
ЈЕДНА ЗАБРАЊЕНА ПРИЧА

Ова прича може да почне овде.
Било је то негде 80-тих година прошлог века. Крене се Милић од Мачве
негде на Дрину, на вештачко језеро у Перућцу, са своја два млада синовца.
Негде у Бајиној Башти покваре му се кола и он се заустави у аутомехани-
чарској радионици Стеве Јосиповића, одмах иза Болнице у Лугу.

Како је мајстор Стево покушавао да пронађе и поправи квар на мо-
тору, то је нестрпљиви Милић од Мачве почео да се „меша“ мајстору у
посао и сугерише шта би требало урадити. Међутим, мајстор Стево, дошао
из Осата одмах преко Дрине и сам помало „накриво насађен“, прво је
стрпљиво слушао савете Милића, а онда, кад  му је прекипело, осорно је
упитао дошљака:

„Богати, да ли се ти разумеш у кола, што ниси сам поправио. Да
ниси ти из ове струке?“

„Ја сам сликар!“ – одговори Милић.
„Бог те, да ниси ти Милић од Мачве?!“ 
Стево није никоме ни персирао, а укупно је знао да у српској кул-

тури има само један сликар и то овај који  је сада поред њега.
„Јесам!“ – одговори Милић.
„У реду, ја ћу Вама да поправим кола, а Ви се мени потпишите на

зиду радиионице!“
Међутим, Милић је хтео више од тога – да нацрта слику, и то триптих.
Све је било договорено. „Ударио тук на лук“, како би рекао наш народ.
Мајстор Стево поправља кола, а Милић и његова два синовца ваде

из пртљажника прибор за сликање и почињу припрему да се на зиду радио-
нице нацрта триптих. Дакле, Милић црта средишњи већи део, а синовци
мање делове лево и десно.

Проблем настаје када се „публика“ почиње скупљати јер се прочуло
да је „луди Милић“ ни мање ни више са својим синовцима код исто тако
„лудога Стева“ (нећемо рећи његов надимак) почео да најозбиљније црта
триптих на зиду радионице. Све је ту било, балвани у небу, пламен у небу
и Србија у пламену, познати ликови из историје и религије. Милић сав свој,
цртају он и момци као да су сами, а мајстор Стево само брекће и уплашио
се да ће овај луди народ који се окупља омести Милића и његове сараднике
да заврше започети посао.

Триптих је завршен, кола су поправљена. Свако је добио што је
желео. Стеван растерује људе који „вире“ у слику, а Милић са својим си-
новцима одлази својим путем.
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Договор је био да Милић од Мачве када се врати на Златибор, где је
имао своју викендицу, дочека мајстор Стеву и угости га на тој познатој пла-
нини „кад хоће и колико хоће“.

Кажу да је то вече, мајстор Стево, наместио рефлектор да осветљава
слику, а он поставио столицу и целе ноћи зури у слику. И тако је било задуго
да је Стево остајао дуго да гледа свој драгоцени поклон, а људи су долазили
„на поклоњење“.

Убрзо је мајстор Стево  отишао код Милаћа у госте на Златибор,
тамо се гостио и дошао кући пун хвале код своје жене и деце.

„Замисли, ја сам код Милића од Мачве, знате ли ви ко је Милић од
Мачве, изјутра јео качамак са пекмезом и млеком!“

„Е, мој Стево, да сам ја теби за доручак скувала качамак и да си га
јео са пекмезом и млеком, ти би шерпу бацио у башту!“ 

„Не разумеш ти то, жено, то је посебан качамак и пекмез!“
„Добро, од сада ћу да ти ја такав доручак стално спремам!“
На томе се све завршило. На зиду у дневној соби, на највиднијем

месту, мајстор Стево ставио је један ловачки украсни нож који је добио на
поклон од Милића од Мачве.

Тако је завршен први чин те драме: остала су два реквизита – слика
на зиду радионице (леп триптих) и леп ловачки нож у дневној соби да се
може видети са сваког места. 

Други чин почиње тако што је мајстор Стево почео, одједном, после
тог сусрета да прави лепе дрвене метафоричне скулптуре. Већ је имао дугу
косу, минђушу у једном уху, познанство са Милићем и још и талента за
уметност и – почеле су и изложбе. 

Милић ће касније у своје књиге које је писао као неку врсту днев-
ника да убаци свој сусрет са мајстор Стевом и фотографију како Стево
негде када је био у војсци стоји као у циркусу на једној нози а другу је ста-
вио за врат.

