – иде у комунизам! Ко више не воли – 
изађе из кибуца (комунизма) као из аутобуса и иде у град на 
неки други посао, који је у међувремену нашао. Против таквог 
                                                
199 Најпре у Омаровој Џамији, петак на Курбан Бајрам, затим православни Ускрс 
у Витлејему и комунистички Први мај у Назарету. Потрефило се! 
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комунизма немам ништа против, јер он никога не тера на силу у 
њега. Можда је он чак и добро решење, пре свега као прелазно и 
привремено, за новопридошлице из совјетског комунизма, који 
немају неку другу базу за почетак, а да не говорим, што ти јадни 
људи, дошавши из Совјетског Савеза, у ствари нису ни знали 
шта је то нормалан живот! 
 
 
Јерменија 
 
Са Бодом Марковићем, прослављеним редитељем из Радио 
Београда, ваљда сам се негде случајно срео и – како то обично 
бива у таквим сусретима и са таквим људима – реч по реч, о 
овоме о ономе, тек он ми рече да постоји иницијатива за 
оснивање Друштва српско-јерменског пријатељства, с обзиром 
да су судбине наша два народа кроз историју упадљиво биле 
сличне. Позвао је и мене да се ту прикључим, што сам 
прихватио. Почели су и неки састанци, где нас је бивало по 
седам–осам, некада и више. Сада, наравно, није више битно ко 
је ту све долазио, ко љутито одлазио. Бода је био председник и 
све време је вукао. Једнога дана се појавио са вешћу да постоје 
изгледи (тј. да је већ у преговорима са богатим јерменским 
спонзорима) да једна наша група посети Јерменију. И сада да не 
дужим: ускоро се та могућност претворила у извесност и почело 
је пријављивање заинтересованих… 
 На пут смо кренули негде половином априла 1990. 
Група је била прилична – преко 20 људи, најразличитијих 
струка. Сигурно нећу успети да набројим све, али поменућу  оне 
са којима сам се највише дружио. Били су ту, поред Боде: 
диригент Даринка Матић-Маровић и њен супруг Бане; 
композитор Слободан-Боба Атанацковић; Др. Брана Димитри-
јевић, проф. максилофацијалне хирургије; архитекти Михајло 
Митровић и Спасоје-Паја Крунић; историчари уметности Аника 
Сковран и проф. Воја Кораћ; Јевта Јевтовић из Народног музеја, 
Симеон Бабић из Градске библиотеке, Никола Мирков, Пера 
Марић и Воја Донић, звани D’Artagnan, сви из Радио Београда; 
затим "наши" Јермени: сликар Миодраг Вартабедијан, 
адвокатица Мира Рашић и Мира Бојанић, банкар, као и прави 
Јерменин Ашот тада студент у Београду. 
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 Десетодневни боравак и путовање кроз Јерменију били 
су више него пријатни и занимљиви. У ствари, једно крајње 
дирљиво и незаборавно искуство. Тај свет је збиља на "нашим 
таласима", простосрдачан, дружељубив, гостопримљив и 
духовит. Тачна је била она прва премиса: судбине наших двају 
народа су сличне. Нарочито нас веже вековна патња од турског 
зулума… 
 Али да почнем редом. Јермени су стари народ из 
Закавказја још из библијских времена. На њиховој историјској 
територији била је планина Арарат (сада је у Турској),200 на коју 
се искрцао Ноје за време потопа. Када је Александар Велики 
кренуо према Индији изгледа да се "очешао" и о Јерменију. У 
сваком случају постојале су културне и трговачке везе са 
античком Грчком, о чему сведоче записи на каменим плочама 
писани грчким језиком и писмом.  
 Прве хришћанске заједнице које су се налазиле у 
некадашњој Јудеји и Сирији, прогоњене од стране римских 
легија, бежале су на све стране, али су најсигурнији спас 
налазиле у планинским гудурама Закавказја. Тако се десило да 
је Јерменија била прва држава која је прогласила хришћанство 
за званичну религију, крајем трећег века, дакле нешто пре 
Цариграда и знатно пре Рима. То је одговор из претходне приче, 
зашто они нису ни православни ни католици201 – јер су били 
аутохтони и први. Дакле, још у то време, то је била снажна, 
озбиљна и културна држава. Имали су (и још увек имају) своје 
посебно писмо и књижевност, своју науку, своју уметност и 
грађевинарство. Занимљив је, например, податак да се у 
њиховом музеју у Еревану чува први превод Аристотеловог 
дела Категорије, а пошто је грчки оригинал у бурним временима 
уништен и нестао, овај превод као најстарији, сада се третира 
                                                
200 Занимљива је анегдота о Анастасу Микојану, иначе Јерменину, совјетском 
амбасадору у УН. Током неког скупштинског заседања, у паузи, турски 
амбасадор га, протестујући, пита: 
– Зашто ви, Јермени, на својој застави имате Арарат, кад то није ваша 
територија? 
– А зашто ви на вашој застави имате Месец, кад ни то није ваша територија? 
– одговори Микојан 
201 Њихов црквени поглавар  се не назива патријарх, што би се можда очекивало, 
него католикос; он је поглавар свим Јерменима, без обзира где се налазе - у 
самој Јерменији, Француској или Калифорнији. 
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као оригинал! Наводно, један њихов астроном (не сећам му се 
више имена) написао је и објавио (наравно, у Јерменији) 
хелиоцентричку теорију, десетинама година пре Коперника, али 
то, при ондашњем стању комуникација, није доспело из 
закавкаске забити до велике Европе. (Или се није желело да 
доспе). 
 Њихова сакрална архитектура вредна је највећег 
дивљења. Цркве, манастири, капеле, споменици и хачкари202 
просто су непребројиви. Иако су грађене у распону десетина 
векова – што, природно, повлачи за собом стилску разно-
врсност – свака од ових грађевина, без обзира на време на-
станка или реконструкције, носи неки типично јерменски печат, 
по коме се одмах препознаје као таква. Грађене су од тесаног 
камена – некад белог, као наша Студеница или Дечани,203 
некада драп-жутог, розе, мрког, тамноцрвеног, па чак и 
зеленкастог, а некада укусно комбиновано од свих могућих, 
претежно топлих боја. Уместо калотастих купола имају кровове 
у облику вишестраничне пирамиде или, ређе, купе а сам 
покривач је од ћерамиде, опеке, односно камених, дрвених или 
бакарних плоча. Њихова главна, саборна црква – Ечмиадзин – 
првобитно је била изграђена на самом почетку четвртог века, 
поводом установљења нове, хришћанске религије, а затим, 
током векова, у више наврата је страдала у ратним разарањима, 
бивала реконструисана и дограђивана. Као таква она је одувек 
била и остала својеврсно светилиште свих Јермена. Приликом 
наше посете Ечмиадзину, имали смо част да нас прими тадашњи 
католикос Вазген II. Имали смо срећу да присуствујемо и 
недељној литургији. Све време смо се питали, којој нама 

                                                
202 Хачкар је, у извесном смислу, јерменски заштитни знак. То је камени блок у 
облику квадра, на чијој је једној страници издубљен, или пак, избочен велики 
стилизован крст, док су описани правоугаоник и поља између кракова крста 
(квадранти) богато украшени филигранском орнаментиком, најчешће са биљним 
и цветним мотивима. Хачкари се јављају кроз читаву историју Јерменије, у 
стотинама, чак хиљадама варијанти! најчешће са биљним и цветним мотивима. 
И моја Бојана има једну врло успелу слику под називом хачкар. Ја сам био кум 
за ту слику а назив ми се наметнуо јер управо у усправном правоугаонику слике 
– доминира велики крст. Слика се налазиу мојој соби. 
203 Нисам баш сасвим сигуран, али мислим да су и Студеницу и Високе Дечане 
радили управо јерменски неимари; ако нису били само они, онда је било и њих 
или је главни пројектант био Јерменин. 
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познатој музици је то налик, и – иако би се могле наћи неке везе 
са руском, византијском па и нашом духовном музиком – 
преовлађујући утисак је био да је то сасвим оригинална и 
самосвојна музика. Занимљиво је рећи да поред хора који је, 
наравно, главни и соло јектенија свештеника која смисаоно 
повезују делове, у извођењу учествују и оргуље. Тако испада да 
је јерменско богослужење некако на средини између право-
славног и католичког. 
 У истом градићу (Ечмиадзину) у близини ове саборне 
цркве налази се и прелепи храм Рипсиме, посвећен истоименој 
јунакињи која је дала свој живот за ширење хришћанства а који 
је саграђен на месту њене погибије, почетком VII в. Сав је од 
црвенкасто-мрких камених блокова. Спољни облик је право-
угаони, док је унутрашњи простор крстолик, са великом цен-
тралном куполом и четири полукружне апсиде. Овај храм из 
раног средњег века, толико је типично јерменски да је вероватно 
у свим потоњим вековима служио као узор, модел и прототип 
при изградњи других храмова. 
 Једно мало дуже путешествије имали смо до језера 
Севан, које спада – речено нам је – с обзиром на своју величину 
(рецимо, као пола Охридског језера?) у највиша језера на свету, 
или је баш највише? Чини ми се, око 1700 м. На путу до њега 
зауставили смо се у неком излетишту где нам је препоручено да 
купимо прави Арменски коњак, по знатно повољнијим ценама 
него другде. Послушали смо нашег шармантног и духовитог 
водича Сашу и скоро испразнили своје џепове. Знам да ми је 
саветовао да узмем и специјални дамски коњак АХТАМАР, што 
сам и учинио. То је нарочито добило свој смисао при повратку, 
када нас је пут водио поред једног другог језера, неупоредиво 
мањег (рецимо, као Црно језеро на Дурмитору) у коме се налази 
острвце. Ту нам је Саша испричао дирљиву причу. Почео је као 
и обично: 
 – Јест такаја љегенда204 ... – и наставио: 
 – На острву је живео неки кнез који је имао ћерку 
лепотицу. Десило се да се она заљубила у неког момка "из 
народа", дакле, не-племићког порекла. Када је то сазнао, отац 
није одобрио ту везу. Међутим, ћерка није послушала оца и 
                                                
