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Oд срца поздрављам идеју да се објави ова општекорисна 
књи  га о познатом председнику Академије уметности у Бео-
граду, господину Душану Ђоковићу, великом посленику на 
пољу културе, родољубља и друштвеног живота у Београду 
и широм Србије.

Током моје службе као Викарни епископ у Београду 
(2011–2014. године), по благослову Његове Светости Па-
тријарха српског Г. Иринеја, био сам често у службеном 
контакту са г. Ђоковићем, што се касније развило у искрено 
пријатељство. Био сам задивљен са колико љубави се овај 
заслужни носилац највећег одликовања Српске православ-
не цркве, Ордена Светог Саве, труди око свеукупног живо-
та како саме установе, тако и вредног колектива и свих сту-
дената на Академији. Најлепше успомене ме свакако везују 
за годишњу славу Академије уметности, поводом празника 
Светог Јована Златоустог, када сам чинодејствовао у резању 
славског колача, где сам упознао угледни колектив Акаде-
мије, студенте, госте, високе званице и многобројне добро-
желатеље Академије.



Својим академским и друштвеним радом господин Ду-
шан Ђоковић ме је као Епископа аустријско-швајцарског, 
Италије и Малте, са седиштем у Бечу, обавезао да интензи-
вирам сарадњу са Академијом уметности и њеним оснива-
чем, како би што више допринео развоју што бољих услова 
за трајни успешни рад Академије и, на овим просторима, 
српске дијаспоре.

У то име поздрављам уредништво ове душекорисне књи-
ге и честитам на реализацији идеје да се и овим путем сви 
одужимо председнику Академије уметности у Београду, го-
сподину Душану Ђоковићу, и његовом великом труду и са-
мопожртвованом раду на добро науке и културе.

22. марта 2018. у Бечу, 

Епископ аустријско-швајцарски Андреј



УМЕСТО ПРЕДГОВОРА

Време никога не чека.
Када смо, јануара ове, 2018. године, Душко Ђоковић и 

ја започели разговоре о књизи која је пред вама, тражили 
смо модел који би најбоље осветлио Душаново сведоче-
ње о једном заиста занимљивом добу у нашем граду, на-
шем друштву, а и у нашим животима које смо проживели 
у дружењу. Та потреба се родила после дугих разговора, 
многобројних сусрета и разговора једног уметничког 
друштванцета, догађаја којих смо се, са радошћу и осме-
хом присећали, препричавали их, додавали заборављене 
људе и чињенице, доводећи, увек, на крају, те приче у ко-
релацију са данашњим тренутком, променама које су нам 
се догодиле и преиспитујући своју улогу у катастрофама 
које ово друштво, нажалост, нису мимоилазиле. Шароли-
ко, уметнички настројено друштво је, својим сећањима, 
подстицало остале да се присете давне друге половине 
двадесетог века, тог тако важног раздобља за нас. У томе 
је, јасно је, Душко предњачио јер се кроз његов живот то 
време најјасније преломило, због тога што се родио и од-
растао у уметничкој породици Ђоковић, Дивне и Мила-
на, који су били у центру уметничких догађања земље и 
престонице. Притом, Душко...

У овом тренутку, тешка срца, морам у приповедање да 
уведем прошло време.



Душко (не могу да га, после готово пола века дружења 
зовем Душан, а Дуки, како сам га ословљавала је суви-
ше фамилијарно) имао је необичан дар, говорио је лако 
и лепо, са емоцијама, духовито, као да приповеда нечи-
ја туђа сећања, толико објективно према себи... У својој 
огромној љубави према лепотама живљења, са радошћу 
се сећао и кафана, ресторана, дружења и догађаја који де-
лују као да су сасвим обични, али, данас, када се све окре-
нуло наглавачке, када тв шоу влада медијским и друштве-
им простором и намеће своје срамотне критеријуме, те 
приче из лепих времена и о људима који су га чинили дра-
гоценим и квалитетним, постале су скоро литература. За-
тим, Душко се сећао оних дивних, заборављених сличица 
о старом Народном позоришту и његовом бифеу, Љубин-
ки Бобић, о ципелама, позајмљеним од балет мајстора, да 
би запевао пред Титом, о „Грмечу”, делу тог београдског 
„Златног троугла”, о атракцији за сваког тадашњег Југо-
словена, да трговачким бродом преплови океан и стигне у 
Америку, о транзистору, као тадашњем чуду, о филмским 
копродукцијама, када су румунски цариници салутирали 
Стаљиновом костиму, о оснивању Академије уметности, 
када се скупљала ситнина, за кафу и телефонски рачун...

И, полако, модел ове књиге се формирао сам – лична 
Душкова сећања на време које је за нама, у коме је било 
значајних догађаја, талентованих људи, искреног друже-
ња, размене онога што само пријатељи покрећу једни у 
другима... Лепо, значајно, светло време за нашу културу 
и за нашу нацију, две ствари које су Душку увек биле „на 
срцу”. А онда смо, из победе у победу – дошли до пораза! 
Све се урушило, нестао је један свет који смо звали домо-
вином, завладала су нова правила и отишло је све оно што 
смо некад сматрали за добро, лепо, праведно и искрено...

Око три месеца смо Душко и ја разговарали о томе, у 
његовом поткровљу (где смо се дружили и са пријатељи-



ма сањали о овој књизи), по кафанама, на Академији... Са 
огромном радошћу, он је прикупљао документа, фотогра-
фије, прес клипинг, а ја сам звала пријатеље, да се и сами 
присете истих догађаја, за књигу...

Дана 4. априла, на Дан студената (каква симболика!), 
после премијере „Краља Бетајнове” у ЈДП, сели смо, са 
Бранком и Адом, у „Полет” и Душко је говорио о томе 
како будућа књига треба да „живи”, која је њена улога у 
тумачењу данашњег живота, ко би и где, требало да је 
представи на првој промоцији. Планирали смо, пресли-
шавали се, помињали дивне приспеле текстове пријате-
ља... Растали се око поноћи јер је кухиња била затворена. 
Музичари су паковали инструменте и договорили смо се 
да ћемо, колико наредног уторка, доћи на свирку... „По-
лет” је, зна се, кафана наше младости!

Никада се више нисмо срели.
Мене је пут одвео у Русију, а Душко се разболео.
Често смо, потом, разговарали телефоном и он је ср-

чано учетвовао у финиширању „Сећања и дружења”, ин-
систирајући да му, поглавље по поглавље, Бранка чита за 
онај сат времена, колико траје болничка посета.

Чуо је, лепим и школованим глумачким гласом про-
читану, читаву ову књигу. Без текста који пишем, Уместо 
предговора.

Време нас је, нажалост, предухитрило.

Драгана Бошковић, приређивач
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Љубо Маџар
„Пробудио си ђавола у мени...”

Драги Душко, 

Пробудио си ђавола у мени, са оном идејом да своје ути-
ске, поводом којих сам рекао да би могли да буду предмет 
једног есеја, заиста у једном тексту и опишем. Нисам до-
кон, али Тебе сматрам толико драгим пријатељем, да ни-
сам могао да то писаније и не направим. Ту је, ето, резул-
тат. Сигуран сам да нисам једини коме се Твоја исповест 
много свидела.

