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СЛичиЦе из СТРаГаРа...

ЖељкОВО СОкАче

Могао бих да се окушам и у новинарству.
Шта би ми фалило,данас свако ради 
свашта па због чега ја не бих написао 
једну кратку колумну.Ја врло често 
запишем неки детаљ из својих дечачких 
дана и баш ових дана налетим на део када 
сам са друштвом ишао у нашу фабрику 
Азбест-Стргари да крадем самолепљиве 
сличице.Прерада папира је радила пуном 
паром.
Стотине радника Страгара и околине 
су зарађивале у тој фабрици своје парче 
хлеба. А ми школарци чим стигне 
камион а ми са оне стране од фудалског 
игралишта па преко борове шуме и 
кроз жицу да крадемо сличице. Мене 
чувари никада нису ухватили на делу, 
али било је и оних који су похватани. По 
пуштању на слободу причали нам како 
су их затварали у некакав затвор. Ма јес 
само што није тако, још ће да испадне 
да су и мучени као мали Радоица. Сада 
после толико година често прођем 
поред наше фабрике и питам се шта се 
то десило. Свако има неку своју причу. 
Мени лично тема фабрике Азбест увек 
је била чудна. Нема ту шта много да се 
прича и филозофира.Ја бих то упоредио 
са делом Пркосне песме Добрице Ерића 
Руље бивших људи убица и гоља чопори 
робота и других монструма палацају на 
твоје воћњаке и поља и на моју белу кућу 
поред друма око које као најлепше одиве 
цветају липе, јабуке и шљиве. Те руље и 
ти монструми сјатише се на ону нашу 
јадну фабрику као на некакву лешину па 
је черупаше данима, месецима,годинама. 
Исисаше из ње и последњу кап зноја коју 
су годинама остављали наши дедови и 
очеви у нади да ће и нама нешто у аманет 
оставити.Ето оставише нам само сећања 
на једно давно Срећно време. Ко би нама 
у то време купио самолепљиве сличице, 

стрипове и разно разне дечије радости.. 
Некада рано ујутру чујем улицом кораке 
гумених чизама и цурула.То мора да су 
радници који иду на посао или се враћају 
са посла, устанем и погледам кроз прозор. 
Ништа се не види, само магла долином 
Сребрнице. А та маглуштина се ево до 
дана данашњег никако не разилази.

(Из збирке “Сећања”)
А по причи много старијих први 
телевизор је далеке 1967 стигао у село.
Причали ми да се у породицу Недељкови 
1969 окупило цело село али и комшије из 
Старог села Маслошева да гледају пренос 
спуста на Месец. Било је кажу више од 
педесет људи у дворишту Недељковића 
на клупама а телевизор ПАЦИФИК ЕИ-
НИШ изнет на прозор...

Прошло је много година од тада док га ми 
нисмо купили.
У то време је било незамисливо да се 
после смрти неког члана породице пуста 
телевизор.Обични је то трајало годину 
дана после смрти неког од укућана.
Године 1980 нашу кућу је задесила велика 
трагедија.
У саобраћајној несрећи ја сам остао без 
стрица Петра,најмлађег сина моје бабе 
Борке и деде Милисава.
Имао је једва 26.година.
Ја се те трагедије готово и не сећам, једва 

нечега као кроз маглу.
Телевизор се у нашој кући није укључивао 
годинама.
Свако вече сам око седам сати са сестрама 
ишао код Недељковића да гледам цртани.
Знам да сам седео увек на прагу улазних 
врата у спаваћу собу. Био сам миран 
све док траје цртани а потом би настао 
хаос. Старији су се окупљали да гледају 
дневник али док сам ја у соби било је јако 
тешко било шта чути.
Па смири се мало..стално ми је викао 
покојни деда Добривоје. Како смо ми 
били мирни док си ти гледао цртани. 
Ма какви, никада нису успели да ме 
смире,увек је неко морао да ме врати 
кући. Имали су они керамичке плочице у 
соби а на пар плочица су били исцртани 
некакви детаљи, ловаца, зеца,патки, 
фазана. Е морао сам ја кад год сам отишао 
да скачем преко кревета и столица и да 
покушавам тог зеца и све те животињице 
да истерам из плочице.Сећам се да 
су ме једном уплаканог и замотаног у 
амбасадор ћебе вратили кући.
Могуће је чак да сам и батине добијао 
због тих плочица.
А наш телевизор је чекао када ће бити 
укључен.
Док је био искључен из струје ја сам га 
стално чачкао.
Црвено дугме и оне точкиће ( бираче 
канала) сам ја вероватно и покварио и 
пре него што смо га укључили.
Ја се не сећам када смо га укључили али 
знам да и када смо то урадили није дуго 
радио.
И то кратко време што је радио знам да 
нас је намучио,ма стално су му испадали 
они дугмићи и чим испадну одмах почне 
да шушти.Сећам се да ме прст палац 
болео од силног стезања тог бирача 
канала.Стављали смо и дрвце шибице али 
ни то није дуго функционисало. Долазио 
после неки мајстор,знам да је било уочи 
дочека неке Нове Године али није успео 
да га поправи. Тако је прошла деценија 
без гледања телевизијског програма.
Тек почетком деведесетих а после 
годишњице смрти моје бабе (нане) у 
нашу кућу је стигао нови телевизор.
Самсунг у боји са даљинским...
Дал од страха или Бога драгог питај 
чега ја нисам био у кући када га је отац 
укључио.Стајао сам напољу и гледао га 
кроз прозор......

текСт И ФОтО: ЖељкО СтеВАНОВИћ
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МОРАМО НАУчИтИ ИСтОРИјУ ДА НАМ Се ГРешке Не БИ ПОНАВљАле

Пре две године имао сам част да у 
својој радијској емисији угостим 
Њ.К.В. принца Владимира и писца 
Милана Богојевића. Повод је била 
промоција књиге „Атентат 1934.“ која 
се на специфичан начин бави убиством 
краља Александра Карађорђевића у 
Марсељу. На Сајму књига у Београду на 
штанду издавачке куће „Чувари“ срео 
сам се поново са аутором књиге г.ином 
Миланом Богојевићем где је промовисао 
треће издање своје књиге. Реч по реч и од 
спонтаног разговора дођосмо до једног 
озбиљног интервјуа.

Пеђа Филиповић: Господине Богојевићу 
пре две године сте премијерно 
промовисали своју књигу код нас у 
Тополи, данас овде на Сајму промовишете 
треће издања књиге. Чини ми се да је 
књига нашла пут то читалаца?
Милан Богојевић: Мислим да јесте. На 
страну број продатих књига...Искрено, 
колико је књига продато и не знам јер сам 
се у старту одрекао ауторских хонорара, 

па и не пратим бројке... 
Оно што је по мени меродавно јесте број 
људи који долазе на промоције и број 
људи који ми се јавља што позивима, 
штоп порукама... То мени говори да су 
људи заинтересовани за ову тему и да 
читају књигу.
Што се тиче споменуте промоције у 
Тополи, мислим да ћу је заувек памтити. 
Било је то једно дивно вече пуно емоција. 
Идеја принца Владимира је била да 
премијерна промоција буде тачно на 
осамдесетогодишњицу од убиства краља 
Александра, тј. 9. октобра 2014. Више 
од 200 људи било је присутно те вечери 
у културном центру Тополе што је 
невероватна посећеност када се говори о 
промоцијама књига у Србији.
 
Пеђа Филиповић: Да ли данас знате који 
су то читаоци који купују Вашу књигу, они 
који се интересују за историју или више 
они који се интересују за безбедност?
Милан Богојевић: То је тешко питање, 
можда најтеже које ми је неки новинар до 

сада поставио. Нисам никада анализирао 
своје читаоце. Једно је ипак очигледно, 
а то је чињеница да је начин на који сам 
приступио овој теми специфичан и да 
интригира ширу читалачку публику, моја 
књига је прва која се бави атентатом на 
краља Александра кроз безбедносну 
призму.
 
