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ОД КРАЉЕВА ОСТАДЕ САМО ИМЕ
У априлу месецу 1882.године краљ Милан и краљица Наталија су кренули на пут, обилазећи 

српске градове. У Карановац су стигли средином априла, дочекани „радосним усклицима“, по 
речима новинара Српских новина. Ујутру, 19. априла, делегација општине Карановачке поднела 
је краљу писмену молбу, у којој је истакнута жеља да се промени име Карановца. Већ у препо-
дневним часовима краљ Милан је донео одлуку „да се у спомен Нашег доласка у њихову ва-
рош, „Карановац“ убудуће назива Краљево“. Том приликом, краљ Милан Обреновић обратио се 
грађанима следећим речима: „Ваш краљ, Ваш кум…, хоће да вашу будућност стави под окриље 
ове значајне народне тековине, која је земљи придобила нов углед, нову славу; Ваш Краљ, ваш 
Кум, баш зато хоће да вас, прве и најближе седмовратној Жичи поздрави данас речима које вам 
одговара данашњим земаљским околностима, именом грађана Краљевског града: „Краљево“.

Од тог времена Краљево је прошло кроз бурну историју трагедија, успона и падова. Остао 
је понос на богату прошлост у Долини векова, на Жичу и Студеницу, на златне године не тако 
далеке прошлости. На дну грба Краљева са седам златних краљевских круна које симболишу 
крунисања српских краљева у Жичи, стоји трака са поруком “Нама добро, а никоме зло”. Ова 
јака порука сведочи о спремности да се ради за сопствено добро, и да не постоји лично добро 
засновано на туђој невољи.

После свега кроз шта је Краљево прошло и где се тренутно налази, на траци испод грба 
слободно би могло да пише “Нама зло, а некима добро”. Од града који је био један од најзна-
чајнијих трговачких и привредних центара бивше Југославије, данас је остало само име. Нема 
више гиганата попут “Магнохрома”, “Фабрике вагона”, “Каблара”, “Јасена”, “Аутотранспорта”… 
великих трговинских ланаца “Гвожђара”, “Стотекса”, “Пољопромета”, “Папирпромета”, “Трго-
промета”… Нема ни штампарије “Слово” која је преносила део историје и свакодневнице на  
новински или књишки папир.

Нема ничега, али за дивно чудо, има још људи. Бити грађанин Краљева представљало је част 
и одговорност, служило је за понос према генарацијама које долазе. Време нечињења и погреш-
ног чињења данашњим генерацијама донели су осећај срама, стида и безнађа. Они из овог града 
једино могу да потраже пут који води тамо где постоји нека нада. Више не верују у по ко зна 
колико пута обећано боље сутра. Јер, сутра никада не може да буде исто као јуче.

Драган Благојевић
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БУНТОВНО ОДЕЉЕЊЕ
Када су били трећа година са тадашњим разредним Јованом Кричковићем

Овај текст је посвећен недавно преминулој Весни Пројовић (удатој Ђокић) психологу 
Здравственог центра Студеница и ученици последње генерације 1979-80 класичне Гимназије у 
Краљеву.

Били смо „руско“ одељење природно-математичког смера, а тај страни језик нам је предавао 
професор Ракочевић. Био је веома строг, често са непредвидивим критеријумима и имао је неку 
потребу да без разлога мрцвари и омаловажава ученике. Управо, те 1980. године на једном часу 
руског десио се јединствен гест ученика IV/4 одељења који ће као отворени бунт ђака ући у ана-
ле тадашње Југославије, као први штрајк ученика.

На том часу професор је насумично пропитивао ученике и Мишу Јаковљевићу је „залепио 
кеца“, на шта је реаговала Весна Пројовић рекавши Ракочевићу на чистом и течном  руском 
језику да њен школски друг није заслужио недовољну оцену. Устала је и изашла из учионице, а 
онда су као по команди за њом изашли сви ученици. Од тог тренутка кренуо је бојкот насатаве 
са циљем да се дотични професор замени другим. Као чин солидарности и са својим захтевима, 
убрзо су се прикључила и остала одељења завршног разреда краљевачке Гимназије.

Пролазили су дани и седмице. Гимназијалци нису одустајали од својих захтева, али ни руко-
водство школе није удовољавало ученицима. Беше то некако незгодно време за ремећење со-
цијалистичког система „благостања“, нарочито због настале ситуације око председника Тита 
који је лежао у болници у Љубљани. Тада популарни часопис, загребачка „Арена“ о штрајку 
краљевачких гимназијалаца објављује текст на две стране. Вероватно је тај медијски чин ути-
цао на брзу одлуку да се удовољили захтевима ученика, па је Ракочевић замењен професорком 
Емилијом Пантелић. Удовољило се и већини осталих захтева других одељења, па су се ученици 
вратили у клупе и настава је нормализована.

Дуго се препричавала оваква истрајност и солидарност међу гимназијалцима. Један од 
најбољих ђака генерације Весна Пројовић, својим искреним поступком је иницирала јединстве-
ни бунт ученика. За тадашњу Југославију био је то незамислив начин да се неко избори за своја 
права. 

Док Весна путује царством небеским, остаће запамћено да нас је научила да будемо соли-
дарни, да заједништво, хармонија и интегритет групе могу да направе  и незамисливо. Хвала!

Драган Благојевић

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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СПОМЕНИК КРОЗ ИСТОРИЈУ
Одмах по окончању Првог балканског рата 1912. године, на захтев Удружења ратника из 

Краљева, Државни савет одобрио је да се на месту пијаце, у центру вароши, подигне споменик 
изгинулим српским ратницима. Све се одлаже у годинама Другог балканског и Првог светског 
рата, да би на захтев Удружења ратника власти у марту 1930. године поново потврдиле локацију 
– Трг краља Александра – за изградњу споменика.

Општина одобрава Одбору за изградњу споменика суму од тадашњих 40.000 динара. Међу-
тим,у страху за своје муштерије и приходе, протествују трговаци, банкари и кафеџије који су 
око пијаце имали своје локале. Пред њиховим захтевима општинске власти попуштају и до-
дељују нови простор за изградњу споменика – парк пред црквеном портом. Одмах представком 
одлучно делује Удружење ратника, па Државни савет пресеца и 21. августа 1930. године одређује 
коначну локацију споменика – центар Краљева.

Изградња споменика започела је 1931. године. Радови бивају привремено обустављени због 
рушења скеле, погибије једног радника и двојице повређених. Противници изградње споменика 
у центру касније протурају гласине о проневери новца прикупљеног за изградњу, па и то прив-
ремено обуставља радове. Најзад, јула 1933. године бронзана фигура војника постављена је на 
постамент. Споменик је освештан 1934. године у присуству преживелих учесника ослободи-
лачких ратова,представника војске, свештенства и великог броја грађана. Аутори споменика су 
архитекта и скулптор, руски емигрант Роман Верховски, док су аутори скулптуре Верховски и 
вајари Живојин Лукић и Владимир Павловић Загородњук.

Тада више није било новца за пројектом предвиђене споменичке детаље: фигуру топа, то-
повско зрно, искидане ланце, обореног орла који је симболизовао поражену аустро – немачку 
војску, палмине гране, заставе и плоче са именима погинулих ратника.

После Другог светског рата комунисти у Краљеву централни градски трг називају по свом 
вођи, а 1956. године, под изговором да је споменик недовршен и да омета саобраћај кроз цен-
тар града, новим урбанистичким планом предвиђају његово пресељење из центра – на градско 
гробље. И поред противљења солунаца и грађана одлуку о пресељењу доносе 29. новембра 1959. 
године, те споменик пресељавају у мају 1960. године. Датуми које су сами изабрали – Дан репу-
блике, као њихов празник, и мај месец у којем је рођен њихов вођа – откривају да прави разлози 
и нису били урбанистички већ идеолошки.