Ипак, када се све сабере, нису се случајно срела ова два човека
које је „Бог дохватио по рамену“ и одредио да буду нешто посебно.

Стево, сада самоуки уметник, са идолом у великом сликару Ми-
лићу од Мачве, почиње да прави необичне изложбе. Виђали су га како са
дугом косом, са минђушом и некаквом лепом торбом, бива позиван да по-
каже своје скулптуре.

У Бајиној Башто је „развалио“ изложбу јер се није сложио са ор-
ганизацијом; у Београду, у галерији глумице Неде Арнерић (за коју је мање
познато да је била историчар уметности) повукао је своје скулптуре јер је
један савремени академски уметник донео неке „модерне“ скулптуре које
по његовом мишљењу нису личиле ни на шта. Неда је преклињала:

„Господине Стево, будите стрпљиви, ово неће Вама ништа сметати!“
26

Путеви КУЛТУРЕ

Ба
ш

ти
на



Све је завршено на брзину и Стево је повукао своје објекте.
Ето то је била прича о мајстор Стеву и његовом сусрету са

Милићем од Мачве.
Ја сам дошао да видим тај триптих на зиду радионице мајстор Стева

Јосиповића, видео сам неколико изложби аутодидакта Стева Јосиповића
(чак на једној групној изложби и излагао сам заједно са њима).

Прича је, дакле, била интересантна. Миљко Митровић, новинар и
песник, понуди ми да ту причу напишем за ужичке „Вести“. То сам и ура-
дио, а редакција је одлучила да то остане за свечани новогодишњи број. 

Али, већ до нове године, Милић од Мачве био је направио неки „шо-
винистички“ инцидент, који није био по вољи тадашњим властима. И – моја
прича је завршила у корпи.

Негде, касније, на једној сликарској колонији у Злакуси, када смо сви
нешто чаврљали, Милић је само седео за столом, помало јео чувени ужички
„свадбарски купус“ и само писао. Писао је чак и на салветама. Испричао сам
му ту причу. Да ли је касније и то поменуо у својим записима – не знам.

Милић је одавно отишао, готово у заборав, а мајстор Стево Јосипо-
вић је „забаталио“ скулптуре и сада прави модерне столове, клупе и столице
од беле јошиковине. На зиду радинице стоји још увек триптих цртан руком
Милића од Мачве и његових синоваца.

То је судбина једне слике на једној мајсторској радионици. И суд-
бина једне забрањене приче.

Ужице, 21. мај 2020.

Видан Николић

Урбане легенде о градским улицама и једној сеоској

Три улице на Балкану, односно у бившој Југославији, имале су ста-
тус урбаних легенди: Страдун, Башчаршија и Скадарлија. Дубровачки Стра-
дун са скалинама, Ибрицом Јусићем, упознао га на школској екскурзији,
улица је медитеранског типа са обавезним чесмама (Велика и Мала  –
Онофријева), углачаним каменом, кафанама и кафанским баштама, коно-
бама у које су се гости склањали од врелих љетних температура и ријеком
гостију који комуницирају на, скоро, свим језицима свијета. Архитектура

27

Путеви КУЛТУРЕ

Ба
ш

ти
на



чврстих камених здања нас подсјећа да смо упали у временску зону која не
припада савременом начину градитељства у којем доминирају бетон, же-
љезо и стакло. Маестрал, који доноси мирис сланог мора преко зидина
утврђеног града ренесансног стила, уклапа се у атмосферу приморских гра-
дова. Оно што привлачи посебну пажњу код шетача на Страдуну је осмијех
на лицима и свјетлост у очима, акумулирана прозрачним медитеранским
сунцем. Само је Пеђа Милосављевић у својим акварелима успјевао да
дочара ту прозрачну свјетлост кочоперног Дубровника који је вјековима одо-
љевао, више политиком и дипломатијом него ратовима, разним освајачима
и природним катастрофама, посебно земљотресима и пожарима (најтежи
онај 1667, када је Страдун након тих катастрофа добио, приближно, да-
нашњи изглед ). А оно што Дубровчане издваја од осталих балканских на-
рода је, бар је тако било до 1991, госпарско држање. Остало им је то
госпарско од предака: кнежева, богатих дубровачких трговаца, капетана дуге
пловидбе, ренесансних петраркиста. То њихово нарочито држање, тај
њихов госпарски ход, пажљивом посматрачу је  падао у очи баш приликом
шетње Страдуном. Тих триста метара Страдуна, у старом језгру града, од
Врата од Пила до Врата од Плоча, никакога не оставља равнодушним и уре-
зује се у памћење за читав живот.