Пеђа Филиповић: Променили сте 
издавача а чини ми се и да је књига доста 
измењена?
Милан Богојевић: Након првог издања 
ја нисам застао и рекао „То је то“ 
идемо даље, дај нову тему битно је да 
се објављују књиге... А то су ми одмах 
нудили и наметали нове теме као нешто 
што би могло бити комерцијално. Знао 
сам да овај случај има још својих тајних 
рукаваца и неоткривених чињеница, те 
сам наставио да истражујем и даље. То је 
резултирало низом нових информација 
које сам на срећу успео да објавим у 
новим издањима књиге.  
 
Пеђа Филиповић: Интересантно је да 
се Ваш нови издавач „Чувари“ бави 
издавањем углавном верских књига. 
Откуд Ваша књига у њиховом издању?
Милан Богојевић: Издавачка кућа 
„Чувари“ се бави објављивањем 
духовних садржаја који истичу ширину 
православног погледа на свет али 
и подсећањем на светле историјске 
примере. Директор издавачке куће Дејан 
Павловић је препознао да овом књигом 
исправљамо једну историјску неправду 
коју тек када расветлимо и исправимо 
можемо да сачувамо од заборава. 

Пеђа Филиповић: Ових дана на 
телевизији „Студио Б“ емитује се и Ваш 
документарни филм са истим насловом 
као и књига „Атентат 1934.“. Невероватно 
звучи чињеница да је то први српски 
(југословенски) филм који се бави 
убиством краља Александра. Ипак 
прошло је више од осамдесет година!?
Милан Богојевић: Недуго након 
промоције у Тополи, режисер Слободан 
Чулић и ја кренули смо у реализацију 

инТеРвјУ Са ПиСЦеМ 
МиЛанОМ бОГОјевиЋеМ:
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тада помало амбициозног пројекта да 
снимимо први српски документарни 
филм о убиству краља Александра. 
Верујте, био је то дуг и нимало лак посао. 
Две године касније филм је био завршен 
и то у форми телевизијског серијала од 
шест епизода од по 30 минута. Трудили 
смо се да не заостајемо у погледу 
квалитета за страним продукцијама 
које снимају документарне историјске 
филмове. Имали смо двадесетак изузетно 
ексклузивних саговорника, снимали 
на аутентичним локацијама, укључили 
анализе и правили реконструкције 
догађаја... Серијал се још увек емитује 
викендом на „Студију Б“ а након 
телевизијског емитовања издаћемо и 
ДВД.

Пеђа Филиповић: Да ли стижете од велике 
преданости овој теми да размишљате о 
следећој књизи, филму...?
Милан Богојевић: Увелико радим на новој 
књизи која ће бити скуп интересантних 
прича о заборављеним херојима, 
догађајима и спомен обележјима из 
Првог светског рата. Имам доста идеја 
и ако се све реализују мислим да ћемо 
успети да на један другачији и модернији 
начин приђемо читаоцима и остваримо 
мисију ове друге књиге а то је да се врате 
хероји на место које им припада. Када 
то урадимо не само да ћемо исправити 
једну огромну историјску неправду већ 
ћемо имати шансу за бољу будућност 
без грешака из историје. Знате, некада 
се говорило да озбиљни народи уче 
на најпрестижнијим универзитетима 
– Харварду, Оксфорду и Кембриџу, а 
трагични Срби на својим грешкама. 

Пеђа Филиповић: Многи сматрају да 
историју треба оставити историчарима а 
да народ треба да гледа у будућност. Шта 

Ви мислите о томе?
Милан Богојевић: Мислим да сам вам на 
ово питање већ одговорио у претходном 
одговору. Зато ћу на ово Ваше питање 
одговорити једним цитатом нашег 
нобеловца Иве Андрића: „Само неуки, 
неразумни људи могу да сматрају и да је 
прошлост мртва и непролазним зидом 
заувек одвојена од садашњице. Истина 
је, напротив, да је све оно што је човек 
мислио и осећао и радио нераскидиво 
уткао у оно што ми данас мислимо, 
осећамо и радимо. Уносити светлост 
научне истине у догађаје прошлости, 
значи служити садашњости.“

Пеђа Филиповић: Много Вам хвала на 
издвојеном времену и надам се да се 
ускоро видимо у Тополи
Милан Богојевић: Свакако. Хвала Вама 
Пеђа и велики поздрав свим читаоцима 
„Новиница“. 
 

 
Милан Богојевић

Милан Богојевић је рођен у Земуну 
8. августа 1981. године. Одрастао је у 
Попинцима. Након завршене средње 
војне школе у Београду, као један од 
најбољих у рангу, почeo je да ради у 
репрезентативној јединици Војске Србије 
- Гарди, а затим у “Кобрама”, специјалној 
јединици Војске Србије, која се бави 
заштитом важних личности. Крајем 2008. 
године, на позив престолонаследника 
Александра II Карађорђевића, напустиo 
je војску и ангажoвao се на обезбеђењу 
краљевске породице Карађорђевић 
у Београду. 2010. године Милан je 
стeкao академско звање економисте и 
наставиo да ради на свом усавршавању 
у области корпоративне безбедности. 

Од 2010. године Милан је менаџер 
корпоративне безбедности у једној 
од највећих трговинских компанија у 
Југоисточној Европи. Од 2010. године 
Милан постаје ађутант Њ.К.В. Принца 
Владимира Карађорђевића старешине 
дома Краљевића Андреја Карађорђевића. 
Милан Богојевић данас ради у области 
дипломатске безбедности. Oжењен je. 
Отац сина Андреја и ћерке Уне. Писати је 
започео онога дана када је љубав према 
читању прерасла у жељу да и сам на неком 
парчету папира остави трага о својим 
размишљањима.Без обзира на прилично 
обиман и по мишљењу критичара вредан 
књижевни  опус који углавном обухвата 
кратке приче и наративну поезију, 
читалачкој публици се представио 
релативно касно и то причом : “ О жено! 
Велика је вјера твоја!”. Прича је, по 
мишљењу жирија, једно од најбољих и 
најзрелијих радова пристиглих конкурс 

за награду “Српско перо”, 2011. године. 
Милан Богојевић је скренуо пажњу 
шире јавности на себе 2014. године када 
је објавио најопширнију документарну 
књигу која се бави атентатом на краља 
Александра Првог Карађорђевића под 
називом „Атентат 1934“. Годину дана 
касније објавио је друго допуњено издање 
књиге “Атентат 1934” у издању издавачке 
куће “Чувари” из Београда. Теме његовог 
писања су углавном везане за ратове од 
1912 до 1918. и тренутно ради на књизи 
која ће бити посвећена управо херојима 
тих ратова. Милан Богојевић своје 
текстове данас објављује у неколико 
српских листова: Недељник, Глас Србије 
и Краљевске новине. Тренутно се на 
телевизији Студио Б у форми серијала 
емитује његов докуметарни филм о 
убиству краља Александра у Марсеју.
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Јесењи 12. Радио дани у организацији 
Удружења радио-станица РАБ Србија 
одржани су од 28. до 30. октобра, у 
Хотелу Соларис Ресорт, у Врњачкој 
бањи. Учесници и овог највећег 
медијског празника у Србији били су 
и представници  радија И ФМ 92,7 из 
Тополе.