Урбана легенда каже да је још 1962. године Слободан Пенезић Крцун, неприкосновени шеф 
српских тајних служби, гледајући празан трг са терасе хотела „Турист“ запитао локалне краље-
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вачке руководиоце што им је сметао и што су склонили 
споменик српском војнику. У тим временима важила је 
крилатица „ОЗНА све дозна“ па је тешко је поверовати 
да он са целим случајем није био упознат још онда када 
је, две – три године раније споменик уклањан. Било како 
било, према сведочењу једног од присутних на тераси 
хотела, Пенезић је иронично питао како то да споменик 
Нелсону не ружи Трафалгар сквер и не омета саобраћај у 
Лондону, а споменик солунцима смета Краљеву. Додао је: 
Можда сте планирали да будете већи од Лондона… Шта 
вам би да склоните један споменик свим изгинулим у Бал-
канским ратовима и у Првом светском рату?… Више је 
Срба изгинуло у тим ратовима него што је нас изгинуло 
у овом рату… Овде се само за тренутак пребацимо у да-
нашње доба. Оргнизатор свечаности у Паризу поводом 
стоте годишњице од краја Првог светског рата, срамно, 
Србији није одао дужну почаст. На примеру споменика 
солунцима у Краљеву и, на жалост бројним, другим при-
мерима, види се да и ми Срби сами често нисмо умели да 
славимо своју величанствену прошлост.

После 1970. године учестали су захтеви грађана на 
зборовима у месним заједницама да се споменик врати у 
центар. О томе чешће пише штампа. Скупштина општина 
Краљево 17. јула 1978. године доноси закључак да се споменик обавезно премести и да му се 
нађе најпогоднија локација у граду. У марту 1982. године измењен је урбанистички план, у на-
редним месецима донете су друге неопходне одлуке, и тиме је омогућено поновно постављање 
споменика на ранију локацију. Преко 35.000 физичких и правних лица уплатило је прилоге за 
враћање споменика у центар. Радове је изводило ГП „Ратко Митровић“ из Београда. Солунци и 
грађани свакодневно су пратили како радови напредују. И дочекали су. Бронзана фигура ратни-
ка је, 13. септембра 1982. године око 13:30 сати довежена на трг. После 22 године.

Недуго након враћања, споменик је добио популарни назив Милутин, по књизи Књига о Ми-
лутину Данка Поповића која је изашла 1985. године.

Одлуком Скупштине општине Краљево 29. јуна 1990. године споменик је заједно са Тргом 
српских ратника и делом старе чаршије, стављен под заштиту државе.

Споменик се налазио на градском 
гробљу од 1960. до 1982. године

Велики број грађана присуствовао је враћању споменика 
у центар Краљева
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ГИМНАЗИЈА
Грађани Карановца и епископ Јоаникије Нешковић покушавали су средином XIX века, за 

време владавина кнеза Александра Карађорђевића и кнеза Михаила Обреновића, да оснују 
Гимназију у Карановцу. После проглашења Србије за Краљевину, Карановац је 1882. године 
променио име у Краљево али је уместо Гимназије добио Ратарску (Пољопривредну) школу. Тек 
16/29. јула 1909. године, Указом краља Петра I Карађорђевића, у Краљеву је основана Приватна 
(четворогодишња) гимназија.

„Иницијативом предузимљивих грађана овог напредног места, а по одобрењу Министарства 
Просвете“ 1. септембра 1909. године почела је прва школска година Гимназије у Краљеву. По-
ред директора, Димитрија С. Јовановића, у краљевачкој Гимназији су предавали наставници 
Саватије Божић, Александар Јовановић, Стојан Миливојевић, Стојан Марковић, Радосав Делић 
и Драга Јевтовић.

Истакнути књижевни критичар Јован Скерлић је маја 1910. године, као инспектор Минис-
тарства Просвете, саставио следећи извештај о Приватној гимназији у Краљеву: „У погледу реда, 
рада и резултата ова мала приватна школа може служити за пример многим државним шко-
лама. Све је спроведено по пропису; радило се потпуно по програму, са знатним резултатима. 
Администрација је беспрекорна; уредност и чистоћа за сваку похвалу“.

У први разред Гимназије у Краљеву уписало се 1909/10. школске године 47 ученика (29 де-
чака и 18 девојчица), а у други разред 12 ђака (10 ученика и 2 уче нице). Први матуранти краље-
вачке Гимназије положили су матурски испит током месеца маја и јуна 1912.године.

У времену ратних година, од 1915. до 1918., гимназија је морала да прекине са радом, да би 
1919. године у новоствореној Краљевини СХС наставила своју просветну мисију. Краљ Алексан-
дар I Карађорђевић је 1. јула 1921. године објавио Указ по којем је Нижа приватна гимназија 
у Краљеву претворена у Државну реалну гимназију. Из зграде Духовног суда Жичке епархије 
и Господар Васиног конака, Гимназија се преселила 1928. године у зграду Ратарске школе. Уз 
Нижу државну гимназију од 1929 године постојала је и Краљевска приватна гимназија, а током 
30-их година 20. века уведени су и сви разреди Више гимназије.

За време Другог светског рата и немачке окупације Краљева(1941-1944), ђаци и професори 
Гимназије претрпели су најстрашније последице немачког терора и грађанског рата у Србији. 
Многи ђаци и професори су погинули у стравичној одмазди Немаца над Краљевчанима. Наста-
ва је у тим годинама углавном одржавана са прекидима и то у приватним кућама.

После Другог светског рата и победе социјализма у Југославији, Гимназија у Краљеву као и 
све школе у тадашњој држави, постаје антитеистичко-идеолошка установа у којој ће врло брзо 
преовладати неограничена вера у знање и науку као псеудо-религија професора и њихових 
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На основу података које је у зборнику „Наша прошлост“ објавио Драган Драшковић, нека-
дашњи директор краљевачког Народног музеја, у најстарије разгледнице Краљева  чији је из-
давач Краљевчанин, убрајају се издања књижаре Миленка Митровића. По сећању Миленковог 
сина Димитрија, рођеног 1912. године, књижара је отворена 1896. године и то као заслужена 
награда Миленку за добар рад од газда Николе Кнежевића и Исидора Радовановића, краље-
вачких трговаца.

У књижари Миленка Митровића почела је око 1900. године да ради „Прва Краљевска 
штампарија Стевана Матића”, касније (1906) пресељена у Чачак.

Најстарија разгледница из књижаре Миленка Митровића је из периода пре 1901. године 
– Поздрав из Краљева, композитна са два мотива: Улица Кнеза Милоша Великог и Касарна, у 
првој форми разгледнице (горња фотографија). 

До Другог светског рата, ова књижара је издала неколико серија разгледница са мотивима: 
изглед Краљева (доња фотографија), улица Краља Петра Великог, главна улица, улица Мило-
ша Великог, пазарни дан Краљева, Трг краља Александра Првог, пијаца, Сточарско-ратарска 
школа итд.

НАЈСТАРИЈА РАЗГЛЕДНИЦА

ђака. Честе промене назива школе биле су повезане са променама у систему образовања. Од 
1945. до 1948. године Државна реална гимназија, од 1948. до 1951. године Мушка и Женска 
гимназија у Ранковићеву, од 1951. до 1959. Виша мешовита гимназија, од 1959. до 1979. Гим-
назија „Мирко Луковић“, од 1979. до 1990. Образовно васпитни центар „Даница Јаснић-Мирко 
Луковић“. Директори Гимназије који су се истицали и у јавном животу југословенске државе су 
били Радослав М. Веснић и Реља В. Новаковић.

