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КРАЉЕВО ЛЕПО И УБАВО МЕСТО
У књизи „Карановац – Краљево у српској штампи 1868-1903“ коју је приредио мр
Славољуб Маржик, а 2015.године издао Народни музеј Краљево налазимо део текста „Путописне цртице из Србије“ др Владимира Николића које су објављене у листу
„Ново Време“ у наставцима у бројевима из маја и јуна 1896. године. Путописац је допутовао из Војводине а о нама пише:
„Краљево је лепо и убаво место од прилике од величине Ирига или нешто мање.
На њему се опажа напредак који видесмо у свим српским местима којима овом приликом прођосмо. Што у Крагујевцу, Горњ.Милановцу и Чачку видесмо, нађосмо и
овде: правилност улица, лепе и укусно зидане куће, широк каменит тротоар поред
кућа, угледност јавних зграда, цркава, школа а готово свугда почетак јавних паркова.
Наравно да још има много што шта што се нами на западни ред наученима није могло допасти, али ако човек оно сравни шта је Каниц у педесетим годинама нашао, са
оним што смо ми затекли, мора признати да су ови крајеви голем напредак начинили. У опће бијасмо са оним што нађосмо угодно изненађени и ко се после нас одлучио буде да тим крајевима пропутује, нека не зебе да ће лошије бити послужен него
код своје рођене куће.“
ИнфоКраљево
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КРАЉЕВДАН
До септембра 1998. године Краљево је свој Дан обележавало сваког 29. новембра.
После прве смене власти на демократским изборима 1997. године, чиме је прекинут
континуитет власти од завршетка Другог светског рата, у Краљеву су се стекли услови
за стварање нове друштвене климе. Тако је, поред хералдичких обележја града, који
су везани за Жичу као крунидбено место српских краљева кроз средњевековну, али и
новију историју, дошао на дневни ред и избор Дана града Краљева.
Због самог имена града које у основи носи именицу краљ, а и због жеље да се ухвати још јача веза са светлом историјом државе Немањића, када је ондашња Србија
била респектабилна сила и значајан фактор у историји Европе, стигао је предлог да
се за Дан града Краљева изабере баш 7. октобар дан у народу, познат као Краљевдан,
а кога Српска православна црква слави као Светог Симона Монаха у знак сећања на
монашко име Стефана Првовенчаног.
Предлог је стигао 1998. године после саветовања три директора краљевачких установа културе који су тада радили на поставци која је обрађивала осамдесету годишњицу пробоја Солунског фронта. То су били Слободан Ђорђевић, директор Завода за заштиту споменика културе, Радомир Ристић, директор Историјског архива и
Драган Драшковић, директор Народног музеја у Краљеву. Овај предлог преточен је у
одлуку на седници градске скупштине 22. септембра 1998. године, а потписао ју је тадашњи председник скупштине општине Краљево др Радослав Јовић.
Од тада, поводом Краљевдана сваког 7. октобра одржава се свечана седница
Скупштине града и додељују се награде и захвалнице најзаслужнијим појединцима и
установама у текућој години.
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ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР
На основу обимног истраживања Силвије Крејаковић, док је радила као историчар
и кустос у Народном музеју у Краљеву, утврђени су егзактни подаци да је тих дана крвавог октобра 1941. године у нашем граду стрељано 2.195 особа. Претпоставка је да је
тај број нешто већи, али свакако далеко мањи од нереалних 6.000 стрељаних, колико
се често помињало у пригодним политичким сврхама.
Истраживањем је доказано да су егзекутори били део 717 посадне јединице Вермахта, чији је највећи део био пореклом из Аустрије и они су били тзв. „трећепозивци“, дакле мушкарци у озбиљним годинама. Имајте у виду да је у току напад на
Русију и да су сви борбено способни младићи били неопходни за то ратиште, отуд и
присуство ових средовечних Аустријанаца на нашим просторима. Њихово порекло је
било важно и за сам чин, јер су се немачки официри позивали на Први светски рат и
поразе које су српски војници учинили њиховим очевима и дедама, па су захтевали
да их на овај начин освете. Изгледа да су они то озбиљно схватили јер су врло темељно приступили задатку. Узгред, иста јединица је наставила свој крвави пир у Крагујевцу, наводи историчар Војкан Трифуновић у свом тексту „Можда нисте знали о крвавом октобру“ који је објавио портал Круг.
Једна од недоумица везаних за овај догађај је и датум када се све одигравало. Након Другог светског рата се усталио 14. октобар као датум комеморације, али некако
се пренебрегава чињеница да је стрељање трајало више дана. Наиме, према подацима
којима располажемо, стрељање је трајало неколико дана. Почело је 15. октобра када
је на губилиште изведена прва група од 300 талаца, а наставило се наредних дана, закључно са 20. октобром. Одлука да се изабере 14. октобар као дан сећања је вероватно
у вези са тим да је постојао податак да су стрељања почела управо тог дана, закључује
Војкан Трифуновић и додаје:
Порекло стрељаних је такође посебна тема којом су се истраживачи бавили. Утврђено је да је већина страдалих пореклом из Краљева, али међу њима је било и дошљака. С обзиром да је Краљево након Првог светског рата доживело индустријски
процват са изградњом Фабрике вагона и Фабрике авиона, услед недостатка стручне
радне снаге овде се досељава велики број становника из свих крајева, тада, Краљевине СХС/Југославије. Отуд међу страдалима и особа пореклом из Далмације, Лике,
Косова, јужне Србије и других делова. Осим Југословена, има један број Руса који су
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се у Краљево доселили након Октобарске револуције, а међу страдалима је и један
број Словенаца. Они су били избеглице које су принудно напустиле Словенију, јер се
нису уклапали у политику Трећег Рајха, па је највећи део њих дошао у окупирану Србију. Поред осталих градова, неки су стигли у Краљево (у јулу 1941. их је било 1500).
Највећи број стрељаних су били одрасли мушкарци који су имали између 30 и 40 година. Дакле, у питању су особе у најбољим годинама, који су издржавали своје породице, тако да је посредно стрељање имало погубан ефекат на сам град, јер су њихове
породице остале без извора прихода. Међу страдалима је било и 29 жена и 106 особа
млађих од 18 година.
Различите су судбине и порекло страдалих. Највећи број их је био из редова радника локалних фабрика – Фабрике вагона, Фабрике авиона, Државне железнице. Окупатори су се послужили једним лукавством, па су да би прикупили довољан број талаца
послали обавештење радницима који неко време нису примали плату да дођу у своје
матичне фабрике како би добили новац који им припада. Тако се један део радника
одазвао и био заточен. Слично се десило и са људима којима су наводно биле потребне нове пропуснице. Они су отишли у зграду Скупштине општине (сада већ бивша
зграда Шах клуба у Омладинској) и уместо „аусвајса“ добили су пропусницу за заточеништво. Остатак талаца је прикупљен у рацијама, попут оне у Карађорђевој улици,
када су немачки војници кренули редом да купе одрасле мушкарце. Било је читавих
породица које су страдале, попут породице Блажић или чувеног краљевачког апотекара Милована Марковића са синовима.
Било је и неких врло живописних ликова који су настрадали. Један од њих је свакако Стојан Стојић, бициклиста, који је учествао на Олимпијади у Немачкој 1936. године. Код њега је пронађен антинацистички пропагандни материјал, па је одведен на
стрељање. Осим његове, занимљива је и судбина капетана Милана Дира, комаданта ваздухопловне базе у Краљеву. Он је био по етничком пореклу Хрват, и као такав
имао је могућност да се спаси одласком у НДХ, где му је обећан чин потпуковника и
високи положаји у дипломатији. Без обзира на ове примамљиве понуде, Милан Дир
их је одбио уз речи „И ја сам грађанин овог места. Остаћу са осталима“. (У Сиџи бр.6
објављен чланак „Капетан Дир“).
Коришћени делови текста „Можда нисте знали о крвавом октобру“,
Војкан Трифуновић – портал Круг
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ДИЗДАР
Породица Љубомира Гојковића званог Диздар (прадеда Љубомира Гојковића који је
ову фотографију објавио на Сиџа групи) из Краљева (Стара Чаршија - Женева), сликано
1928.године. Прадеда је био грађевински предузимач. Он и његова три сина убијени су
1941 године. Прадеда на месту данашнег атлетског стадиона, а три његова сина у парку.