До сада најбројни Радио дани РАБ 
Србија са око 300 колега и гостију из 
земље и иностранства: Милош Рајковић 
(Регулаторно тело за електронске 
медије),Емир Повлакић (Регулаторна 
агенција за комуникације БиХ), Горан 
Вуковић (Регулаторно тело ЦГ), Аднан 
Осмаганић, власник Радија „Стари 
град” (РСГ) и „Антена радија” из 
Сарајева, Ђорђе Савев с Радио „Ситија” 
из Македоније, Орхан Хоџић (Радио 
Елмаг, Подгорица ЦГ ), проф. Мирољуб 
Радојковић(Факултет политичких нау-
ка Беогард), проф. Владета Радовић 
(Филозовски факултет у Нишу), проф. 
Предраг Вујовић (Пословна школа за 
ПР Београд), Бола Жолт,(консултант из 
Мађарске), Мирко Прља (Привредна 
комора Србије), Небојша Јаковљевић 
(директор Музичког центра Крагујевац и 
члан бенда Освајачи), Звонко Пантовић 
Чипи (певач групе Освајачи), Емил 
Холцер (стручњак за писање пројеката),  
Мери Билић (новинарка Политике), 
Марко Лазовић (Проинсигхт), Мурањи 
Јанош и Ерки Балаж (Висока фреквенција 
Мађарске) и Данко Кардовић (Директ 

Медиа).
Председница РАБ Србија Маја Раковиц 
није крила задовољство што су Радио 
дани све посећенији, па су тако по први 
пут на њима били и представници Црне 
Горе.
- За шест година постојања Удружења 
радио-станица РАБ Србија заједно смо 
урадили много. Иза нас је успешна 
година. Постали смо репрезентативна 
организација и једино удружење радио-
станица у Србији. Као скупштински 
предлагачи, Скупштина Србије је за 
члана РЕМ-а изабрала Горана Пековића, 
нашег кандидата. Он је већ био у РЕМ-у 
и тада се као члан тог независног тела 
показао као неко ко је спреман да саслуша 
наше проблеме. Други успех је мој лични, 
а тиче се и вас, односно мог ангажовања 
и у РАБ-у, поред рада у Накси радију 
и у Накси националу. Добитница сам 
признања Удружења пословних жена 
Србије ,,Цвет успеха за жену змаја“ и 
то је највеће признаје које једна жена 
предузетник у Србији може да добије и 
њега посвећујем свима вама јер заједно 
нижемо успехе– рекла је Маја Раковиц.
Почасни члан Савета РАБ Србија Петар 
Пунчев отворио је Радио дане уз поруку 
да се чланице РАБ-а и надаље држе 
заједно.
- Саветујем вам да уживате, јер нема 
пуно занимања због којих се на посао иде 
с осмехом и позитним ставом. Будите 
пуни снаге али и не заборавите да је и 
радио, као и живот, циклус са успонима 

јеСењи 12. РадиО
дани Раб СРбија

текСт: МАРИНА ДИМИтРИћ

и падовима. Сачувајте пријатељства која 
вас држе заједно и овај ентузијазам који 
видим код свих вас на Радио данима и 
не заборавите да ме поново позовете – 
рекао је Пунчев. 
Најсвечанији део 12. Радио дана био је 29. 
октобра, када је потписан Коалициони 
споразум о сарадњи Удружења радио-
станица РАБ Србија и Удружења 
локалних телевизијских станица Нова 
мрежа Србије. Коалициони споразум о 
заједничком деловању ова два удружења 
потписали су председница РАБ Србија 
Маја Раковиц и председник Нове мреже 
Србије Мирослав Пауновић.
Овим документом су се оба удружења 
сагласила да ће заједно наступати на 
медијској сцени у земљи и иностратнтву, 
да ће договарати и координирати 
заједничке кораке и акције, размењивати 
искуства, заједно наступати пред 
државним органима и независним 
медијским организацијама, а све у циљу 
унапређења медијске сцене у земљи, 
афирмисати основне вредности слободе 
медија и слободе јавног информисања, 
а за побољшање услова пословања 
на медијском тржишту и радити на 
побољшању укупне медијске слике у 
земљи.
Маја Раковиц је том приликом истакла да 
је права срећа данас наћи људе с којима 
делите исту мисију и визију, а у свету у 
којем многи на све гледају кроз бројке.
- Захваљујем Мирославу Пауновићу, 
преседнику Нове мреже Србије из 
Обреновца на сарадњи, као и Милошу 
Рајковићу из РЕМ-а који нас је спојио. 
Доста тога ћемо тек да урадимо, а у 
интересу свих медијских чинилаца у 
Србији и ово је права симбиоза радија и 
телевизије – рекла је она.
Председник Нове мреже Србије 
Мирослав Пауновић рекао је да се нада 
да ће ова два удружења створити бољу 
медијску сцену и да ће радио-станице 
подићи на виши ниво. 
- Према свим државним институцијама 
ћемо убудуће наступати заједно како би 
спасили шта се спасити може. Ми ћемо 
изаћи ускоро с једним предлогом који 
ће бити део наше будуће стратегије за 
очување радио и телевизијских станица 
– рекао је Пауновић, који је и директор 
МАГ Телевизије.
Члан РЕМ-а Милош Рајковић каже да се 
нада да ће захваљујући овим споразумом 
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о сарадњи убудуће и све чланице оба 
удружења да се развијају.
- Ви сте сада велика и моћна организација 
која ће бити препозната на медијском 
небу у Србији – поручио је Рајковић.
На јесењим 12. Радио данима одржана 
су три округла стола: ,,Конкурси за 
суфинансирање – искуства”, ,,Радио 
индустрија – прошлост, садашњост, 
будућност” и ,,Улога радија у стварању 
хитова”. Када је реч о предавањима, 
Данко Кардовић (Дирецт Медиа) је 
представио резултате истраживања 

о миленијумцима у Србији. Проф. др 
Предраг Вујовић (Пословна школа за 
ПР) је говорио о најновијим трендовима 
ПР радио станица, а о дигиталном 
медију је говорио проф. Факултета 
политичких наука Мирољуб Радојковић.
Бола Жолт је причао о најважнијој 
провери пре лансирања промоције, као 
и о музици за одређену циљну групу, 
Невена Суботић (Промолајн плус) о 
кризном ПР радио станице, а проф. 
Владета Радовић (Филозовски факултет 
у Нишу) о истраживању о медијском 
образовању.Срђан Мерковић (Рекламна 
агенција Поента) је дао савете како 
направити ефикасну радио рекламу, а 
Миња Миленковић (Наxи Национал) 
је говорила о истраживању локалног 
тржишта. О емисионој техници су 
говорили Мурањи Јанош и Ерки Балаж 
(Висока фреквенција Мађарске) и Ботка 
Жолт, Керпел Петер и Паланки Лајош 
(Наутилус КФТ Мађарска).
РАБ Србија је добила још једно тело 
– Дисциплинску комисију, на чијем 
је челу Радојица Мали (Радио Бела 

Црква), а чланови су Милан Урошевић 
(Радио Стари град, Крагујевац) и Илија 
Петронијевић (Радио Сан, Ужице).
Уместо Александре Ранковић (Радио Луна 
Ужице) у Надзорни одбор РАБ Србије 
именована је Катарина Филиповић 
(Радио Рума и Телевизија Фрушка Гора).
Радио дане финансирају радио-станице 
чланице РАБ Србија, а ове 12. Радио дане 
улепшали су бендови Боеми из Зајечара и 
Освајачи из Крагујевца, све са нама – на 
црвеном тепиху.