Буди срдачно поздрављен и срећан, као што се чини да 
увек и јеси.

Љубо Маџар
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Студио Б: „Мој Београд”
Гост емисије: Душан Ђоковић

Ауторка: Ивана Николић

Прича Душана Ђоковића, оснивача, директора и пред-
седника Савета Академије уметности у Београду почиње 
испред зграде у Доситејевој 3 – тачно преко пута здања 
Народног позоришта. У обе ове зграде проводио је своје 
дечачке дане одрастајући у породици два великана наше 
уметности – драмског писца, преводиоца и дугогодишњег 
управника Народног позоришта Милана Ђоковића и наше 
чувене глумице и првакиње Драме националног театра 
Дивне Ђоковић. Тако Душан живо памти нека прохујала 
времена из дуге и узбудљиве историје овог значајног здања.

„Доситејева 3 – тачно преко пута службеног улаза у 
Народно позориште који је сада, после реновирања изме-
штен у Француску улицу. На четвртом спрату, породица 
Ђоковић – Дивна Ђоковић, моја покојна мајка, глумица, 
члан Драме Народног позоришта у то време, мој отац 
Милан Ђоковић, директор Драме Народног позоришта, 
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моја маленкост и после две године моја сестра Весна, у 
овом стану, неких првих двадесет година мог живота, смо 
одрасли и живели. Шта је овде било интересантно? Пре 
свега, био је интересантан сам улаз у Народно позориште, 
тзв. службени улаз, једна обична двокрилна врата, на ули-
ци је била једна дугачка клупа, а изнад клупе лоза и ту се 
седело, разговарало, и ту се све дешавало што није било 
проба, или представа, или што није било бифе. Никад се 
није звао клуб Народног позоришта, увек бифе. На овој 
клупи сам од најранијег детињства седео и ту ми је био 
круг, много сам се више дружио са старијим, одраслим 
људима, него са децом мог узраста, некако их у околи-
ни није било. Али да не заборавим, испод нас, на трећем 
спрату, живела је породица Данон, Оскар Данон, тада-
шњи диригент и директор Београдске опере и ћерка Маја, 
а између другог и трећег спрата, у истој згради, породица 
Пивнички, Бранка Пивничког, оперског певача, чак је и 
он касније, у једном тренутку био директор Београдске 
опере и њихов син Добрица. Ето, било нас је троје позо-
ришне деце у једној згради. 

Велика, лепа, добра ствар: тада, тих педесетих година 
није било телевизије. Сваке вечери сам ја био у гледали-
шту у глумачкој ложи Народног позоришта, сваке вече-
ри сам гледао и оперску и балетску и драмску представу. 
Многе сам знао потпуно напамет и друге врсте забаве 
није било. У оном првом прозору Народног музеја био 
је постављен први мали „Филипсов” телевизор, са најма-
њим екраном, била је испред њега решетка која је штити-
ла Народни музеј, а грађани Београда из овог краја, ја сам 
имао једну малу шамлицу и ми смо ту долазили и гледали 
први ТВ програм – тј. гледали смо Дневник и по неку еми-
сију. Тад сам први пут упознао и Мићу Орловића, а ка-
сније, кад сам одрастао и као неко ко се бавио уметношћу 
и естрадом, постали смо велики пријатељи, али то је ето, 
био први сусрет са њим.
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Да се вратим на овај улаз у Народно позориште. Ту су 
сви: глумци и оперски певачи и музичари и чланови хора, 
улази се и излази, има једна мала портирска ложа, госпо-
ђа Зора је била званични портир, један црни телефон где 
је она имала неке две-три везе у оно време и све је знала: и 
ко је ушао и ко изашао... У оно време није било много „те-
зги”, била је једна сјајна, а то је био Радио Београд и снима-
ње драмских програма у Радио Београду. Зори се јављао 
продуцент, у оно време организатор из Радио Београда, 
она је свакога звала, подсећала када има снимање, све се 
знало... И још једна врло интересантна ствар: ништа мање 
у оно време није било Народно позориште, говорим о ан-
самблу Опере, о ансамблу Балета, Драме, Хору, оркестру... 
Све је било исто као данас, стара зграда је додуше била 
онолика колика је била, а сада је проширена, али су више 
проширена места за пробе, за гардеробе итд, гледалиште 
је остало исто, додата је још једна мала сала која се сада 
назива „Раша Плаовић”... И био је неко ко је у то време 
о свему водио рачуна, а то је био Ивко ватрогасац. Он је 
једини био у ватрогасној униформи, читавог дана се он 
мувао у круг, колико се сећам – а био сам или горе на про-
зору или на клупи – он је био једини чувар Народног по-
зоришта, он је на крају ноћу и закључавао. Имао је једну 
ташну. Београд се у то време много градио, у свакој улици 
су била три-четири градилишта. Сваке вечери је, одлазе-
ћи својој кући, стављао по једну циглу у ту акт ташну, и 
тако је он данима, и годинама, саградио кућу од тих цигли 
које је, да тако кажем, „позајмљивао”.

Душан је поделио са нама и сећање на своју мајку – 
оперску диву и глумицу Дивну Ђоковић. Пошто је заврши-
ла Академију драмске и музичке уметности у Бечу, запо-
чела је глумачку каријеру улогом у Ибзеновој драми „Дивља 
патка” у Народном позоришту. Потом су уследиле улоге у 
операма „Фигарова женидба”, „Чаробни стрелац” и другим, 



13

затим роле у представама „Ђидо”, „Избирачица”, „Зона 
Замфирова” итд. Лик Коштане у истоименој драми ту-
мачила је од свог доласка у национални театар 1935. па 
све до 1960. 

Моји родитељи – чланови Народног позоришта – мај-
ка Дивна, члан Народног позоришта од 1938. године, од 
када је дипломирала и завршила Музичку академију у 
Бечу. Моја мајка Дивна, родом из Ливна, живела је своју 
рану младост у Ливну, па у Сарајеву, онда су прешли у 
Београд, била је активна и као млад певач, имала је као де-
војчица концерте на Коларчевом народном универзитету; 
онда је уписана на Музичку академију у Београду на одсек 
соло певања и постала је стипендиста Њеног величанства 

краљице мајке Мари-
је и имала је стипен-
дију на бечкој Ака-
демији. У оно време 
бечка Академија је 
осим певања, младе 
студенте и глумачки 
образовала, тако да 
је она, кад се врати-
ла у Београд, била и 
певач и глумац. Тада 
је почела њена кари-
јера Коштане, улога 
Коштане, која је тра-
јала врло много годи-
на; мислим да је пре-
ко 400–450 Коштана 

отпевала у згради Народног позоришта. После рата, кад је 
моја маленкост дошла на ред да се роди, био је проблем 
куповине млека и стајање у редовима, а по неком закону о 
раду уметник је морао да се определи да ли ће бити члан 

Дивна Ђоковић
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Опере или члан Драме; онда се моја мајка определила да 
буде члан Драме и као члан Драме је проживела свој рад-
ни век, па и много година касније, после пензионисања. 
Глумци су врста посла који може да се ради много дуже 
него што неке године одређују тренутак кад би човек тре-
бало да се повуче и оде у пензију.