Од 1990. године поново се уводи назив Гимназија у Краљеву. Највише признање Гимназија 
добија 2004. године када јој је уручена Вукова награда за унапређење културе у Србији.
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ОКАМЕЊЕНА ШУМА
На површини од петнаест хектара, на око седам километара удаљености од Краљева, у 

туристичком месту Матарушка бања, простире се Лојаник, познатији као “окамењена шума”. 
Локалитет је изузетно важан и необичан јер се на њему могу пронаћи већи или мањи комади 
дрвета, старости више од милион година, које је окамењено, односно претворено у опал.

Осим велике геоважности, локалитет је и археолошки важан. На њему су пронађене каме-
не алатке из времена палеолита и из млађег каменог доба (неолита). Евидентно је да је опали-
зовано дрво било веома добар материјал за прављење оштрих палеолитских алатки и да су га 
људи у свим епохама користили као извор сировина за своје алатке.

Чак и након седамдесетих година прошлог века када је локалитет евидентиран као важан 
и самим тим, иако га чине приватне парцеле, све што је на њима у земљи, на земљи или под 
водом, постало је власништво државе, људи су овде долазили и односили комаде опализованог 
дрвета. Издвајањем и глачањем делова опала правили су накит, а прављени су и изузетно ква-
литетни брусеви за оштрење коса за ручно кошење траве, које су локални мајстори извозили 
и у Босну и Херцеговину.

Претпоставља се да је на овом локалитету постојао и средњевековни рудник опала, а ње-
гово пустошење, које и данас траје, требало би да буде заустављено управо добијањем статуса 
заштићеног непокретног културног добра и пооштравањем законских и казнених мера из те 
области. Заштитом овог локалитета не само што се чува једно велико природно и културно 
добро, већ се и стварају услови да се развију његови туристички потенцијали.

У свету постоји тек око тридесет оваквих налазишта, а у Европи само још пет: у Чешкој, Гр-
чкој, Великој Британији, Украјини и Белгији, и сва се налазе и на геолошкој и на туристичкој 
мапи и локалној средини доносе позамашне приходе од туризма.

”Лојаник” међутим, никада до сада није промовисан у туристичке сврхе иако се дуго нала-
зио у развијеном туристичком месту, какво је Матарушка бања некада била. Тренутно, осим 
једне мале табле на самом локалитету, не постоји нити један информативни пано који би 
објаснио о каквом природном и културном добру се ради. Не постоји ни путоказ до овог ло-
калитета и врло тешко га могу пронаћи и грађани Краљева, а камоли туристи који долазе из 
других градова Србије или из иностранства.

Над Каменом шумом у међувремену је нарасла црногорица и листопадна шума, али оста-
ци калцификованог дрвета и даље чувају трагове прошлости и далеких времена.

Коришћени делови текста са портала Инфо Плус
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КОШАНИНОВА ЈЕЗЕРА
У близини манастира Студенице, далеко од цивилизације, налазе се Кошанинова језера, 

природни феномен који и данас збуњује научнике. Током летњих суша вода надолази, док се 
у зимском периоду језеро суши. У појединим деловима вода је слана, а мештани их повезују 
са вилама

Кошанинова језера чине два језера, мало и велико, у облику елипсе, на око 900 метара над-
морске висине. Налазе се у долини манастира Студенице, на планини Радочело, усред шуме 
букве, јеле, смрче и бора. За њих, нажалост,  знају тек поједини заљубљеници у природу, иако 
због својих карактеристика представљају редак природни феномен обавијен мистеријама и 
легендама које се и данас у овом крају препричавају.

Ова необична језера име су добила по ботаничару Недељку Кошанину, који је рођен у овом 
крају и који се међу првима бавио њиховим проучавањем.  Под заштитом су државе прве ка-
тегорије, а Унеско их је прогласио резерватом биосфере 2001. године.  Са друге стране, много 
тога што се везује за Кошанинова језера ни данас није испитано. Осим крајње необичног из-
гледа, оно што их, понајвише,  издваја је то што  ниво воде у језеру опада током зиме и кишних 
дана, док лети, поготово за време великих суша језеро надолази.

Занимљиво је и то да је у малом језеру, горском огледалу, међу четинарима, и вода слана. 
До овог податка дошло се захваљујући истраживачима Браниславу Матијевићу и Миловану 
Гајићу, између осталог и због чињенице да се жабе налазе само у горњем делу језера.

Велико језеро је обрасло вегетацијом  и само мањи делови језера се налазе под водом са 
ободним деловима обраслим шумом. Само језеро представља специфичну биљну формацију, 
јер се у њему населила биљка метласта оштрица, која је формирала импозантне бусене, који 
изгледају као огромна седишта. У време када тресава озелени,  бусени се међусобно додурују 
и на поједнним местима језеро изгледа као ливада у позну јесен.

Они који су овај драгуљ природе имали прилике да виде током различитих годишњих доба, 
тврде да је најлепше време за посету рана јесен и касно пролеће, када призори, дословце, ос-
тављају без даха и настају ,,нестварне” фотографије. Због неприступачности терена и великих 
снегова, зимски дани нису најбоља опција за излет до ових необичних језера.

У непосредној близини језера налази се манастир Придворица, на путном правцу који води 
до  манастира Студенице.  Нажалост, до ових  необичних језера врло је комплковано доћи, 
путокази готово да и не постоје, а и једина опција је дуго и заморно пешачење, с обзиром да до 
језера води једино имропвизована “стаза” дугачка шест километара којом већина путничких 
возила не може да прође.

Ипак, с обзиром на пораст броја домаћинстава овог краја која су се последњх година прео-
ријентисала на сеоски туризам и промоцију облиижњих  локалитета , верујемо да  бољи дани 
и за Кошанинова језера тек долазе.

Јована Ристић, портал Зебра
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НАЈЧЕШЋА ИМЕНА ДЕЦЕ 
У краљевачким матичним књигама за период од 1837. до 1900. године уписани су подаци о 

рођењу и крштења за 5141 дете, од чега 2620 дечака и 2502 девојчице. Као близанци (двојке) 
рођено је 158 деце, 79 мушке и 79 женске. У 22 случаја су близанци истог пола. У анализи-
раном раздобљу евидентиране су само једне тројке. Године 1898. 21. децембра Румена, жена 
Ранка Симовића, ковача, родила је три дечака, Милију, Милана и Милорада као пето, шесто и 
седмо дете. Ванбрачно рођена деца уписивана су у књиге крштених тек од 1858. године. У том 
статусу уписана су 73 детета(шесторо близанаца), 42 дечака и 31 девојчица.

Анализа имена показује да код мушке деце преовлађују народна, а не библијска имена. 
Код женске деце библијска имена су још ређа. Народно име Сава користи се као заједничко 
име и за женску и за мушку децу. Име Сава коришћено је једанаест пута за мушку и дванаест 
за женску децу.

Најучесталија мушка имена су: Милан (174), Михаило (107), Милош (81), Петар (79), Јо-
ван (61), Љубомир (61), Душан (52), Сретен (52), Драгутин (51), Радомир (49), Драгомир (48), 
Никола (47), Божидар (43), Милорад (43), Миодраг (43), Светислав (43), Драгољуб (42), Илија 
(41), Владимир (40), Александар (37), Светозар (37), Лазар (34), Стеван (34), Димитрије(33), 
Милован (32), Милутин (31) и Стефан (30).

Најучесталија имена за девојчице била су: Милева (171), Милица (125), Драгиња (89), Ста-
на (87), Персида (85), Христина (84), Зорка (81), Даринка (74), Лепосава (72), Марија (68), Да-
ница(60), Ангелина (54), Јулијана (52), Јелена (46), Љубица (45), Живана (45), Ана (44), Драга 
(39), Живка (34), Наталија (32) и Роса (31).