ДРАГИ ФЛЕГЕР
Прва жртва немачког окупатора у Краљеву био је Драгомир Мирковић познатији као
Драги Флегер. Био је инвалид и примао је инвалидску пензију јер је током Првог светског рата изгубио руку у аустријској фабрици. Касније се одао пићу, али био је безопасан
и омиљен у чаршији. Једног мајског дана, по сведочанствима у улици Војводе Путника,
пролазила је група немачких војника. Флегер је на немачком опсовао: “Мајку сам Фрањи
Јосифу, па ћу и вашем Адолфу Хитлеру и вама. Дочекаћу да и вас видим како бежите из
Краљева”. Након тога је ухапшен, одведен у зграду Командатуре где је након пребијања
подлегао ранама.

МИЛЕВА КАРАЈОВИЋ
Према доступним подацима, крвавог краљевачког октобра стрељано је 29 жена. Свакако најпознатија међу њима била је докторка Милева Карајовић. Она је рођена у Крагујевцу, али се током студија у Бечу упознаје са њеним будућим мужем и након завршетка
студија долазе у Краљево. Била је позната као велика добротворка и неко ко помаже сиромашнима. Када су Немци отпочели стрељање, др Карајовић је изашла пред немачког
чувара и затражила да разговара са комадантом. Након што је упорно инсистирала на
томе, чувар је послао по комаданта, који је наредио да је доведу. Упитао је шта жели, а она
му је одговорила да је лекар, да је члан лекарског удружења и организације Црвени крст,
да познаје међународне прописе о поступању у рату према цивилном становништву и да
протестује због масовног злочина чији је очевидац.
Др Милева Карајовић тражила је од комаданта места, Алфонса Мациовича, да се одмах
прекине са тим масакром. Као одговор је добила метак у главу. Остале жене су стрељане
увече 16. октобра.
Портал Круг - део текста Војкана Трифуновића
„О овим жртвама октобра 1941. најмање знате“
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ГОСПОДАР ВАСИН КОНАК
Господар Васин конак у Краљеву налази се у данашњој Карађорђевој улици број
1, а за његов настанак везане су три претпоставке. По једној, пошто су Обреновићи у
Краљеву (тада Карановцу) подигли цркву, епископ Јанићије је подигао конак у коме
су Обреновићи одседали када су долазили у Краљево. По другој верзији, конак је сазидао кнез Милош 1826. године као државно здање за седиште нахијског кнеза Васе
Поповића. Поуздано се зна да је од 1833. године конак био резиденција владике Јанићија. По трећој верзији Конак је 1831. године у тадашњем Карановцу, који је у то
време имао 180 кућа, око 40 дућана, једну цркву и школу са педесетак ђака, за своје
потребе саградио кнез Пожешке нахије Василије Васа Поповић, па отуда и назив Господар Васин конак. Владика Николај Велимировић (1880-1956) је 1936. из манастира Жиче у конак преселио седиште жичке епархије, уз речи: “Хоћу да град види
када владика долази и када одлази, када леже и када устаје, с ким се састаје и с ким се
растаје.” У свом новом епархијском дому владика Николај је живео и стварао до 1941.
године. После Другог светског рата, 1945. године у Господар Васином конаку најпре
су били смештени војна команда и затвор, да би после реконструкције 1951. године
постао Градски музеј.
Зграда конака је спратна, у основи правоугаона, величине 18,45x12,20 m. Приземље је зидано у камену, а спрат у бондручном конструктивном систему. Кров конака је четвороводан и покривен ћерамидом. У приземљу је отворени трем, оџаклија
и још четири помоћне просторије. На спрат се долазило преко дрвених степеница из
отвореног трема на данас затворени доксат. Конак је током времена претрпео многе
измене. Најнужнији грађевински радови изведени су 1950. године, како би од наредне године у овом простору отпочео са радом Народни музеј.
Данас има нову функцију, као Православни духовни центар „Владика Николај Велимировић“. У приземљу конака смештена је књижара, док је на спрату велики радни
салон и капела посвећена владики Николају у којој се налази и део његових моштију.
Фотографија: Лејла Диздаревић
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МАГЛИЧ И ЈОРГОВАНИ
Ни стручњаци нису сигурни да ли је ова тврђава саграђена пре 13. века или касније,
у које сврхе и ко је њоме најпре господарио. Понегде се у књигама помиње де је, можда, грађена још у време Стефана Немање, ради одбране севера српске државе и манастира, али има претпоставки да је за исте потребе подигнута касније. Сигурно је једино, јер о
томе сведочи очувани запис, да је архиепископ Данило у њој саградио „прекрасне палате,
ћелије и цркву Светог Ђорђа”, али је то било тек средином 16. века.
У народу од давнина постоји легенда да је овај град подигла Јерина, жена деспота
Ђурђа Бранковића, омражена у народу и названа проклетом. Зато се здање и данас назива Јеринин град, али то би, такође, морало бити у првој половини 15. века, што стручњаци
одбацују. Ова тврђава је, дакле, и данас чувар многих тајни. Стручњацима је још недокучива истина о белим и плавим јоргованима који сваког пролећа цветају у околини тврђаве и дуж ибарске долине. Према једном предању, њих су средином 13. века засадили поданици српског краља Уроша Првог, који се оженио Јеленом, католикињом, анжујског рода.
Желео је, каже то предање, да својој невести подари амбијент сличан пределима из којих
је потекла. Она је касније и у народу била поштована, била и владарка неких српских земаља, а подигла је и православни манастир Градац, учествовала је и у неким дипломатским мисијама, нарочито у земљама католичких владара. Неколико покушаја да се одгонетне чија је, односно које је колено била у династији Анжујаца, није уродило плодом. Од
таквог истраживања, због оскудних података, одустала је својевремено и Енглескиња Марија Рул, која је, преласком из англиканске у православну веру, деведесетих година прошлог века била игуманија манастира Градац.
Но, о јоргованима постоји и друго предање, према коме их није садио краљ Урош већ
његов и Јеленин син, касније краљ Милутин. Пошто се женио више пута, његова трећа
супруга Симонида, малолетна кћи византијског цара Андроника, дошла је на српски двор
као девојчица и ту одрастала до спремности за брак. Стога, каже то предање, да не би расла у кршу, тузи и сузама, краљ је чинио све за своју премладу невесту, па је пределе улепшавао овим цвећем, па отуда у клисури сада толико расцветалих јоргована.
Мирољуб Дугалић
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МОСТ
Река Ибар је обележје града Краљева. Вековима су житељи овог града са једне на
другу обалу прелазили како су знали и умели. Историчари бележе да су ту постојале
скеле, па дрвени мостови, а њих су у 20. веку наследиле нови, модернији мостови.
На месту данашњег старог моста некада је био дрвени мост, који је сменила грађевина направљена 1928. године. Због карактеристичне металне конструкције, мештани су га називали Гвоздени мост. Током ратних операција за ослобађање Краљева
1944. године, тај мост је срушен. После рата искоришћена је постојећа конструкција
и на њу је дограђен нови део, који и данас траје.
Наиме, мост на Ибру је направљен од делова конструкције који су некада чинили
Мост краља Александра у Београду. Предратни Београђани су га звали и Земунски
и Ланчани, а био је први друмски мост који је прешао преко Саве. „Мост витешког
краља Александра“, како му је било пуно име, срушиле су снаге Војске Краљевине
Југославије у ноћи између 10. и 11. априла 1941. године. Намера ондашње војске
била је да на тај начин спречи, или макар успори немачко надирање у Београд.
После рата делови моста су и коначно били извађени са дна реке, мада су најважнији радови били обављени још током окупације. На леву савску обалу извађени су
велики делови конструкције који нису више могли да буду искоришћени на начин на
који је то учињено пре рата. Али, велики делови моста су могли, очигледно, да послуже за неку другу сврху. Неко се сетио да је Ибар знатно ужи од Саве, и да би део моста
могао да буде пресељен у Краљево.
Тако је и било. Стари Краљевчани знали су да кажу да имају свој, „Савски“ мост, а
начин на који су сачували успомену на стару београдску грађевину, остао је вредан
поштовања. Истини за вољу, многи не знају да је мост био посвећен имену краља
Александра.
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МИРИНА ЧЕСМА
У Краљеву, на на месту на коме се данас налази кафана „Женева“, увек је било
живо. Ту су се млади Женевци најрадије скупљали. Ту су се деца из тог краја најпре
играла, а младићи и девојке су се баш ту најчешће налазили, заљубљивали и забављали. Али тај део краљевачке Старе чаршије, који се данас назива Женева, био је и позорница трагичних догађаја. Један од најтрагичнијих догађаја, за који се у овом крају
зна, одиграо се негде у време почетка Другог српског устанка, некако одмах после
формирања насеља на том делу данашњег Краљева. Тај трагични догађај из времена
Другог устанка, који се одиграо на подручју данашње Женеве, везан је за храброст и
одлучност карановачке девојке Мире.
На самој обали Ибра, и тада – као и данас код Женеве – постојала је чесма са здравом пијаћом водом. Легенда каже да је девојка Мира на тој чесми наточила тестију и
ибрик воде. Али баш тада, док се Мира још није ни одмакла од чесме, наиђе, на коњима, група Турака, а који су већ били кивни на Србе због новог устанка и због тога што
баш у том тренутку морају да напусте Карановац. Један од њих, не силазећи са коња,
осорно затражи од девојке Мире крчаг. Ми данас можемо само да претпоставимо
како се одвијао дијалог између скромне српске девојке и осионих Турака. А знамо, по
предању, да је карановачка девојка Мира остала упорна у одлуци да Турке не послужи
водом, те они – ионако кивни на Србе – повадише сабље и ту, поред саме чесме, сасекоше је. Од тада, до данас, та чесма се зове Мирина чесма. Становници краљевачке
Старе чаршије тврде и данас да је вода са Мирине чесме изврсног квалитета, те је и
сада радо пију.
Раде Јоветић – Приче из старог Краљева
Фотографија: Поред Мирине чесме 1909. године
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ГЛИШИНО ЋОШЕ

Тако се називао угао данашњих улица Хајдук Вељкове и Милоша Великог (некада
Лењинова), преко пута кафане Задужбина. На том месту, све до тридесетих година
прошлог века, постојала је трговина Глише Аритоновића, да би на истом месту била
подигнута апотека краљевачког апотекара Миодрага Марковића.