Дубровачки Страдун сам први пут доживио као ученик гимназије
на ђачкој екскурзији, а сарајевску Башчаршију као професор који је водио
ученике на ђачку екскурзију, одмах послије Зимске олимпијаде у Сарајеву.
Амбијент и атмосфера Страдуна окупаног медитеранским сунцем и источ-
њачке Башчаршије која је сва у бојама бакра, два су различита свијета на,
релативно, краткој удаљености. Мале занатске радње препуне посуђа од
бакра и продавци који испред радње, пред нашим очима, показују вјештину
израде џезви, филџана, тацни, казана… неодољиво подсјећају на сличне
улице у Истанбулу. И мириси који се примамљиво лијепе за ноздрве, јер ко
да одоли ћевапима, пљескавицама и лепињама Асима Верхатовића,
подсјећају на улице Блиског истока. На Башчаршији вријеме као да је стало
још у давној прошлости, оној од турског вакта када је у 15. вијеку (1462)
Иса-бег Исаковић изградио Сарајево и Башчаршију (баш на турском озна-
чава главну, чаршија улицу). Баш по оној башчаршијској похити полако
нико од ходача не убрзава корак, као да има на располагању све вријеме
овог свијета. Нажалост, као и дубровачки Страдун, Башчаршија је стра-
дала у природним катастрофама (земљотрес 1640. и велики пожари 1644.
и 1656. и у 19. вијеку). Посебности и љепоти Башчаршије није одолио ни
турски путописац Евлија Челебија који у својим путописима (1660) издваја
Башчаршију која је у његово вријеме имала 1080 дућана и триста себиља
(чесми). У вријеме наше екскурзије постојала је само једна чесма или
себиљ, дрвена, и привлачи својим изгледом као и оне камене на Страдуну.
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И као гимназијски матурант и као професор једнако сам био фасциниран
овим необичним и оригиналним улицама и са великом радошћу и задо-
вољством сам уживао шетајући по њиховим углачаним каменим плочама
и облуцима, ослобођен од саобраћајне гужве, пјешачких прелаза и сема-
фора. Имао сам осјећај да сам пропао кроз временску капсулу, у прошлост,
када се није живјело 100 на сат. 

Дух старих времена, који те тјера да казаљке сата вратиш уназад,
осјетио сам и као београдски студент у Скадарској улици, или популарној
Скадарлији, боемском сокаку у центру града, седамдесетих година 20.
вијека, баш у вријеме када су се побратимиле двије највеће боемске улице,
париски Монмартр и београдска Скадарлија. Дешавало се да катедру из
Сале хероја Капетан Мишиног здања, ми суденти књижевности, замјенимо
катедром под ведрим небом Скадарлије. Привлачио нас је мирис пљеска-
вица и врућих лепиња, сликарски штафелаји и мириси терпентина и уљаних
боја, а прије свега приче и легенде о скадарлијској боемији Ђуре Јакшића,
Јована Јовановића Змаја, Бранислава Нушића, Војислава Илића, А.Г. Ма-
тоша, Тина Ујевића, Боре Станковића, Добрице Милутиновића, Чиче Илије
Станојевића, Жанке Стокић. Знали смо да Ђура Јакшић није излазио из
Златног бокала, из Бумсовог подрума Тин Ујевић, а из Филипове пиваре
Бора Станковић. Привлачила нас је Скадарлија као лептире ноћне лампе,
али не да спржимо крила већ да осјетимо дух оних због којих смо и уписали
књижевност. Да по стоти пут прочитамо Ђурине стихове: У мислима тако
изда`но сам јако,/а сузе су текле низ образ полако. /Од груди се мојих вечан
огањ створи,/да у њима душа пре рока изгори!/ 