Већина презимена деце формирана је од мушких имена, а далеко мање од женских име-
на, занимања (нпр: Абаџија, Берберин, Пољак, Сарач, Терзија, Туфегџија, Ћерамиџија...), ге-
ографског (нпр: Бажалац, Беочанин, Боровићанин, Бркушанин, Буђевац, Грачанац, Жупањац, 
Полумирац, Рудинац, Усиљанин, Шекуларац, Штављанин...), етничког или националног поре-
кла и другог (нпр: Араповић, Арнаутовић, Бугарчић, Швабић...).

Иначе, најучесталија презимена су: Јовановић (182), Петровић (159), Николић (89), Ђорђе-
вић (88), Марковић (86), Луковић (70), Радосављевић (60), Милетић (57), Радовановић (56), 
Димитријевић (52), Кнежевић (51), Миловановић (50), Поповић (50), Новаковић (47), Симовић 
(45), Спасојевић (43), Ристић (42), Матовић (40), Стевановић (40), Црвчанин (40), Савић (38), 
Милошевић (37), Милосављевић (37), Пешић (37), Радовић (37), Павловић (35), Арсенијевић 
(34), Милутиновић (34), Тодоровић (34), Милићевић (31), Лазаревић (30), Алексић (29), Јанић 
(29), Пећанин (29), Милић (28), Илић (27), Максимовић (27), Мутавџија (27), Стојановић (27), 
Буњак (26) и Вуловић (26).

Из Наше прошлости – Радомир Ристић 
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ДРАГАН БИСЕНИЋ
Драган Бисенић је рођени краљевчанин из Са-

маила. У нашем граду је завршио основну школу 
и новинарски смер Гимназије. Дипломирао је на 
Факултету политичких наука у Београду. Вишес-
труко је награђиван као најбољи студент Београд-
ског универзитета. Од 2011. до 2018. године био је 
амбасадор Србије у Каиру, одакле је, поред Егип-
та, покривао Палестину, Оман, Судан и Уједињене 
Арапске Емирате. 

Радио је у листовима „Борба“ и „Наша борба“, 
а сарађивао је са бројним листовима, часописима 
и телевизијама у земљи и иностранству. Извешта-
вао је са свих важнијих збивања у земљи од 1986 
– 2000, од партијских пленума, до догађаја на Ко-
сову, Босни и Херцеговини, Македонији, Хрватској и Словенији. 

Био је дописник из Берлина, Савета Европе и пратио рад Хашког трибунала за Југославију. 
Био је уредник и главни уредник више магазина и стручних часописа, „Међународне полити-
ке“, „ЦорД“ и „Економист“. Интервјуисао је бројне водеће политичке и дипломатске личности 
из земље и иностранства. Посебно се бавио међународним аспектима југословенске кризе и 
хладноратовским односима, питањима европске безбедности и НАТО. Аутор је више докумен-
тарних ТВ емисија.

Учествовао је у више међународних истраживачких пројеката о хладном рату и држао пре-
давања на домаћим и страним факултетима. Усавршавао се на универзитетима у Бечу, Бону, 
Берлину и Стенфорду, уз бројне студијске боравке у Русији, Јапану, Турској, Швајцарској, Ин-
дији, Израелу и другим земљама. Радио је на Универзитету у Берлину 2000 – 2002. Добитник 
је више домаћих и страних награда. До сада је објавио: „Од бакље до ломаче – међународни 
аспекти југословенске кризе“, „Етика у медијима“, „Европска унија и југоисточне Европа“, 
„Мистер X – Џорџ Кенан у Београду 1961 – 1963“. Прошле године је објавио књигу о кемпдеј-
видском мировном споразуму Египта и Израела 1978, „Мост ка миру – египатско – израелски 
мировни споразум у Кемп Дејвиду 1978“ и „Мала, величанствена Србија“ – „краљ чаја“ Томас 
Липтон у Србији 1915“. У припреми: „Тајне из „црне књиге“ – САД и стварање Југославије“ и 
„Храбри стари свет – америчка елита“, „ Србија и Југославиија 1890 – 1990“.

Превео је и уредио више десетина књига страних аутора које су објављене на српском јези-
ку, Хенрија Кисинџера, Збигњева Бжежинског, Колина Пауела, Владимира Путина, Романа 
Продија и других. 

Ratina 400A, Kraljevo 36000, Srbija
Telefon: +381. 36. 5862. 366, Faks: +381. 36. 5862. 367

http://www.izopan.rs

OBRADA I PRODAJA STAKLA
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Из необјављеног рукописа припремљеног за књигу, у наредним бројевима Сиџе објављи-
ваћемо део пописа  речи, израза и фраза краљевчана које је годинама прикупљао и записивао, 
али нажалост није стигао да их објави Душан Дуле Стојић, новинар и песник.

Сиџа ће се потрудити да уз Вашу помоћ, на годишњицу Дулетове смрти објави ову не-
објављену књигу.

Д

Да(ј)дер  –  дај: „Да(ј)дер  то, ’вамо!”, „Пода(ј) му ово!”;
Далеко (га) било,  и даље  га било   –  бајалица (мантра)  за одбијање неког зла које се у 

разговору макар  само спомиње (болест,  рат, сиромаштво...);
Дамар-а  –  жила куцавица, крвни суд, пулс, живац; пулсира, трепти;
Двама  –  у два маха;
Двиска  –  овца од годину дана до првог јагњења;
Де? „Де ћеш, де ош и деш?” –   где?; „ ’Де (о)ћеш? ’Де си пош(а)о?”; „А, де (је) то?”; „Деш 

да биднеш?
Деде-(р)   –   (х)ајде, помози, узми (молба и позив): „Деде-(р), додај ми то!”;
Деринџат   –  викати, галамити, дерњати;
Диван-и,т  –  отоман, сећија; разговор; говори; разговара-ти;
Дидемо, и ди(ј)емо (ми)  –  Ајд  да идемо (ми);
Дилбер (тур.)   –   љубавник неке девојке (жене):  швалер;
Дими-т  (се)  –  пуши-ти (се): ватра, цигара, роштиљ; суши-ти месо;
Диринчи-т   –   ради-ти тешке послове;
Дирек  –  дрвени стуб (греда) на каквој грађевини; колац за ограду;
Директивно  –  директно, право;
Довле  –  довде (до овде:  до овог места, до ове тачке (ту);
Додијат  –  досадити, дојадити, ометати;
Доклен  –  докле, докад,  куда, (до ког места, тачке; до ког датума, дана, сата);
Докон-а  –  дангуби, доколичи, беспосличи, ленчари; беспослен-а;
Дол  –  доле, наниже;
Долама и доламица  –  кратак капут од сукна или чоје;
Долап  -  нарочита дрвена направа за вађење воде из бунара;
Дотерава-т (се) – улепша(ва)-ти се, уређивати - уређује се; превози-ти (ствари, дрва), те-

ра-ти, гони-ти стоку на или с  пашњака;
Дотле  –  до ту (до тог места ту, овде);
Дреш (нем.)  –  вршалица за жито (пшеницу, овас, раж); половни аутомобил (пеж): олупи-

на, крш, „старо гвожђе“,  крклема;
Дрктат; дркти, дркће, и дршће  –  дрхтати; дрхти, дрхће, дрхтури;
Дркаџија  –  шаљивџија, зајебант: онај који збија шале (али углавном на туђ рачун); онај 

који  се спрда („завиди па подјебава”);
Дрпит  –  украсти, снажно зграбити нешто или некога;
Дртина – бескористан човек, ленштина, зврндов;
Друкше и друкче  –  друкчије,  другачије;
Дубет, дуби  – стајат(и) усправно, непомично;
Ду(в)ан-ит – дуван: индустријска биљка углавном јужних крајева; пушит(и) дуван, цига-

ре-те, лулу; поклањати некоме дуван-цигарете: „Не могу, бре, да  те ду(в)аним више!”;
Дудук-ат;  дудуче (тур.)  –  чобанска свирала од посебне  врсте тикава : свира-ти на  дудуку; 