Преко пута је зграда „Југоекспорта”, тј. зграда у којој 
је била фирма „Југоекспорт”. Мој први посао после гим-
назије био је у „Југоекспорту”. Један диван човек, велики 
привредник Раде Кушић, био је генерални директор „Ју-
гоекспорта”. У то време, то је била фирма која је имала ве-
лики увоз и извоз, али Раде Кушић је имао посебан шмек 
за уметност, за културу. Он је и тада још, као државно 
предузеће, јако помагао Народно позориште; прва кому-
на Народног позоришта је направљена захваљујући Раде-
ту Кушићу. Пред пензију, моја мајка је имала неки спор 
са управом Народног позоришта, неки платни разреди су 
се у оно време правили, и било је две године до пензије 
када је она јако љута напустила Народно позориште, а у 
исто време ју је позвао Раде Кушић да буде руководилац, 
да буде неко ко прима у први Диоров салон који је „Југо-
експорт” отворио овде, на следећем ћошку, данас је ту пре 
неколико дана отворен хотел „Европа”. То је био први са-
лон „Диора” и Дивна Ђоковић, глумица до тада, постала 
је пензионер предузећа „Југоекспорт”, а не Народног по-
зоришта, била је домаћица салона „Југоекспорт”.

Налазимо се испред главног улаза у Народно позори-
ште, али још једном морам да се вратим на тзв. глумач-
ки улаз, службени улаз. Поменуо сам ону клупу, поменуо 
сам лозу... Следећа врата су била врата дворишта где се 
уносио угаљ за грејање Народног позоришта, где је била 
ложионица и ту је живео Влада, домар Народног позо-
ришта, још један човек који је о целом позоришту водио 
рачуна. Зашто је битан и тај Влада домар и тај улаз? Кроз 
тај улаз много година касније су ушли, то је била највећа 
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пљачка у оно време у Београду, крађа плата службеника 
Народног позоришта. То је био велики скандал, десио се 
једне ноћи и полиција је убрзо пронашла пут којим су 
лопови ушли. Ушли су поред ложионице, кроз прозор. 
Дигнут је у једном тренутку целокупан фонд плата свих 
запослених у Народном позоришту, у оно време је то била 
врло озбиљна сума и била је највећа пљачка за коју смо 
ми грађани чули да се у нашем граду десила. Пљачкаши 
су касније ухваћени, чак је један Пољак био предводник 
те групе (значи, страни држављанин, нисмо били само ми 
увек криви увек за све). А шта је ту још било интересант-
но? Наравно, да би се похватали сви, полиција је ту била 
врло активна, као дете сам слушао – били су ови и они на 
разговору... У једном тренутку један леп, згодан, сед човек 
је почео нон-стоп да се појављује и да буде у бифеу Народ-
ног позоришта, па су га мало и балерине гледале и он њих 
– то је био инспектор полиције који је после неколико ме-
сеци успео да заокружи ту банду, да их похватају итд.

Душан Ђоковић има за себе импресивну професионалну 
биографију о чему ће бити више речи нешто касније. За 
постигнућа на пољу културе добио је значајна признања 
као што су почасни докторат Универзитета Банатул 
из Румуније, Златни беочуг и Повеља слободе Културно-
-просветне заједнице Београда, затим Вукова награда 
и Златна значка Културно-просветне заједнице Србије 
или, рецимо, почасно одликовање Росарубежцентра Ру-
ске Федерације. Уписан је и у Златну књигу Руске државне 
академије словенске културе, а први посао добио је још као 
бруцош, и то у Скадарлији, која је, сећа се, некада изгледа-
ла и живела сасвим другачије.

Ја сам у том тренутку био студент прве године Позори-
шне академије, организације и тада је Туристички савез 
Београда почео да брине о програму у Скадарској улици. 
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Тек је касније враћена калдрма, тад је био асфалт, прола-
зили су аутомобили и улица није имала никакав значај 
осим две-три добре кафане – „Три шешира”, „Два јелена”, 
„Има дана”... Ми који смо живели у овом делу града Бео-
града, који смо били везани за Народно позориште, уве-
че смо седели у тзв. Скадарлији. То није била Скадарлија, 
као сада... Тад се ишло у „Три шешира”. У „Три шешира”, 
један сто, он и сада постоји, постоји и тај зид, мислим да 
је премолован касније, тако се склопило једно друштво: 
Дубравка Нешовић, у оно време најбољи певач старо-
градских песама, па онда дуго, 
дуго, нико, нико, а онда касније 
можда неко... Ма- рио Маскаре-
ли, божанствен уметник, сли-
кар, велики боем, диван певач; 
Данка Нововић, у оно време је-
дан од првих спи- кера и води-
теља Дневника београд ске те-
левизије, пре тога је почела као 
џез певач, у оно време у хотелу 
„Таш” који је исто био култно 
место; Данило Бата Стојковић, млади глумац; Драган За-
рић, млади глумац – нажалост, покојни обојица; Феликс 
Пашић, културолог, критичар... Ми смо се дружили сваке 
вечери. То је био наш сто, могло се десити да не дођеш, 
али углавном се није дешавало. Кад је била мало већа вру-
ћина, седели смо на тераси „Два јелена”. У оно време сви 
смо нешто као и радили, али ти наши приходи нису били 
довољни да ипак сваке вечери седимо у кафани. Били смо 
млади, могли смо и да лепо попијемо и поједемо, много 
више него сада, наравно,... Али ето, увек је неко имао да 
плати то вече рачун. Тако смо се вртели у круг без икаквог 
договора, то се све само од себе дешавало. Наравно, Ду-
бравка Нешовић је у то време баш активно певала, па је 
имала највише пара да части... 
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Један од врло драгих келнера који је о нама некако са 
стране водио рачуна, тим младим уметницима, боемима, 
био је Таса Панић, дугогодишњи келнер у „Два јелена”. Се-
тио сам се једног случаја – једно вече ми тако седимо па 
сад мислимо да ли ћемо литар и сифон да наручимо или 
пола литра и сифон... Долази Таса, ставља на сто флаше, 
чаше, после пола сата два велика платоа роштиља... Ми 
кажемо: Тасо, па ко ће ово да плати? – Они странци који 
седе овде већ су све платили! Мало им је више наплатио, а 
ми смо се то вече лепо провели.

И, тако, седимо ми... Поменуо сам све драге пријатеље, 
сликаре, певаче, глумце, редитеље, али долазе и старији 
– мој отац често седи с нама, моја мајка, Мира Ступи-
ца... Једне вечери смо седели у башти „Два јелена”. Била 
је и Мира Ступица. Неко дотрчава и каже: Кустурица је 
добио награду на Венецијанском фестивалу (то је 1981. 
година), Златни лав у Венецији за најбољи дебитантски 
филм. Кустурица је војсци. У оно време војска и одлазак 
у иностранство – потпуно ван памети! А ту седи Мира 
Ступица, супруга Цвијетина Мијатовића, у том тренут-
ку председника Југославије. Ми кажемо, Миро, дај види 
са Мајом да Кустурица добије дозволу. Кустурица је до-
био дозволу, био у Венецији, примио награду... Али ето, 
та иницијатива је потекла од нас, добронамерних људи и 
опет у кафани. Много се позитивних ствари у кафани до-
говори и одради.