СПАЧЕК
Други светски рат је прекинуо почетак
производње „Спачека“, па је француски
„Цитроен“ у ослобођеној Француској наставио оно што је почео пре рата. Први
комерцијални модел представљен је на
Париском салону аутомобила 1948. године. Био је то модел са двоцилиндарским мотором са ваздушним хлађењем и
запремином од 375 кубика. Максимална

брзина је била 65 км и трошио је 4,5 литара
бензина на 100 км.
У словеначкој луци Копар за потребе
југословенског тржишта 1964. године је почела производња популарног „Спачека“ и
осталих Цитроенових модела (Ајкула, Ами,
Дијана...). Тих година и у Краљеву се појавио
први Спачек. Била је то сензација првог реда.
Радозналци су се окупљали, завиривали око
њега, па је данима био предмет пажње и интерсовања Краљевчана, приповедао је новинар Воја Благојевић.
11

ПЕШО
Чувени Пешо Циганин, легендарни лик из Краљева често је својим ћеманетом забављао госте по кафанама,
највише у Клефишу. Најчешће је свирао виолину, али му није био стран ни
контрабас. Запију се гости, па почну да
закерају...
- Умеш ли, Пешане, “Травијату”?
- Травијата, Травијата, карала те
мајка, карала те мајка...
- `ајде Пешо сад` Бахову “Фугу”!
- Бахова је фуга преголемааа...
Приликом снимања филма „Црвена
земља“ 1975. године у Краљеву, Пешо
је од редитеља Торија Јанковића добио
једну споредну улогу (на фотографији
је Пешо на снимању филма). Када су га питали како је било на снимању, он као из
топа каже: „Све било лепо, три пута ме стрељали!“.
У паузама снимања филма забављао је бројну глумачку екипу: Гидру, Љубишу,
Бата, Бурдуша... Пешо прво попије ракију коју је сам крстио у Гробарку (некадашња
Манастирка краљевачког Винара), па пре него што узме виолину каже глумцима: Од
тешки` ствари свирам „Тешко ми је заборавт тебе“, а од лаки` ствари „Лакше, лакше
мој коњићу бели“!.
Од Пеша и његове жене Даре, остало је доста потомака. Био је омиљен лик у
Краљеву, и сви су га са задовољством поздрављали. Ако га неко пита како му је жена
Дара, он је знао да одговори: „Добро је... поздравља те и каже да јој пошаљеш педесет
банке да рапортира (абортира)!“.

МЛАДИЦА МОЖЕ,
А СЛАВОЉУБ ИМА ВОЉУ

АНЕГДОТЕ

Те 1999. године познати и позамашни пекар Славољуб Вучићевић Рундо, тежак око
160 килограма, крстио је свог четвртог сина Милутина у присуству малог „краљевачког еснафа». Занатлије су одрешиле кесу за шесто дете свога брата, како се међусобно
називају. Војислав Јанићијевић - Јанез, даривао је малог Милутина са 1000 немачких
марака, Маре Стругар са 500, Пајо Видра са 200 немачких марака. Кесу је разрешио
и Драган Ђерковић Ђерка, казанџија и некадашњи наставник фискултуре.
Лекар Јоргован Марковић је намеру да шездесетогодишњи Славољуб са четвртом
женом Данијелом која је тада имала 32 године, изроди још једног сина прокоментарисао речима:
- Младица може, Славољуб има вољу.
Уз смех присутних, и Славољуб се задовољно смешкао. Иначе, он је био познати
пекар из Краљева, један од оних хуманих људи који су свој хлеб често поклањали народу и сиротињи, посредством епархије Жичке.
12

Број 10

ЈАНЕЗ ПРЕВАРИО ЏЕЈА

АНЕГДОТЕ

Сви који су познавали Војислава Јанићијевића Јанеза, некадашњег боксера и спортског
радника, често су од њега слушали занимљиве приче из ринга, или из кафана. Јанез је био
велико спадало. Знао је на специфичан начин
да насамари своје пријатеље и другаре, а да се
нико од њих не наљути.
Почетком деведесетих година када је певач
Џеј Рамадановски био у врху популарности,
случајно се десио сусрет Јанеза и Џеја. Негде
на црногорском приморју Јанез је са породицом и својим пријатељима био на летовању.
Једно вече, њих дванаесторо је отишло у Бечиће. На тераси ресторана заузели су место за
великим столом са којег је био леп поглед према подијуму где је наступао Џеј. Мушки део
екипе за столом је пре вечере дегустирао лозу,
жене углавном вино, а деца сокиће уз сладолед и воћне купове. Опуштена атмосфера уз роштиљ, рибу и све више бутељки вина
и музику...
Када је Џеј запевао „Ко се с нама дружи“, Јанез је устао и пришао музичком подијуму. Он онако висок и крупан, а Џеј висине метар и жилет пева и гледа у Јанеза
како вади 200 марака и галантно их лепи на његово чело. Наставља да пева, новчаницу склања са чела у џеп. Јанез се већ вратио за сто и наставио дружење са пријатељима. Уследила је кратка пауза за музику, па је Јанез послао дете са папиром да од Џеја
узме аутограм.
На папиру је било написано „За Јанеза и друштво све плаћа Џеј“. Не гледајући шта
пише, Џеј се потписао и аутограм се врло брзо нашао у Јанезовој руци. Већ се ближила поноћ, деца постала мало поспана и нервозна, појело се и попило доста... Конобар
доноси рачун тежак 530 марака, а Јанез му даје онај папир на којем се потписао Џеј.
Сви са стола устају и полазе. Јанез маше Џеју, овај му отпоздравља. Конобар гледа
тај срдачни однос између њих двојице и одлази. Остало је непознато како је Џеј реаговао када му је конобар рекао да дугује 530 марака. У сваком случају, имао је оних
200 са којим га је окитио Јанез.
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ЧУДНА КАЗНА ЗА ПАД СА БИЦИКЛЕ
Почетком 2008. године у Краљеву и широм Србије се препричавао догађај извесног
Драгомира, стражара у краљевачкој ,,Чистоћи”. Њему је изречена казна од 8.000 динара због ,,саобраћајног удеса изазваног неприлагођеном брзином приликом вожње
бицикла”. Наиме, враћајући се из посете пријатељу, у једном тренутку је прикочио
на путу на коме је било песка, бицикл је проклизао, Драгомир је пао и, ударивши у
ивичњак, повредио ребра. Из Службе хитне помоћи, где је отишао на преглед, обавестили су полицију о „саобраћајном удесу”.
Убрзо је дошао полицајац, којем је Драгомир све детаљно испричао. Ни на крај
памети му није било да је ишта крив пред законом. Никог осим себе није повредио,
нити угрозио, јер ниједног возила на пушкомет није било на том путу кроз село Сирчу. Грдно се запрепастио када је добио позив од судије за прекршаје, а поготово кад
је убрзо после стигло и решење о казни која је била већа од половине његове плате.
Како није имао пара да казну плати, јер је плата стражара петнаестак хиљада динара,
супруга му је остала без посла, а започео је и градњу куће, чврсто је решио да узме
годишњи одмор и да, уместо плаћања, 16 дана ,,одлежи” у затвору.
Тада је овом случају писала „Политика“, па је много читалаца дало што моралну
подршку Драгомиру, што осудило одлуку прекршајног судије, што понудило бесплатну правну помоћ... На Драгомирову срећу, другостепени орган – Веће за прекршаје је
преиначило првобитну новчану казну у опомену.