ДРУштВО

Савремени систем образовања 
свакодневно захтева праћење и 
спровођење актуелних реформи од којих 
су многе имплементиране у систем, док 
се друге постепено уводе у образовни 
процес. Један од најновијих пројеката 
који се ове школске године већ примењује 
у педесет основних школа у Србији јесте 
пројекат „Сарадњом до знања“. 
Пројекат је покренуло Министарство 
просвете, науке и технолошког равоја 
у сарадњи са Заводом за унапређење 
квалитета наставе.  Циљ пројекта 
је развој кључнх компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ настави, а 
намењен је основним и средњим школама 
у Републици Србији. Спровођење на-
ставе у духу овог пројекта подразумева 
тематско планирање наставног градива, 
ефикасније коришћење времена, креа-
тивнији и свестранији приступ учењу, 
обезбеђујући оно најважније, а то је да 
се учење одвија у учионици. У центру тог 
учења је ученик који не репродукује, већ 
стиче функционално знање, учи да учи и 
искуствено потврђује научено. 
 Сарадничка настава се ових дана 
одвијала и у Основној школи „Светозар 

ПРОјекаТ „СаРадњОМ дО знања“
текСт: А. шОлеВИћ /  Д. ВУлИћеВИћ

(фото Д.Вулићевић) (на фотографији Александра Шолевић 
лево и Сенка Прешић наставнице)

Марковић“ у Лапову. Школа је прихватила 
понуђени програм и завршила први 
циклус сарадничких часова. Иза на-
ставника и ученика ове школе тренутно 
је преко тридесет веома занимљивих и 
успешних часова који су протекли не 
само у сарадњи између наставника и 
ученика, већ пре свега у сарадњи између 
ученика, што јесте основни циљ оваквог 
облика наставе. Процес се наставља и у 
наредном периоду. За почетак децембра 
се планира други циклус сарадничких 
часова, а школа је спремна да отвори 
своја врата свим школама у округу и са 
њима подели своја досадашња искуства.
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ПиШеМО и чиТаМО из Себе

Збирку прича „Данас сам била у нашој 
кући“ Татјане Јанковић  објавила 
је ове јесени  Народна библиотека 
„Вук Караџић“ из Крагујевца. За 
приче из наведене збирке елоквентна 
Крагујевчанка, писац и библотекар, 
добила је награду часописа „Прича“ 2015. 
године. Осим књиге „Данас сам била у 
нашој кући“, Татјана Јанковић је аутор 
кратке прозе „Прича Бабиног сина“ 
(„Филип Вишњић“, 2008) по којој  је на  
Радио Београду снимљена и емитована 
драма. 
Приче су изазвале позитивне коментаре 
читалаца и критичара, а програми 
представљања су прави празници за 
поштоваоце писане речи.     
       
Може ли писац избећи замку 

аутобиографског у приповедању?

- Не може, онако како ни читалац не може 
да избегне учитавање  самог себе у оно што 
чита. Посебно ако под аутобиографским 
чиниоцем подразумевамо, не само 
догађаје из сопственог живота, већ и 
лични доживљај. Писање у много чему 
личи на сањање - у сну се увек налазите у 
просторима који су већ виђени изван сна. 
Сан говори језиком слика које су сневачу 
познате из свесног живота. Тако и писац 
може да започне причу о неком другом, 
али неизбежно, у процесу писања, стиже 
до самог себе, до личног, а то је оно што 
причи и даје аутентичност. Нико, ни 

писац ни читалац, не треба да бежи од 
аутобиографског, јер пишемо из себе и 
читамо из себе. Уколико то чинимо изван 
себе, из неког другог, изаћи ћемо из књиге 
са осећањем празнине. Изостаће осећај 
оплемењености, због којег и пишемо и 
читамо.

О збирци се и критика и читаоци 

изражавају похвално. Опречна су 

запажања да ли сте као приповедач 

према својим ликовима нежна или си(у)

рова. Ко је у праву?

- Сматрати да је онај ко пише суров, 
нежан или ма шта друго према својим 
ликовима значи мислити о ликовима као 
о марионетама, о објектима, а о самом 
писању као о конструисању. Ликови 
су једноставно такви какви јесу. Мој 
однос према њима је, током писања, био 
пре свега искрен и отворен, као према 
равнима себи. На једној промоцији су ме 
питали у вези са једним ликом да ли он 
стварно постоји. Да ли имате осећај да он 
постоји? У одговору на то питање лежи и 
одговор на претходно.

Сматрате ли неоснованим одвајање 

савремених прича на мушке и женске?

- Кад је аутор женског пола, готово никад 
не изостане питање везано за синтагме 
“женско писмо”, “женско перо” и сл. 
Свако етикетирање, категорисање на 
основу рода, пола, узраста, географске 
дужине и ширине носи у себи сужавање 
видика. Може бити интересантно када 
је у питању антологијски избор, као што 
би, рецимо, била занимљива антологија 
прича о мачкама или антологија 
доминиканске поезије, али читаву 
савремену књижевност делити на мушку 
и женску потпуно је бесмислено. Шта, 
уосталом, ако писац у неко доба промени 
пол? Да ли је он, пре те промене, писао 
“мушки” или “женски”?

За месец дана књига је промовисана у 

четири библиотеке. Као библиотекар, 

какве утиске носите? 
- Промоције су биле онде где су ме 
позвали и, наравно, у библиотеци у којој 
радим, а која је и издавач моје књиге. 
Као библиотекар, у свакој библиотеци 
се осећам као код куће. Драго ми је 
што, идући за својом књигом (на неки 
начин и испред ње), имам прилику да 

текСт: ДАНИјелА ВУлИћеВИћ

на слици Татјана Јанковић
(фото Данијела В.)

ближе упознам колеге и простор у којем 
они раде. Наравно, ту увек дође и до 
драгоцене размене искуства, посебно 
са онима који су ангажовани на истим 
пословима као ја. Као неко ко организује 
и води књижевне програме и промоције 
могу да кажем да је далеко лакше бити 
у улози госта него у улози домаћина. 
Организатор позове публику путем 
е-mail листе, преко медија, направи 
плакате, понегде се још увек шаљу чак 
и класичне позивнице, и опет стрепи 
какав ће бити одзив, што је - показала 
је пракса - тек у мањој мери показатељ 
афирмисаности и популарности госта. 
Изостанак публике је општи проблем, 
који указује на много шта - од тога да 
треба нешто мењати у самој концепцији 
програма до тога да треба иницирати 
промене у самом друштву и односу 
државе према култури.

У којим градовима читаоци могу 

очекивати Ваше гостовање?

- До краја године очекују ме промоције 
у Пожаревцу, Рековцу и Београду. Мој 
издавач (Народна библиотека “Вук 
Караџић” Крагујевац) имаo je штанд на 
овогодишњем сајму књига у Београду у 
Хали 4. Ту су биле изложене књиге које 
је Град Крагујевац финансирао на основу 
конкурса за културу за 2016. годину, 
као и издања Библиотеке. Без обзира на 
приговоре који сваки пут уследе, сајам 
књига је право место за сусрет између 
оних који читају и оних који пишу, и  
прилика и за моје читаоце и мене.
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Његово Краљевско Височанство 
принц Михаило Карађорђевић, 
најмлађи син принца Томисла-
ва Карађорђевића и Љубица 
Љубисављевић венчали су се 24. 
октобра у цркви Светог Ђорђа на 
Опленцу. Венчању су присуствовале 
бројне угледне личности, међу 
којима: мајка принца Михаила 
– принцеза Линда, брат принц 
Ђорђе, ЊКВ престолонаследник 
Александар и принцеза Катарина са 
децом принцем Филипом и Алисон 
председница народне скупштине 
Маја Гојковић и многи други.
 

Црквени обред чинодејствовао 
је његово преосвештенство епи-
скоп Источноамерички господин 
Иринеј. Након венчање принц 
Александар и принцеза Катарина 
уприличили су пријем за званице 
на Белом двору.

кУлтУРА

МОзАИкУСПОн и Пад 
ПРвОГ ГРОбаРа

ПиШеМО и чиТаМО из Себе

Дуодрама ,,Успон и пад првог гробара,, 
у продукцији Удружење “Фестивал 
дуодраме,, из Тополе аутора Владимира 
Јокић, и у режији Зорана Павлићевића, 
је 27.10.2016 изведена у Градском 
позоришту у Јагодини. 
Наши глумци Зоран Павлићевић 
и Александар Јеленић су одиграли 
представу којом су мамили осмех од 
Јагодинске позоришне публике. На крају 
су за добро изведену представу награђени 
дуготрајним аплаузом.
У реализацији овог гостовања су 
помогли дивни домаћини представници 
позоришта у Јагодини , а пре свега 
господин Тома Трифуновић и госпођа 
Бранка Маринковић.
После представе је организован округли 
сто на којем су о представи разговарали 
актери дуодраме и домаћини као и 
уметници из Културног центра Јагодина 
и Градског позоришта Јагодина. У току 
разговора су сви сложни да је текст 
дуодраме одличан и да осликава један 
део наше културне традиције. Такодје 
су глумци добили похвале за добро 
одиграну представу и за сугестивно 
доношење текста на сцену.
Са представницима Градског позоришта 
је договорен наставак сарадње, односно 
гостовање једне њихове претставе у Тополи.