незналица, глуп човек, глупан;
Дунђер  –  зидар (градитељ кућа);(пеж.): простак, незналица;
Душман(ин) (тур.)  –  непријатељ, немилосрдан човек, злотвор;

КРАЉЕВСКИ СЛОВАР
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Ђ

Ђаконије   –   разноврсна јела,  посластице;
Ђевђир  – специјални дрвени, обично округли рам за вез;
Ђевојка  –  девојка (за удају);
Ђене–ђене  –  и овако, и онако, и оће и неће;
Ђенерал  –  генерал;
Ђилкош (мађ.)  – сеоски мангуп; У мађарском досл: убица меког срца;
Ђинђува – делић огрлице - зрно вештачког бисера од дрвета, пластике или другог мате-

ријала као замена за бисере; мање вредан, па и безвредан накит;
Ђипити – скочити: поскочити од беса (увис); одскочити;
Ђозлуци (тур.) - граничници („крилца”) од коже на боковима коњског ама у висини очију 

(да коњ не би гледао лево-десно и касао куд хоће, већ само онамо куда га кочијаш усмерава 
дизгинима); (фиг): наочаре;

Ђубре, ђубриште –  смеће, сметлиште; (пеж): лош човек, покварењак;
Ђубравник, и ђубровник –  специјална лопатица за сакупљање смећа;
Ђутуре (тур.)  –  свеукупно, у целини : куповина неке робе или чега другог  на велико;

Наставак у следећем броју
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КОНОБАРСКЕ ФОРЕ

Кафана је место у које се не улази случајно. У њој вас сви воле до последње паре или дозвоље-
не рецке. То је место где се окупља интелигенција, где су постижу многи битни договори, од бра-
ка, милионских уговора, где су и ружне девојке лепе, где вам нико неће замерити ако испробате 
своје гласовне могућности, за које вам ни рођена мајка не би рекла да су подношљиве. У кафану 
људи беже од стварности, ђаци из школе, мужеви од жена и обрнуто. То је царство неопраних 
чаша и карираних столњака, где гости праве истинске тестове издржљивости у погледу размене 
течности са ближом, а некад и даљом околином, у зависности од талента. 

Момо Капор је својевремено рекао да је код нас израз  “кафански човек” готово погрдан. Међу-
тим, бити кафански човек је врлина; то је човек који зна како се тамо понаша, зна све о тим ка-
фанама и њихову историју, све о знаменитим гостима који су тамо седели пре њега… Онај ко не 
одлази у кафане очигледно то чини из неколико разлога: или је асоцијални усамљеник, мада је 
кафана спасоносно место и за усамљенике, или има нечисту савест и плаши се јавног мњења. 
Кафана је попут трга: свако може да вам приђе и тресне непријатну истину у лице о вама и вашем 
јавном понашању… Када неко долази у кафану, мора доћи чиста срца и мирне савести, да може 
свима да погледа у очи и да, ако има пара, сваком наручи пиће и да зна да ће тај пиће прихватити.

Свака кафана има своју душу коју чине гости, али и особље. Конобари највише у непосред-
ном контакту са гостима. Многе краљевачке и околне кафане запамћене су управо по коноба-
рима, или конобарицама. Један од њих је чувени Саво који је највише времена провео радећи у 
Цујовим кафанама на магистрали или у Матарушкој Бањи поред висећег моста на Ибру. Имао је 
своје форе и фазоне како да „купи“ госте али и да их „клепне“ ако се не понашају по кафанском 
кодексу. Увек је имао цигарету накачену на десно уво, али и специфично опхођење са гостима. 
Остало је упамћено да га је једна напорна екипа из Београда држала до дуго иза поноћи. Дају му 
они 100 марака да однесе  оркестру који је свирао у кафани. Саво оде до шефа оркестра и каже 
му да мало смање тон и да поздрави госте из Београда. Шеф оркестра махне према њиховом 
столу, они му отпоздраве, а Саво оде са 100 марака. Негде пред јутро платише добро накићен 
ручно писани рачун. Једна дама из тог друштва гледајући рачун и желећи да одглуми финоћу, 
рече Саву да није наплатио љуте папричице, на шта јој Саво са осмехом одговори: Не брините 
госпођо, наплатио сам их ја к`о пуњене паприке!

Када смо код паприка, нека екипа дубоко иза поноћи је уз роштиљ тражила порцију бело-
лучане паприке... Дошло време за наплату и Саво те паприке обрачуна по три пута већој цени, 
уз речи: Скупље је када се белолучи у два ујутро! Знао је отворено да се обрати гостима који 
последњи остају у кафани речима: Ви што остасте, најебасте! Када им наплати знатно увећан 
рачун, они се побуне, а Саво им каже: Јел вам ја реко` шта чека све што остасте?!

Драган Благојевић 
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МУКЕ ЗБОГ ЛОПОВА

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA

УПЛАТОМ ДОНАЦИЈЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН УДРУЖЕЊА СИЏА | 200-3290450101003-06
ПОМАЖЕТЕ ДА ЧАСОПИС ДЕЛИМО БЕСПЛАТНО ЧИТАОЦИМА!!!

Шездесетпетогодишњи Хранислав Димитријевић из околине Краљева је годину дана про-
вео у кућном притвору због наношења тешке телесне повреде хицем из ватреног оружја јед-
ном од двојице провалника који су усред ноћи пљачкали његову продавницу. И поред издржа-
не казне случај није окончан. Димитријевић ће још једном морати да на суду докаже да није 
крив или ће у супротном морати провалнику да исплати два милиона динара.

Продавница Хранислава Димитријевића је на самој Ибарској магистрали. У Конареву је, 
на врло прометном месту и честа је мета лопова. Иако је прошло пет година од када је ранио 
једног од провалника, Димитријевић ту ноћ није заборавио.

Како је рекао за РТС, устао је у глуво доба ноћи из кревета јер је чуо аларм из продавнице. 
На месту пљачке затекао је двојицу провалника. Један га је физички напао и оборио на земљу 
док је други бежао. Хитац из непосредне близине је испалио у самоодбрани, а нападача је по-
годио у ногу и потом му указао помоћ и позвао полицију и Хитну службу.

“Полицајци су дошли за три, четири минута, питају где си погођен, он каже у кук а нигде 
крви није било. Он заврће и оно рупица као зрно пиринча. Дошао је санитет и одвезли су га», 
сећа се Димитријевић.  

Уследило је суђење. Окривљени је био Хранислав Димитријевић. Случај је два пута стигао 
и до Апелационог суда у Крагујевцу. Оба пута је враћен у Виши суд у Краљеву. На поновљеном 
суђењу Хранислав је говорио само истину верујући да ће правда победити.

“Ја сам све испричао судији, ја сам добио од њих досије да су имали 40 кривичних пријава, 
а јавни тужилац тражио три године затвора за мене, она то све побије и остане само моја каз-
на, годину дана кућни притвор без електронског надзора», рекао Хранислав.

Он је издржао казну и мислио је да ће свему доћи крај након тога, али преварио се. Ових 
дана стигла је нова тужба и заказано је још једно суђење у Основном суду у Краљеву. Њега сада 
тужи 21-годишњи П. М. из Краљева, за наношење тешке телесне повреде и претрпљени бол 
и страх. Те ноћи, када се догодио инцидент био је малолетник. Имао је само 16 година, али и 
досије у полицији.

За провалу у продавници издржао је казну од пар месеци појачаног кућног надзора од стра-
не родитеља. Сада тражи одштету од два милиона динара. Јавност осуђује и овај случај. Суду 
и полицији предата је и петиција са више хиљада потписа житеља Конарева, Прогорелице и 
Матарушке Бање у којој се тражи правда за Хранислава Димитријевића.