Данило Бата 
Стојковић

Мира  
Ступица

Марио 
Маскарели

Данка 
Нововић
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Овде (зграда ПГП РТС) су били студија где су се сни-
мали драмски програми Радио Београда. Они глумци 
који су добијали поруке у Народном позоришту за сни-
мање су долазили овде. Ја сам као студент прве године ор-
ганизације био позван да дођем у Радио Београд да сара-
ђујем у првој, у оно време, живој емисији која је била ЕПП 
емисија, звала се „Вечерња ревија жеља”. Емисија која је 
у свом полусатном трајању давала, у оно време, рецимо: 
пет путовања за Москву и Лењинград у трајању од седам 
дана, три путовања за Лондон – свако вече. Или тридесет 
„Дарвил” сатова, златних, у оно време... Шта је било инте-
ресантно? То је била емисија у којој је први пут слушалац 
могао телефоном да уђе живо у програм. У другом смо 
времену сви ми онда живели, други су били страхови шта 
ко може евентуално да каже кад се укључи итд. И то је 
заиста било први пут. У много ствари сам у свом животу 
и некој својој малој каријери радио нешто што се први 
пут дешавало.

После неколико година и у истом студију, отварање 
„Београда 202”. У то време се припрема отварање „Радио 
Авале”, прве приватне радио станице, из ње је проистекла 
и радио и телевизија Студио Б. У оно време паника у Ра-
дио Београду – да ли је могуће да ће нешто да почне друк-
чије него што има Радио Београд? Ми смо буквално, који 
смо овде радили – Милан Шпичек, Влада Чех, неколико 
редитеља, Даринка Даша Ристовић, музички уредник, пет 
или шест дана пред почетак прве емисије, чак и спавали 
унутра, нисмо ишли кући и негде у шест увече Даринка 
Даша Ристовић, музички уредник, ставља прву плочу – 
прва музичка нумера је била „Шу, шу, Шумадијо” Оливе-
ре Вучо, Ханија Гаковић је била први спикер који је рекла: 
„Добро вече, жели вам Београд 202”... Ето, први пут.

Душан Ђоковић често је покретао нешто ново или 
учествовао у пионирским културним подухватима. Уче-
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ствовао је у организацији БЕМУС-а, БИТЕФ-а, а својевре-
мено је био и продуцент представе „О Калкута” која је 
играна једино у Дому омладине пошто је у то време сма-
трана скандалозном због нагости глумаца у појединим 
сценама. Ђоковић је учествовао и у организацији сајмова 
и конгреса из различитих области, а из тог доба памти и 
један необичан сусрет:

Затим радим у оквиру првог БЕМУС-а, радим БИТЕФ... 
Касније, сећам се, завршава се Сава центар, хотел „Југосла-
вија” на Новом Београду и припрема се отварање конгреса 
Светске банке у Београду... Небојша Богуновић, диван један 
господин који је био новинар и годинама радио у Скупшти-
ни града Београда, углавном све то около, што је лепо, ти 
ПР-ови... прави једну публикацију о Сава центру и о хотелу 
„Југославија”. Ја имам неку групу од 50 манекена, неколи-
ко фотографа, сваки делић тих објеката радимо, месецима 
смо унутра, у једном тренутку већ се захуктава, треба да се 
отворе оба објекта и почне светски конгрес банкара и први 
пут виђамо људе са неким специјалним апаратима, праве 
оне прве беџеве које имају сви који имају приступ унутра 
са фотографијом. 
Мени је било мало 
непријатно да оно 
носим и ја сам то 
држао у џепу. Једне 
вечери шетам овде, 
све се ипак дешава 
овде – Теразије, Трг 
републике, Радио, 
„Политика”, Дом 
омладине – прола-
зим поред хотела 
„Москва” и уђем да 
попијем пиће иако 
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то никад није било моје место. Крећем ка вратима, кажу: 
„Извините, хотел је затворен” итд, тад су били банкари и у 
хотелу „Москва”. Ја ово из џепа, кажем: „А са овим?” Кажу, 
изволите, молим Вас. Ја уђем, био је један мали шанк на 
првом спрату, седи господин држи шанк, два нека човека 
седе за једним малим округлим столом, ја прилазим, у оно 
време се пио вињак, наравно. Она двојица прилазе шанку 
и на енглеском питају, а има ли још неко место да седне-
мо да... Ја сам нешто знао енглески и кажем, па ја идем 
управо, има преко пута (био је ресторан „Романитар”). 
Сада је ту „Мекдоналдс”. Доле, у подрумским простори-
јама један леп национални ресторан са лепим програмом 
свако вече. Било је ту и фолклора и певања и живе музике 
итд. Ја њима кажем: „Ево, идем ја преко, ако хоћете...” Јао, 
они једва чекају да неког упознају, да није банкар, Енглез, 
или неко из њиховог света... Улазим унутра, пошто сам ја 
релативно често долазио, богзна како ми се јаве на гарде-
роби, богзна како тај неки вратар на вратима, ови људи 
вероватно помисле да сам ја нека значајна личност кад 
ми се тако јављају. Ми смо ту седели, причали, ја сам на 
крају инсистирао и платио, они су били забезекнути да ја 
то плаћам све, они су вадили картице (ми то у оно време 
нисмо ни имали) и углавном, растали смо се овако: изва-
дили су своје визит карте са поруком: Немојте случајно 
да дођете у Њујорк да нам се не јавите. Потпредседник 
Чејсменхетн банке. Био сам ја у Њујорку пре тога, додуше 
као завршени ђак седмог разреда основне школе „Жар-
ко Зрењанин” (сада је то музичка школа „Мокрањац”) и 
осми осмогодишње сам завршио у Канади. Био сам годи-
ну дана код неких рођака, а путовао сам возом до Сплита, 
а од Сплита теретно-путничким бродом, месец дана пута. 
Тако сам се исто и вратио, по месец дана тамо и назад. По-
сле сам се доста плашио да се возим авионом, и дан данас, 
тако да нисам успео да одем и она два господина из банке 
посетим у њиховом Њујорку.
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Враћам се ја из те Канаде, Америке, где сам завршио 
осми разред осмогодишње школе, у Канади, град Винд-
зор, на граници са САД, моји рођаци су тамо имали голф-
-клуб, ја сам био у оно време довољно интелигентан без 
обзира на само 15 година старости или младости, да ипак 
завршим цео разред школе, то ми је касније овде признато. 
И то какве школе? У једном тренутку ми нешто у двори-
шту причамо, тад је била учитељица-професор до осмог 
разреда у канадској школи, коју књигу читамо (онда се 
читало, није било интернета) – ја кажем да сам прочитао 
књигу од 2000 страна. Они кажу, не постоји књига од 2000 
страна! Па која књига? Ја кажем – „Рат и мир”. Улазимо у 
разред, мене су Дени звали, а госпођа Кларк је била учи-
тељица. Мисиз Кларк, Дени каже да је прочитао књигу од 
2000 страна. Она каже, која? „Рат и мир”, Толстој, кажем, а 
она: „Нисам чула за ту књигу, али знам да је господин Чер-
чил нешто о рату писао”. Е, из такве школе сам ја дошао 
назад у свој драги Београд и много ми је тих годину дана 
Београд недостајао, то тек касније човек схвати кад мало 
о томе размишља, и уписујем се у први разред Гимнази-
је. Уписујем се у први разред Друге београдске гимназије. 
Другу београдску гимназију је и мој покојни отац Милан 
завршио, био је један од најбољих ђака Друге београдске 
гимназије, касније те године је отворена једна изложба на 