Нисмо долазили у Скадарлију да нам душа изгори, долазили смо да
наше душе воздигнемо до Ђуриних умјетничких висина, чему је само-
увјерена младост склона. Долазили смо да се нађемо са тадашњим боемима
пјесницима Браном Петровићем (једна улица, Риге од Фере, била је фатална
за Брану, у Скадарлији је био свој на своме, сигуран, баш као и ми), Мили-
савом Крсмановићем Крцом, који се у Скадарлији будио сном срне, Ацом
Секулићем од кога смо по ко зна који пут слушали његову изузетну интер-
претацију његове пјесме Мајстори, Амбром Марошевићем и пјесму о оцу
и у редакцију Пјесничких новина, да се у пролазу поздравимо са Момом Ка-
пором, још под утиском његовог романа Уна који смо недавно прочитали и
да попијемо пиво у Три шешира и Два јелена, једине кафане које су из дав-
нина преживјеле, а било их 14 у тих 500 метара Скадарске улице. Мада су
дошли нови називи, из неког разлога знали смо и називе некадашњих чуве-
них кафана: Мали врабац, Скадарлијски боем, Два бела голуба, Скадарлијска
ноћ, Златни бокал, Има дана, Путујући глумац, Скадарлијски чардак, Два
јелена, Три шешира. И баш тај жирардо-шешир, као заштитни и препозна-
тљиви знак, са црним штапом и црвеним каранфилом налази се на застави
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Скадарлије. Наравно, сам назив асоцира на град Скадар и чувену пјесму Зи-
дање Скадра. Сплетом разних околности и данас сам у могућности да про-
шетам Скадарлијом, осјетим њену калдрму и облутке под ногама мада је
много тога, осим калдрме, измјењено и остварим књижевне наступе и про-
моције у Кући Ђуре Јакшића, али шетња Страдуном и Башчаршијом била
би авантура са неизвјесним исходом.  

Авантура са неизвјесним исходом била би и шетња улицом мог
дјетињства која није стекла урбану славу Страдуна, Башчаршије и Скадар-
лије. То је обична сеоска прашњава улица каквих је у околини мог родног
града Глине било мноштво. Ни ова моја улица се ни по чему није издвајала,
осим по томе што представља емотивну мапу мог дјетињства. А та емотивна
мапа од Баба Јокиног дућана до Гвојић потока, дужине око 500 метара, није
изблиједјела, нити ће, без обзира што сам од улице свог дјетињства удаљен
преко 600 километара. И данас под босим стопалама осјећам мекану браш-
њаву прашину по којој смо ми безбрижна дјеца тркачарали и смишљали
разне несташлуке и игре. Истрчавање из куће на улицу био је неки вид сло-
боде од строгих опомена и пријекора родитеља којима тада нисмо могли до-
кучити разлоге. Стварно, излазак из куће у којој су владала строга павила
понашања имао је нама необјашњиви призвук слободе и мале авантуре.
Пред излазак на улицу, који су морали дозволити родитељи и родбина, у
нашим душама су владали нестрпљење и напетост да би се након изласка и
спајања са другом дјецом одједном, од нагомилане напетости, провалили из
нас врисак и весеље. 

Некада смо на улицама проводили дјетињство, или бар ја, а у кас-
нијим периодима зрења на њима откривали дух прошлих времена. Данас је
све мање младих на улицама, а ако их и има углавном се баве глуварењем.
Уобручени у кућама и становима, које смо ми једва чекали да напустимо,
приковани су за компјутере и виртуални свијет. Нама је био довољан Ведар
сунчан дан, и корица хљеба, и капа неба са шаком звијезда над главом, баш
као што то каже Десничин Иван Галеб. Но, данас су друга времена која моја
генерација, да ли због носталгије? не разумије или не жели да разумије,
пошто ,,себично'' даје предност свом времену, времену свог дјетињства и
младости. 

Вељко Стамболија
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Културни летопис

КАКО НЕГОВАТИ НАРОДНУ МУЗИКУ

Већ је толико пута речено да је музика, па ма које врсте она била,
најсуптилнија делатност, крем културе и врхунска надградња изнад бла-
гостања друштва и свих осталих уметности. Ово свакако ради тога што
музицирање подразумева одређени број висококвалификованих музичара,
уједначене стилске и опште културе, за шта треба знатних улагања друшт-
вене средине за њихово оспособљавање, затим јака традиција и однегован
укус те средине, уз дужну напомену да један добар репродуктивни умет-
ник мора да сједини 15 година напорног рада, велики таленат и одличну
наставу, што изискује посебне напоре у овој врсти делатности, којом могу
да се баве истински даровити људи.

Ако се осврнемо на протекли период од ослобођења до данас, могу
се поменути два важна момента, који се издвајају по садржајном и истински
богатом музичком раду у погледу народне музике: то је период постојања
Радио Крушевца у 1947. години, када је формирано снажно језгро народне
и забавне музике и када је оркестар народне музике имао готово потпун са-
став. То је уједно први озбиљнији покушај после ослобођења у нашем граду
да се овој врсти музике дају могућности и она афирмише јавно. Тада је на-
родни оркестар бројао десет чланова, колико и забавни. Дошло је до срећне
и ретке комбинације да поједини свирачи могу да наступају и у забавном и
народном оркестру са подједнаком стилском чистином у извођењу.