204 Постоји таква легенда… 



 201 

наставила је да се тајно виђа са момком. Како? Она би се ноћу 
искрадала из куће и палила ватру на договореном месту а момак 
би са обале пливао према ватри као оријентиру… Једне тамне, 
олујне ноћи, отац се пробудио, видео да ћерка није у кући и 
убрзо схавтио превару. Изишао је, нашао је ћерку поред ватре и 
угасио је. У том тренутку, пливајући по мрклом мраку, момак је 
изгубио оријентацију и почео да плива у погрешном правцу, тј. 
вртео се у круг. Како су таласи бивали све већи он није могао да 
издржи и удавио се. Ујутро су га нашли на обали. Са његових 
укочених усана могло се прочитати: "Ах, Тамар!" Његова 
љубљена се звала Тамар(а). Тако је тај коњак добио име. 
 А само језеро Севан и његова околина збиља су чудесне 
лепоте. Вредело је направити толики пут (неколико сати вожње) 
и видети све то. Видео сам многа планинска језера и сва су – без 
изузетка – била лепа, али ово се ипак издваја… Поред обале, 
наравно, постоји веома стара и лепа црквица која се идеално 
уклапа у амбијент, али која је, нажалост, била затворена. 
 И тако, од цркве до цркве, од манастира до манастира… 
до гробља… до споменика. А онда смо се једнога дана запутили 
у праве планинске гудуре, да видимо Гехарт, за који смо већ 
били чули да је нешто сасвим необично. Наш пут се буквално 
завршавао у једном кланцу. Ту смо се и зауставили. Пришли 
смо веома старој и прилично запуштеној капелици, зиданој, 
такорећи, од приручног материјала. Била је празна и 
местимично обрасла маховином. А онда нас је чекало врхунско 
изненађење. На неколико метара од капелице, у стени по којој 
смо газили, видели смо отвор… Један по један, спустили смо се 
металним степеницама. Подземна просторија, чини ми се, била 
је осветљена на струју. Радило се о подземној, пећинској цркви 
која је имала неколико стубова и сводова, олтар, нише, 
степенице… Али све то било је из једног-јединог комада! Није 
било зидано него напротив: копано, бушено, "глодано", 
сечено… Сувишан камен је избачен напоље, те је тако добијен 
празан простор. Сигурно је првобитно ту била нека пећина. А 
онда је дошао неки пустињак и почео да копа, да проширује, да 
обликује. Био је то пустињак са визијом. Не само да је знао како, 
него је знао и шта. Верујем да је био сâм и да му је било 
потребно сигурно неколико година свакодневног рада док није 
издубио целу и прописну цркву. (Читава ствар наликује помало 
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на ката-комбе које смо видели у Александрији, али постоје и 
битне разлике: овде се ради о стени, а тамо о некој врсти 
пешчане глине; тамо је радио колектив, овде је по свој прилици 
радио појединац). Доле се изванредно чује. Даринка и ја смо 
зажалили што са нама није био Паја Аксентијевић да ту нешто 
отпева. Био би то јединствен доживљај! 
 На крају смо видели споменик жртвама геноцида. 
Обилазећи тај комплекс чули смо потресну причу о покољу над 
Јерменима у Истамбулу и другим турским градовима, уочи рата 
– 1914. Ваљда је само у једном дану страдало око милион и по 
људи! Крв је буквално текла потоцима! А то се десило за време 
"проевропског" Кемала Ататурка! 
 Када сам половином осамдесетих био у Бечу, возећи се 
трамвајем од железничке станице, приметио сам на једном углу 
стражара са машинком на готовс. Следећег дана сам опет туда 
пролазио, али сам овога пута успео да видим да је тај стражар 
пред Турском амбасадом. Тада ми је мој другар код кога сам 
био у гостима – Томица Блажев, звани Јарац – објаснио да је то 
предострожност због могуће одмазде. Претходни пасус све 
објашњава. 
 
 У два наврата био сам у Москви, као гост Савеза 
композитора, те сам тада био у прилици да будем вођен на права 
места. Тако сам, рецимо, био у кући Чајковског. Оба пута сам 
пожелео да видим Загорск, манастирски комплекс недалеко од 
Москве, али оба пута ми се то, нажалост, некако изјаловило. 
 Али, једне ледене зиме, крајем седамдесетих, био сам у 
Санкт Петресбургу, тадашњем Лењинграду. Наши љубазни 
водичи – лепа, иако не баш у првој младости, Розита, са 
најтоплијим гласом који сам икада чуо и дивни Миша Баскин, 
који је возио комби – између осталих места, водили су нас и на 
гробље бранилаца Лењинграда у време трогодишње опсаде. 
Одмах на улазу налази се једна врло скромна просторија, 
величине овеће собе. Сада више не знам шта се у њој све 
налазило јер је све избледело пред само једним експонатом: у 
стакленој витрини били су поређани листићи неког нотеса 
(Дневника) исписани дечјом руком, отприлике нешто овако: 
 (датум) Нема никакве хране… Данас је умро деда… 
 (датум) Страшно је хладно… Данас је умрла бака… 
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 (датум) Данас су умрле тета Варја и сестра Нина… 
 (датум) Данас је умро мој брат Пећа… 
 (датум) Данас је умрла мама… 
 Грло ми се стегло, можда и срце. Наша Мирела (из 
Савеза композитора) плакала је као киша и још дуго после тога 
стално је брисала сузе. 
 И читаво гробље, које је беспрекорно (војнички) 
уређено, где су сви предмети (гробне плоче, споменици) од 
гранита, деловало је својим гробљанским миром и каменим 
достојанством. Сви смо били дубински потресени причом о 
трагичној судбини тога града као и десетина (можда стотина?) 
хиљада жртава које су на гробљу покопане. 
 Још у два наврата срео сам и Розиту и Мишу Баскина: 
1985-те када сам на Фестивалу Беле ноћи био са мојим колегом 
Михом205 и 1991. када сам са младом колегиницом Натом206 био 
на Фестивалу Лењинградско пролеће. Розита је била у 
организацији фестивала а Мишу сам срео на своју иницијативу. 
Оба пута се потврдио мој првобитни утисак о њима – да су 
дивни људи који се ретко срећу. Последњег пута Розита је већ 
била прилично седа, али глас јој је остао исти. 
 Када сам фебруара 1996. био у Санкт Петерсбургу 
поводом извођења мог Тестамента, нисам их срео, али сам 
сазнао да су се венчали после деценија пријатељства!  
 Слава Богу! – што би рекли Руси. 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                
205 Милан Михајловић, наш врсни композитор изразито лирског надахнућа; 
дугогодишњи Председник Удружења композитора Србије и професор 
композиције на нашој Академији 
206 Наташа Богојевић, наш талентовани композитор најмлађе генерације; била је 
неколико година асистент на нашој Академији а онда се удала (а ја био стари 
сват) и отишла за Америку; сада живи “у граду Чикагу”, што би рекао Радован 
Трећи. 
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Његошев Тестаменат 

 
 
Предисторија је збиља чудна и занимљива. Моја млађа 
колегиница Ивана Стефановић упознала ме је са Видом 
Огњеновић због потенцијалне сарадње. Вида је, наиме, у то 
време (1980.) спремала адаптацију Горског вијенца у Народном 
позоришту, па је тражила одговарајућу музику. Пустио сам јој 
снимак Кад су живи завидели мртвима (нарочито Лазареву 
реч) и она је тиме била задовољна. Од мене се очекивало да 
извесне стихове из Горског вијенца – које смо заједнички 
одредили – компонујем у "црногорском стилу", односно тако да 
се уклопи у представу. Тако је и било. 
 Улазећи на премијеру, купио сам лепо опремљен 
програм. У њему су Михиз и Матија Бећковић говорили о 
Његошу и Горском вијенцу и притом цитирали из Књиге дубоке 
оданости Његошу Исидоре Секулић – одељак о (Његошевом) 
Тестаменту. И сам Тестаменат и Исидорин коментар на мене су 
оставили потресан утисак. И те вечери (на представи) а и 
касније, код куће, у више наврата сам прочитавао Његошев 
текст и закључио: 
 – Текст је збиља диван, предиван … штета што није за 
компоновање! 
 И током следећих месеци, па и година, копкало ме је 
питање, да ли сам стварно био у праву, да се тај дивни текст не 
може компоновати? Чак сам у пар наврата и пробао да нешто 
"углазбим" и притом остајао све уверенији да је текст стварно 
леп али да није за компоновање! И буквално су прошле 
године… 
 А онда сам једнога дана, ваљда почетком 1984., ни сам 
више не знам зашто и како, ипак сео за клавир и по већ који пут 
пред собом имао текст Тестамента, али овога пута преписан по 
метричким целинама (као песма) а не више у прозном облику, 
како сам га првобитно био упознао у позоришном програму.  
 Чини ми се да тада рад на Тестаменту нисам започео од 
самог почетка текста, него сам узео један "дистих" из средине, 
који ми се учинио најзгоднијим: 
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 Твоје је слово све из ништа створило, 
 Твоме је закону све покорно! 
 И шта се десило? Његошеве као у камен клесане речи 
пропевале су саме од себе! Од првога "стиха" сама од себе 
створила се права црногорска тема, играчког карактера, у 
умереном темпу, малог амбитуса (квинта), од читавих шест 
тактова. Фуга се наметнула као природно решење за облик,207   с 
тим да је први "одговор" на горњој кварти. Фуга ми је лако и 
лепо ишла од руке, па нисам ни приметио да сам са сопранима 
отишао јако високо (чак до а2!). А када сам то приметио – било 
је већ касно. Било каква преправка битно би нарушила ток, па 
сам оставио тако како јесте. 
 Паралелно са фугом започео сам и уводни корал на 
исти текст. У мирнијем темпу и већим ритмичким вредностима, 
у типично коралном маниру, био је то драгоцени контраст и 
припрема ономе што ће да уследи. Нарочито је други "стих" 
испеван у веома широком даху. То ће се показати као срећна 
околност. Са незнатним адаптацијама – и у динамичном 
контрапунктском односу са првом темом – он ће постати друга 
тема (дупле) фуге, што ће имати обједињавајуће дејство на овај 
мали диптих. Већ при првој помисли да бих могао да пишем 
дуплу фугу, најпре сам узео и детаљно проучио један од мени 
најмилијих примера из те области – Моцартов Kyrie из 
Requiema. Овај славни пример успешно ми је послужио и као 
модел. Само, овога пута сам пазио да ме нека модулација не 
одведе превисоко. 
 Пред крај фуге успеле су ми чак две четворогласне 
стрете208 и то строге. Наравно, да ми то није успело од прве, 
него сам "испипавао" редом разне могућности, па ми се у једном 
случају "уклопила" тек шеснаеста, а у другом чак двадесета 
                                                
207 Гледајући из данашње перспективе чини ми се да је за ову одлуку пресудну 
улогу одиграо чеони мотив са упадљиво барокном ритмичком формулом 
(четвртина + две осмине) 
208 Објашњење за читаоце који нису музички професионалци: стрета (од итал. 
stretto = тесно, уско) је обично завршни део у фуги у коме гласови доносе тему у 
сустизању, тј. када пре него што је први глас завршио тему други је започиње, 
затим исто тако трећи, па четврти итд. Сматра се да је за  успешну стрету 
потребно велико контрапунктско мајсторство. 
Ако је неко после овог објашњења помислио: – Па то је канон! – у праву је. 
И канон и стрета заједнички спадају у вештачку имитацију. 
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могућност!209 Али на крају ме је радовао утисак да се уопште не 
примећује било какав засек или "храпавост" који би указивали 
на моју муку око тих стретâ. 
 И остали ставови су ми лако и лепо ишли а најуспелији 
је свакако последњи став (Ја на Твој позив).  
 
