
СМЕХ ДУШКА РАДОВИЋА 
 
Душко Радовић отишао је истог лета кад је моја генерација дошла у Београд 

на студије. Не стигосмо ни да упознамо тог старог знанца. Али убрзо смо 
почели да га срећемо свуда. По библиотекама, кафанама, књижевним вечерима, 
туђим текстовима. Захваљујући Капору и Црнчевићу, могли смо помислити да 
то и није човек него дух овог града. 

Сусрет са Душком Радовићем у кругу београдских афористичара трајно ће 
обележити неке од нас. Чекао нас је и у првој правој антологији српског 
сатиричног афоризма, Историји афокалипсе, из 1987. Почињало је Змајем и 
Абуказемом, Душко је био осми, баш између Љубише Манојловића и Виба. 
Приносио нам је деветнаест ремек-дела, једну и по прегршт. 

Душко Радовић открио нам је, у поверењу, најважнију тајну сваке високе и 
благородне сатире. 

Био је нежни мргуд који је пред нас неосетно, некако из прикрајка, постављао 
непогрешиво огледало. У први мах, увлачио нас је у своју чаролију смеха, а онда 
бисмо, усред смеха, схватили кога то видимо у огледалу. Гримаса би нам се 
замрзла на лицу и то би, у срећним случајевима, био почетак нашег 
поправљања. 

Тај метод није моралистички, није дидактичан ни проповеднички. Он 
подразумева стрпљење за читаоца, остављање довољно времена да схвати и 
промени. Ако хоће. Ако неће, не мора. Његова ствар. 

Смех Душана Радовића се не руга. Благ је, преобразитељски, братски или 
очински. Душан је. Никада не искључује ни самог писца. Писац је један од нас: 
посматрач, записничар, сапутник и сапатник. 

Поверење које Душан Радовић има у читаоца, упркос кваритељском 
окружењу, долази изнутра, из писца самог, као да је урођено. Писац у читаоцу 
види или призива личност. И према граду који је својим делом прослављао 
односио се као према личности. Тако га је поздрављао сваког јутра, тако га 
задиркивао, тако над њим кукурикао (како је то сам умео да каже). 

Пред децом је веровао да су довољно одрасла, па ће разумети. 
Пред одраслима је веровао да су довољно деца, па ће разумети. 
Таква је била и његова књижевност, па и његова сатира. Тесно јој је било у 

свакој фиоци. 
На дну ове странице је њен врх. Два афоризма Душка Радовића, за крај. 
 

Кад би код нас, неким случајем, дошло до отмице авиона, захтев отмичара не 
би био да се неко пусти из затвора, већ да се одређени број људи затвори. 

 

Ми бисмо хтели да будемо ваша браћа. Реците, који су ваши услови? 