TRANSPORT ROBE U SRBIJI I INOSTRANSTVU

TOKALIĆ D.O.O.

Kraljevo, Ulica: Deseta Jovačka br.124
TELEFON: 065 6000 910 | e-mail: nenad_tokalic@yahoo.com
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У КРАЉЕВУ ЖИВЕ СТАЉИН,
ТИТО И КАРАЂОРЂЕ
Стаљин Миленковић се родио 1949. године, у једном селу у близини Урошевца.
Била је, дакле, објављена резолуција Информбироа, па се име Јосифа Висарионовича
Стаљина није смело ни поменути, а камоли му клицати. Његов отац је, ипак, имао храбрости да дете, у инат свима, назове према имену „једног о највећих твораца социјализма“. И, сећа се наш Стаљин, није он лично имао већих проблема, осим што је све до
краја шездесетих година у школи, у амбуланти, па и војсци више волео да га прозивају
презименом. Нису ни учитељи, лекари и командири задуго хтели да ризикују и да
гласно помињу име које је било и „упут“ на „дуже службено путовање“. Данас Стаљин,
после избеглиштва са КиМ, живи тешко у приградском насељу Грдица код Краљева.
Издржава породицу од мале социјалне помоћи и повремених надница, па је час са
мистријом, час са електричарским алатом, а често и са крампом и лопатом.
Насупрот њему, у селу Бреснику камион, углавном са товаром дрва за огрев, вози
Тито, а брат му Кардељ у шуми припрема „туру по туру“. Е, њих двојица та имена не
носе званично, јер није успела жеља њихових родитеља да једно дете назову Титовим
именом. Тадашњи председник месне заједнице Миодраг Ћирица се томе успротивио
па је, пре три деценије, о том случају селом кренула и прича. Зачас су мештани то
„неуписано“ име прихватили па и данас Дејана Боровићанина зову надимком Тито,
а његовог брата Верољуба, по „аутоматизму“, Кардељ. Не љуте се на то ови момци,
прихватају шалу.– Јесу, њихови родитељи, пошто је дете одмах после рођења било
заиста лепо, тражили да га упишемо по имену, „најбољег и најлепшег сина народа
и народности Југославије“, на шта сам им ја објаснио да то није баш згодно, да за то
требају и дозволе. И, они су пристали на моју сугестију да свог сина, ипак, назову
неким обичним, српским именом, а што се то после изродило у надимак, то је више
добронамерна шала сеоских шаљивџија – објаснио нам је Ћирица.
Камион, данас, после окончане фудбалске каријере, вози и Карађорђе Гавриловић
из Цветака код Краљева. Његов отац Петар, свештеник у сеоској цркви, више од годину дана, од 1985. истрајавао је у свом захтеву да дете назове поменутим именом, али
то тадашња општинска матична служба није прихватила. Позвали су се на правну одредбу да није дозвољено деци давати „погрдна“ имена.– Дете због тога читаву годину
није имало име, а ја сам дознао да један Карађорђе у Љубовији већ постоји, да је то
његовим родитељима прихваћено и предмет је стигао и до Београда, одакле, напокон,
и дозвола за мој захтев. Ама, случај је био више политички него правни, понајвише
зато што сам ја свештеник. И, ево данас син нема, нити је имао неких проблема.
Напротив, свима је то симпатично, чак и када камионом пређе границу Србије и уђе
у суседне државе бивше Југославије – истиче свештеник Петар. Последњих година,
како дознајемо у градској матичној служби у Краљеву, нема сличних захтева. Матичари још додају да је то добро, мање је заблуда, идола и идеологије, у моди су стара
српска имена.
Мирољуб Дугалић