Ка-
нада
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којој је била његова ђачка књижица, и мене су неки про-
фесори довели: „Погледај какве је твој отац оцене имао”. У 
оно време велико двориште, лепа, стара Друга београдска 
гимназија, огромна двокрилна врата, међутим, управитељ 
школе у оно време, Петрашин, затвори једна крила врата 
и ми сви улазимо, буквално један по један. Прегледао је 
мушкарцима тзв. зулуфе (у оно време су почели Битлси). 
Враћао је на шишање сваког ко је имао мало више косе, 
тиме се Петрашин бавио у оно време.

И после тог мог великог успеха у Канади са познава-
њем светске литературе и читања књиге од 2000 страна 
и у оно време петицом или „еј” оценом из рачуна, да не 
кажем из математике (јака реч), ја овде падам после првог 
гимназије из математике на поправни испит и понављам 
разред. Тада се Друга београдска руши да би се сазида-
ла ова зграда „Политике”, а ми као цела школа прелазимо 
у здање Пете београдске поред Ташмајдана. Наравно, и 
Пета београдска пуна „ко` око” и ми постајемо ђаци који 
иду у школу од 5 поподне до 10 увече. У оно време смо 
излазили, наравно, али не као сада – излазило се у седам 
а враћало кући у десет, не зато што је морало, што те неко 
терао, што ти родитељи нису допуштали, него што је то 
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било нормално. Ми се у десет увече враћамо из школе 
кући, било је то онако слободније... Једно време смо били 
у згради „Николе Тесле”... Ја сам се онда нешто посвађао 
са једном својом професорком енглеског језика (због те 
Америке ако сам нешто мало знао, знао сам енглески), 
добио сам јединицу из енглеског на полугођу, па се ја на-
љутим и увредим и одем (ту сам и матурирао) у Седму 
београдску гимназију на Карабурми. То је било толико 
далеко, иза школе су биле њиве – сад је то два града. Да 
поменем нешто шта су те удаљености у Београду некад 
значиле. Ја сам рођен у центру, живео сам у центру, школе 
су ми биле у центру, и интересовања, па чак и послови 
којима сам почео после факултета да се бавим, све се то 
дешавало у центру. Али у оно време, кад смо се задечачи-
ли, почели да шетамо девојчице, девојке, ми смо девојке 
пратили до куће – то је било неписано правило, један леп 
обичај – не таксијем, наравно, него пешке. И онда, кад ви-
димо да је јако згодна, прво питање је било, да не станује 
случајно на Новом Београду? Нови Београд је било нешто 
страшно далеко у нашој визији неког центра Београда.

У приповести Душана Ђоковића, природно, важно ме-
сто заузима и Академија уметности чија се управна згра-
да са сценом и библиотеком налази у згради Академије 28 
на углу улица Немањине и Светозара Марковића. Декан 
је глумица Мирјана Карановић, а предају Синиша Коваче-
вић, Иван Бекјарев, Милутин Петровић и други изузетни 
уметници и стручњаци из различитих области. Некада-
шњи студенти већ су и сами реномирани уметници, а Ду-
шан нам је топло и духовито испричао како је текло само 
оснивање Академије уметности, осврнувши се најпре на 
занимљив историјат саме зграде у Немањиној. 

Зграда на адреси Немањина 28 у Београду, коју је краљ 
Александар 1934. од својих пара дао да се сазида и по-
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клонио београдском радништву за културно-уметничке 
делатности. После Другог светска рата зграда прелази у 
неке синдикалне руке, јер је на крају, била томе и наме-
њена, добија по председнику синдиката Ђури Салају и 
име и дешава се да ја још у студентским данима један од 
послова добијам у Театру поезије који је деловао у овој 
згради и имао дивну позоришну дворану, где сам скоро 
две године сарађивао, радио у својој делатности – а то је 
посао организације. У оно време Слободан Шане Турла-
ков је био директор Театра поезије и могу да кажем да је 
то било једно врло посећено позориште са дивним поет-

ским представама, са највећим глу-
миштем, чак су гостовали глумци 
из Загреба, долазили са својим поет-
ским стваралаштвом да се прикажу у 
Београду. И сада, пролазе године, ја 
сам се у једном тренутку доста бавио 
и филмом. Имам 16 потписаних фил-
мова, играних, као директор филма, у 

оно време, наравно, са средствима државе, друштва (није 
било онда приватне продукције). Од тога сам радио чети-
ри копродукциона филма – два са Американцима, један 
са Чесима, један са Русима, то је био један врло леп пе-
риод мога живота... И морам да кажем да неко ко се бави 
организацијом треба и да заврши факултет, треба уопште 
да се бави у животу не само уметношћу него и њеном ор-
ганизацијом, али највише сам научио радећи на филму 
– највише се научи из живота. Поново се онда враћам у 
Радио Београд, ту се тавори, долазе оне најтеже године, 
највећа инфлација на свету, ми две-три марке евентуално 
месечно зарађујемо и у једном тренутку ја улазим у клуб 
Радио Београда (опет, ево, много ствари се заврши у тзв. 
кафани или почне у кафани), видим једно слободно ме-
сто поред редитеља Александра Пантелића, питам да ли 
је слободно, седи још неко кога ја не познајем – касније 

Слободан Турлаков
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сазнам да је то Велимир Абрамовић, у то време професор 
на Факултету драмских уметности и почиње прича да не 
би било лоше направити приватну академију. Па ми кре-
немо у ту причу, наставимо је сутра, после неколико дана 
у мом стану... Шта хоћу да кажем? Шта је организација 
– да се ја у том тренутку нисам прикључио, њих двојица 
би и дан данас седели негде, на другом или трећем месту 
и причали како би било добро направити прву приватну 
академију... Ето, једна мала шала, анегдота.