Тадашњи снажни утицај на омладину, првенствено радничку, пока-
зао се на тај начин што су бројни омладинци и омладинке, као и други гра-
ђани способни за певање, приступили оркестру, па је то била снажна
манифестација, домаћих снага и у свирачком и певачком погледу.

То је била једна плодна година  музичке активности за време по-
стојања поменутог Радио Крушевца, када су дати бројни концерти по Кру-
шевцу и околини, при чему привлачи пажњу чињеница, да је радио станица
сама себе издржавала од прихода са ових приредаба и концерата. Нестанак
Радио-Крушевца везује се не за недостатке и слабости колектива, већ за ор-
ганизационе промене и нову функцију Пропагандног центра. 

После овога,  један део чланства приступио је КУД-у ,,Абрашевић’’,
где је настављено са радом, али други светао период по реду дошао је, када
је за председника изабран Добрица Николић, који је испољио највеће могуће
разумевање за проблеме народне музике, формирајући народни и тамбу-
рашки оркестар. И то је период од године дана, када су постигнути успеси
и када су многобројни гледаоци и слушаоци ишли на карту више у препо-
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дневним концертима који су пре десетак година одржавани у препуној сали
,,Абрашевић’’. Никада  ни пре ни после тога није било толико интересовања
за народну музику нити је био толики број омладинаца и омладинки који
су продефиловали поред оркестра пробајући и вежбајући као певачи, поку-
шавајући да остваре у овој области нешто. Није претерано рећи да је у том
периоду мала сала  ,,Абрашевића’’ била стециште свих, који су волели и
хтели да се опробају на пољу народне музике, па се дешавало да оркестар
није могао многобројне певаче у току једне недеље да испроба, па су уве-
дени распореди часова када ће ко од младића и девојака долазити.

Међутим, народна музика у нашем граду и у околини има дубоке
корене и традиције, мада по форми, како сада наступају свирачи народне
музике –  народну музику негују хармоникаши, ненотисти, који иду по са-
борима и свадбама, а у оквиру професионалног бављења овим послом.
Обично наступа по један басиста са хармоникашем, и то је све. Но, старији
се могу сетити да су код нас доскоро постојали добро организовани гудачки
оркестри, истина у Циганској мали, али данас је тешко приметити да постоји
ма и један овакав организован састав. Ово не значи да још увек нема добрих
свирача народне музике и да они не би могли своје искуство, мада се ради
о старијим људима, да пренесу на млађе. У садашњем периоду продирања
музике са електронским појачалима, са једноличним певањем и монотоним
ритмом, ангажовање талентованих омладинаца на пољу народне музике
било би благотворно. Али, треба поново формирати снажан центар овакве
музике, привући омладину, која би се  несумњиво прихватила ове делатно-
сти, ако се обезбеде потребни услови, као сале за рад и све друго што под-
разумева овај посао.

По угледу на многа угоститељска предузећа, која моћно утичу на
формирање укуса шире публике, сматра се да је велики оркестар тај, када
он има бубањ, хармонику и још један инструмент и наравно бар две или
три певачице.

Телевизијски преноси повремено могу да прикажу шта треба да
има један народни оркестар у свом саставу, било тамбурашки било гу-
дачки. Тамо се појављује петнаесторо људи, што је неопходно да би састав
имао финоћу звука и били заступљени сви инструменти, без којих свирање
изгледа смешно. 

Оно што народној музици у садашњем тренутку недостаје своди се
на меценат, на подстицај позитивно оријентисаних кругова и личности од
утицаја на јавно мњење, који би својим ауторитетом обезбедили музичком
животу достојно место у култури комуне. 

Није довољно да појединци са пуно самопрегора и одрицања сва-
кодневно проводе  над инструментом по пар сати, а да тај свој труд немају
где да пласирају, да покажу друштвену корисност свог самосталног рада.
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Дизач тегова целе године диже тегове, зноји се, да би за пар секунди
показао вештину у гледалишту.

Свирач исто тако: ради, зноји се, вежба и осваја вештину, за то му
треба и дугогодишњи рад, да би сутра у оркестру за кратко време показао
шта зна и нешто колективу дао. Све ово указује на то да је неопходан орке-
стар, добар састав свирача, који заједно могу да свирају, а прављење орке-
стра, одржавање проба, неговање стилске културе и све друго, превазилази
моћи појединаца. 