BAGI TRANS DOO | Tel. +381 36 845 050 | Email: info@bagi.rs

15

ТОЗОВАЦ
„Рођен сам у Краљеву 1936. године, а окупација 1941. године је зло над злим. Нисте смели на улицу да провирите, полицијски час... Краљево је био највеће српско
страдалиште. Ја сам једно од тих сирочића који су преживели. Оца су ми стрељали,
кума који је имао 12 година. Страшна су то сећања!“, каже Предраг Живковић Тозовац, заслужни грађанин Краљева, који сада има 84 године и живи у Београду.
Надимак је добио по оцу Светозару којег су звали Тоза. И он је био добар хармоникаш и певач. Пре рата је најпре држао кафану Корзо на главном краљевачком тргу, а
пред сам рат и кафану Југославија у Матарушкој Бањи. Стрељан је октобра 1941. године. Супруга Буда остала је удовица са малим сином Предрагом. Предраг је наследио музикалност и забављачки талент свога оца Тозе и израстао у одличног певача
народних песама. У знак сећања на оца Тозу Краљевчани су Предрага, сина Тозиног,
прозвали Тозовац и под тим именом он наступа као естрадни уметник.
Љубав према музици датира од његовог раног детињства. У лето 1941. године је са
родитељима био у познатом ресторану „Европа“ у Краљеву, где је први пут чуо песму
„Голубице бела, што си невесела“. Песма му се веома свидела, па је питао оца да замоли певачицу да је отпева још једном. Она је пристала, а Предраг је дошавши кући узео
своју малу хармонику и за врло кратко време научио да свира ту песму. Родитељи су
били шокирани што је тако мали дечак успео сам да научи да свира тешку нумеру.
По завршетку основне школе уписао је краљевачку Гимназију. Ипак, много више
од школе, занимали су га голубови. Једног дана његова разредница је дошла код мајке
на посао и казала јој да је Предраг убедљиво најгори ђак у оделењу. Будимку је то јако
погодило, а видевши је како плаче он је поделио своје голубове пријатељима у посветио се учењу како би положио матуру. Након тога је отишао у Београд с намером да
заврши Економски факултет. Међутим, почео је да наступа као хармоникаш са разним оркестрима. Тек неколико година касније завршио је Вишу комерцијалну школу у Београду.
Прве песме објавио је у новембру 1965. године, а од тада до данас снимио је преко
20 албума и 30 синглова. Одржао је бројне концерте широм бивше Југославије, али и
Европе, Америке, Канаде и Аустралије. Наступио је на бројним фестивалима попут
„Београдског сабора“, „Песме лета“, „Хит параде“ и других, где је освајао престижне награде. Поводом 60 година Радио Телевизије Србије (РТС) уручена му је награда Златни микрофон за допринос музици и успешну каријеру. Признање Заслужног
грађанина Краљева добио је 2012. године.
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Број 10

