
 

НЕПОНОВЉИВИ  ДУШКО  РАДОВИЋ 

 

 

     Душка Радовића сам упознао почетком маја 1975. године, у ''Борби'', на Тргу Маркса и 

Енгелса, у једном собичку где је уређивао ''Полерарац'', чудесни часопис, најбољи часопис 

за децу и по књижевним прилозима и богатим илустрацијама и по великом формату. 

Часопис који је надрастао своје време. Да, ''Полетарац'' је био нешто најбоље што се до 

тада издавало за децу на просторима бивше нам државе. Али, како код нас то често и бива, 

такве идеје наилазе на неразумевање јер ''Полетарац'' је одмах надрастао своје време. Био 

је премодеран за оно доба, слободнији од слободе у којој смо живели.'' Полетарац'' је 

излазио од 1973. до 1975. укупно је изашло 19 бројева. Било нам је жао деце, наљутили 

смо се и направили ''Полетрарац'', рекао је Душко Радовић и он је заиста у свему био 

другачији од свега што се код нас радило за децу. У једном, сад се више не сећам у ком 

броју, Душко ми је објавио песму ''Уторком на Банији'', песму о пијачном дану у Петрињи 

кад се сјати цела Банија. Тада сам био трећи или четврти разред гимназије у Петрињи, 

млад песник који је сарађивао у многим листовима и часописима, упоран, помало 

стидљив, без писаће машине и не знам како су уредници, ти добронамерни људи, уопште 

имали стрпљења да се сналазе у мом дечачком рукопису. Али Душко је имао стрпљења, 

писао ми је писма пуна охрабљења и објавио једну песму што ми је била не само 

неизмерна част већ и велики подстрек. А тако изгледа Никола Вујчић, биле су прве речи 

Душка Радовића  када сам стидљиво, онако мршав и уплашен ушао у његов собичак.  

Касније, 1987. године, Издавачко предузеће Рад, захваљујући агилности уредника Драгана 

Лакићевића, објављен је избор репрезентативних књижевних и ликовних прилога из 

''Полетарца'' у четири велике књиге  - Пролеће, Лето, Јесен и Зима. Био је то и тада 

прворазредни  издавачки подухват. 

Дружење са Душком Радовићем, чика Душком, како сам га звао, наставило се када сам 

1975. године дошао на студије књижевности и трајало је до његове смрти. Душко Радовић 

ми је постао најдражи човек кога сам упознао у Београду, од кога сам много научио, кога 

сам радо и са пуном пажњом слушао. Посећивао сам га у различитим интервалима, 

најчешће у Студију Б, на врх Београђанке одакле је пуцао поглед  коме сам се из те 

перспективе непрестано дивио и што је продубљивало моју љубав према Београду. Душко 

је повремено мењао своју канцеларију због другачијих перспектива, готово птичјег 

погледа на Београд. Душко Петричић га је  и насликао, како седи на врх Београђанке као 

птица у гнезду. Углавном сам га затицао заваљеног у столици, помало мрзовољног 

погледа, дремљивог јер је свако јутро раном зором долазио на посао, пред њим је стајала 

писаћа машина са увученим листом папира на коју је, можда баш тад, исписивао своје 



мисли за емисију ''Београде, добро јутро'' које је, сваког јутра у 7 и 15 читато својим 

дубоким и прозуклим гласом а пола Београда га је слушало и коментарисало по 

канцеларијама, аутобусима.... И сам сам био раноранилац да бих га слушао.  

Готово да ни један сусрет са Душком није прошао а да ми није по нешто даривао. Некад 

су то биле шампите и кремпите које сам стидљиво јео док ме је он, имао сам утисак, 

кришом гледао, некад је то била кафа, некад и по бокс цигарета, врло често нека књига, 

часопис... Из тих многобројних сусрета, ево једнога. Кад сам дипломирао више нисам 

могао да станујем у студентском дому па сам се преселио у подстанарске собе и собичке. 

Чекајући посао студентска ''безбрижност'' је нестала а подстанарска реалност постајала је 

све суровија. Једном, док сам испијао сок насупрот њега, Душко је превртао по фиокама 

као да нешто тражи и на сто стављао велике тегле које су биле пуне металног новца, онда 

их је отварао па враћао да би једну велику теглу гурнуо према мени. Ево ти мало пара, 

рекао је. Одмах сам устао и рекао да ми не требају али он је био упоран и запретио – Ако 

то сада не узмеш више ми никад немој долазити и стао на врата да би спречио да не одем. 

Буквално ми је угурао ту теглу у руке. Кад сам се вратио у своју подстанарску, подрумску 

собу, пребројио сам новац – била је то једномесечна кирија, и још је претекло. Учио ме је 

доброти, поштењу, даривању... Ако теби не треба дај ономе коме ће требати. Суштина 

живота је у даривању. Био је строг и према себи и према другима, био је у свему 

јединствен. 

Једино што сам му ја поклонио је мој буквар из 1963. године кога сам сачувао, прљав, 

увијених страница, због чега ме је било срам. Он је скупљао разне букваре из разних 

средина и година планирајући да направи свој. Можемо само да жалимо за тим што ту 

својуидеју није завршио. 

И, на крају, мали додатак овом краком сећању. У ''Књижевној речи'', коју сам уређивао, у 

броју 293 од 25. јануара 1987. године, објављен је текст Радована Поповића ''Прилог 

књижевној географији Београда'' . Поводом тога текста писмо нам је упутила супруга 

Душка Радовића са својим допунама у којима се види како је Душко Радовић постајао 

Београђанин. Писмо је остало необјављено и овом приликом предајем га вашој пажњи. 

     Драга редакцијо, 

     Молила бих вас да уважите и спроведете, на начин који вама одговара, једну исправку 

у тексту Радована Поповића ''Прилог књижевној географији Београда'' који је изашао у 

293 броју ''Књижевне речи'' од 25. I 87 г. 

     У поменутом тексту наведено је да је мој пок. супруг Душан Радовић становао у улици 

Франца Розмана. И податак и текст који иду уз њега су, нажалост, неистинити и 

произвољни. 



     Душко је, од доласка у Београдс, 1936 г., становао прво у Кошутњаку, у улицама Марка 

Орешковића 1 и Раковичком путу 1, затим у Банијској (данас Владе Зечевића) 5, Албанске 

споменице 19/VII и Тонета Томшича 6/VII. 

     Унапред се захваљујем и срдачно вас поздрављам. 

      Гроздана Радовић 

 

          Никола ВУЈЧИЋ 