венчање
из
бајке...

Фото: ИФМ РАДИО (на слици Зоран Павлићевић)

Глумци и
техничка подршка 

Фото: Миша Марковић
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Томислав Карађорђевић (Београд, 19. 
јануар 1928 — Топола, 12. јул 2000) је био 
југословенски принц, други син краља 
Александра I Карађорђевића и краљице 
Марије, брат последњег југословенског 
краља Петра II Карађорђевића.
Рођен је 19. јануара, 1928. године 
у Београду, на Богојављење по 
јулијанском календару, у 1 сат, као 
други син краља тадашње Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца (касније 
Краљевине Југославије), Александра I 
Карађорђевића Ујединитеља(1888—1934) 
и краљице Марије (1900—1961), друге 
ћерке румунског краља Фердинанда 
Хоенцолерна (1865—1927) и румунске 
краљице Марије (1875—1938).
Крштен је 25. јануара у посебном салону 
Новог двора. Крштеног кума, британског 
краља Ђорђа VI заступао је британски 
министар на Двору, Кенард, освештаном 
водом из Вардара, јадранског мора и 
Дунава.
Основно образовање стекао је на двору 
у Београду. У периоду од 1937. до 1941, 
школовао се у Sandrayd School (Cob-
ham, Енглеска), затим у Oundle School од 
1941-1946, и у Clare College Универзитета 
у Кембриџу од 1946. до 1947, када је 
напустио студије због сукоба са једним 
марксистичким професором.
Током Другог светског рата, постојале 
су иницијативе од стране тадашњег 
СССР према југословенској Влади у 
избеглиштву да краљевић Томислав 
заузме југословенски престо уместо свог 
старијег брата, краља Петра II, што се, 
међутим, није десило.
При крају рата, почетком 1945. године, 

краљ Петар II, под притиском британског 
премијера Черчила, пренео је своја 
краљевска овлашћења на Намесништво 
под контролом каснијег југословенског 
комунистичког председника, Јосипа 
Броза Тита, под чијом је влашћу 
Уставотворна скупштина од 29. новембра 
1945. укинула монархију (док је 8. марта 
1947. године свим члановима краљевске 
породице одузето држављанство и 
конфискована имовина). У време 
када је Петар II Карађорђевић пренео 
своја краљевска овлашћења на ренегат 
који је контролисао Јосип Броз Тито, 
принц Томислав је био законити 
наследник Круне и према тадашњем 
Уставу Југославије, једина особа којој је 
краљевска власт могла бити пренета.
После Кембриџа, краљевић Томислав 
решио је да се посвети воћарству. Док је 
похађао пољопривредну школу, радио је 
као обичан надничар у једном воћњаку 
у покрајини Кент. Године 1950. купује 
имање у покрајини West Sussex. Највише 
се бавио узгојем јабука, на имању од 80 
хектара, које је у једном тренутку имало 
17.000 стабала.
Оженио се 7. јуна 1957. у Залему 
(Баден, Западна Немачка), принцезом 
Маргаритом од Бадена, са којом је добио 
сина Николу (1958) и ћерку Катарину 
(1959).
После развода 1982. године, оженио 
се исте године девојком из суседства, 
Линдом Мери Бони, с којом има два сина, 
Ђорђа (1984) и Михаила (1985).
Краљевић Томислав је био веома 
ангажован у животу српске емиграције, 
организујући бројне прославе и 

кРаљевиЋ ТОМиСЛав
ИзВОР: ВИкИПеДИА/ ДИјАНА ч.Ф                                                  

(фото портал Курир) принц Томислав

пикнике на свом имању и учествујући у 
бројним хуманитарним организацијама 
и иницијативама. Био је, између 
осталог, председник Југословенског 
комитета за указивање помоћи старим 
ратницима, заштитник цркве Лазарице 
у Бирмингхаму, и председник одбора 
за обнову манастира Хиландар. Такође 
је био високи званичник британског 
огранка хуманитарног Реда Витезова Св. 
Јована.
Током раскола у Српској православној 
цркви, током ‘ 60. година па све до 
његовог краја, 1992, чврсто је стајао уз 
Патријаршију у Београду, и давао јој 
јавну подршку широм српске емиграције.
Године 1990. одбио је понуду Демократске 
странке из Београда, да буде њен 
председнички кандидат на првим 
послератним изборима у децембру те 
године.
Први је члан краљевске породице који се 
трајно вратио у Србију, почетком 1992. 
године, када се настанио у Задужбини 
краља Петра I Карађорђевића на 
Опленцу, који је убрзо постао Мека за 
све оне који су хтели да лично сретну 
последњег живог сина краља Александра 
I.
Убрзо је постао веома популаран у 
народу, поготову због својих честих 
обилазака српских бораца у Републици 
Српској и Републици Српској Крајини, 
и помоћи коју је, заједно са супругом, 
принцезом Линдом, доносио. Постојале 
су и иницијативе да се именује за Кнеза 
српског дела Босне и Херцеговине, што 
тамошње политичко руководство није 
прихватило.
После јавне прозивке председника Србије 
Слободана Милошевића, да је „издао“ 
Републику Српску Крајину након њеног 
пада, почетком августа 1995. године, 
његово медијско присуство се драстично 
смањује.

Последњих 5 година живота борио се са 
тешком болешћу, али је одбио понуде да 
се лечи и подвргне хируршком третману 
у иностранству у тренутку када су НАТО 
снаге започеле бомбардовање Југославије 
24. марта, 1999. године. Уместо тога, 
обилазио је бомбардована места и, иако 
тешко болестан, поделио судбину народа.
Умро је 12. јула 2000. године, на Сабор 
Светих Апостола Петра и Павла 
по јулијанском календару, на славу 
породичне крипте на Опенцу, где је и 
сахрањен, уз присуство више хиљада 
поштовалаца и чланова породице.
Рехабилитован је одлуком Вишег суда у 
Београду 16. децембра 2013. године. 
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Јесен је крцата винским мани-
фестацијама (Опленачка берба, Врша-
чка, Александровачка, Карловачка, Сме-
деревска јесен, Дани вина у Иригу ....), 
право време да се пуно говори о вину, 
још више се пазари и понешто ново о 
вину научи. 

Једна стара римска пословица каже: „Да 
би упознао један народ седни за његов 
сто, пробај његову храну и пиј његово 
вино, онда ћеш упознати какви су ти 
људи“.
Србија се полако и ненаметљиво 
позиционирала као занимљива винска 
дестинација, уз традиционалну 
гастрономију поднебља која је неопходна 
за развој винског туризма издвајају 
се и три винска региона: Војводина, 
централна Србија и Косово, у оквиру 
којих су двадесет два рејона, односно 
седамдесетседам виногорја који свако 
својим специфичностима нуди богатство 
различитости и атрактивности.
Препознавајући нове тенденције у 
туристичком свету где се све више 
времена проводи у природи и где све 
већи број екскурзија различитог типа 
тражи да се врати нечему исконском, 
туристички производ који обједињује 
комплетну ено-гастро понуду постаје 
све популарнији. У том смислу вински 
путеви постају веома важна карика 
руралног туризма и један од важних 
подстицаја за развој првенствено малих 
винара.
Винска култура, како је тумаче стручњаци 
и теоретичари за ову област није ништа 
друго већ – негована, усавршена и 
цивилизована потрошња вина. Она се 
не мери количинама испијеног вина већ 
представља усвајање одређених знања и 
поступака из области виноградарства, 
винарства и угоститељства. То 

подразумева знања о виновој лози, њеној 
појави на Земљи и на нашим просторима, 
познавање производње вина, поделе 
вина по боји, садржају шећера, свесност 
разлога конзумирања вина, сервирање 
вина ( чаше, температура вина, 
декантирање), слагање вина и хране, 