Замислите играча – фудбалера, који вечито сам тренира са лоптом
и не наступа ни у једном тиму, никада не додаје лопту нити даје голове.
Такав је и усамљен свирач, у условима неразвијености интересовања за му-
зику. Ово је био разлог што су многи млади људи прекинули са личним
радом, вежбањем на инструменту, не водећи рачуна о перспективи свога
рада. 

Ко може да издржи и остане упоран у вежбању, без обзира на недо-
статке признања средине, томе треба одати не мало признање за лични хе-
роизам. 

Музика се учи у друштву, на живим примерима. 
Наш крај је дао више великих музичара него и један други; руково-

дилац народног оркестра Радио Београда, Раде Јашаревић, а то је човек из
наше Циганске мале; њега помаже Ђурица Ћирковић такође човек који је
поникао из наше средине; Раде Јашаревић је душа секстета Душана Раде-
тића. Да не помињемо Радојку и Тинета Живковиће који су мотиве нашег
краја пронели широм света. Крушевац је од увек одскакао по богатству мо-
тива народне музике и јаким индивидуалностима, које су формирале укус
публике у овој врсти музике.

Ако се убудуће прекине са досадашњим ставом и третирањем му-
зике у нашем граду, као добровољним  радом у пригодним моментима, и
овом послу посвети озбиљна пажња, уз давање потребних услова, може се
очекивати плодна активност и свакако велики успех код омладине, која ову
музику воли, или боље рећи, која би ову музику могла да заволи још више. 

У садашњем тренутку постоји при Индустрији ,,14. октобар’’ на-
родни оркестар, формиран августа месеца прошле године, када је било речи
о одласку у Италију. Но тај оркестар нема потребне просторије за рад (пробе
се одржавају у радионици). Његова будућност је условљена разумевањем
синдикалних руководилаца, а ови се сваке године мењају, затим управом
друштва и многим другим, што све утиче на несређеност прилика за нор-
малан рад и развој овог музичког тела. Но, ако је према обећањима, треба
очекивати и овде повољније услове за бољи рад.

Милоје Протић
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ФУНКЦИЈА УМЕТНИЧКОГ ФОЛКЛОРА ДАНАС

Фолклороманија, термин много употребљаван, подсећа на нездраву
ситуацију, на све грешке и искривљавања у овој уметности. Користећи ве-
лико интересовање широких маса ( чињеницу која и објашњава изузетно
богатство нашег фолклора), непотребно велики број регуларних и ,,ди-
вљих’’ састава, презентира публици такве творевине од којих се можемо
само постидети. Позната је ствар да наша широка публика данас подлеже
утицају лоших твораца и интерпретатора. Они, пак, нису у могућности да
учине много за изграђивање њеног укуса. Из дана у дан поплава кича је све
већа – зарадити паре уз јефтино иживљавање – основни је циљ. А уметност,
иако вредност – није атрибут са којим треба само зарађивати паре, по сваку
цену и на уштрб квалитета.

Данас, мада има велики број љубитеља, фолклор је извикан. Ако си-
туација у њему остане као што јесте, постоји опасност да изгуби сваки сми-
сао. Баш у том светлу, у смислу настојања да се публици – замажу очи, да
се по сваку цену постигне ефекат (без постојања вредности) и, на другој
страни, обавеза да се боримо против, треба посматрати улогу, место и оправ-
даност бављења крушевачке омладине овом уметношћу. 

Уверени смо да је постојање само једног фолклорног ансамбла у
нашем граду потребно. Ако би он био организован како треба, ако би се учи-
нило све што је потребно да добије облике и димензије, које су замишљене,
могла би то да буде квалитетна музичка група. 

На овом месту је потребно рећи шта се све учинило, у чему се ус-
пело, где су ствари стале, које проблеме треба решити. 

Крајем 1965. године у Крушевцу је било неколико фолклорних
група. Активност њихова, квалитет и облици рада, све је то било испод при-
стојног нивоа. Фолклорна секција при КУД  ,,14.октобар’’, као најмасовнија
и најактивнија, једва да је бројала укупно 15 чланова, а знала је да приреди
представу и један пут за годину дана. Некад ни толико. Те представе су се
састојале од наступа оркестра који је имао 4-5 чланова, од којих само један
није био  тотални музички лаик. Играчки  ансамбл скоро није ни постојао,
он је нередовно вежбао и никад наступао. 

У решавању свега тога тешкоћа је било на претек. Пре свега, ми смо
се брзо уверили да масовност друштва не можемо остварити укључујући у
рад само омладину из фабрике. Зато смо отворили врата свима који су
осећали потребу да са нама сарађују. Тиме је ово друштво неминовно по-
стало градско и мислим да је то један од његових позитивних квалитета.
Наравно ово није било лако спровести. 