 Тестаменат владике Рада210 – тако се звала та 
композиција – добила је награду "Стеван Мокрањац" за хорску 
музику. Други став (Твоје је слово), као задата композиција, 
изведен је више пута на Мокрањчевим данима у Неготину исте 
(1984.) године. 
 А за 1986. најављена је прослава – 40 година хора 
"Бранко Крсмановић". Ова композиција била је намењена њима 
и њиховом диригенту – Даринки Матић-Маровић. Како је 
извођење целог дела било сасвим изгледно, искрсла ми је једна 
дилема: да ли да уведем и оркестар, макар и мали? С једне 
стране, за Његоша, православног владику на Цетињу, 
најпримеренији звук је свакако био управо само хор и солиста. 
С друге стране, музички разлози су говорили у прилог макар и 
малог оркестра. Пошто времена није било много, морао сам да 
се брзо одлучим. И одлучио сам: да додам оркестар – гудачи 
(“сковрановци”), шест дувача, тимпани и клавир. За соло-бас 
смо позвали Живана-Жићу Сарамандића. 
 На концерту је Тестаменат имао велики успех. 
Вероватно за све осим за мене. Нечим сам био задовољан а 
нечим нисам. Буквално сутрадан после концерта, почео сам да 
радим, тј. да га побољшавам. Пре свега, четврти став. Уместо 
кратке и недоречене експозиције, са онако добром и широком 
темом, као и онаквим контрасубјектом,211 (ја сам га звао 
хиландарским) овај став је "израстао" у грандиозну фугу.212 
Такође, добио је богатији инструментални увод и развијенију 

                                                
209 Ево шта сам све испробавао: закашњење теме за пола такта, један такт, један 
ипо такт и два такта; имитација у горњој квинти, горњој кварти, доњој квинти 
или доњој кварти; све ово такође и са другом темом; редослед улаза: прва - 
друга - прва - друга; друга - прва - друга - прва;  итд., итд. 
210 Тада написан за соло бас и мешовити хор, у трајању од око 20 мин. 
211 Када у фуги други (и сваки следећи) глас доноси тему, оно што истовремено 
са њом свира/пева претходни глас – назива се контрасубјектом. 
212 са сталним контрасубјектом и ова фуга се може назвати дуплом 
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арију солисте. И први став је претрпео доста измена, углавном у 
аранжману. Једино у последњем ставу ништа нисам ни додао ни 
одузео. 
 У међувремену сам био прочитао Исидорину књигу и 
тада констатовао да у погледу текста Тестамента постоје неке 
неподударности између ње и позоришног програма. Посумњав-
ши да су можда неподударности и веће, купио сам Његошева 
сабрана дела у седам књига (из 1981). Међутим, на моје велико 
изненађење, тамо Тестамента није било! Обратио сам се тим 
поводом једном од приређивача издања проф. Николи 
Банашевићу, оцу мог другара Страхиње, и од њега сазнао да се 
Тестаменат налази само у деветотомном издању из 1951.  
 
 Онда сам ступио у контакт са Јевтом Миловићем њего-
шологом из Подгорице, који ме је упутио на своју монографију 
Његош у слици и ријечи у којој сам нашао и факсимил 
рукописа Тестамента као и његову пажљиву транскрипцију. Као 
резултат свег тог истраживања испоставило се да је првобитни 
текст (из позоришног програма) – према коме сам, у ствари, 
компоновао – просто врвео од грешака! Неке од њих могао сам 
лако да исправим: химне – гимне, телом – тјелом, али неке 
друге задирале су у саму суштину музике. Рецимо: 
 ... све из ништа створило  а треба:  
 ... све из ништа сатворило 
 У коралу сам успео да додам једну осмину за тај нови 
слог, али у теми за фугу, то је било немогуће а да се тема 
потпуно не изобличи. 
 Проблем је у томе што је иза текста свога Тестамента 
Владика написао и својеврсну клетву, као заштиту од могућег 
мењања текста. Ево, дакле, аутентичног текста Тестамента, са 
тим Владичиним пост скриптумом: 
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Т Е С Т А М Е Н А Т 
 
Слава Тебје показавшему нам свјет! 
Хвала Ти, Господи, 
јер си ме на бријегу 
 једнога Твојега свјета  
удостојио извести 
и зраках једнога Твојега дивнога сунца 
 благоволио напојити. 
Хвала Ти, Господи, 
јер си ме на земљи над милионима  
и душом и тјелом украсио. 
Колико ме од мога ђетинства  
Твоје непостижимо величество 
топило у гимне божествене радости,  
удивљенија и велељепоте Твоје, 
толико сам бједну судбину људску  
са ужасом разсматрао и оплакивао. 
 
Твоје је слово све из ништа сатворило, 
Твоме је закону све покорно. 
 
Човјек је смртан и мора умрјети. 
 
Ја са надеждом ступам  
к Твојему светилишту божественоме, 
којега сам свијетлу сјенку назрио јоште са бријега 
којега су моји смртни кораци мјерили. 
 
Ја на Твој позив смирено идем 
или под Твојим лоном да вјечни сан боравим 
или у хорове бесмртне да Те вјечно славим! 
 
На Перчању, 20.маја 1850       Владика Црногорски      

      П.П. Његош 
 Ко ишта од овога овђе уписанога преиначи био му црн 
образ пред људима и јаростни се суд божји над њим извршио за 
ту грдну неправду коју би пред лицем неба и земље учинио... 
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(Напомена: двоструке размаке између редова ставио сам да бих 
разграничио будућих пет ставова композиције).  
 
 Наравно, овај текст просто зрачи својом лепотом и 
узвишеношћу али то нарочито долази до изражаја када га 
говори ненадмашни Миша Жутић. Мише више нема али је 
његов глас сачуван на тракама и дисковима. А ову својеврсну 
клетву схватио сам сасвим озбиљно и учинио све што сам знао и 
могао да се и најмања цртица поштује. И ипак нисам успео да 
тему у фуги изменим на задовољавајући начин. Оставио сам је у 
првобитном виду и надао се да ће ми Владика опростити. 
Судећи по каснијем животу овог дела, изгледа да ме је клетва 
мимоишла а да се чак испунила Владичина жеља са краја 
Тестамента: 
 ... или у хорове бесмртне  
 да те вјечно славим! 
 Збиља, његове речи су допринеле да се "у хорове 
бесмртне" Господ на најбољи начин "вјечно слави". 
 А сада да се вратим на време после првог концерта. За 
месец дана све измене биле су готове тако да је нова верзија 
чекала извођење у Неготину, септембра 1986, овога пута са 
нишким оркестром. 
 Ватрогасни дом у Неготину био је препун. Сви 
извођачи – од Даринке и Живана, до последњег члана хора или 
оркестра – дали су свој максимум и успех је био огроман. Чини 
ми се и заслужен. 
 Већ почетком новембра било је ново извођење, на 
Трибини у Опатији. Опет Даринка и “сковрановци”, али овога 
пута уз младе дуваче (Гаврић, Ћићи, три Пеђе и Трумпи)213. У 
Опатији солиста је био Вукашин Савић, певач кога сам имао у 
виду приликом компоновања. Још увек је био у војсци али су га 
пустили на неколико дана због концерта. 
 Сала “Кварнер” била је препуна. Осим сталне, 
професионалне публике, било је и много обичног света. Био је и 
Ратимир Ђованели, човек који ме је тога лета на Брачу својом 

                                                
213 Дејан Гаврић, Дејан Куленовић, Предраг Стефановић, Предраг Стојковић, 
Предраг Ивановић, Младен Ђорђевић 
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биоенергијом откочио од неког ушинућа (види поглавље: 
Једрење). Вукашин је оправдао моја очекивања. Био је 
изванредан. Наравно и сви остали. Публика је топло прихватила 
моју музику. Професионалци који су ме знали по сасвим 
другачијим композицијама од раније (Три хаику, Partita 
Concertante, No To Be or To Be?, Јеu à quatrе) – били су више-
мање шокирани. Чиме? – Употребом чистих трозвука, 
дијатонском мелодиком… 
 На пролеће 1987. пожелео сам да и Београд чује нову и 
бољу верзију Тестамента. Дошао сам на идеју, у ствари, да 
организујем свој "Ауторски концерт" у коме би, у другом делу, 
био Тестаменат. За први део концерта изабрао сам 
композиције које су већ некако биле на репертоару – Partita 
Concertante (“сковрановци”) са изванредним Срђаном Грујићем 
(соло виолина), Јеu à quatre (Београдски клавирски студио), 
Вече на шкољу (Collegium Musicum), а као прву тачку ставио 
сам свој опус 1 – Свиту за клавир, са жељом да је одсвира тада 
још врло млади и на почетку своје бриљантне каријере – Саша 
Маџар. То се, нажалост, изјаловило али је, срећом, ускочио 
изванредни Игор Ласко. Била ми је жеља да на том концерту 
наступи и Радио-хор, рецимо, са 2–3 мадригала, али се ни то, 
нажалост, није остварило, да сад не улазим у спекулације – 
зашто није. 
 Тог пролећа и претходне зиме бавио сам се сређивањем 
свих својих композиција. Како су оне већ раније биле лепо 
преписане тушем (мојом руком) на нотним папирима разних 
величина – техником фотокопирања сводио сам их на формат А-
4 (односно на А-3 за "диригентске" партитуре) и издао их у 
"тиражу" од по 5 или 10 примерака, зависно од броја страница. 
То сам назвао Autograph Edition. За ту прилику, мој пријатељ 
Александар-Саша Додиг, врсни уметник-калиграф, исписао ми 
је насловне странице за све партитуре (њих око 20), али за сваку 
композицију – другачијим, за њу примереним писмом! Било је 
то право уживање, гледати Додига, увек добро расположеног и 
веселог, са огромном брадом и дебелим наочарима, како 
зарезаном трском, гушчијим (а можда и пауновим?) пером или 
чак неком танком дрвеном плочицом – сигурном руком 
исписује моје наслове. Мени је сваки лист исписан његовом 
руком био изврстан, али он – врло строг према себи и према 
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уметничким захтевима – тражио је све боља и боља решења. На 
крају смо имали озбиљан заједнички уметнички резултат: све 
своје партитуре обукао сам у румено-жуте корице на којима су 
били Додигови калиграфски наслови. На самом Ауторском 
концерту, приредили смо својеврсно изненађење: у главном 
холу Коларца, била је постављена изложба свих мојих 
(“издатих”) партитура, односно Додигових наслова на 
корицама. 
 Концерт је одржан 8. маја 1987. Коларац је био скоро 
пун. Програм првог дела концерта требало је да направи пресек 
кроз три деценије мога рада. С обзиром да никаквих 
финансијских средстава нисам имао на располагању, ограничио 
сам се на извођења која су организована такорећи на 
волонтерској основи. Ипак мислим да је избор дела био 
довољно репрезентативан. Сва извођења била су одлична, нека 
чак врхунска. Срђан Грујић, солиста у Partiti Concertante 
заслужан је што је то извођење било боље од свих (4-5) 
претходних, а извођење Тестамента не само што је проглашено 
за "трајан снимак" у Радио-Београду и ускоро стављено на 
плочу, него је остало као узор свим каснијим извођењима. А 
таквих је, видећемо, било. 
 Управо убедљивост тога извођења и успех код публике 
квалификовали су Тестаменат за концерт на следећем БЕМУС-
у. Наравно, у потпуно истом саставу. Можда је то, бемуско 
извођење, у понеком детаљу чак надмашило оно претходно – 
сала је била препуна, све извођачке дилеме претходно су биле 
решене, сва моја побољшања извршена – али, нажалост, 
магнетофонски снимак није успео, тако да се све процене и 
поређења заснивају само на сећању и успомени. Узгред, то 
бемуско, било је и (до данас –2000) последње извођење 
Тестамента у Београду. 
 Али зато, било их је другде и са другим извођачима.  
 У Нишу, 1988, поводом 200 година Вука Караџића - 
Милорад Вељковић-Шпаја дириговао је тамошњим хором и 
оркестром, са солистом Вукашином Савићем. 
 Исте јесени, у препуној копарској катедрали, као једину 
тачку програма, Тестаменат је извео диригент Мирко Слосар са 
копарским хором "Обала" и камерним оркестром Радио-
Љубљане, уз солисту Вукашина Савића. 
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 У међувремену у Београду сам упознао Владислава 
Чернушенка, диригента прослављеног руског хора "Глинка", 
коме сам приказао Тестаменат. Допао му се и обећао је да ће га 
извести. Међутим, прошле су године а од тога ништа. Приликом 
њиховог гостовања на БЕМУС-у 1994. Чернушенко ми је рекао 
да је месец дана раније извео Тестаменат у Санкт Петерсбургу 
са великим успехом. Рекао ми је да ме је претходно био звао 
телефоном да ми то јави, али да ме није нашао. Једва сам то 
могао да прежалим!  
 Срећом, у фебруару 1996. он је поново организовао 
извођење, коме сам, овога пута, присуствовао. Било је то у 
великој сали Капеле "Глинка", у оквиру Светског Фестивала 
православне музике који се одржавао у Москви и Санкт-
Петерсбургу. Хор “Глинка” био је бројчано скоро упола мањи 
од “Крсманца” али зато оркестар је био пун – симфонијски. Због 
тога је то био сасвим другачији звук од оног на који сам био 
навикао. Просто се не могу поредити. Свако од извођења било је 
савршено на свој начин, с тим да је наш Вукашин свакако био 
бољи од Руса Селезњова. 
 И најзад, 1998. У Бањалуци, у Банском двору – 
Светосавска академија. Тамошњи диригент Немања Савић 
уприличио је извођење Тестамента са својим хором 
“Јединство” и младим солистом Владиславом Радујковићем. За 
ту прилику дошли су из Београда Гудачи "Светог Ђорђа", 
београдски млади дувачи и тимпаниста Борис Буњац који је – то 
морам да истакнем – учествовао и у скоро свим ранијим 
извођењима и са којим сам се често консултовао приликом 
разних "побољшања" Тестамента, као и приликом рада на 
другим композицијама. 
 