као и сам ритуал за столом. Ту спада 
и вокабулар за описивање сензорних 
карактеристика вина и познавање улоге 
вина у савременом пословном свету.
Далек је и снажан мит о вину а познавање 
тих легенди, свакако, једнако снажно 
допуњује винску културу сваког оног ко 
пије вино. – »У вину је истина«. Бахус 
или Дионис, зависно од римске или 
грчке митологије. Истине и легенде о 
вину се преплићу већ вековима. Кажу да 
је Дионис, Бог вина, једини од дванаест 
богова, који је седео, са десне стране 
Зевсове, имао привилегију да сваке 
године, у месецу септембру, сиђе са 
Олимпа, пројури кроз винограде и сврати 
у домаћинске подруме. Напије се вина, 
а оно најбоље понесе са собом, као дар 
осталим боговима. За Ноја, једни кажу, 
да се напио вина и тако охрабрен, спасио 
се потопа. Други кажу, да је Ноје, после 
потопа, први засадио лозу и пио њене 
опијајуће сокове, а како је неискусан био, 
често се опијао.
Било како било, истина је да се лоза, 
грожђе и вино, среће готово у свим 
земљама и на свим меридијанима, а 
доживљај уз вино постаје животни стил.

Сви ПУТеви вина 

вОде У ТОПОЛУ....

Винарије опленачког краја богатије су за 
још једну дегустациону салу. Средином 

Октобра својим посетиоцима у оквиру 
винске понуде, Винарија Арсенијевић 
уврстила је и простор-дегустациону салу.
Данас Подрум вина Арсенијевић  из 
Винче, за производњу својих вина 
користи око 11 ха виногада, засађених 
висококвалитетним сортама грожђа, 
совињон, шардоне, каберне совињон и 
хамбург. Годишња производња вина је за 
сада 19.000 боца са тенденцијом раста на 
краткорочном плану до 30.000.
План који су имали у 2014.години су и 
остварили , у свој асортиман уврстили 
су  розе , совињон, шардоне  и црвено 
вино – мерло. Средином 2016.године 
су редизајнирали етикете и променили 
боце али квалитет и квантитет је остао 
исти.
Вина из ове све популарније винарије 
присутна су на тржиштима Србије, Црне 
горе и БиХ. 

„У току 2016.године до данас, учествовали 
смо на сајмовима вина у Крагујевцу, 
Тополи као и на можда највећем сајму 
вина у Хотелу Зира у Београду, где је 
учешће узело 50 винарија.“ изјавила је за 
наш часопис Катарина Арсенијевић.

Власник винарије је Немања Арсе-
нијевић, можда и најмлађи власник 
свих винарија на Балкану, дефинисао 
је своје пословање: „Наша вина полако 
проналазе своје место код потрошача 
истанчаног укуса, а наша мисија је да 
прозиводимо квалитетна вина у којима 
се ужива свим чулима“.

МОзАИк

винСка кУЛТУРа текСт: ДИјАНА ч.Ф                                                  
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За њу сам чула одавно. Познајем је 
дуже но она мене, али, тако је са сваким 
библиотекаром који се и према веома 
младом “књишком мољцу” опходи 
брижно и са поштовањем. Oна је писала, 
режирала драме, водила школу глуме, 
читалачке клубове, организовала 
такмичења и чинила још много тога за 
културу и образовање у нашем граду. 
Верујем да ће нам њена енергија и 
ентузијазам потрајати још много година.
Упознајте Јасмину Чабрило, професорку 
српског језика и књижевности, 
библиотекара, списатељицу, вредну, 
позитивну и насмејану жену, значајног 
културног радника града Младеновца.

Поштована Јасмина, свој радни век 
започели сте као професор српског 
језика у једној средњој школи. Шта Вас 
је одвело из просвете и куда? 
- Никада нисам мислила да ћу бити 
професор. Као студент сам писала за 
“Просветни преглед”, “Пољоиндустрију” 
(лист Пољопривредног комбината, 
Београд), Радио Младеновац. Припремала 
сам се за новинара у области културе и 
образовања. Један пројекат Културно-
просветне заједнице Србије, “Средства 
информисања у Србији”, одвео ме је у 
друге воде, на специфичан начин. Наиме, 
тадашњи секретар Културно-просветне 
заједнице Србије, Верољуб Павловић, 
оснивач шабачког позоришта и велики 
културни радник, много је волео шах 
и, наравно, познавао Горана Чабрила, 
перспективног интермајстора са којим 
сам планирала будућност. Рекао ми 
је да је живот шахисте другачији и да 
таквог човека морам много да волим и 
подржавам, иначе је боље да га одмах 
оставим. Схватила сам да као новинар 

не могу да изградим здраву и нормалну 
породицу са шахистом који много путује 
по свету и запослила се у Сопоту као 
професор српског језика и књижевности. 
А онда сам заволела тај посао и људе 
са којима сам радила. Да је моја школа 
била у Младеновцу, из ње никада не бих 
отишла. Деведесетих, са два мала детета и 
аутобусима који се кваре, путовање је било 
напорно и неизвесно. Зато сам прешла у 
Библиотеку, на место стручног сарадника 
за културно-образовни рад. Рад у школи 
дао ми је небројене могућности рада на 
том послу.

Били сте аутор великог броја пројеката. 
Наведите нам најдраже.
- Најдражи ми је “Хајде да читамо заједно”, 
пројекат  који траје већ 20 година. Први 
пројекат који сам у Библиотеци самостално 
осмислила и остварила, у сарадњи 
са Предшколском установом “Јелица 
Обрадовић” и свим основним школама, 
живи већ годинама. Он је похваљен од 
многих страних библиотечких заједница 
и примењиван у целом Београду. Прва 
генерација која је прошла тај пројекат 
данас има 26, 27 година. Одатле и прави 
однос према библиотеци као месту где се 
осећамо пријатно.

На који начин се најделотворније људи 
малог места, као што је наше, мотивишу 
да унапреде личну културу и културу 
места у ком живе? 
- Управо сам Вам објаснила који је пут 
најбољи - формирати читаоце, гледаоце 
позоришних представа, слушаоце 
концерата. Кад одрасту, вештачки се на то 
навикавају, чак и кад желе. То је најдужи 
могући пут, али и најприроднији. Пројекат 
“Атријум Фонтана” са децом и младима 
је остварен под слоганом - “Младеновац 
има нас”! Дакле, формирамо их као људе 
који активно и одговорно учествују у 
културном животу.

Мислите ли да је средина адекватно 
одговорила на Ваш рад? Уме ли 
Младеновац да цени ентузијасте?
- На моју велику срећу - ДА. Сви поштују 
прави рад и ентузијазам и помажу колико 
могу. Без тога се не може, само морате 
уверити људе да је ваше знање реално, 
а ваше намере искрене и праве. Онда 
вам помажу. То су доказали сви наши 
пројекти, а нарочито “Атријум Фонтана”. 
Чак су и мајстори радили бесплатно да 
нам помогну, а да не говорим о кубанском 
вајару, Рафаелу Консуегри, који је 
поклонио своју скулптуру гледајући младе 
који заједнички  раде. 

Замислите да сам одрасла особа која 
никада није волела књигу. Покушајте 
да ме мотивишете да коригујем начин 
живота. 
- То би био озбиљан изазов, али бих га 
прихватила. Човекова потреба за лепим 
је природна. Новац,  коме данас многи 
стреме је средство да се дође до уживања. 
Али,  се то може остварити на много 
различитих начина. Понудила бих им да 
прочитају неку добру књигу, погледају 
позоришну представу, слушају добру 
музику и сами се увере да их то чини 
испуњеним. 