Неки чланови, који су провели године тапкајући у месту, који су
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својим деловањем одбијали оне који су желели да се укључе у рад, покази-
вали су отпор свему што је ново. Јер они су у новом начину рада, у тежњи
за новим квалитетом, морали да уступе место новим способним људима.
Ово се нарочито односило на оркестар.

Заправо, један од кључних проблема које је требало решити, било
је оформљење потпуно новог оркестра од људи који су свакако морали
имати одређено музичко образовање. То је наметнуло потребу ангажовања
људи ван фабрике, што није било ни мало лако. Знајући да без озбиљног и
квалитетног оркестра не може постојати добра фолклорна група, желели
смо искористити огромне способности виолинисте Милета Протића. Под
његовим руководством  оркестар почиње да добија нове квалитете – своју
физиономију, боју.

Но, овај део нашег ансамбла није још дао све што се од њега очекује.
У фолклору оркестар није приоритетан, он је скупина која постоји да би се
подредила циљевима играча, да им помогне да они својим покретима што
боље изразе смисао постављене игре.

У наредном периоду, оркестар мора, на заједничким пробама  са иг-
рачким ансамблом, да научи све игре, да их познаје колико и играчи и да се
својим музицирањем наметне као део целине, никако као посебна група. 

Неколико озбиљних концерата, нарочито у периоду припрема за го-
стовање у Пистоји, турнеја по Словенији, донекле су створили нову слику
о новом друштву. Омладина почиње да се окупља, додуше споро и не-
одлучно, па ипак са више поверења. 

Ми данас имамо око 25 играча и играчица  (извођача) што је при-
личан број ако се зна да ниједан крушевачки ансамбл, па ни  ,,Абрашевић’’
у најбољим данима није имао више од 15-18 чланова.  Али,  ми не можемо
да се поредимо са  ранијим ансамблом, јер живимо у новом тренутку, у
тренутку када треба извршити утицај на оформљење доброг укуса пуб-
лике, када јој треба пружити нове форме сценског оплемењивања народне
игре, када народну игру треба баш за сцену припремити, дати јој нове ква-
литете, оне које савремени гледаоци могу прихватити. Задатак нам је да
са месним играчким ансамблом направимо такве кореографије, које се мо-
рају разликовати од оних које су игране  1948. и 1955. године у спортским
патикама и фабричким ципелама. Поштујући изворност и аутентичност
народног казивања путем игре, ми морамо додати још нешто што захтевају
закони сцене. То су, пре свега, облици – њихова форма и динамика.
Спајајући све то у једну уметничку целину, може да се постигне циљ; за-
довољење жеље играча за игром и публике за визуелним и духовним до-
живљајем. Наш програм мора у себи садржати елеменат ревијског, само
тако можемо гледаоца ,,држати’’ за све време док је у гледалишту, никако
не дозволити да му се позорница учини непокретна и досадна. Да би смо
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у томе успели, морамо имати квалитетан и велики играчки ансамбл, до
савршенства уигран и озбиљан. 

Дакле, као прво, намеће се потреба што бржег омасовљења ан-
самбла. Уосталом, он и постоји да би што већем броју младих пружио ко-
рисну рекреацију и вредну забаву. Да би смо то остварили ми морамо, уз
помоћ свих заинтересованих, обезбедити услове за нормалан  рад. Пре свега,
долази питање просторија за вежбање. Сваког дана се селимо и никад не
знамо где ће се одржати следећа проба и није мали број оних које су про-
пале, што веома неповољно утиче на рад аматера. 

Костими и остали реквизити, то је следеће питање које треба хитно
решити. Ни у ком случају не смемо дозволити да се на сцени појавимо
обучени у било шта, јер онда сав труд пропада. 

Да бисмо на неки начин развили жељу играча за појављивањем пред
публиком, да бисмо оправали своје постојање, дали смо неколико концерата
са костимима из београдског сервиса. Те услуге смо платили 300.000. старих
динара. Да смо на време добили оволико пара, могли смо комплетно опре-
мити три игре. Но, о томе се није водило рачуна. 

На крају, желимо да још једном нагласимо потребу да све заинтере-
соване институције морају помоћи да се од једног ансамбла, који живи
нешто више од годину дана, створи уметничка група каква је потребна
нашем граду.