 Post Scriptum: У ствари, није “најзад”. У јуну, 2000, 
Чернушенко је остварио своју давнашњу замисао, да у Санкт-
Петерсбургу организује Дане српске музике214, на којима би 
наступили и наши и њихови извођачи. На програму једног 
концерта нашао се и Тестаменат (заједно са Молитвом Рачана 
мог колеге Свете Божића). 

                                                
214 Та манифестација била је сасвим чврсто договорена за јуни 1999 али је због 
бомбардовања морала да отпадне 
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 Надам се, да ће ова књига бити одштампана до краја 
2000. А исто тако се надам, да ће идуће године Тестаменат 
поново зазвучати, бар у Београду, а можда и на Цетињу, Будви 
или Подгорици. Идуће године, наиме, пада тачно 150 година од 
Владичине смрти. 
(јули 2000) 
 
 Напомена уз друго издање: ниједна од те две моје наде 
није се испунила! Књига је штампана у лето 2001. а Тестаменат 
није изведен нигде – ни у Београду ни на Цетињу! Био је план 
да се изведе у Петрограду, уз симпозијум о Његошу, али и то се 
некако изјаловило, не знам тачно из којих разлога. Ипак 
Тестаменат је узет за отварање Интернационалних хорских 
свечаности у Нишу, јула 2002., са тамошњим хоровима и 
оркестром. Солиста је био (по први пут, али одличан) – Дарко 
Манић а на тимпанима је био – као и увек – Борис Буњац. 
Требало је да диригује мој стари пријатељ Шпаја, али се десило 
нешто невероватно: он који је увек био пун живота, ведрине и 
оптимизма, у току припрема је изнанада умро! Чак је своју смрт 
предосетио и најавио је! На концерту је дириговала (одлично) 
млада Милена Ињац, моја некадашња студенткиња. 
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П А С И Ј А 

Светога кнеза Лазара 
 
 
Непосредно после Ауторског концерта 1987. када је на најбољи 
начин промовисан Његошев Тестаменат, почео сам да 
размишљам: а шта даље? Природно, пала ми је на ум велика и 
округла годишњица Косовске битке, која је предстојала кроз две 
године и коју је, на неки начин, требало обележити. Одмах ми је 
било јасно да таква тема заслужује обимније дело за хор, 
оркестар и бар два–три солиста (Лазар, Милица, Милош). Како 
сам већ имао искуства са том темом у Кад су живи завидели 
мртвима одмах сам се усмерио на тражење старих текстова из 
времена непосредно после битке и свакако на старом језику. 
Почетни импулс у том смислу дала ми је књига Ђорђа 
Трифуновића Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и 
Косовском боју. Она ми је била двоструко корисна: прво, у њој 
сам нашао неколико изванредних и снажних фрагмената у 
транслитерацији на савремено писмо и у преводу на савремени 
језик; друго, у фуснотама и другде у тексту, писац је упућивао 
на оригиналне изворе (наслов, аутор, издавач, где се налази). Тај 
траг ме је водио у библиотеку САНУ и у библиотеку Српске 
патријаршије. Тамо сам пронашао "књиге староставне" али не 
само писане старим језиком него и оним старим (старо-
словенским) писмом. Није ми било друге него да проучим и 
научим пре свега то писмо, а онда и остале елементе тог језика 
битне за разумевање – правопис, граматику, елементарни 
речник. Тако је и било – паралелно са тражењем и налажењем 
одговарајућих текстова и погодних фрагмената у њима, 
проучавао сам старословенски правопис и граматику. У би-
блиотекама сам најпре читао – колико сам могао – и одређивао 
поједине странице за фотокопирање. Фотокопије бих онда 
носио кући и тамо натенане транскрибовао, преводио и правио 
ужи избор. А избор сам правио према унапред замишљеној, 
таласасто-развојној линији у којој се смењују хор и солисти.  
 И ту се појавио први и прави проблем. У прочитаним 
текстовима и одабраним фрагментима нигде се није помињао 



 215 

Милош Обилић! Тим поводом консултовао сам Ђорђа 
Трифуновића који ми је потврдио моју бојазан да у 
оригиналним текстовима Милоша уопште нема. И шта сам 
урадио? Немајући стварне текстове које је он изговорио а 
истовремено сматрајући да не треба да се одрекнем тога 
важнога лика у “мојој драми”, пошто сам у разним изворима 
наишао на приличан број текстова који се приписују Лазару, и 
то у форми директног говора (као цитат), ја сам међу њима 
издвојио оне борбеније и приписао их “мом” Милошу, док сам 
оне очинскије и светије задржао за Лазара. На тај начин добио 
сам – поред Лазара и Милице – и трећег солисту. Да бих “у 
игру” увео и Драгослава-Павла Аксентијевића, односно његов 
јединствени и непоновљиви, ангелски глас, смислио сам му 
улогу безименог монаха и за њега компоновао две арије на исон. 
 Већ на почетку рада имао сам срећу да се сретнем са 
Натписом на Косовском стубу деспота Стефана Лазаревића, 
који ми је одредио оквир дела – Пролог и Епилог. Слушаоца 
Пасије сам замислио као путника који долази на Косово поље, 
чита натпис на стубу, односно стуб (Лазар) му приповеда шта и 
како се све збило. После ове одлуке или "проналаска" све ми је 
ишло неупоредиво лакше. Раваница – мирнодопска лепота и 
благостање; Предсказања и Напаст – црни облак који се 
надвио над Лазареву Србију пре, за време и нарочито после 
Маричке битке; Лазарева Молитва (Богу) и Беседа својим 
ратницима, као и њихов Завет њему – то су догађаји који 
непосредно претходе боју. Сам Бој који је са више или мање 
детаља описан у неколико извора и из пера неколико 
различитих аутора, свакако је централни догађај Пасије (у 
епском смислу) и природно је да је као такав у себе апсорбовао 
највише текста ("стихова"). Лазарева погибија у боју, Миличин 
плач над мртвим кнезом и његова Сахрана, као непосредна 
последица боја – својом узвишеном трагиком представљају 
емотивни врхунац драмског тока и непосредно воде у Епилог. 
 До оваквог глобалног плана композиције дошао сам 
можда већ после два до три месеца рада на тексту. Али пошто је 
у оптицају било десет различитих изворних књига, од којих 
свака на свој начин обрађује исте догађаје, ставио сам себи у 
задатак да за сваку фазу “своје драме” пронађем најбоље, најјаче 
и најмузикалније фрагменте. Мислим да је крајњи резултат – 
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мозаик од 50 фрагмената из различитих извора и од различитих 
аутора – нова, убедљива и узбудљива драмска целина, до које 
сам дошао после пуних шест месеци рада. Наравно, и код 
избора фрагмената а нарочито за транслитерацију и превод 
(тачније: осавремењивање текста) опет ми је много помогао, 
овога пута у личном контакту и разговорима – неизбежни Ђорђе 
Трифуновић.  
 Та и таква целина, као предтекст или либрето за будућу 
Пасију, сугерисала је већ готове обрисе будућих ставова, које је 
(само) требало испунити конкретним музичким садржајем. И ту 
ми се појавио својеврстан проблем: приликом коначног избора 
текстова, нисам могао а нисам ни хтео да заобиђем Лазареву 
беседу својим ратницима из Житија кнеза Лазара коју сам већ 
раније (1963.) био употребио, као Лазареву реч у Кад су живи 
завидели мртвима. А када сам већ узео текст, преузео сам и 
готову музику, с тим да сам сада, имајући и солисту – Лазара 
лично – најпре додао и његову арију а касније њу комбиновао са 
већ готовим хором. 
 Нешто слично десило се и у Боју. Нашао сам неколико 
описа саме битке, али мислим да ни један нема такву снагу као 
онај из Слова о кнезу Лазару, који сам такође раније искористио 
у поменутом делу. И ту сам преузео своје ондашње решење 
(наравно, само хорски парт), а онда, по његовом моделу, 
обрадио и остале описе боја (као строфе или као градационе 
"таласе") и тако изградио, чини ми се, грандиозну слику самога 
боја. Овога пута имао сам два хора, пуни оркестар и Казивача, 
који су сваки на свој начин допринели постизању драмског 
набоја и катарзичног разрешења у објави кнежеве погибије. Све 
време док сам радио – свирао и певао – имао сам у ушима 
инспиративни глас Мише Жутића, јер сам већ у тој фази са 
њиме тесно сарађивао. 
 Сличну сарадњу, врло корисну и плодоносну, имао сам 
и са Александром-Дудом Ивановић, будућом царицом Мили-
цом, певачицом чудесног сензибилитета и топлине, Вукашином 
Савићем, прослављеним солистом из Тестамента, овога пута као 
Лазаром, Слободаном-Банетом Станковићем (у улози Милоша), 
као и са Пајом Аксентијевићем. Отац Павле – тако га ја зовем – 
рекао ми је, да је за њега најбоље да то буду посебне нумере или 
епизоде без оркестра, у којима би он наступио са својим мини-
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хором. Тако је и било. Компоновао сам у неком, њему блиском, 
“византијском” стилу и одмах с њиме пробао како то звучи. 
Пуно пута сам мењао понеки детаљ док није село како треба. 
Могло би се рећи да сам му ове арије написао по мери. 
 Једном приликом, кад смо испробали нешто што сам му 
донео, приказао сам му и управо завршену Молитву, у којој, на 
крају Лазареве арије, хор у фортисиму преузима наставак 
музичког тока са: Господи, Господи … 
 Када сам завршио "певање" и свирање, ваљда сам додао 
нешто као: 
 – Ово ће Бог сигурно да чује! – на шта ми је отац-Павле 
доброћудно рекао: 
 – Да, али не мораш толико да се дереш! Бог чује и кад 
шапућеш… 
 У септембру или октобру 1988-е десио ми се необичан 
случај. Једно поподне ми је зазвонио телефон… Веза је била 
прилично лоша. Човек с друге стране жице тражио је мене и као 
да је имао страни акценат, нешто као Милан Панић. Рекао ми је 
да зове из Америке, да има моју плочу са Кад су живи завидели 
мртвима и да би хтео да ме стимулише да направим нешто 
слично поводом велике годишњице. Рекао сам му, да сам управо 
у раду на једном таквом пројекту. Онда сам са друге стране чуо: 
 – Извини, за тренутак… – и није га било једно два 
минута. Онда се појавио и рекао ми да је ишао да закува кафу! 
Наставили смо разговор и он је рекао да му је драго што то 
радим, да је имао идеју да за тако нешто ангажује Ксенакиса,215 
али да је онда моја плоча коју је од некога био добио, утицала да 
се одлучи за мене. Рекао је да ће ме финансијски помоћи и да 
ћемо се видети следеће године. Представио се као Алекса 
Радичевић из Милвокија. Све ми је то изгледало необично и не 
много озбиљно, али, ко ће га знати, ако пушта да му 
прекоокеански телефонски импулси два минута цуре без везе, 
можда од тога и испадне нешто? У сваком случају ја сам већ био 
у завршној фази, радио сам по цео дан, добро ми је ишло а овај 
телефонски позив, колико-год да је био занимљив, убрзо сам 
потпуно заборавио. 
                                                
