
СТРАНИЦА О МОРАЛУ 

 

Када сам први пут ушао у собичак-канцеларију Душана Радовића на врху Београђанке, лав је 

дремао за столом, „нарогушен и љут сав“. Баш како је изгледао на неким фотографијама. Сетио 

сам се прича појединих познаника о њиховoм страху пред Радовићем: кад га сретнеш, не знаш 

хоће ли се наљутити или те поздравити. Међутим, чим се пренуо и схватио ко сам, лав се 

претворио у благог и добронамерног човека који пријатно разговара са знатно млађим колегом. 

Из тог разговора, не сећам се ничег, осим једног детаља. Дотакли смо се прилика у 

предузећу где сам радио, описивао сам понашање једног нашег колеге и, у једном тренутку, 

рекох: 

 „Није ми јасно како човек може бити тако неморалан!“. 

 А Душко ће на то: 

 „Није он неморалан. Он нема никакве везе с моралом, нити зна шта је то.“ 

 Душан Радовић је, међутим, знао шта је морал – и лични, приватни, и општи, да кажем 

национални – и његово понашање је имало итекакве везе с њим. Често је веома оштро реаговао 

на оно што би се њему учинило као неморално понашање. Да није био такав, не би написао писмо 

једном познатом и утицајном писцу – које је било тако директно и оштро да нисам ни помислио 

да га уврстим у књигу Душкових сабраних списа – нити би био кажњен тромесечним умањењем 

плате, на Радио-Београду, јер је ошамарио колегиницу зато што се неприлично понашала према 

Стевану Раичковићу. Нити би изговорио, у микрофон Студија Б, стиховану реченицу: „Шта је то за 

нашу домовину милу кад је неко прода да подигне вилу?“ 

 Ето, довољно је било пола странице да би био јасан морал Душана Радовића. Другу 

половину ћу искористити за одавање поште његовом делу. Зоран Јовановић, из новобеоградске 

школе „Душко Радовић“, припрема спомен-књигу о стогодишњици рођења Душана Радовића. 

Према његовој замисли, у књизи би требало да се нађу и три Вукове азбуке: она чувена Душкова, 

и две које бисмо написали Матија Бећковић и ја. Надам се да ћемо Матија и ја испунити тај 

задатак, а дотле ћу ову страницу о Душку завршити једним већ написаним словом из моје Вукове 

азбуке.  
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Кокошке и кокодање 

По Србији редовно скакање 

Драги мој Душко. 

Негује се зеленом шушком. 

Може и другим банкнотама 

Да би се кокодакало по нотама. 
 

 

 

Мирослав Максимовић 