ЛАЗА РИСТОВСКИ
Лаки, како су га звали најближи, је припадао
групи музичара који су обележили југословенску
рок сцену крајем прошлог века. Иако рођен 1956.
године у Новом Пазару, од своје треће године је
живео у Краљеву. Већ као петогодишњак је тражио од родитеља да му купе хармонику, а прве часове је похађао код педагога који је преферирао
класичну музику. Лазу је, пак, много више интересовао рокенрол, што директору тек отворене
музичке школе у Краљеву није било по вољи. Интересантно је да је на почетку свирао саксофон,
али након што су му родитељи купили органицу „Бамби“ прелази на клавијатуре, и са Чомбетом и Кикијем оснива први бенд који је свирао по
краљевачким игранкама без имена, па су прозвани “Безимени”. Пробе су одржавали у просторијама КУД „Абрашевић“ у Дому друштвених органазиција, а први званични наступ су имали на дочеку Нове године 1970. у холу Народне банке, у центру Краљева. Углавном су свирали обраде страних
и домаћих хитова, али су имали једну ауторску
песму „Маштарије“, коју је написао Лаза, а налазила се на компилацији „Летећа дискотека Зорана Модлија“.
На једном од наступа „Безимених“ у Бечићима,
састав је привукао пажњу Бокију Милошевићу, па
је Лазу повео у Београд да свира уз Лепу Лукић,
али му је то брзо дојадило и 1975. године прикључио се “Смаку”. У октобру 1976, на наговор Горана Бреговића, прелази у “Бијело дугме”, али их је
напустио после две године. Постао је најтраженији клавијатуриста у Југославији, а списак људи
с којима је радио или их пратио на турнејама изузетно је дуг.
На Филмском фестивалу у Сопоту 1984. године добио је прву награду за музику из
филма Лазар, а такође и Златну медаљу Београда на 36. и 39. фестивалу анимираног
филма. Компоновао је музику за филмове Заборављени, Свето место, Велика фрка,
Лепа села лепо горе, Нечиста крв и још многе друге.
Био је гост на више од хиљаду плоча музичара најразличитијих жанрова. Естрадну
награду Србије добио је 1986. године, а неколико пута узастопно проглашаван је за
клавијатуристу године преко анкета у музичким часописима. Током своје успешне
каријере одржао је преко двеста соло и око две хиљаде групних концерата. Иако је
због болести био принуђен да користи колица, 2005. године, појавио се на повратничкој турнеји Бијелог Дугмета која се одржавала у Београду, Сарајеву и Загребу.
Последње године Лазиног живота су биле тешке. Болест га је приковала за инвалидска колица, али то није могло да смањи његово велико срце, његову енергију и љубав према музици, животу и људима. Лаза Ристовски је преминуо 6. октобра 2007. године, а сахрањен ја на Новом гробљу у Београду.
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КРАТКО ТРАЈАЛИ
У експанзији стварања рок бендова,
у Краљеву је почетком октобра 1977.
године на иницијативу Бобана Радаковића – Бобија (бас гитара) и Милана Ђокића – Микца (соло гитара), оформљен „КВ Експрес“. Убрзо су им се
придружили Душан Танкосић – Дуле
(вокал) и Бранко Јовановић – Бранче
(ритам гитара), а касније и Драган Тодоровић (клавијатуре). Муку су мучили да пронађу бубњара...
У педантном дневнику који је водио Микац, остало је записано да је
група за два месеца постојања искомпоновала двадесетак својих песама.
Почетком наредне године одржали су
свој први концерт у краљевачком позоришту и одмах после концерта, како
је записано у дневнику, група се распала: „... пошто је испало неко срање у
коме на крају нико није био крив, група се распала дефинитивно!“.
У дневнику је писало и да ће група „у најгорем случају засенити
славу Ролинг Стоунса...“, али остала
је упамћена по томе што је трајала
најкраће на краљевачкој музичкој
сцени.
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КОД СРПСКОГ КРАЉА
На углу улица Хајдук Вељкове и Обилићеве налазила се кафана „Код српског Краља”.
Њу је 1926. године сазидао Симић Радосав. Он је у Краљево дошао из Витковца. У почетку
је служио код краљевачких трговаца који су се бавили извозом стоке. Чувао је трговцима
откупљену стоку по околним пашњацима, чистио штале, косио траву и радио друге помоћне послове. Кад је зарадио паре купио је плац на којем је изградио кафану, као приземни
објекат са лепом фасадом, високим кровом и вратима на самом углу зграде. Испод кафане
је био велики подрум. Уз кафану је био сазидан стан за породицу кафеџије, а у дворишту је
био бунар са електричном пумпом за воду.
Радосав није имао деце па је узео братанца своје жене Стајке – Ђурђа Тешића, чији
је отац погинуо у Првом светском рату, да му помаже у вођењу кафане. Радосав је умро
1936. године, а Ђурђе је наставио да ради са кафаном. У периоду пред Други светски
рат кафана је била посећена и добро радила. Имала је ћевабџиницу, познату по својим
специјалитетима које је спремао Милета Балшић, и добру кухињу. Кафану су највише
посећивали официри из оближње артиљеријске касарне, затим железничари, радници
Фабрике вагона и Фаврике авиона. У кафану су радо навраћали руски емигранти и одржавали своје забаве. Ђурђе је већи део угоститељских услуга давао на вересију, о чему је
водио посебну књигу…
За време летњих дана испред кафане су изношени столови и постављани у два реда на
широке тротоаре. Ту су гости уз хладно „Сарајевско пиво” проводили пријатне вечерње
сате. У то време кафана је имала и радио са звучницима што је стварало пријатну атмосферу у кафани и привлачило већи број гостију да слушају музику и вести.
Поред угоститељске делатности Ђурђе се бавио трговином пића. У дворишту кафане
имао је озидан казан са великом табарком у коме се током целе године пекла ракија.
Ђурђе је био познат по доброј ракији “Нановачи” коју је справљао од лековите траве нане.
Доласком немачке окупаторске војске 1941. године кафана је реквирирана, тј. одузета
за становање Немаца. После краћег времена Немци су отишли и кафана је наставила да
ради под истим именом. Ђурђа су као угледног и познатог кафеџију Немци ухапсили са
многим Краљевчанима, одвели у лагер Фабрике вагона и стрељали 1941. године. Са кафаном су наставили да раде тетка Стојка и Ђурђева супруга Роксанда. Кафана „Код српског
краља” радила је до национализације 1948. године, након чега прелази у државно власништво. Као национализована, кафана је коришћена за подофицирску војну мензу. Данас
је овде кафана „Буренце“ као део приватизованог угоститељског предузећа „Србија“.
Скраћен текст из књиге „Краљевачке кафане“
Милан Матијевић
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НЕМА ВИШЕ ЗАБАВА
Да ли се Краљевчани сећају Занатске, Трговачке, Голубарске, Шоферске, Циганске
забаве…? Зар је све нестало?
Неки ми кажу, да је зато што су нестала та занимања. Па, ако су нестали занати,
и они наши стари некадашњи трговци који су све знали о сваком производу, а не као
ови сада, набуџени и нафатирани нашим парама, не кажу ни добар дан када му уђете
у радњу, нису морале да нестану и забаве? Што се онда, сада не организују компјутерске забаве?
Ако су нестали голубари, а краљевачки су били посебно познати узгајивачи, а забаве им биле најбоље и најпосећеније, зар је престала жеља за заједничким весељењем,
дружењем?! А сећам се да је некада и нас Краљевчанин, маестрални Предраг Живковић Тозовац долазио на далеко чувене голубарске забаве у Краљеву. Зар су морале и
забаве? Голубова и гугутки има и даље.
Али зашто онда нема бар оних циганских забава? Они бар нису нестали. Остали су