И тада се склапа та идеја. Сећам се тачно и свога ста-
на и стана својих родитеља, где сам онда био, први кога 
смо звали био је Бранко Плеша. Окрећем Плешин кућ-
ни телефон, питам Бранка: „Академија уметности, при-
ватна, да почнемо?” Бранко каже – хоћу. Други кога сам 
звао био је Сава Мрмак, покојни, увек велики господин, 
али он није задовољан само телефонским разговором, за-
казује састанак у „Метрополу”. Већ сада улазимо на нека 
места где је у оно време требало имати... Верујте, да смо 
се ми мислили да ли ћемо имати за кафу у „Метрополу”, 
да седимо са Савом Мрмком, тих година. Сетим се ја и 
ове зграде и овог простора, и Театра поезије и свега, упо-
знајем се са директором ове установе, све је у оно време 
изгледало јако тужно, прокисло, никакво, бедно, јадно, 
они нам дају две канцеларије, две расклиматане столице и 
један телефон (тачно то). Ја ангажујем Константина Кочу 
Милића, у оно време већ неколико година пензионисаног 
секретара Факултета драмских уметности, који долази и 
поставља тај врло озбиљан део школе на ноге, дајемо први 
конкурс и сећам се тог јутра, свако држи „Политику” у 
руци, седимо и зазвони први телефон, други телефон... Ја 
погледам Кочу и кажем: „Кочо, успели смо!” То је 1995. 
година, ево 15 година од тада је прошло, Академија се 
развила, од шест програма са којима смо почели, у овом 
тренутку имамо 10 (септембар 2009. године), Академија 
уметности у Београду је први акредитовани факултет на 
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пољу уметности, свих десет програма је акредитованих, 
факултет акредитован, примамо нове студенте... Ових 
дана смо расписали први пут конкурс и за докторске и 
мастер студије...

У згради Академије смештени су и Фонд и Библиотека 
који носе име Милана Ђоковића, оца нашег саговорника. 
У библиотеци смо забележили разговор о овом великану 
наше уметности и културе, драмском писцу, романсије-
ру, новинару и ерудити који је вишеструко задужио нашу 
земљу својим радом и књижевним делима. 

Ево, седимо у библиотеци Академије уметности, носи 
име Милана Ђоковића, мог покојног оца. Ова библиотека 
је практично потекла из његове приватне библиотеке коју 
сам ја после његове смрти преселио у овај простор, на-
равно касније је библиотека добијала и нове књиге, нове 
наслове, ширила се, али је основа његова приватна библи-
отека. Мој покојни отац Милан Ђоковић рођен је 1908. 
године у Београду, завршио је Другу београдску гимнази-
ју, затим Филозофски факултет у Београду, почео је као 
новинар „Правде”, „Политике” одмах после рата, драмски 
писац, заједно са великим глумцем Радомиром Рашом 
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Плаовићем (касније нашим ку-
мом) написао је неколико драма, 
три драме њих двојица заједно, 
седам драма Милан касније... За-
нимљиво је да је Милан био осни-
вач Драмског студија при Народ-
ном позоришту у Београду, то је 
било одмах после ослобођења, 
1944. године, све до 1947. године 
то је практично била академија 
уметности, прва у Србији. По-
стојала је филмска школа горе, у 
Кошутњаку, а драмски део је био 
при Народном позоришту, тако 
да је, ето, Милан био директор првог драмског студија, 
прве, да кажем, драмске школе, да је на основу његовог 
писменог захтева који ја имам, ево овде, у библиотеци, у 
оно време упућеног Влади ФНРЈ и Родољубу Чолаковићу, 
и предлога, основан Факултет драмских уметности (у оно 
време се звао Академија за позориште, филм, радио и те-
левизију). А ја сам, ето, оснивач прве приватне Академије 
уметности, после доброг броја година, у Београду. Милан 
је био 13 година директор Драме Народног позоришта, 
затим управник Задужбине Илије М. Коларца, за време 
његовог управниковања је обновљена не само дворана, 
него цео Коларчев универзитет и последње четири године 
његовог активног рада, до пензије, управник Југословен-
ског драмског позоришта. У међувремену, као драмски 
писац, написао је неколико драма, поменућу драму „Љу-
бав”, која је сигурно његова најпознатија драма, играна у 
Атељеу 212, четири лика – Мира Ступица, Марија Црно-
бори, Зоран Ристановић, Бранко Плеша – велика, највећа 
плејада наших глумаца, комад који је игран у оно време 
више од 100 пута у Атељеу 212. Затим, Милан Ђоковић 
као преводилац, за време рата је превео, иако су у том 

Раша Плаовић  
и Милан Ђоковић
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тренутку у њиховом стану живела и два немачка војника 
(такав је био распоред), преводио је Русе – „Систем” Ста-
ниславског који је објављен одмах после рата, а пошто сам 
ја основао Фонд Милан Ђоковић, једна од издатих књига 
је и репринт тог „Система” Станиславског. 

Већ први драмски текстови Милана Ђоковића – „Бро-
доломници” и „Договор кућу гради” – били су изведени у 
Народном позоришту почетком тридесетих година про-
шлог века. Наредних 50 година писао је и режирао за теа-
тре широм Југославије, сарађивао је са легендарним Рашом 
Плаовићем, Бојаном Ступицом и другим врхунским умет-
ницима, а у дому Ђоковића често су били гости великани 
попут Васка Попе или рецимо Иве Андрића, па није нео-
бично што је заједно са Гвозденом Јованићем, Ђоковић био 
извршилац последње воље Иве Андрића и један од оснивача 
Андрићеве задужбине. Убраја се и у осниваче Вукове заду-
жбине, а поред неколико објављених романа, пред смрт је 
оставио у рукопису и књигу сећања „Онај стари Београд” у 
којој живо описује нашу престоницу до 1944. Послератни 
период забележио је у својим „Дневницима” које је почео 
да води као управник Југословенског драмског позоришта.

А опет, као управник Југословенског драмског позори-
шта, писао је „Дневнике Југословенског драмског позори-
шта”, они постоје у рукопису, објављивани су по неким по-
зоришним часописима и ја ћу се трудити, и као његов син, 
а опет и неко ко води Фонд Милан Ђоковић, да и тај „Днев-
ник Југословенског драмског позоришта” објавим. Управо 
ових дана смо разговарали, неке колеге и пријатељи, рекли 
смо – то је не само дневник позоришног живота, то је днев-
ник уопште живота у тим годинама. Значи, вероватно је 
намерно престао после 1944. да пише о Београду и о себи 
и о свим догађајима, а опет је наставио кроз ове „Дневни-
ке”, па се надам да ћемо то и објавити. Ето, то је породица 
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драмског писца, глумице, нас двоје деце, моја сестра је ина-
че завршила историју уметности, радила је цео радни век 
у Српској књижевној задрузи, ја се бавим организацијом, 
ево сад се бавим једним дивним факултетом, а све је поте-
кло од породице. Нажалост, не само у последње време, већ 
доста, двадесет, тридесет година уназад, породица је нешто 
што се расипа, што се раслојава... Ево, ја ћу поменути своје 
родитеље поново: бавили су се врстом посла која је захте-
вала 24-часовно ангажовање. Ми јесмо становали преко 
пута уласка у Народно позориште, јесте канцеларија била 
на два метра, јесу Дивнине пробе и представе биле на два 
метра, али су они цео дан били у позоришту; они су свако 
вече били у позоришту. Ја кажем да сам као дечак гледао 
представе. Мој отац је као директор Драме Народног позо-
ришта свако вече био присутан на свакој представи. Значи, 
ми као деца, и увече смо били некако сами, били смо без 
својих родитеља. Али и у том и таквом времену је нешто 
што је био ручак, било свето место и светао сат. Између три 
и четири ми смо сваког дана ручали сви заједно. И то је 
било и време и место на коме смо ми одрастали, на којима 
смо се ми и васпитавали, на којима смо нешто и научили 
од својих родитеља... Да не говорим какви дивни људи су 
били пријатељи наших родитеља, какву сам имао част и 
задовољство и срећу да седим са тим људима, да од малих 
ногу слушам шта они говоре... Далеко да учествујем у раз-

говорима, али да 
будем присутан, 
да слушам, од Иве 
Андрића, Црњан-
ског... који су били 
гости, пријатељи 

у нашем дому, које 
сам имао част да 
слушам и од свих 
понешто научим.Иво Андрић            Милош Црњански
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„Ово је несвакидашњи, у неким аспектима необичан и 
унеколико екстравагантан текст”, започиње, у име свих нас, 
своју епистолу професор Маџар. 