Драган Николић

(Из књиге: Музички живот у комуни, издање 1967, КПЗ Крушевац,
група аутора, ауторски текстови)
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РЕБЕКИНО  СОКАЧЕ

Чудесни кутак, обасјан тек по којим зраком сунца, скривен и ушуш-
кан између кућа, у близини малих продавница, улица, Дома ЈНА и Старе
пијаце,недалеко од порте Цркве Лазарице, води у прошла времена. Ребекино
сокаче, попут успаване лепотице која се пренула из сна, прича своју причу
о бурној прошлости, о давним временима која су уграђивала трагове, како
у камен калдрме, тако и у дух његових становника. Памти сокак тешка вре-
мена поробљавања, али и храброст, вољу и солидарност житеља. И по-
жртвовану Јеврејку, по којој је и добио име. Векује и чува сећања. 

У његовом окриљу, у пространој кући са лепим двориштем и сви-
ларом, становали су поред још неколико породица и Ребека и Мориц Тајта-
цак. Београђанка необичне лепоте, која се удала за житарског трговца и
свилара, постала је Чарапанка. Живели су срећно и изродили четворо деце.
А онда су наступиле тешке године. Мориц је отишао у рат, да као српски
добровољац и прави патриота брани земљу од непријатеља. Прошао је Со-
лунски фронт, повлачење преко Албаније, одлазак на Крф. Већ изгладнели
и исцрпљени Мориц почео је да побољева. Зато су га пребацили у Цирих,
код сестре Калине да се опорави, али лека му није било, те је недуго затим
издахнуо.

Био је то тежак ударац за Ребеку, која је остала сама са децом, пого-
тово што се у то време жене нису бавиле трговачким пословима, а још мање
производњом свиле. Да би обезбедила егзистенцију својој деци и себи, била
је принуђена да прода свиларске машине и своју кућу преуреди. Направила
је пансион, у којем су била смештена деца из околних села, која су учила
занат и школовала се у Крушевцу. Свесрдно се старала о њима, као и о својој
деци све до капитулације Краљевине Југославије. 

Када је отпочео Други светски рат, кренуо је и прогон Јевреја. У тада
окупираној Србији, Немци су увели војну управу. Ребека, као Мајка Храб-
рост, тражила је спас за своју децу. Била је неспокојна, јер су јој син Давид
и кћерка Султана били у Смедереву, а друга кћер Наталија, сама у Младе-
новцу. Најмлађа Софија, била је крај ње и то јој је давало снагу да се бори
и истраје. Потражила је помоћ од старог пријатеља Крсте Новаковића, та-
дашњег председника општине, који јој је обезбедио нове легитимације. По-
стала је Ружа Анђелковић. Као да је име осликавало њену трновиту животну
стазу, а анђели је упркос томе чували. Успела је да врати своју децу у Кру-
шевац и њима обезбеди нове легитимације. Једино је Софија задржала своје
име. Били су поново сви на окупу.

Но, догађаји су се брзо смењивали. Немци су одводили младе људе
на рад у Немачку. Почели су да се распитују и за Давида. Неспокој је поново
завладао. Нико није знао да ли камионом одвозе људе на рад или у логоре.
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Једног злослутног јутра, Давид је кроз замагљен прозор угледао камион пун
Јевреја, са војничком пратњом, како се зауставља испред њихове куће. Обез-
глављено је истрчао на споредни улаз и размишљао где да се сакрије.  

`Тада му је комшиница Коса Петровић, која је са мужем држала ка-
фану и велики вински подрум, махнула, јер је са терасе видела немио призор
и позвала га да се сакрије у њховој кући. Тако је Давид, бар за тренутак про-
нашао сигуран заклон. Но, морало се даље. То је био знак да се цела поро-
дица мора негде склонити. Било је тешко изаћи из града, јер су контроле
биле на све стране. Ребека је ипак успела да једно по једно дете пошаље у
Доњи Крчин, а онда је и сама после извесног времена, натоварила кола ства-
рима и последња из породице напустила град.

Бројне породице су им помагале, упркос упозорењима старешине
села, који је помало негодовао, бојећи се немачке одмазде. Мештани Доњег
Крчина делили су њихову судбину и заједно са њима бежали приликом по-
времених рација Немаца. Године су пролазиле. Крај рата дочекали су у кући
Васе и Ковиљке Љубисављевића, захвални домаћинима, не заборављајући
ни Вељковиће, ни све друге добре људе који су им спасили животе.

Вратили су се у своје кривудаво сокаче.

Гордана Симић

Путеви КУЛТУРЕ

38

Ба
ш

ти
на