215 Грчки математичар и композитор најавангарднијег усмерења, који живи у 
Америци. 
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 Негде пред крај 1988., ваљда у децембру, сазнао сам да 
је оформљен неки одбор или комисија који је требало да 
одабере и осмисли програм за обележавање 600-годишњице 
Косовског боја. Био сам у јеку рада на партитури, али она ни 
близу није била готова. Том одбору сам тада доставио либрето, 
тј. текст Пасије, са поделом "улога" – Казивач, солисти, хор. 
После неког времена сазнао сам да је на састанку тог одбора, у 
конкуренцији још неколико пројеката, одабрана моја (тада још 
незавршена) "сценска" Пасија, али уз енергично противљење 
делегата из Радио Београда – мог колеге Слободана-Бобе 
Атанацковића. Срећом по мене, он је остао у мањини или чак 
усамљен. Сасвим изгледно извођење било ми је огроман 
потстрек. Радио сам даноноћно216 и ишло ми је све боље. 
Вероватно сам почетком '89-те, више-мање завршено дело (бар 
вокалне слојеве), приказао Даринки,217 као будућем диригенту.  
 А када сам партитуру сасвим завршио, преписао и 
фотокопирао – отишао сам у Музичку продукцију Радио Бео-
града и са Момчилом-Моцом Станићем потписао "Уговор о 
поруџбини ауторског дела" а за извођење на Свечаној акаде-
мији 26. јуна (интегрално) као и скраћеној верзији, 28. јуна на 
Газиместану. Треба рећи да је тада била у јеку наша прва 
галопирајућа инфлација – од прилике: 1% дневно. Објективно, 
хонорар није био бог-зна-какав, али у ондашњим условима, 
могао се сматрати одличним. Пре него што сам потписао 
уговор, питао сам Моцу: 
 – Ако данас потпишем, када ће ми стићи хонорар? 
 – Ја га данас носим у ЕРЦ 218 
 – Ма не питам те кад га ти носиш, него кад ћу га ја 
добити? 
 – Па, ти знаш – за 21 дан. 
 – Како? Па за то време ће се 4.000 марака истопити у 
две хиљаде! 
 – Тачно, али тако је увек код нас, ти то знаш. 

                                                
216 Школске 1988/89 године на Академији сам био потпуно ослобођен наставе 
управо због рада на Пасији – тзв. сабатикал. 
217 Радило се о Даринки Матић-Маровић, сталном диригенту хора "Бранко 
Крсмановић" а која је била и члан тога одбора 
218 Електронски Рачунски Центар (Радиотелевизије Београд) 
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 – А јел ће и Погорелић219 да добије тек кроз 21 дан?  
 – Погорелић је друго; он је из Загреба, из другог града! 
 – И њему сте одмах исплатили? 
 – Да! 
 – Е онда сматрај да сам ја из Јерусалима!220  
 Успело ми је. У уговор смо унели и достављање 
партитуре и исплату хонорара у року од три дана, под претњом 
високих пенала, за обе стране. И, цео хонорар ми је стигао на 
жиро-рачун већ сутрадан!221 Био је то изнуђен преседан на који 
сам био врло поносан, јер сам био у праву а постигао сам га 
својом упорношћу. 
 После неког времена код мене су дошли редитељ Дејан 
Мијач и сценограф Мића Табачки да би се упознали са музиком. 
За ту прилику сам позвао Пају Аксентијевића и Дуду Ивановић 
да уживо отпевају своје нумере, док сам ја нешто петљао по 
клавиру – колико сам могао – да би им приказао хорске нумере. 
Обојици се музика допала и била им је врло инспиративна за 
сценско решење.222 Међутим, још исте вечери, током разговора 
у мом стану, дошло је до драматичног обрта. Мијач је 
инсистирао да због кретања певача на сцени, извођење буде на 
плаy бацк! Ја сам се томе, наравно, успротивио. Да је пето 
извођење било у питању, можда бих и дозволио, али за 
премијеру ми се то чинило као мртворођено дете! Мијач је био 
одлучан и оштар, рекавши на крају да "има и других пројеката" 
и да Пасија у том случају може и да отпадне. Нисам пристао на 
плеј-бек ни по цену да извођење отпадне. Срећом, изгледа да 
"других пројеката" није било баш у изобиљу или да нису били 
довољно убедљиви, па је Пасија остала у игри. 
 

                                                
219 Два дана пре тог нашег разговора Иво Погорелић је имао концерт у Сава 
центру, у организацији Радио Београда 
220 Управо сам тих дана уплатио десетодневно путовање (са Цацом) по Светој 
земљи, предвиђено за крај априла 
221 Тада још није била у моди она каснија, данас тако "нормална", банкарска 
ујдурма: – Извините, али немамо пара! 
222 У почетку, ја сам то своје дело називао сценска Пасија, јер она у себи збиља 
има много сценичности, чак филмичности. Мијач и Табачки су дошли управо 
због сценског решења за премијерно извођење у Сава-центру. 



 220 

 Током априла "Крсманац" је почео са пробама, а ускоро 
затим и Радио хор, са младим Бојаном Суђићем, који је 
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претходне године код мене положио оркестрацију. Био сам 
задовољан – све је звучало одлично а људи у оба хора били су 
заинтересовани и волели да певају. Када су све хорске нумере 
биле постављене, отишао сам са Цацом на "наградно" путовање 
по Израелу. 
 
 Неколико дана по повратку, још док сам сређивао 
утиске са тог дивног пута, зазвонио ми је телефон. С друге 
стране жице био је Моца Станић: 
 – Морам да ти саопштим да је твоја композиција 
отпала са програма! 
 Тако. Секиром па у чело! Само што се нисам срушио.  
 – Како отпала? Зашто? Па, пробе су у току! 
 – Дошло је наређење одозго; Митевић је лично наредио! 
Ту нема мрдања. 
 
 Већ следећег дана су ме позвали у Министарство 
културе. Министар је био Милан Ранковић223 кога сам познавао 
од раније. Сећам се да је тамо био и Првослав Ралић, један од 
чланова Одбора, док се осталих учесника разговора (ако их је 
уопште било?) – не сећам. Ранковић је објаснио ситуацију: 
 – Пошто ће Пасија бити изведена (у скраћеној верзији) 
на Газиместану 28. јуна, уз директан ТВ пренос, онда 
Телевизија не пристаје да исту музику директно преноси и са 
Свечане академије два дана раније! Митевић тражи да се у 
Сава-центру, уместо Пасије, пусти филм Косовски бој.224 
 Сви присутни били су одлучни да је Пасија боље 
решење али су исто тако знали и колика је Митевићева моћ. 
Ранковић је рекао да ће поднети оставку ако неко месец и по 
дана уочи Академије мења договорени програм мимо одбора. 
 Ја сам са своје стране предложио да се Пасија изведе 
25-ог јуна у незавршеном храму Светог Саве и да ћу у том 
смислу тражити сагласност Патријаршије односно Светог 