Спутник
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ОБНАВЉА ТРАДИЦИЈУ СОКОЛАРСТВА
Урил је млад соко који је 2018. године при-

влачио пажњу многих Краљевчана. Његов влас-
ник Перица Милетић први је соколар не само у 
Краљеву, већ у целом Рашком округу. Он је Урила 
учиио да лети и лови уз помоћ опреме која је, као 
и ова птица, веома скупа.

За разлику од других грабљивица, попут орла 
и јастреба, који лете ниско и хватају зечеве и ли-
сице, соко лети високо и лови друге птице. Он 
воли равне и простране терене, и градски услови 
му не одговарају.

Тренинзи са Урилом због тога се одвијају на 
фудбалским теренима у Краљеву а док пролази 
кроз град, држећи се за кожну рукавицу свог влас-
ника, Урил на глави има капицу која му покрива 
очи, да му друге птице и градска гужва не би од-
влачиле пажњу.

Соко је у Србији, као и у већини других земаља заштићена врста и било какав покушај ње-
говог узимања из природе је строго кажњив, па је једини начин да легално имате сокола да га 
купите у некој одгајивачници.

“У Србији соколове организовано уништавају људи који имају голубове, што се не ради нигде 
у Европи и свету. Уништавају им гнезда, каче на своје голубове удице које их убијају,” истиче 
Перица и додаје да тренутно у нашој земљи има активних око десет соколара који тренирају ове 
птице. Највише их је у Војводини.

Сиви соко, који је присутан у природи у Србији, изванредан је ловац, одликује га велика 
брзина понирања која достиже и 400 км на сат. Урил, који је купљен у нашој највећој одгајивач-
ници у Србији у Сенти, од Тибора Бузе, припада врсти снежног сокола, родитељи су му из Русије 
и Емирата, а популаран је због своје беле боје перја. Његова цена на светском тржишту због тога 
се креће од десет до двадесет хиљада евра, док се сиви соко може купити за неколико хиљада 
евра. Нарочито пасионирани купци снежних соколова су Арапи који веома воле ту птицу.

Овај млади соколар планира да формира клуб љубитеља ових птица и да неколико соколова 
поклони манастиру Студеница који је имао вековну традицију узгајања соколова. У време Тура-
ка, то је овај манастир и сачувало од паљења и рушења, јер су манастирски свештеници узгајали 
соколове за султана.

Захваљујући младом Краљевчанину, традиција соколарства у Рашком округу је сада на до-
бром путу да буде обновљења. Иначе, соко се налази и на званичном грбу града Краљева, као 
птица коју су Немањићи изузетно поштовали, и у својим канџама држи натпис “Нама добро а 
никоме зло”.

Инфо Плус
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Предузеће «Стотекс» основано је 1949. године као савезно стовариште за снабдевање тексти-
лом Краљева и околине, али других делова тадашње државе (Косово и Метохија, Црна Гора, део 
Босне и Херцеговине). Касније ће прерасти у једно о најзначајнијих предузећа у Краљеву које ће 
имати своја представништва у осталим југословенским републикама.

Први и дугогодишњи директор „Стотекса“ био је Крста Ломић, који је игром судбине као 
страствени навијач фудбалског клуба Слога, управо на једној њиховој утакмици 1970. године 
преминуо на градском стадиону у Краљеву.

Са сетом сећамо њихових продавница: Виор спорт, Узор, Лувр, Декор, Дечја опрема, Поза-
ментерија, Славонија, Бразил, 29. новембар... 

Ова некада успешна фирма почиње да пропада 2002. године због нагомиланих страхови-
тих вишемилионских дуговања. Крајем 2005. године, у моменту приватизације «Цептер групи», 
“Стотекс” је запошљавао 160 радника. Већ почетком наредне године из фирме је уз какве-текве 
отпремнине, добровољно отишло педесетак радника, а касније, као технолошки вишак, сви ос-
тали.

Краљевчанин Славко Бешић Чупа (1931 – 1994) по-
стао је познат у свету музике по хиту „А сад адио“ који 
је певао заједно са Љубишом Самарџићем у некада по-
пуларној серији „Врућ ветар“. Серија је снимљена давне 
1980. године, а сценаристкиња Љиљана Павић, написала 
је текст песме „А сад адио“ за потребе ове серије. Наш 
чувени композитор Војкан Борисављевић, компоновао 
је музику. Иначе, ово није једина песма коју је Чупа 
објавио на сингл плочама. Познате су још: „Стари ка-
ваљер“, „У мом срцу две гитаре плачу“, „Степски вук“, 
„Дани прошли“...

Чупа је 1989. и 1990. године активно учествовао у 
припремању музичког програма „Лето у Башти“ које је 
тих година уживо из баште Ибар реализован као про-
грам Радија Краљево. Захваљујући својим добрим рела-
цијама са тадашњом естрадом, Чупа је у Краљево дово-
дио најпопуларније извођаче из тог периода. Знао је и 
сам да на гитари засвира своје и туђе хитове. 

СТОТЕКС

ЧУПА

Изградња управне згра-
де Стотекса 1950. године
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Стара кућа у улици Војводе Степе, оловка 1937. 
из архиве Народног музеја Краљево

Ако занемаримо иконописце и анонимне мајсторе за из-
раду фресака, који су, у давна времена, декорисали мана-
стир Жичу, у данашњем смислу те речи, први сликар, рођени 
Краљевчанин, који се за ту врсту уметности школовао, био је 
Владислав Маржик.

Како рекосмо, рођен у Краљеву 14. јула 1896. у породици вој-
ног лекара др Јосифа Маржика, који је, као добровољац, дошао из 
Прага и са српском војском прошао све ратове с краја деветнаес-
тог века, и касније. И како то у животу, понекад бива, заволео овај 
народ, ту се оженио и остао у Краљеву.

Млади Владислав поневши из куће и основне школе интересо-
вање за цртање, уписује у Београду 1910. год Нижу уметничко-за-
натску школу коју после четири године успешно завршава.

Имао је срећу да су му професори били чувени сликари Риста и Бета Вукановић, Марко Мурат и 
Љуба Ивановић.

Током школовања, ометаног Балканским ратовима и свим пратећим недаћама које из рата про-
изилазе, вредан и талентован, ипак, успева да својим радом скрене пажњу на ретким изложбама тога 
времена. 

Године Првог светског рата проводи у Краљеву, радећи, једно време, као болничар, добровољац у 
ратној болници (вероварно поред оца, војног лекара). 

По завршетку рата добија стипендију Министарства просвете да настави школовање, на Ликовној 
академији у постојбини свога оца, у Прагу, опет има среће да буде у класи чувеног хрватског слика-
ра, родом из Цавтата, Влаха Буковца.

Из периода учења на ове две школе и утицаја различитих професора, сачувано је мало слика и цр-
тежа али ови радови спадају у његова најбоља дела. 

Од свега што је видео и учио од других, на њега ће ипак највише утицати мајстор цртежа Љуба 
Ивановић, чије ће дело, на неки начин, Маржик наставити и тематски и стилски. 

Фолклорна архитектура, дакле, старе нахерене, куће и плотови, ћерамиде на крову, остаци тур-
ског начина зидања и уређења кућа и дворишта. Све то у време када се са студија вратио у Краљево, 
скућио и основао породицу, Владислав у (?) нашао свуда око себе у малом граду са улицама правил-
ним али ,,турксом’’ калдрмом поплочаним.

Схватајући да ће нова времена, новим грађевинама, изменити лице града Маржик је дао себи у 
задатак да својим цртежима овековечи старо Краљево, цртајући све што је видео око себе, оловком, 

ВЛАДИСЛАВ МАРЖИК
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Иако некима, наравно злонамерним, изгледам као носи-
лац Споменице четр`ес прве, истина је да припадам другој 
генерацији краљевачких рокера. Био бих неискрен ако бих 
покушао да изигравам хроничара одрастања овдашњег ро-
кенрола, јер прилично сам сигуран да сам, као и сви други 
актери, пратио оне који су тренутно били активни, и сањао 
када ћемо ми заузети њихово место.