„Сврха му је да зброји једну колекцију утисака пово-
дом неуобичајеног, у много чему необично занимљивог и 
неочекивано ефeктног наступа Душка Ђоковића, у неде-
љу, 3. октобра 2009. у 16 часова, на Студију Б. Уводно ваља 
нагласити да овај текст не би био написан да није било 
довољно снажних и довољно бројних утисака, који једино 
могу да га инспиришу и садржински попуне. Конкретније 
говорећи, текст настаје због тога што су, стицајем околно-
сти, испуњена два услова. Прво, Ђоковићев портрет, тако 
живо представљен у овој емисији, толико је упечатљив и 
толико занимљив да гледаоци – или бар један број гле-
далаца – не могу да га забораве задуго, након што су га 
на телевизији одгледали. Друго, себе сматрам привилего-
ваним да, заједно са толиким другим личностима, махом 
угледним, спадам у макар и онај шири круг Ђоковићевих 
пријатеља. Оба ова услова била су потребна да настане 
овај текст, а ниједан од њих, изоловано узет, не би био до-
вољан да ме на писање текста понука. Ово писаније, као 
пријатељски гест, могло је настати само под условом да 
ми се оно што сам успео да апсорбујем, за тај сат времена 
Ђоковићевог ефектног казивања, истински свидело.

Ритам и животна уверљивост казивања

Моји оскудни и несређени увиди у естетику наводе ме 
на веровање да једно уметничко или слично остварење. 
са елементима драмског у себи – а Ђоковићево казивање 
свакако спада у ту категорију – да би било успешно и на 
одређени начин лепо, мора да испуни два услова. Прво, 
оно мора да буде уверљиво, што ће рећи да створи ма-
гију, један посебан облик чаролије, један флуид (под)ра-
зумевања, који ће гледаоца навести да се уживи у једну 
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такву животну причу и да јој безрезервно поверује. Та 
уверљивост бива обезбеђена, ако оно што се саопштава 
буде густо премрежено не само непосредним порукама и 
проверљивим информацијама, него и једном етеричном, 
готово неизрецивом копреном конотација, једним бројем 
сигнала који не морају да буду нити изречени, нити сли-
ком представљени, него се неосетно и аутоматски подра-
зумевају. Ђоковићева сторија била је тако густо проткана 
тим конотацијама, тим дискретним подразумевањима, да 
је гледалац имао утисак да би после њега у истом духу, и 
са истим садржинским набојем, могао и сам да говори још 
један сат. Други услов је темпо и ритам, тј. динамика са 
којом се у једном оваквом, или аналогном представљању, 
смењују елементи такве узбудљиве нарације и секвенце 
елемената. Без довољно изражене динамике, није могуће 
везивати гледаочеву пажњу, нити створити утисак садр-
жинског богатства, кроз које треба да се изрази мотивска 
и смисаона попуњеност дате манифестације. Динамика 
казивања или представљања, значи, и одсуство празних 
ходова, што опет представља гаранцију пуноће и заокру-
жености утиска, начин пружања садржинских блокова, 
који се за дуже време памте, а код примаоца одговарају-
ћих порука стварају и остављају снажан утисак.

Ђоковићево казивање испунило је, чини се, оба ова ва-
жна естетска услова. Животна уверљивост постигнута је 
кроз импресиван број наоко ситних, али баш зато естетски 
функционалних детаља. За тај један сат, пружено је толико 
информација о животним догађањима и обртима, да је гле-
далац добијао утисак непосредног сведока тих занимљивих 
згода у Ђоковићевом животу и животу људи са којима је 
тако интензивно комуницирао. Такви детаљи су, нпр., кра-
ђа платног фонда у Народном позоришту, реакције „обич-
них” људи, као што су вратари или конобари, на један број 
животних догодовштина, епизоде из његовог школовања 
као што је добијање слабе оцене (то је у његово време мо-
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рала да буде злогласна двојка) из енглеског, који је, по све-
му судећи, говорио течније од саме професорке тог језика. 
Шта тек рећи о путовању бродом у САД, пустоловини која 
је трајала читавих месец дана (у једном правцу!), о пресе-
љењу у зграду II београдске гимназије и о наметнутом ре-
жиму похађања у времену од 17 до 22 сата, па о директору 
гимназије који ђацима контролише дужину зулуфа? 

У исту категорију елемената, који овом наступу дају 
такву ванстандардну уверљивост, спада и читава галерија 
ликова, што познатих личности, што малих, анонимних 
људи, који повлаче разне потезе и везују се за разнород-
не поступке, стварајући утисак као да се то дешава пред 
нашим очима и као да смо и сами не само сведоци, него и 
саучесници тих збивања. Оно што је многе гледаоце мо-
рало да импресионира, јесте тако живо и толико веродо-
стојно представљање тих малих људи; то је представљање 
у коме и они израстају у импресивне личности, у актере 
који се и памте и респектују. То подизање малих људи на 
пиједестал људскости, то изналажење њихових каракте-
ристика, које изазивају и поштовање и неки вид дивљења 
за њихове личности – чини се да представља једну од нај-
маркантнијих, а у исто време и најузбудљивијих црта Ђо-
ковићевог казивања. Захваљујући оваквом сликању људи 
и прилика у којима су се затекли, човек добија необичан, 
доиста несвакидашњи утисак, да тзв. мали људи нису, у 
ствари, нипошто мали; они су на свој начин велики, под 
условом да се нађе оштро око које ће запазити њихове 
вредности. Та особеност ове једночасовне презентације, 
у ствари афирмише једну посебну врсту хуманизма: от-
кривајући велике људске вредности и код „малих” актера 
наше свакодневице, наратор открива и једну слабо уочену 
вредност људи као таквих; те особе са којима се свакод-
невно сусрећемо, ти нераздвојни пратиоци наших судби-
на, у ствари су много бољи, много људскији и много пле-
менитији него што је већина нас, у психози распомамље-
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не животне трке, спремна и способна да види. Запажајући 
и афирмишући људске вредности на начин који многима 
од нас није доступан, Ђоковић открива једну лепу, али не-
довољно видљиву страну света у коме живимо, а посебно 
људи са којима саобраћамо. Шта може да буде и племени-
тије и узбудљивије. него препознати у људима вредности 
које се тако масовно превиђају и игноришу?