Када се осврнете на свој досадашњи 
живот, да ли мислите да сте нешто 
могли урадити другачије? 
- Наравно, много тога бих урадила боље 
и другачије, али, са овим животним 
искуством. Временом стичете знања и 
вештине које раније нисте имали. То вас 
чини сигурнијим у себе и своје одлуке, али 
је стицање тих знања непроцењиво. Пошто 
сам многе пројекте радила пионирски 
нисам имала ослонац у искуству. Данас би 
ми било много лакше.

Имате велико искуство из области 
културе и образовања и могућност 
да видите “ширу слику”. Како бисте 
описали навике данашњег друштва 
и оценили систем вредности уз који 
живимо  данас? 
- Јасно је на цивилизацијском нивоу да 
је ово време пропадања свих тековина 
20. века. Човек је унапредио превозна 
средства и средства комуникације да 
омогући бржи проток информација и 
комуникацију међу људима, а никада није 
био усамљенији. Сви знају шта је добро, 
али је мало оних који се тих правила 
придржавају. Иде се лакшим путем у 
жељи да се дође до правог циља, што је 
неизводљиво. За све што заиста вреди 
потребно је много рада и стрпљења. То 
се најбоље види у родитељству, никада 
деца нису била препуштенија сама себи, 
а највише их родитељи штите од других. 
Када заштитите своје дете од сопственог 
незадовољства, непотребних свађа и 
вређања, непоштовања родитеља и  
институција: вртића, школе, полиције - 
добићете много мирнију децу спремну да 
поштују вас. И то је прави почетак.

Данас, после много година активног 
рада са људима,  да ли сте стекли какву 
животну мудрост коју желите поделити 
са нама? 
- Андрићеву мудрост желим да поделим са 
вама - Сви прави животи су тешки и лепи.

ПОРтРет

УЛаГање дУШе У кУЛТУРУ МЛаденОвЦа
ГђА јАСМИНА чАБРИлО текСт: кАтАРИНА ђУРИћ ПешИћ
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ШУМадија У
јеСење дане...

Јездим Шумадијом ових дана и посматрам 

како се заодева жуто-црвеним нијансама 

јесени. Појавиле су се свиленкасте магле 

у равницама око река које теку мирније 

и тише... Утихнула су поља и замукле 

шуме и још само сунце весели поорана 

поља.Летина је у амбарима и подрумима.

Спрема се дуга зимска тишина. 

Шумадија, постојбина, завичај, корени, 

понос, мајка, детињство, небо, поље и 

река. Ко год и како год њоме пролазио 

не може да не види да је Бог када је њу 

даривао био дарежљив и благородан. Све 

је дао што је дати могао! Плодне равнице 

са рекама које им снагу дају,планинске 

висове заогрнуте густм шумама, дрво и 

и лист и цвет и плод. Та и таква лепота 

не мора се волети али се мора поштовати 

ма ко си и ма одакле долазио. Или у њој 

рођен био... Па је не дао Бог заборавио.

Ишао сам светом и посматрао земље 

и људе и не видех ништа слично њеној 

лепоти у којој уистину има и помало 

неке необичне туге. Ваљада као и усвакој 

великој лепоти...

Спуштам се са Рудника путем ка 

Тополи, пролазим поред нејлепших 

српских воћњака и винограда. Грожђе 

што је сунце у себе ухватло већ шапуће 

у бачвама храстовим, воће се разасуло 

широм света. И Опленац, брдо високо 

таман колико и Ловћен. Пењем се 

мирно и полако газећи пут поплочан 

каменим коцкама. И на врху Храм, белег 

од камена, светионик међу звездама, 

путоказ добронамернима... Ту је понос 

и храброст, ту су историја и еп, ту је 

храброст и лепота, ту је колевка сваке 

наше слободе. И Вожд и Ослободилац 

и Ујединитељ и Краљ Дечак. Ту нам је и 

почетак и крај само првог видимо, другог 

слутимо... Ту је и оно што Бог хтеде и оно 

што ми чинисмо и право и криво... И што 

је могло и што је морало...

Она Србија што је Вожд створи корен 

од три крака је имала на коме су стабло 

и крошња чврсто стајали... Један крак 

је била Монархија, један Црква и један 

традиција и обичаји... Први сасекоше у 

Марсеју скоро сасвим, друга два сасецаше 

од Другог светског рата па до данас. И 

ниједан се несасуши сасвим, помало се 

буде. Тако нас ветрови не одуваше...

Док се спуштам са Опленца  мислим о 

Краљу Дечаку, Краљу Мученику а хладан 

ветар ми удара у лице. Добро је. Ако 

сретнем кога познатог мислиће да ми је 

ветар сузе на лице нанео. А није. Краљ 

је, но нећу да признам... Срамота је то на 

оваквом месту...

текСт: МИлОш РАјкОВИћ

(ФОТО Милош Рајковић)
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Савремени, убрзани темпо живота, данас 
нам у свим својим областима намеће да 
свему прилазимо ужурбано, тражећи 
најкраћи, најбржи пут и инстант решења. 
Такав тренд, нажалост присутан је и 
када су здравствени проблеми у питању. 
Не ретко пацијенти одлажу одлазак 
код лекара или стоматолога до крајњих 
граница, све док нешто не заболи. То 
је нарочито присутно када говоримо о 
оралном здрављу.

 
Нажалост култура орланог здравља 
нашег становништва и становника 
Балкана уопште, је на врло ниском нивоу. 
Пре 20-30 година стоматолошка струка 
је сматрала да ће временом потреба за 
услугама стоматолошке протетике да 
се значајно смањи и да ће превентивне 
мере да допринесу да се каријес као 
једна од најчешћих болести у свету, 
практично искорени. Међутим, време 
је демантовало та очекивања. Нека 
статистичка истраживања кажу да у 
Србији свега 8,5% становништва има све 
своје зубе, да 9,3% нема ни један свој зуб, 
а да у вилицама сваког четвртог у Србији 
недостаје чак 10 зуба.
Сви ми сведоци смо бројних недаћа које 
су погађале ово подручје у задње 2-3 
деценије, на шта се надовезала и тренутна 
економска криза, тако да су здружени 
сви ти разни фактори резултирали да 
наше становништво о оралном здрављу 
не мисли превентивно већ само онда 
кад ’’загусти’’, односно када се јави неко 
болно стање у устима. Па и тада многи 
покушавају да заобиђу стоматолога и 
да инстант решење за своје зубобољне 
проблеме потраже у најближој апотеци, 
тражећи ’’неки лек за зуб’’. И ако смо у 
прилици да за многа стања у медицини 
кажемо да су последица стреса и да 
настају на психосоматској бази, па да на 
истој могу покушати и да се лече, када 
су стоматологија и хирургија у питању 
такво решење не важи и чаробни лек 
за зуб не постоји, већ код болних стања 

уста и зуба морају да се предузму врло 
конкретне мануелне терапијске мере и 
да се отклони узрок који је довео до бола 
зуба или меких ткива у устима. Некада је 
зубе могуће излечити, а некада је једино 
решење да се оболели зуб извади, јер 
присуство инфицираних зуба и коренова, 
осим што доводи до непријатних болних 
стања, не ретко доводи и до разних 
других системских обољења и врло 
често угрожава опште стање здравља 
пацијента. То се још више потенцира код 
старијег становништва које већ има неке 
систмске и хроничне болести, као што 
су например дијабет, срчана обољења, 
реуматска обољења, болести мишића 
и зглобова, органа за варење и многих 
других.
Када пацијенти на своју руку 
покушавају да залече настали проблем 
у устима, најчешће посежу за употребом 
анитибиотика и аналгетика, али тиме 
проблем не могу да реше, већ га само 
одлажу и себи наносе већу штету, јер се 
инфекција и болно стање компликују, а 
проблем са оболелим зубом и даље остаје 
да постоји. Нарочито је неоправдано 
насумично узимати антибиотике, без 
препоруке стоматолога, јер се тако ствара 
отпорност на разне слојеве бактерија и 
смањује се делотворност антибиотика 
у популацији, што је све већи и већи 
проблем у савременој медицини.
А решење и препоруке би биле да се не 
чека да до болног стања уопште дође, већ 
да се једном или два пута годишње одлази 
на превентивни преглед код стоматолога, 
онда и када ништа не боли. На тим 
прегледима стоматолог ће пацијента 
упознати какво је његово стање здравља 
зуба, да ли има каменца или покварених 
зуба, попричаће о навикама, пацијент ће 
сазнати којим обољењима зуба је склон 
и на шта све треба да обрати пажњу да 
би сачувао здраве зубе и десни и како 
да евенутално реши питање постојеће 
крезубости тј. недостатка зуба. Ти 
превентивни прегледи када ништа не 
боли су нарочито корисни за децу, јер 
на тај начин она стичу поверење и у 
стоматолога и у своје родитеље, јер из 
стоматолошке ординације не одлазе са 
траумом и лошим искуством и онда сваки 
наредни пут одлазак код стоматолога 
више није баук и страх нестаје. На 
превентивним прегледима пацијенти 
добијају упутства како треба да одржавају 
хигијену уста и зуба и добијају сазнања 
која врста исхране је погубна за здравље 
зуба, а која исхрана је препоручена, а 
то је основа оралног здравља. Сазнају 