                                                
223 Др. Милан Ранковић је на Музичкој академији предавао Социологију. 
Једном приликом смо заједно седели у некој комисији и тако се упознали. 
224 Поента је била у томе да је Телевизија Београд (односно Митевић) била 
продуцент филма Косовски бој за који се касније испоставило да није баш 
успео, а Митевић је хтео да га пошто-пото промовише баш овом приликом. 
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Синода225. Међутим, иако је Свети Синод одговорио потврдно 
на мој предлог, Сава центар је био све изгледнији као место за 
премијеру Пасије.  
 После неколико дана констернације, пробе су на-
стављене, а за половину јуна заказано је и снимање. На првој 
проби са солистима и оркестром (у Коларцу), чекао ме је нови 
шок. Поред одличног звука хора, оркестра, Дуде и Паје, лепе и 
узбудљиве музике за коју су ми сви од реда честитали – 
Вукашин Савић, као Лазар, никако није могао да се "удене"! 
Нисам могао да поверујем: 
 – Зар онај мој Вуки који је онако изнео Тестаменат?  
 Једном, други пут, трећи пут – не иде, па не иде! Нешто 
му се десило, нешто је “пукло” у њему, али било је касно за 
истраживање – шта је то и зашто. Нисмо смели да ризикујемо. 
Бисерка Цвејић226 ми је хитно послала Ивана Томашева који је 
"улогу" Лазара научио за једно преподне и спасао ствар! 
 Још током тих проба у Коларцу (почетком јуна) успео 
сам да својим малим Сонy-касетофоном снимим скоро целу 
Пасију и то прилично добро.  
 Једнога дана (јуна, ‘89) са Даринком сам се обрео у 
Председништву Србије на Андрићевом венцу. Новопроглаше-
ног Председника Србије – Слободана Милошевића, који је са 
Даринком био "на ти" – интересовало је каква ће се музика чути 
пре његовог говора и нарочито, како ће то визуелно да изгледа. 
 Са касетофона сам му пустио неколико фрагмената које 
је он врло пажљиво саслушао (на слушалице) и касније рекао да 
му се музика допада. Објаснили смо да ће и хор и оркестар бити 
у црним свечаним оделима – као за концерт. Међутим, он мени 
том приликом није рекао какав ће он говор одржати и са каквим 

                                                
225 Како је изградња храма Светог Саве била у току и купола управо била 
подигнута, сматрао сам да би то био идеалан простор за Пасију, с обзиром на  
огроман извођачки састав. Када једнога дана храм буде завршен, по канонима 
православне цркве, инструментима приступ у њега неће бити дозвољен. Али 
тада је то био још увек само грађевински објекат. Због тога сам се обратио 
Патријаршији и од ње тражио дозволу за потенцијално извођење 25.јуна. О мојој 
молби је расправљао Свети Синод и молбу решио повољно – са потписом 
епископа шумадијскогског Саве. 
226 Примадона Београдске опере али такође и Бечке и Метрополитена у 
Њујорку; велики вокални педагог на Београдској и Новосадској академији. 
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(десетогодишњим а можда чак: педесетогодишњим!) последи-
цама. Додуше, нисам га ни питао. 
 Ускоро је почело право снимање. Нажалост, у Сава-
центру, јер је једино тамо могао да се распореди толики 
извођачки састав – 250–300 људи, а кажем "нажалост" јер су 
тамо акустички услови слаби. Радован-Лала Матић, врсни тон-
мајстор учинио је шта је могао да снимак у техничком смислу 
буде што бољи, али ја ипак мислим да је једна ствар кад се 
снима у сали са природним и добрим ехом а друга кад се ехо и 
просторна дубина постижу вештачким путем. У сваком случају, 
снимак је успео, а коначну монтажу је направио мој драги 
пријатељ и морнар – Зоран Јерковић. Сећам се, та монтажа је 
трајала буквално целу ноћ – до 8 изјутра – и ми смо право из 
студија отишли пред храм Светог Саве, где се одржавала 
Видовданска литургија. 
 Ово значи да она моја идеја, да се Пасија изведе у 
храму, није прошла и већ сутрадан (26. јуна) у Сава центру је 
одржана Свечана академија. Што се тиче спора Ранковић– 
Митевић, он је ипак завршен минималном победом Ранковића а 
можда и нерешено? Наиме, после говора Десимира Јевтића, 
тадашњег председника српске владе, ипак је изведена Пасија, 
(дакле, по нашем) али то извођење телевизија није преносила, 
него је после Јевтићевог говора на свом програму пустила филм 
Косовски бој (а то је било по његовом).  
 У међувремену се био појавио и Алекса Радичевић из 
Милвокија. Претходно ми је по неком свом рођаку већ био 
послао 2.000 долара, па сам овом приликом могао да му се за-
хвалим и да му дам неколико позивница за Свечану академију. 
Приредио је вечеру у Интерконтиненталу, где је осим њега и 
његове жене, Цаце и мене, било још петоро–шесторо њихових 
пријатеља. Из разговора сам схватио да ће он на Видовдан, на 
Газиместану, да изнајми коња за јахање и да ће да вијори 
четнички барјак који је донео из Америке. Не знам шта је од 
тога остварио. 
 Вреди да се забележи неколико детаља са Свечане 
академије. На њу се долазило са позивницама а оне су се делиле 
по мени непознатим критеријима. Партер је, практично, био 
пун. На балкону је било доста празних места. Касније сам 
сазнао да су места на балкону била намењена дипломатском 
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кору који је, изгледа, масовно бојкотовао. Прва два реда у 
централном делу партера била су намењена високим званицама 
Србије и (тадашње) савезне владе, као и гостима из "братских" 
република. Био је патријарх Герман са приличним бројем 
епископа, Анте Марковић, Јанез Дрновшек (вероватно још 
неколицина) и цела тадашња прва гарнитура из Србије. 
 Када је ушао Милошевић сала је устала – као ђаци кад 
уђе учитељица! Вероватно је доста људи ипак остало седећи 
(међу њима и ја) али то нисам могао да видим јер су сви око 
мене били устали. 
 Само извођење за мене је било крајње узбудљиво. Иако 
су пробе биле успешне и снимање успешно завршено, стрепео 
сам пред сваком новом нумером, да ли ће темпо да буде добар, 
да ли ће свако "упасти" на време. Даринка је суверено држала 
конце у својим рукама, зрачила своју енергију и ентузијазам и 
све је прошло како треба. Пре свега искусни и поуздани Миша 
Жутић дао је сигуран драмски оквир свему. А изнутра, Дуда, 
Паја, Иван Томашев и Бане Станковић – наравно, и оба хора – 
дали су душу делу. Публика је у програмској књижици имала 
текст Пасије и са занимањем је пратила њен ток. На крају, успех 
је био збиља велики. После неког времена, у бури аплауза, и ја 
сам изишао на бину. А онда, усред тога (дуготрајног) аплауза, 
Милошевић је наједном устао и то је био крај. Енде. Разлаз! 
Представа је завршена. Ђаци су и овога пута били дисципли-
новани.  
 Пошто су сви поустајали једва сам гроз гужву успео да 
се пробијем оних неколико редова до своје Цаце. Када смо 
изашли, на платоу испред улаза, пришли су нам епископи 
Амфилохије и Иринеј и честитали ми на делу. Амфилохија сам 
иначе знао од раније. Онда ми је неко пришао и рекао да је у 
току некакав пријем и да би и ја требало да будем тамо. Цаца 
није хтела да иде па сам отишао сам. Била је неописива гужва. 
Јовићи, Трифуновићи, Чкребићи… а никог од мени познатих. 
Попио сам једно пиће и хитно збрисао. 
 Већ сутрадан се ишло на Газиместан. Три или чак 
четири аутобуса. На сам Газиместан смо стигли око 5 поподне, 
непосредно после лаке летње кишице. Осмотрили смо трибину 
направљену за хор, оркестар и солисте. Свако је знао своје 
место. Хтели смо да испробамо и звучнике али су они били 
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покривени пластичним фолијама због кише па у томе нисмо 
успели. Предвече смо стигли у Приштину, у студентски дом, за 
ту прилику испражњен од станара. И уопште, цела Приштина је 
деловала некако испражњено. Мурија227 је некако успела да 
албански живаљ потпуно елиминише са трасе којом смо ми 
пролазили или су се они самоиницијативно повукли? Како-год 
било, никога нисмо срели. 
 Следећег јутра смо се упутили ка Газиместану. Тамо је 
већ била непрегледна маса света а стално су пристизали нови 
аутобуси. На сваком кораку шатори са јелом и пићем. Дан је био 
сунчан и топао иако је током ноћи падала киша. Онда је Он 
долетео хеликоптером. Био је то његов зенит… 
 Скраћена верзија Пасије изведена је на плеј-бек228 а 
једино је Миша Жутић говорио уживо. Нешто збиља 
монструозно! 250 статиста у црним оделима који на знак 
диригента или отварају уста или глуме свирање на својим 
инструментима! За то време музика "грми" са звучника. Да 
човек пита: чему све то? – добио би одговор: да би било 
уверљивије на телевизији! Све је подређено тој проклетој 
кутији. А ако неким случајем ТВ гледаоци не примете да је био 
плеј-бек (а то је и главни циљ), онда то значи да је наша лаж 
успела, тј. да су они успешно обманути. (Као и све друго на 
телевизији, уосталом!) 
 Ја, лично, не знам како је то изгледало на телевизији 
али знам да је тамо било грозно. Озвучење о коме су ми унапред 
причали бајке – затајило је (уосталом, као и увек). Односно, 
питање је да ли је уопште могуће добро озвучити ливаду? 
Наравно, овога пута десили су се неки "технички проблеми". 
Увек су неки проблеми. Неко нешто није спојио или се нешто 
само откачило. Увек је тако. И нека је! 
 Онда је уследио чувени говор који се баш у последње 
време (1999) често спомиње. Био је то бојни поклич који је 
лансирао ону крилатицу:  