и још су ту. Нема ни њхових забава, а њихове су, причало се, биле бас и највеселије!
Или су можда, њихове забаве нестале зато што су им име променили. Док су се звали
Цигани, били су веселији.
Аман људи, нису ваљда некадашњи и учесници и организатори оних дивних забава
нестали?!
Ех, кад бисте само знали, како се лепо још увек сећам тих свих јануарских И фебруарских дана…! А забаве су се одржавале сваке године. Почињале су одмах после
Божића и ређале се у низу током целог јануара и фебруара, све до почетка Ускршњег
поста.
Генерално нисам била скоро ни на једној од тих забава, али сам само случајно или
стицајем неких околности, била на једној, једва дочекавши да одем, па макар и на ту
једну забаву, мислећи и надајући се, да никад није касно. Али, то је било негде пред
сам крај њихових одржавања, тако да је то за мене била и прва и последња забава.
Али се, упркос томе, одлично сећам те атмосфере када се цео град припремао за
сезону забава. Боже, кад се само сетим!
Крене се још од децембра, па и раније, да се планира на коју ће забаву да се иде.
Било је пуно оних који су ишли на све. Због све те еуфорије, још увек чујем питање:
“Где ћеш на забаву?“ Било је то неизоставно питање месецима унапред. И већ ми излеће слика женског договарања шта обући за коју забаву. Трчало се по “Стотексовим”
радња, јурило се по материјале, рајсвершлусе, траке, конце…. Кроз гужву се провлачило по Робној кући “Београд”, касније у “Центротекстил” И у сваком случају у радњу
“Позамантерија”.
Опседале су се најбоље шнајдерке, јер се тада, тих 60-70-80-тих година још увек
све шило. Јурило се за избор фризуре, надметале се фризерке својим умећем и копирањем са светских сцена. Прелиставали су се страни часописи, тражећи оно све
што ми још нисмо имали, али смо имали здраву жељу за учествовањем у радосном и
престижном зимском догађају.
А тек чарапе! Боја свилених или најлон чарапа су одувек била најважнији детаљ.
Тим поводом се сећам и својих првих најлон чарапа “Нада”, као и појаса са жабицама, које ми је купила мама у продавници “Узор”, на углу Омладинске улице, а сада,
ето, не знам ни како се зове.
Ружица Ракочевић
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У краљевски град тенис је одавно стигао, истина као „бели”, аристократски спорт.
Крајем двадесетих година прошлог века, на простору тадашњег Дивљег поља постављен је камен-темељац фабрике авиона. Била је то испостава „Бреге”, познате
француске фабрике аероплана. Склапани су ту од 1927. године први авиони, наравно уз помоћ бројних стручњака и радника пристиглих са породицама из француског
града Вилакубле.
За њих су у вароши покрај Ибра убрзо подигнути за то време изузетно модерни
станови. Тако да је у близини фабрике настала француска колонија, а Французи су се
брзо уклопили у живот неразвијеног Краљева. Своју културу и навике тежили су да
очувају па су у колонији отворили француску школу, мало даље подигли католичку
цркву, а покрај улаза у фабрику чак три тениска терена.
На овим игралиштима, прекривеним црвеном шљаком, у почетку су рекетима ударали лоптицу само Французи, али је тенис брзо заинтересовао и младе Краљевчане,
посебно синове и кћери домаћих виђенијих и богатијих људи.
Прихватили су и они моду белих панталона и сукњи, истина знатно дужих него
сада, као и „Батиних” белих патика... О томе сведочи и фотографија, коју је краљевачком музеју поклонила Маја Кершић из Београда. На слици из 1930. види се њена
мајка Југослава Ћирић Ердоглија како у Краљеву игра тенис, а снимак је направила
Катинка Ердоглија, која је овде имала један од првих фото атељеа.
Тих година одржана су тениска такмичења и неколико егзибиционих мечева познатих француских тенисера. Постоји чак и фотографија на којој се у судијској столици види господин Беаите, тадашњи директор „Брегиних” фабрика у Паризу.
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ТРАГИЧНА СУДБИНА ОЛИМПИЈЦА
Стојан, најмлађи мушки потомак Ристе
Стојића, остао је Краљевчанима у сећању као
први званични спортски бициклиста овог града. Од малих ногу маштао је о “велосипедима”
(бициклима) којих је у читавој чаршији било
само неколико. У комшилуку се стално мотао
око куће Тиловаца (Томовића, познате градске
породице имућмих трговаца). Отац Риста није
имао средстава да удовољи његовој жељи, али је
Стојан понекад ипак успевао да узјаше на седло
и окрене педале. По природи несташан, весео и
дружељубив, освајао је познанике и у школи, коју
није много волео, и на улици – где је предњачио
својим враголијама. Ипак, бицикл је био његова највећа љубав, али је ту жељу да једног дана
постане бициклиста – остварио тек у Београду,
где је радио у школи плеса свог брата Петра.
Пуштао је грамофонске плоче, бринуо о реду
и хигијени у просторији где се играло и стицао
познанике. Од зарађеног новца прво је купио бицикл, и то прави, тркачки, којом је Југославију
обишао уздуж и попреко. Био је велики пријатељ
са, тада најбољим југословенским бициклистом
Аугустом Просинеком, па је њихово другарство
било узор осталим спортистима.
Као младић, Стојан није био врхунски спортиста. Био је лепотан, спортски грађен, љубимац
лепшег пола, изврстан танц-мајстор, помоћник учитеља плеса за танго, валцер, фокстрот и
друге игре. Учествовао је на многим ондшњим тркама “Кроз Србију” и увек био последњи. Кад
би га питали: зашто се не потруди да му резултат буде бољи, увек је одговарао да зна “како има
бољих од њега и да не може бити први”. “Чему онда сувишни напори”, питао би”?
И као “вечито последњи, што је намерно чинио, увек је добијао награде. Учествовао је на
Међународној трци “Тоур де Франце” и на, због присуства Адолфа Хитлера, чувеној Олимпијади у Берлину 1936. године. Са Делетом Нишавичем носио је олимпијску бакљу на бициклу све до Берлина. На пријему свих учесника Олимпијаде у Берлину, који су организовали
Хитлеров заменик Геринг и нациста Гебелс, Стојан је искористио прилику да од Гебелса и
Геринга добије њихове фотографије са аутограмима.
Други светски рат затекао га је у Београду. У своју последњу посету Краљеву и на, како
ће се испоставити, своје последње путовање, кренуо је у октобру 1941. године, када је град
доживљавао најтеже дане рата и блокаду. Једне вечери појавио се у кући своје сестре Мице.
Краљево је већ било под опсадом када су почеле рације, хапшења и стрељања мештана.
Стојан је избегао прву рацију Немаца, док је био у кући својих рођака. Онда је прескочио
ограду дворишта и обрео се код најмлађе сестре Славке у суседној улици. Његова судбина
била је да га, у данашњој Југ Богдановој улици ухвати патрола фелџандармерије. Кад су га
Немци привели, покушао је да се извуче од хапшења својим течним немачким језиком, сетио се и слика Гебелса и Геринга и показао их је у свом албуму члановима патроле. Немци
су то, кажу, само погедали и бацили… Одвели су га, са осталим комшијама и суграђанима у
лагер Фабрике вагона. Са њима је поделио судбину.
Стрељан је 14. октобра 1941. године и сахрањен у масовној гробници испод Грдичке косе
у садашњем Спомен-парку. Имао је само 27 година… Премало за крај, а довољно за историју.
Извор: “Старо Краљево”, Драгољуб Обрадовић Кондис
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(сећање на краљевачки октобар 1941. године)
Ове ти речи, најдража мајко,
у ветар ноћи и перу пишем,
ужелео сам те се јако
а седамдесет лета не дишем.