Када се већ догоди да из ових или оних разлога престане-
мо са активним наступањем, мало обраћамо пажњу на оне 
који долазе, јер сигурни смо да је тешко бити бољи. Наравно 
да време врло брзо покаже у како великој заблуди смо били. 
Вероватно ће остати код неких запамћено, а можда негде и 
записано, али ја бих вас подсетио не на људе, већ на време 
које је морало да изнедри неке људе који ће и то започети.

Двадесетак година од најужаснијег светског рата, а на-
жалост сада сви имамо то искуство и знамо колико је то и 
мало и много, али, за оне који памте доста краће од нас осе-
делих морам рећи, иако ће звучати као отрцане фразе, вла-
дала је вера, нада и ентузијазам. Иако се Бог чешће псовао 
него што се ишло у цркву, добар део је веровао у социјализам и то да живимо у најпоштеније уређеној 
држави, и да је само питање дана када ће останак заблуделог света да почне да прати и пресликава 
наш пут. Али, за разлику од ових времена када нема индоктринираних, када сви све знају, тада се из 
године у годину живело, можете ли веровати, све боље!

Струја, која се тада плаћала под називом светло, што је имало логике, јер поред ретких електрич-
них пегли, само по неког електричног шпорета, још ређих фрижидера и чак и у продавницама ретких 
телевизора али, и скоро обавезних радио апарата, плаћало се само светло које су потрошиле сијали-
це, а које су се палиле са првим мраком и гасиле много пре него што данашња омладина иде у град. 
Дакле, струја још увек прилично мистичан извор енергије који чак може лако и да убије, некако, али 
свакако са, за садашње критеријуме недопустивом задршком, долазимо до информације да је у свету 
све популарнија замислите, електрична гитара. Наравно, да готово нико ко је мислио да усмеравање 
омладине не може бити ограничено, није био одушевљен новотаријом која са трулог капиталистичког 
запада преко рокенрола, твиста и маније коју су изазвали генијални Битлси, незадрживо осваја наша 
чула али, том јединственом звуку није требала ни дозвола, ни препорука. Наивно смо мислили да ће 
енергија коју је носио звук рока заувек заменити ону разорну, али је лепо било бар бити савременик 
времена када се у то веровало.

Краљево се од времена о ком говорим много променило, али на жалост или на срећу, неке 
ствари су остале, сазреле, укорениле се и увоштиле. Када кажем на срећу, мислим на неке велике 
заљубљенике у рокенрол, који су своју страст преносили на нове генерације које ће овако безна-
дежно инфицирани преносити на нове и нове, и сигузран сам да је то инфекција за коју вакцина 
никада неће бити пронађена.

Зоран Милојчевић Чомбе
(Са отварања изложбе „Одрастање рокенрола у Краљеву“, 12.12.2012. године)

ЧОМБЕ О РОК ИНФЕКЦИЈИ

прецизно - готово сваку ћерамиду на крову куће или тарабу у већ старој нахереној огради. Чинио је 
то док год су му вид и здравље дозвољавали. Тако је захваљујући његовој породици и музеју форми-
рана велика збирка његових цртежа, за овај град од непроцењиве вредности.

Морам на крају да кажем да је генерација, којој је, као човек и сликар припадао Владислав Мар-
жик, стицајем несрећних околности (Балкански и два Светска рада), без своје кривице била, готово 
целог живота изложена немаштини, болести, страху за себе и своје најближе; Речју, свим могућим 
патњама, које ратови доносе. Узимајући све то у обзир, а у овом кратком тексту није ни делић поме-
нуто, свим људима тога доба, свака част, што су успевали да било шта остваре у својим животима. До-
вољно је што су подигли своју децу. 

А уметника питати да ли је могао боље или више, било би бесмислено, чак сурово.
Иза Владислава Маржика је остало на стотине сјајних цртежа. Мало ли је? Капа доле, поштовање!

Ђорђе Симић
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МАГИЈА КРАЉЕВАЧКОГ КОРЗОА
Тешко је, скоро немогуће речима описати шта је  корзо, онима који нису имали то задо-

вољство да одрастају после седамдесетих година прошлог века, на издисају самоуправне нам 
соцреалистичке домовине и доласка дивљег капитализма. Сада би се могло рећи у најбољем 
периоду цивилизације, у успону и дефинитивном слому свих најбољих карактеристика људског 
бића, а нарочито младежи. Било је то време рокенрола и поп културе, отвореног друштва, сексу-
алне револуције и освешћених појединаца и маса, време новостасале популације вундеркинда 
који су славили живот и своје учешће у њему. Било је то доба када су многи укорењени или на-
метнути табуи били преко ноћи одбачени и замењени слободом мишљења, говора и песме али 
и присније социјалне па и сексуалне комуникације. Свет је постао позорница до тада невиђене 
креативности, љубави и заједништва, мјузикл у којем је само још Сунца недостајало у задовоља-
вајућим количинама. Много од тога примило се и овде, мада у мањим дозама и у складу са вла-
дајућом идеологијом брижљиво негованом иза такозване „гвоздене завесе“. Али нови дух новог 
света није могао да се заустави на граничним караулама и гранитним међашима.

Краљево је тада било један од оних градова који је по много чему пратио савремене токове 
и учествовао у њима, а корзо је био исечак тог света, минијатура цивилизације, окупљалиште 
младих на једном месту, светковина погледа, додира и мириса, магија колективног учествовања 
у животу у оном узрасту када млади људи оба пола судбински и ментално чезну за другом поло-
вином, да се остваре као комплетан спој.

Корзо је био то место где је свако изводио себе, међу сличне, својеврсна изложба на отво-
реном сазревајуће младежи,ревија лепоте, духа, потенције и актуелне моде примерено својим 
платежним способностима. Корзо је био својеврсна јавна тржница на којој јењ свако нудио себе 
тражећи заузврат неког или неку по својим мерилима и свом укусу, за неко време, за једно вече 
или за читав живот.

Корзо је, по дефиницији, шеталиште или главна улица у некој насеобини. Простије речено 
шетња главном улицом. У Краљеву је то била „Омладинска“ од тадашње бомбоњере где је сада 
пекара, па до „Задужбине“ где је данас „Лили“ дрогерија. Као и сам живот, од слаткиша па до 
жешћих и погубних опијата.
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Нико не зна кад је и како започело то корзирање, по много черму специфично, када је та 
шетња „Омладинском“ од доколице или купохоличарске страсти  „опарених“ Магнохромаца 
и вагонџија прерасла у организовани штрапац једних под знатижељним критичким погледима 
других, који су стајали по страни, на тротоару, обично ушанчени уз неко дрво, киоск или излог.

Вероватно да је до тога дошло спонтано оног тренутка када је саобраћај „Омладинском“ 
забрањен, што је био први услов да корзо заживи, а могло би се рећи и позив да се сада безбедна 
улица претвори у сабориште. Било је то много пре него што је бронзани солдат крштен у Милу-
тина поново враћен на своје старо место, у сам епицентар краљевског града.

И корзирало се, бесомучно, масовно и без прекида, и када зима снегом заспе асфалт и тро-
тоаре у „Омладинској“, кад ујесен читав град замирише на ајвар и печену паприку, а и лети кад 
сиџа умине, а лахор проструји градом доносећи дах свежине и мелодични шапат ибарских тала-
са. И све се понављало између две поменуте тачке у временском интервалу од 18-21.

Као по команди, за кратко време улица би се испунила упарађеним телесима озарених поје-
динаца и бучних групица које су са свих страна стизале на зборно место, као на појило.