                                                
227 шатровачки израз за милицију 
228 То се знало од самог почетка. С обзиром да се радило о отвореном простору 
озвучење је било неопходно. А кад је већ озвучење, дакле, звук са звучника, 
онда је боље снимити га у добрим условима. За време снимања смо направили 
40-минутну верзију музике без казивача 
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 – Ако не умемо да радимо, умемо бар да се бијемо! 
 Изгледа да ни то не умемо. 
 У аутобусе ка Београду потрпали смо се већ у рано 
поподне. Уместо да се осећам срећним што ми је изведено дело, 
осећао сам се, да простите, као посран. Баш тако! Чини ми се, да 
се ни људи из Радио-хора, са којима сам био у аутобусу, нису 
осећали боље. Углавном се ћутало или се то тако мени чинило. 
Ја сам, у некој својој потиштености, свакако све време ћутао и 
размишљао: Да ли сам негде погрешио? Да ли није требало да 
пишем Пасију или ако већ јесам, можда није требало да је 
понудим за извођење овом приликом?  
 Пасију сматрам својим животним делом. Значи, си-
гурно је да је требало да је напишем. А смисао компоновања је у 
извођењу. Партитура која остане на папиру без извођења, у 
ствари, није музика него папир. Партитура је само пројекат, 
план, а дело се остварује (оваплоћује) у тренутку извођења. 
Наравно, са данашњом памети и искуством у протеклих десет 
година, данас ми је јасно да није требало да предлажем своје 
дело да учествује у свему томе, па макар се никад не извело! 
Али (оправдавам себе) ко је то могао да зна у децембру 1988? 
Тада Милошевић није био чак ни Председник него је то, ваљда, 
био онај Грачанин? Осим тога, оваква годишњица се дешава 
само једном у животу. Питам се, ко би био у стању да овакво 
дело не понуди за извођење?  
 Огроман извођачки апарат је додатни разлог. Тада је све 
то могло да се организује а касније, питање је да ли би. Те, 1989-
те, Пасија је изведена три пута, а после тога, поред свих 
квалитета које има и поред свих успеха које је пожњела – 
ништа! Да није онда, можда ни до данас не би била изведена? А 
збиља, у децембру 1988. нисам могао да знам у шта ће се све то 
изродити. 
 Ипак, једна мала сатисфакција: сутрадан, 29. јуна, 
телевизија је ре-емитовала снимак са Газиместана, а 1. јула 
снимак из Сава центра. (Нисам гледао ни једно ни друго). Али 
сад логика на сцену: Ако иста музика не може два пута у три 
дана (по Митевићу) – како онда може три пута у четири дана 
(ваљда опет по Митевићу)? Циркус! 
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 У ствари, радило се о томе, да је вероватно и сâм 
Митевић био у Сава-центру те је лично видео какав је успех 
Пасија постигла код публике и, нарочито, код Газде. 
 Још током јуна, у телефонским разговорима са изве-
сним Роло Ковачем из француског града Тура (човек је иначе 
рођени Чубурац!) а који је био главни организатор фестивала 
Semaines Musicales229, Даринка му је предложила извођење 
Пасије, на шта је овај пристао. Онда је после неког времена 
јавио да он путује у Јерменију да тамо ангажује симфонијски 
оркестар и да стога, тог-и-тог дана, комплетан оркестарски 
материјал230 треба да се нађе на аеродрому у Москви, да би га он 
њима однео! Био сам матиран. Нисам био у прилици ни да 
поменем услове о изнајмљивању материјала, што се иначе 
редовно ради у таквим приликама, него сам преко једног 
школског другара успео да пакет некако пошаљем у Москву. И 
био срећан да се пакет није негде затурио. 

 После двадесетак и нешто дана проведених са Цацом на 
Брачу, где нам је у гостима био и будући кум – Зоран Ерић са 
породицом – вратио сам се у Београд и одмах одлетео у Париз, а 
затим возом у Тур. Тамо сам, са Мишом Жутићем и оцем-
Павлом био смештен у једном приватном станчићу. Лепо смо се 
слагали. Једно поподне, после лешкарења, Миша се, не знам 
више зашто, обратио Паји, парафразирајући Змајеву песму: 
 – Пајо, чапкуне, што рајске јабуке млатиш… 
 Мише, авај, више нема, а Паја је, бар за мене, остао 
чапкун. 
 Пробе са оркестром биле су врло узбудљиве. Били су то 
одлични и искусни музичари. Памтим чак два имена: Рубен 
Погосјан, прва виолина и Џон Гевуркјан, први челиста. И 
трубач је био изврстан али се имена не сећам. Тимпаниста је био 
прави мађионичар, који је некако успевао да на два тимпана 
(колико се нашло у Туру!) свира оно што је предвиђено за 
четири! Свима се музика допадала и свирали су пуним срцем. 
 Како је Пасија писана на старом, српско-словенском 
језику, Јермени, који, наравно, сви знају руски, скоро да су 

                                                
229 Фестивал "Музичке недеље" 
230 Под материјалом се подразумевају све оркестарске деонице и паритура 
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разумели цео текст!231 То их је додатно заинтересовало. Сећам 
се тог Рубена, у ставу Бој, како – за време неколико тактова 
паузе – витла гудалом дигнутим у вис, имитирајући коњаника са 
дигнутом сабљом. А трубач, у ставу Сахрана, када би отсвирао 
оних неколико врло високих тонова који се пробијају кроз 
хорску масу, још онако црвен у лицу, редовно би ме гестовима 
поздрављао. И необично и симпатично.  
 У паузама проба многи су се окупљали око мене и пи-
тали ме за разне детаље из историје и наше борбе с Турцима.  
 Из пробе у пробу, из сата у сат, Пасија је сазревала и 
било је сасвим изгледно да ће извођење бити упечатљиво. И 
било је. Иако са њега имам само аудио-касету (али профе-
сионално снимљену), када бих касније некоме желео да 
прикажем Пасију, од могућа четири снимка,232 увек бих одабрао 
баш тај. Пре неки дан, у “Трандафиловићу”, седео сам за столом 
поред мог другара из школе, Дарка, и он ми рече: 

– Јуче сам слушао Пасију и опет сам плакао – (он 
има тај снимак из Тура). 

 
 На једној проби, код некога сам видео Каталог читавог 
фестивала. Урађен врло луксузно, на кунст-друку, са бројним 
рекламама за Citroen, Rover, Alfa Romeo, Telecom, итд. програм 
сваког концерта био је праћен референцама главних 
протагониста као и фотографијама. Када сам дошао до 
претпоследњег дана (29. јула) само што се нисам онесвестио! На 
левој страни – Даринкин портрет и слика целог "Крсманца" са 
подробним текстом о њеним и њиховим наступима и успесима, 
што је, наравно, у реду. Десну страницу дајем у целини: 
 

Samedi 29 Juillet à 21 heures                                         
EGLISE SAINT-SATURNIN 

                                                
231 Када сам, уочи штампања партитуре Пасије, замолио једну познаницу 
Рускињу да ми текст либрета преведе на руски, она ми је врло убедљиво рекла 
да она то може да учини али да је то непотребно пошто ће “сваки Рус моћи да 
разуме текст и без превода!” То се касније показало као тачно али руски превод 
либрета је остао у паритури. Ово само доказује колико је Вукова реформа језика 
удаљила наш савремени језик од својих корена. 
232 Први је студијски из Сава-центра, други је са премијере у Сава-центру, трећи 
је са извођења у Туру а четврти са БЕМУС-а 
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Célébration du six-centenaire de la Bataille de Kossovo 
Choeur Branko Krsmanovic 

Orchestre Symphonique d'Armenie 
Solistes de l'Opéra de Belgrade 

Alexandra Ivanovitch, mezzosoprano 
Pavle Aksentievitch, tenor 

Slobodan Stankovitch, baryton 
Voukashin Savitch, basse 

Direction musicale: Darinka MATIC 
Création française - 2e exécution 

(création mondiale: 29 Juin 1989 à Kossovo) 
 
 Превод, такорећи није ни потребан: 

Субота 29 јули у 21 час 
Црква Сент-Сатурнен 

Прослава шестстоте годишњице Косовске битке... 
 
 И без превода, види се да за целовечерње дело од преко 
70 минута, нигде нема ни имена аутора нити наслова дела!!! Ко 
зна ишта о ауторском праву знаће да је то криминал најтеже 
врсте. Примера ради, на следећим двема страницама је дело 
сличног габарита: 

GIUSEPPE VERDI 
MESSA DI REQUIEM 

са великим фотографијама и референцама сопранисткиње и 
диригента, наравно уз имена осталих троје певача, као и 
навођење свих ставова Реквијема. 
 О чему се радило? Г. Ковач је криминалац. Он на 
програмима има углавном класичан репертоар за који се не 
плаћају ауторске тантијеме. Нових дела живих аутора, 
практично, он нема на програмима. Ово са мном био је изузетак 
у програмском смислу. Али не и у финансијском. Он је лукаво 
све припремио како ништа не би платио аутору. Тражећи да му 
у року од два дана пошаљем материјал у Москву, ставио ме је 
пред свршен чин и ја нисам имао куд. Тако је избегао претходно 
потписивање уговора о изнајмљивању оркестарског материјала. 
Онда је направио Каталог који је месец дана унапред разаслао 
где треба. Наравно, морао га је послати и у ауторску агенцију. А 
ауторска агенција није послала свог агента на концерт 29. јула 
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(да наплати ауторски хонорар) јер на програму нема ни аутора 
ни ауторског дела! А када сам ја покушавао да разговарамо о 
накнади за коришћење материјала, он би то увек некако изврдао 
– “увек је некуд журио”. А за тај Каталог нисам ни знао да 
постоји. А тада када сам сазнао, побеснео сам и хтео сам да 
забраним извођење (чиме бих га, у ствари, да не би све пропало 
што је већ инвестирао, натерао бар да потпише неки уговор). 
Али нисам ни то учинио јер се Даринка, чувши од њеног Банета 
шта намеравам, бескрајно истраумирала и није могла да заспи те 
ноћи. 
 Да скратим причу: ни том приликом а ни касније, од г. 
Ковача нисам добио ни динар, тј. ни франак. Извођење није 
пријављено ауторској агенцији. Када сам то учинио сâм следеће 
године, ауторска агенција ми је објаснила да они имају 
проблема са г. Ковачем јер он одбија да потпише уговор! А утом 
су кренуле и чувене (“неправедне, ничим изазване, чак 
непотребне и геноцидне”) санкције. 
 Пасија је изведена у старој цркви из XV века, у 
одличним акустичким условима. Сви су били изврсни. Пре свега 
Миша Жутић који је сугестивно и узбудљиво причао причу; 
затим сваки од солиста пленио је на свој начин; хор и сви 
свирачи у оркестру дали су све од себе да ствар успе. Даринка је 
превазишла саму себе. Пред излазак на подијум (био сам поред 
ње) тресла се од треме. Такорећи није смела да изиђе. А када је 
изишла, била је права лавица. 
 
 Непосредно пред почетак, Коља Чајкановић233 као члан 
хора, изишао је и укратко (на француском) испричао причу 
Пасије, како би људи бар од прилике знали о чему се ради. 
Касније ми је управо Коља превео и цео либрето на француски. 
 Публика је била искључиво француска уз неколико 
изузетака: г. Владимир Првуловић наш културни аташе, мој 
стари пријатељ Les McBee из америчке амбасаде (тада у Паризу) 
и брачни пар Ковач. Пријем код публике био је за мене 
изненађујући. Био је то прави делиријум од аплауза и усклика 
одушевљења! Рекох "изненађујући" јер се ради о изразито нашој 
(историјској) тематици а чисто француској публици. Међутим, 
                                                
233 чувени симултани преводилац за француски и енеглески, виђа се на ТВ 
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показало се да је музички говор универзалан и да превазилази 
државне, етничке и језичке границе. Сасвим сигурно тих 300–
400 присутних људи те вечери трајно су заволели српску 
музику, па можда и српску историју. 
 Шта ли су мислили пролетос за време НАТО-
бомбардовања? Сигуран сам да нису били равнодушни.  
 Сутрадан стари Лес ме је одвезао на аеродром Orly, 
тако да сам већ за два дана опет био на Брачу. 
 С јесени је пао предлог да се Пасија изведе на БЕМУС-
у. Неко се успротивио, рекавши да то нема смисла пошто је 
изведена у јуну у Сава центру. Чак је тај неко рекао да нико 
неће доћи и да ће сала бити празна! Да ли је то опет био Боба 
Атанацковић? Сада више нисам сигуран, али ме не би чудило да 
јесте. 
 Предлог за извођење ипак је прошао. Наравно, опет уз 
учешће Радио хора. И што је веома важно: у Коларцу. У ствари, 
ово је била права (београдска) премијера, мислим, пред правом 
концертном публиком а не пред званицама и “структурама” као 
што је био случај у Сава-центру. И као што сам и очекивао, сала 
је била препуна. Био је чак и мој врли пријатељ из Копра – 
диригент Мирко Слосар. Извођење је било врло зрело и 
сигурно, пуно драмске силине, фине лирике и потресне трагике. 
Али, касније се испоставило да је снимак био некако “мат” 
(нарочито Миша Жутић). А то је било зато, што је Даринка 
Мишу Жутића и Пају поставила сасвим назад, поред тимпана. 
На крају, Коларац само што се није срушио! Права сатисфакција 
и награда за двогодишњи рад. Много већа од Октобарске, коју 
сам такође био добио. 
 