и са каквим четкицама и пастама треба 
прати зубе и која још помоћна средства 
за одржавање оралне хигијене постоје 
и препоручују се. Пацијенти треба да 
запамте да зубе треба да перу најмање 
два пута дневно, а обавезно увече када 
више ништа неће да једу. Труднице 
сазнају да ако планирају трудноћу треба 
да поправе зубе пре рођења детета, док 
имају више времена. Родитељи чују да 
бебе никако не треба да са флашицом са 
млеком или соковима проводе ноћ, јер 
то представља један од највећих ризика 
за настанак такозваног циркуларног 
каријса код деце, када пректично скоро 
сви зуби код детета поцрне. Пацијенти 
који имају недостак једног или више зуба, 
на превентивном прегледу сазнају које су 
све методе могуће да се ти недостаци зуба 
надокнаде.
 
Ако се тако систематски превентивно 
приступи оралном здрављу, а не инстант 
решењима, веће су шансе да се оболели 
зуби поправе и пломбирају на време и да 
се избегне њихово дуготрајно лечење или 
вадјење. Зато посетите свог стоматолога 
на време, а у међувремену редовно перите 
зубе.

за орално здравље нема инстант 
решења

зДРАВље

текСт: Др АлекСАНДРА МИшОВИћ, специјалиста стоматолошке протетике



// 15јУГОВАње
ФељтОН

ШТО Те ТаТа не
ПУШТа СаМОГ? / други део

јУГОВАње (СВАкОДНеВНИ екСПеРИМеНт кОјИМ Се 
ДОкАзУје ДА је шУМАДИјА ОкРУГлА)

Живим у Аранђеловцу. Радим у Лапову. 
Путујем свакодневно сопственим 
превозом. Шездесет и пет километара 
у једном смеру. Имам под точковима 
довољно километара који ме квалификују 
за овај експеримент. У теорији, путања 
није кружница, али верујте поднаслову. 
Пракса показује да ће оглед бити успешан. 
Имате ли и ви неки ритуал везан 
за путовања? Неку предрасуду? 
Празноверје? Глупост коју би и са 
Месеца препознали као такву, али је 
и даље упражњавате? Ако је имате, 
претпостављам да о њој не говорите, 
из потпуно истог разлога којим је 
доказујете. У сваком случају, ситуације 
око овог увода подсећа на мачку која 
покушава саму себе да повуче за реп.
Пођох последњег дана фебруара ове 
(преступне) године раном зором на 
посао. Понесох предрасуду о којој морам 
да ћутим јер ваља путовати још неко 
време. Било је тмурно, али без падавина. 
Уобичајна гужва понедељком. Возих 
устрептала, у заостатку  стандардних 
пар минута из разлога који ни 
најеминентнији физичари не би умели да 
објасне. И југу и мени добро су познате 
све кривине и неравнине. Он бруји, а 
ја се свађам са мислима. Осмехујем се 
у ретровизору сопственој мудрости:“ 
Јутро је паметно ако га делиш сама са 
собом ( и Балашевићем)“.
Није требало да помислим да немам 
успомену, ни комичну, а ни страшну, 

везану за фебруарски дан, драгоцен 
у својој реткости. У месту у којем, 
нагласих у претходној причи,  влада 
анархија у поштовању предности, 
паркирању, укључивању и искључивању 
из саобраћаја, прелажењу улице, овај 
понедељак  је постао „посебан“.
Иза паркираног комбија изникоше две 
госпође на високим потпетицама и 
потпуно несувисло кренуше да прелазе 
улицу, пресеквши ми путању . Пешачки 
прелаз им је увређено махао, двадесетак 
метара даље. Он увређен, ја бесна, а 
кочница ефикасна. Југо свом силином 
тресну у рупу, а мотор се, неприпремљен, 
угаси. Прибрах се и наставих даље, 
оштрећи поглед на капутима одлазећих 
„паметница“, потпуно несвесних 
ситуације. Балашевића надгласа чудан 
звук са задње стране аутомобила. 
Паркирах се, и изађох у „извидницу“. Са 
асфалта ми се клиберила цев ауспуха. 
Након што потроших све псовке  из 
репертоара, а елоквентна сам, кренух у 
потрагу за мајстором. Ко каже да је петак, 
13. баксузан?   
Пошто аутомеханичара у овом атару 
није било, није ми преостало ништа 
друго, него да наставим даље, док је цев 
тандркала и нагонила пролазнике да се 
у чуду осврћу за југом. Провиђење ми 
посла полицијску патролу на наредној 
раскрсници. Зауставих се иза ње, вођена 
логиком да је боље да станем сама него да 
ме они искључују из саобраћаја. Испред 

њиховог аута угледах возило због којег 
се одмах орасположих. Аранђеловачке 
таблице, ето мени помоћи. Најумилније 
што знадох, упитах полицајце за 
аутомеханичара и „сневеселих се“ кад ми 
рекоше да постоји један у суседном селу и 
да ради од девет.
Моје радно време се већ захуктало, као 
и тахикардија. Уз осмех „мој пријатељу 
у туђини“, приђох Аранђеловчанину са 
молбом да ме повезе до Лапова, бујицом 
речи демонстрирајући своју ситуацију. 
Одмахивао је главом, осврћући се према 
сувозачевом седишту на којем је седео 
неко, кога нисам могла да видим . Била 
сам упорна, знајући да сам у предности 
због присуства полицајаца. Када је 
ситуација већ постала непријатна за све 
присутне, пристаде да ме повезе. Замолих 
га да ме сачека док паркирам ауто испред 
хотела, по савету полицајаца.
Колико је минута потребно једној 
усплахиреној жени да одвезе ауто 
педесетак метара даље, покупи ствари 
са задњег седишта, обуче јакну, 
закључа браву и врати се на тачку 
поласка? Очигледно много јер се сцена 
на раскрсници изменила. Полицајци 
су стајали ослоњени на свој ауто и 
покушавали да се не пресамите од смеха 
док су ми у глас говорили: “Земљак ти је 
побегао. Отац му није дао да те повезе.“
Стигла сам ја тог јутра на посао. Мајстор је 
поправио квар. Моја сујета се опоравила. 
Једино нисам успела да се захвалим 
„комшији“, али биће прилике и за то. 
Мушкарцима немам шта да поручим, а 
женама ћу предложити да обавезно, у 
случају да не возе некакве „бесове“, добро 
преконтролишу возило пре поласка. 
Када нешто крене по злу, позовите своје 
очеве. Они ће сигурно доћи и никада вас 
неће оставити на цедилу, макар остали 
крај вашег неисправног аута, док се ви 
одвозите њиховим, пут својих обавеза.

Појачајте Балашевића и срећан пут!

текСт: ДАНИјелА ВУлИћеВИћ

У следећем броју: 

Паника нОШена 
јаСениЦОМ 
Данијела Вулићевић
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