Било је то време када су у животе младих спектакуларно улазиле фармереке    (Левис, Реј 
Роџерс, Супер рајфл...), као статусни симбол нове генерације, али и дугосвирајуће ЛП плоче са 
хитовима мајстора западног света (Битлса, Ролигстонса, Дилана, Дорса...). Време диско клубова 
и концерата у Хали спортова које ће ипак и понајвише бити упамћено по „Безименима“ до-
маћем саставу за који се слободно може рећи да је био краљевачки Дип Парпл. Било је то време 
када је Краљево у свим областима имало своје представнике у земљи тродупло већој и бројнијој 
него што је ова сад.

Рекох већ да је корзо немогуће речима дочарати, за то су потребне уши, нос, поглед, сва чула 
максимално наштелована да би се осетио тај електрицитет младости, тај магнетизам пожуде и 
изазова, та енергија страсти разиграних хормона и очај неузвраћене наклоности и симпатије.

Грациозне Краљевчанке, тада надалеко чувене, поред сира и кајмака, по својој лепоти, понос 
и бренд краљевског града, у својим најбољим издањима, одабраној гардероби, после вишесатног 
стајања пред огледалом, као Пепељуге брижљиво и бајковито дотеране, зачешљане и намириса-
не закорачиле би на угажени асфалт мамећи својим пожељним прсима и задњицама опседнуте 
и распамећене кибицере, као ласте на жици нанизане дуж обе стране улице. Мирис светских 
парфема, дезодоранаса и пудера ко зна где и како набављених, мешао се са мужјачким знојем 
распаљених младунаца у какофонији једва чујног добовања високих потпетица тек задевојчених 
цуретака. 

Наравно, сву пажњу су привлачиле оне слободније које су јавно демонстрирале своје са-
мопоуздање и раскошне дарове мајчице природе којима су замагљивале зенице устрепталих 
пацера тек осенчених свиленкастим чекињама изнад и испод усана, али и оне које су вешто 
инсталираном срамежљивошћу или увежбаном пасивношћу уздигнутих глава ходале као оте-
ловљења девичанске честитости и смерности. Препознатљиве су биле и, по својој рустикалној 
опуштености , додуше малобројне, „гарнизонке“. Милоснице су то биле које су на себе преузе-
ле надасве мајчинску улогу да „залегну“ као испомоћ загорелим „гуштерима“, „фазанима“ и 
„старим кукама“ у плавичастим и маслинастим униформама, који су са свих страна лепе нам 
домовине били приведени овде да одслуже војни рок. Било је и других, свега онога што један 
град може да изнедри, од шашкастих креатура ометенеих у развоју, какве свака касаба има, до 
врхунских ауторитета у ономе чиме се баве. Али сви они спадају у „остале“, у оне који су ту да 
би били виђени, а корзо је, пре и после свега, подразумевао обострану активност, видети и бити 
виђен, пустити да се  допаднеш некоме или чекати да се неко допадне теби. Корзо је и постојао 
зато да би они који су у времену парења као биолошке функције могли себи да нађу пар, то је 
бар просто. Јер суштина корзоа је спаривање расутих и распарних  појединаца и појединки, као 
на шаховској табли, њихово довођење у ред и припрема за партију која се животом зове, а чије 
резултате видимо данас у већ средовечним Краљевчанкама и Краљевчанкама који су тада били 
тек нестрпљиви сперматозоиди. Дакле, ни корзо, као ни многе друге ствари у то време, није био 
нимало једноставна и неозбиљна ствар. Напротив, била је то озбиљна приредбаа, мада се није 
тако чинило.  А све то благо заоденуто пивским испарењима, дуванским димом и мирисом сла-
них семенки, које је продавао легендарни Цале.
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А онда би, око девет, нагло као што је све и почело, као по наређењу или у евакуацији, за 
само неколико минута улица опустела, занемела и утонула у мрак прошаран бљештавим свет-
лом љупко аранжираних излога. Онда би се појавили чистачи да однесу хрпе љуски печених 
семенки, целофана, станиола, кесица од бомбона, папирних марамица, згужваних паклица и 
тоне накарминисаних и сажваканих опушака. Читав арсенал отпада који би за само пар сати 
преплавио град који је тада важио за један од најчистијих у Југославији.

А асфалт као да је за вечност памтио грациозни мимоход краљевачких лепотица упијајући 
њихове очаравајуће мирисе, пригушени кикот, њихово заводљиво њихање куковима и изазовне 
погледе упућене онима са стране кроз немирне праменове намирисане и брижљиво зачешљане 
косе. Тишина би завладала на тој позорници где су многе љубави започињале, где је било могуће 
срести љубав свог живота која би у другачијим околностима заувек остала неоткривена. Многи 
би срећници остварени контакт наставили у неком од градских паркова који су ујутру покриве-
ни употребљеним кондомима воњали на блуд и телесне излучевине. Други би, неостварени као 
заводници или ловци на локалне добродушне и предусретљиве љубавнице, уточиште потражили 
уз пиво и гирице са друштвом у „Лондону“ или „Паризу“. Трећи, не губећи наду и веру у оно 
што нови дан носи, вратили би се својим кућама, до сутра, до нове шансе и новог учешћа у овом 
спектаклу емоција, покрета, глуме и испуњених или неостварених очекивања.

Осим те основне сврхе корзо је био место где је свако могао да се види, да се чује и додирне. У 
једном тренутку сви су били на истој локацији, доступни и опипљиви, што је данас незамисливо. 
А већина оних који су стајали по страни имала је своје место, своје дрво уз које су ординирали 
и свакоме у сваком тренутку били на располагању, без цимања и без смс-а. Они који су уживали 
статус осведочених градских фрајера, признатих и поштованих фаца ове уличне феште, углав-
ном су стајали испред тадашње „Муње“, преко пута данашњег „Пеливана“. То је била елита, а 
остали лево и десно од њих, од бомбоњење до „Задужбине“ у којој су и тада уточиште налазили 
осведочени краљевачки алкоси. У таквом поретку, где је на једном месту било сабрано све што 
вреди и не вреди свако је знао где му је место на градском нивоу, и ту није било фолирања.

У толикој и таквој концентрацији пријатеља, познаника и школских другова било је лако 
нажицати шаку сите, банку по банку. Био је то саставни део тадашњег живота, куриозитет који 
се одомаћио и усталио, начин да се масовно сиромаштво које нам је представљано као благодет 
социјализма братски и сестрински подели и да сви буду задовољни, макар минимумом млада-
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лачких потреба у виду цигарета, неке флаше пива и обавезне карте за биоскоп.
И ходало се тако у том шпалиру, том својеврсном „топлом зецу“ као посматрани или посма-

трач, као мамац или ловац, у тој игри која је била саставни део уласка у свет одраслих, а могло 
би се рећи и његов најлепши део пре него што је тим истим животима или, боље речено, животи-
ма потомака поменутих шетача загосподарила електроника и свуда око њих се простро блиста-
ви и раскошни свет геџета, типки и екрана, масовно лудило наспрам којег увек стоји усамљени 
појединац, без оног еха високих потпетица успаљених шетачица на краљевачком шеталишту, 
без оног неодлучног сјаја у оку јуноше наслоњеног на дрво са цигаретом заденутом у угао усана, 
спутаним оном тада потпуно исцрпљујућом и дефанзивном дилемом: “А шта ако ми да корпу?“. 
А и то са корпом био је саставни део корзоа, чак би се могло рећи услов да се корзо настави, да 
траје док свако не нађе свој пар, своју копчу са којом ће наставити живот. Јер корзо је, заправо, 
био баш то - парада поноса, лепоте, младости и страсти..., за наставак живота.

Иван Рајовић
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KLADIONICA:
Karađorđeva 6

Karađorđeva 84
Vojvode Putnika 52A

Miloša Velikog 60
Vojvode Stepe 20

Dušana Popovića 42