 Када сам у новембру 1989. приказивао снимак Пасије 
на Трибини у Опатији и поред све лошијих политичких односа у 
земљи, у сали се сакупило доста света. Посебно ми је драго што 
је тада био и Бруно Бјелински, диван човек и одличан 
композитор, уз то и врло леп и шармантан седи господин (по 
годинама је могао да ми буде отац). Слушао је са великом 
пажњом а на крају ми је пришао, стао мирно и поклонио се! 
Можда мало сувише театрално али свакако искрено. Такав је 
био стари Бруно, Бог да му душу прости! 
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 После завршене Трибине, у Опатију је дошао већ 
поменути Мирко Слосар и Цацу и мене провезао по истарским 
градићима. За нас је било изненађење када смо у неком пољу 
видели пободене беле камене плоче (рецимо, 40 х 40 см) са 
крупним ћирилским словима – Ж, Њ, Д, Б, Г, Л, Љ, П, З ! Не 
сећам се где је то тачно било али нам је Мирко објаснио да је у 
средњем веку била једна прилично масовна миграција из 
црногорских крајева у Истру. 
 
(септембар, 1999.) 
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Поговор 

 
 
Основни текст ове књиге био је готов (ГОТОВ ЈЕ!) још пре две 
године али сам га – чекајући да нађем спонзора (и још увек га 
нисам нашао!) – у међувремену ту-и-тамо дорађивао и додавао 
понешто, мада не нарочито битно. (Почетна поглавља: Америка, 
Шездесетосма и Једрење написао сам још у “првом цугу” – 
током 1997, па сам, схвативши да има материјала и за другу 
књигу, њих пребацио овамо). У ствари, касније, био сам опет 
пред дилемом, да ли да се ова (друга) књига заврши са Пасијом, 
односно 1989-том годином, или да хронику доведем до 
данашњих дана? 
 Преовладала је прва варијанта, с тим да уследи и трећа 
књига, од 1990. до данас, са јаким нагласком на политичка 
збивања тј. на нашу општу пропаст. У тој последњој декади био 
сам доста активан са прилозима у штампи, који ће – као 
документи из тога времена – дати добру слику о мојим 
схватањима догађаја као и реаговањима на њих. 
 Такође, тада сам набавио први компјутер (мали 
Macintosh Classic) примарно за писање нота, али и текстова који 
су тако остали сигурно похрањени. Узгред, и прву књигу ТАКО 
ЈЕ ТО БИЛО писао сам на том малом Macintoshu, па како сам у 
међувремену дошао до једног озбиљнијег PC-а, целу књигу сам 
најпре пребацио у њега а затим је преформатизовао, направио 
прелом и припремио за штампу. Нажалост, тада још нисам имао 
штампач па се десило да на једном штампачу (на Академији) 
припремим текст за коректуру а кад је требало да направим 
kontraschicht испоставило се да тај штампач то не може да 
изведе, па сам морао да користим други који то може, али 
последица тога је била да су се негде појавиле прекинуте речи 
усред реда, чега у претходној верзији (коректури) није било! То 
сам, нажалост, приметио тек када је књига изишла из штампе. 
 Тако је то кад се нешто ради први пут. 
 Осим тога, ја сам све радио у Wordu, па су сви с којима 
сам ступао у контакт у вези са штампом, с презрењем 
констатовали да је то непрофесионалан програм, чак да га они 
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ни немају у свом компјутеру и малте-не да би требало све да 
радим из почетка – али у Quarku. 
 Нека им буде! Ова књига је рађена у Quarku али ја и 
даље сматрам да се и у Wordu може урадити сасвим пристојан 
прелом само ако се зна. 
 Овде, наравно, није место за полемику тога типа али 
морам да кажем (да се пожалим читаоцу) да тај фамозни Quark 
рецимо, нема команду за фус-ноте, па све мора да се ради ручно. 
Quark, у ствари, не користи традиционалне фус-ноте него 
напомене даје одмах у тексту али неком другом врстом слова. 
То за неке типове текстова, наравно, има смисла али ја сматрам 
да су фус-ноте ипак незаменљиве! Управо у овој књизи се то и 
показало јер, рецимо, нешто ситнијим словима сам давао цитате 
из штампе и разних докумената (одмах у тексту) а фус-ноте, као 
напомене, односе се пођеднако како на мој текст тако и на 
цитиране текстове. Дакле, неопходне су. 
 
 Појава књиге ТАКО ЈЕ ТО БИЛО (мај 1998) временски 
се подударила са монструозним Законом о универзитету, тако 
да сам од тада све време био у некој врсти борбе против тог 
закона, као и борбе против режима уопште – потписивање 
петиција, писање чланака за новине, протестна окупљања, 
протестне шетње, укључјући и бежање испред кордона, 
пендрека, сузавца и сл.  
 Све то кулминирало је 5. октобра 2000, када се сјатила 
цела Србија у Београду (маса је била непребројива али је 
вероватно било око милион и по људи) да би одбранила своју 
изборну вољу изражену на гласању. Тада се десио одлучујући 
преокрет: режим Слободана Милошевића – који је претходно 
лично био поражен на изборима, па пошто тај пораз није имао 
намеру да призна, у прљаве работе је гурнуо не само изборну 
комисију него чак и Савезни уставни суд! – тога дана је 
сломљен у народном гневу. Полиција је најпре бацала сузавац 
(уопште га није штедела!), можда и неке праве бојне отрове, па 
чак и пуцала гуменим (али и бојевим) мецима – а већ после 2 
сата предала се и прешла на страну народа. То послеподне 
провео сам са Вулетом Лепетићем, управо пристиглим из 
Америке. 



 235 

 Војска се, у ствари, није мешала. У приправности је 
била али никакве праве акције није било. Још увек стижу (у 
штампи и на е-маилу) нови и интересантни текстови о тим 
данима, а о томе ће се свакако наћи места у Трећој књизи. 
 
 Последње поглавље у првој књизи било је Сви моји 
надимци. Мислио сам тада да је то поглавље завршено заувек. 
Али, када је књига "искочила" ипак су стигле и неке “принове” 
као и примедбе:  
 Дуда Ивановић (моја “Царица Миљица” из Пасије) 
почела је да ме поздравља са Рајкетино! То, наравно, у овако 
писаном облику, асоцира на телетину, свињетину, пилетину, 
коњетину, овчетину… Свако може према сопственом укусу и 
нахођењу да асоцира. Касније сам схватио да није тај кључ. 
Није, наиме, акценат на првом слогу (као у поменутим врстама 
меса) него на другом (Рајкéтино), а то онда мења ствар. Ради се 
о својеврсном аугментативу, као што је шакéтина, женéтина, 
шумéтина, бубéтина и сл. Наравно, у нашем језику 
аугментативи у огромном проценту имају погрдно или 
подругљиво значење, као управо наведени или као: главурда, 
носекања, кућерина, ножурда, бабускера ... а само изузетно се 
користе у неком позитивном смислу, као: људина, глумчина, 
јуначина. Већ војничина или официрчина имају опет негативно 
значење.  Како-год било, Дуда ми је смислила тај надимак и ту 
више нема мрдања – допадао ми се он или не. 
 Такође, наша славна списатељица и редитељ Вида 
Огњеновић од пре неког времена је почела да ми се обраћа са 
Рајкиша, али тако природно као да ме је деценијама тако звала –  
а није! Као и са свим осталим случајевима, не знам одакле јој то, 
али опет, као и малопре – то остаје као такво. 
 Када је Паја Аксентијевић прочитао (Прву) књигу 
стигла је његова примедба: он ме, збиља, од почетка нашега 
дружења зове Рајкане, а ја то нисам био навео! Јес’ да то мало 
асоцира на пајкане, али примедба се прихвата. 
 Мој велики пријатељ и још већи редитељ, морепловац и 
чудак – Арсеније Јовановић – после нашег заједничког одласка 
у Хиландар почео је да ме ословљава са “оче Рајко”, а ја њега са 
оче Арсеније. Током нашег е-маил дописивања (Ровињ–
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Београд) почео је да ме све чешће назива Рајкони, вероватно 
хотећи да дâ талијански призвук (Маркони? Берлускони?) 
 И ту се (морам да кажем: за сада!) прича о надимцима 
завршава. Али ко зна? Биће их још. 
 Али морам, нажалост, да додам нешто предњим 
страницама. Ја више нисам ја! Нисам више онај који је написао 
ову књигу. Остао сам, наиме, без свог Томосакија. Крајем 
октобра 2000. украден ми је мој чувени мотор! Последњих 
петнаестак година држао сам га у специјално за њега 
направљеном кавезу (од извученог, ромбастог гвожђа) и тако је 
био сасвим безбедан. Једне вечери када сам се довезао кући, на 
моје запрепашћење, видео сам да су ми украдена врата кавеза 
(једноставно скинута са шарки јер нису била закључана, дакле – 
сâм сам крив!). Помислих: продаће их на неком отпаду као 3 
кила гвожђа. Међутим, нисам био у праву. Мотор сам угурао у 
кавез и осигурао га ланцем и катанцем.234 И тако три дана, тј. 
ноћи. Четвртог јутра мотора више није било! Катанац је, 
наравно, лако попустио. Значи, ствар је била испланирана. 
Занимљиво је да тих дана, он чак није био ни у возном стању. 
Управо сам се спремао да му чистим карбуратор. Што све значи 
да су га украли неки клинци из комшилука и одгурали га два–
три блока. Не верујем, наиме, да је утоварен у неки камион и 
одвезен у унутрашњост. Јер осим за мене, он није представљао 
толику вредност да би се организовала таква операција. Како 
год било, они су га сигурно дуго меркали и најзад пронашли 
начин да га се докопају. Они су у томе успели а мене су 
унесрећили. 
Фебруар, 2001 
 
 
 
  
 
 
 

                                                
234 Одмах сутрадан отишао сам до мајстор-Драгана који ми је својевремено 
правио тај кавез, да наручим нова врата, али ми је он рекао да је у великој гужви 
и да му се јавим “од недеље”. Видећемо, тоје било фатално. 
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