Један је такав, баш као ти што си,
пуцао летос, убио тату,
мрзим кад ветар прашину носи,
барут што сећа да смо у рату.

Нема ни тебе тамо, међ живима,
давно си душу небу предала,
кривце још тражиш међу кривима
што ниси ме се ти нагледала.

Код пруге ми се пертла одвезала
ципела стара у трави оста,
река се људи низ поље развезала
куља улицом и преко моста.

Сећам се, као да јуче је било,
по брашно пођох код газда Рајка,
рекла си, док си брисала крило,
пожури сине, љуби те мајка.

Ту смо, на ливади великој оној,
где сам са дедом правио стреле,
капу изгубих у гужви овој
док ветар савија тополе беле.

И ја сам журно баре прескакао
што киша изнедри баш тога дана,
Жућа је увек пред мене искакао
кад пазарим код газда Радована.

Нисам плакао, храбар сам био
кад метак тај ме погоди јако,
само сам леђа од бола савио,
видео тебе и секу, мајко.

Није га било, а ти си сама,
ја испред пекаре стојим на киши,
тараба сломљена, пуцњи, галама,
Немци у дворишту, од тате виши.

Земља је хладна, мокра, црвена,
немој да плачеш, више не боли,
чувај ми она колица дрвена
секи их дај, јер брат је воли.

Гурају Рајка, жене се боје,
вичу на мене, уши ми вуку,
кундаком ребра као да броје,
уврћу моју дечачку руку.

Само те молим, мајчице моја,
испричај свима како је било
да живим бар кроз сећања твоја
кад унуцима напуниш крило.

Пусти ме чико, мајка ме чека
брашно да носим, хлеб да умеси,
расплакаће се она и сека
ако се мени шта ружно деси.

А ја им опраштам све своје ране,
са неба ја ћу свој град да гледам,
за бољи живот и боље дане
дао сам својих година седам.
Драгана Петровић
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