Што се ритма и динамике тиче, и ово је квалитет у 
коме су за овај један сат остварени велики домети. Нај-
краће речено, та лична исповест била је занимљива од 
почетка, до самога краја. Била је интересантна и у својој 
допадљивој целини, и у својим појединим деловима, како 
год да се ти делови дефинишу. Томе је допринела и богата 
разноврсност материјала, којим је тако срећно попуњена 
ова емисија. Различити садржаји смењивали су се правом 
филмском брзином, секвенце су биле живахне и као да су 
се током емисије убрзавале у једној дискретној градацији. 
Ако би се гледалац, у првом делу, мало опустио и демо-
билисао, долазили су у даљим секвенцама узбудљивији 
и садржајнији елементи, који нису могли а да му не при-
вуку пажњу. Са таквом садржинском набијеношћу и тим 
стакато ритмом казивања – стакатом који је са мером и 
тамо где треба прилазио у виваће и акцелерандо – гледа-
лац није долазио у искушење да се демобилише и удаљи 
од Ђоковићеве напете приче. А није ни могао, све да је и 
хтео да се одвоји од овог јединственог времеплова, једног 
уистину узбудљивог живота.

Амбијент друштвеног општења и богатство живота

Својим рафинираним смислом за животне детаље и 
тако пластичним, уверљивим сликањем већ поменуте 
богате галерије личности које су му испуњавале живот, 
Ђоковић је гледаоца пренео у једно минуло време, у један 
животни миље који је прохујао и постао део неповратне 
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прошлости. Вредност овог казивања састоји се, поред 
осталог, и у томе што нас враћа у време које изнова, на 
неки други начин, не бисмо могли да искусимо. Рекреи-
рајући пред нашим очима то време, он је учинио нешто 
што бисмо очекивали, а што ипак тако ретко налазимо у 
уметничким делима већих претензија и далеко већег оби-
ма и временског обухвата. То је било једно унеколико иш-
чашено и бизарно време, много бизарније него што нам се 
чак и у овој малтене полувековној ретроспективи чини и 
приказује. То је било време ауторитарне владавине и мно-
гострано скучених индивидуалних слобода. Време тесно 
скројеног животног простора за људе од иницијативе и 
акције. Данас се учврстио стереотип, по коме је у то време 
било немогуће водити истински садржајан живот, прола-
зити кроз екстазе срећног упијања животних садржаја и 
остваривати заокружену и топлу људску срећу. Ова еми-
сија као да драматично демантује тај стереотип. Људи ве-
дре нарави и позитивних карактерних својстава могли су, 
како сведочи ово неуобичајено казивање, итекако да буду 
срећни. Ко је отворен за позитивне животне садржаје и 
обдарен за интензивно доживљавање људских радости, 
ко је такорећи генетички програмиран да буде срећан, 
тога у остваривању животне среће не може да спречи ни, 
колико год да је ауторитаран, неки политички систем. 
Ђоковић се овом емисијом представио као срећан човек. 
Но, више од тога, он је доказао да је срећа неуништива и 
да, бар кад је реч о неким људима, наизоставно побеђује 
све, макар како да су неповољне амбијенталне околности. 
Ђоковићева исповест је један акт животне ведрине, своје-
врсна химна људској срећи. У томе што се она, уз остало, 
испољила и као својеврстан дитирамб животу, могла би 
да се идентификује једна од њених највећих вредности.

Та емисија је у исто време и дитирамб љубави. Нара-
тор са ретко сретаном топлином и присношћу говори о 
повеликом броју људи, са којима је живо комуницирао и 
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на разне начине сарађивао. Из сваке напомене и сваког 
геста види се да је силно волео људе са којима се сретао 
и дружио, а лако се наслућује (то су оне конотације по-
менуте у уводном пасусу првог одељка) да су и ти људи 
истински волели Ђоковића. Љубав не би била тако јака и 
тако широко расута, да није била обострана. Ако се љу-
бав прихвати као једна од темељних вредности у људском 
животу – а такве вредности су исто онако малобројне 
колико су темељне – и ако се уочи да је овом емисијом 
Ђоковић на свој начин испевао праву химну љубави, онда 
се лако уочава још једна крупна вредност ове нарације. 
Она је импресиван допиринос препознавању и уздизању 
нечега што животу у толикој мери даје и боју и тежину; 
то је оно што је код оваквог човека са оваквим виђењем 
живота једино и могло да се појави, а то је, дакако, љубав 
и, поново, љубав! 

Занимљиво је да у његовом казивању преовлађују му-
шки ликови, или је то бар утисак овог гледаоца. И то је 
врлина овог наративног залета у сад већ прилично далеку 
прошлост. Два су разлога због којих би ова опсервација, 
али и ова оцена, могла да буде истинита. Прво, у кругу 
људи међу којима се кретао и у начину живота који је во-
дио, мушки свет је по свему судећи морао да има бројчану 
превагу. Друго, и важније од овог претходног, очекивани 
резултат императива тактичности. Ожењен човек, ако је 
тактичан, сигурно неће кренути да распреда своје млада-
лачке романтичне догодовштине. Поред тога, а свакако и 
важније од тога, тактичан човек генерално избегава да се 
упушта у распредање оваквих садржаја. Ђоковић се по-
казао као тактичан у оба назначена смисла. Али, из цели-
не приче и бојама и нијансама богатог контекста који је 
њоме назначен, дало би се наслутити да је Ђоковић и на 
овом плану имао интензиван и садржајан живот.
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Породица и родитељски утицаји

Једна компонента, па и један аспект, Ђоковићевог очи-
гледно садржајног и срећног живота јесте и боемско жи-
вовање. Ако је ишта у његовом приповедању очигледно, 
онда је управо то. Исувише много времена провео је по 
кафанама, а очито је да му је тамо било исувише много 
лепо, да се та боемска саставница не би истицала као не-
што што је, уз остало, томе животу давало свој дубоки 
печат. Та компонента даје овом животу једну димензију 
поетичности; поводом ње у сећање пре других и више но 
други долазе песници – Раде Драинац, Бранко В. Ради-
чевић, Мирослав Антић... Добија се, дакле, утисак боем-
штине као не баш свакидашњег стила и као непорециве 
поетичности живота. Очекивало би се да човек код кога 
та боемска црта долази тако снажно до изражаја – неће 
имати много да каже о својим родитељима и породици. 
Но, и у том погледу Ђоковић гледаоцу приређује угодно 
и узбудљиво изненађење. Боемштини упркос, он о својим 
родитељима, Дивни и Милану, успева да исприча неке од 
најлепших и најдирљивијих детаља. У кратком времену 
– кратком с обзиром на обиман материјал и велики број 
појединости које је обухватио – он успева да каже мно-
го тога садржајног о својим родитељима, о два уметни-
ка који у нашој средини и у нашем колективном сећању 
играју јасно препознатљиве улоге. Поред немалог броја 
детаља који су информативни и вредни памћења, он успе-
ва да дочара и нешто много важније: дух љубави, разу-
мевања и плодног узајамног допуњавања у тој, нипошто 
стандардној породици. То је породица људи који су стра-
сно били предани својој каријери, грађењу уметничких 
угођаја и творевина, који су имали тако велику вредност у 
нашој тадашњој образованој јавности. То што изненађује 
и гледаоца са свом пријатношћу оплемењује, а што пред-
ставља једну од нипошто малобројних јаких поенти у Ђо-
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ковићевој исповести, јесте спознаја да су ти људи, упркос 
толикој преданости својој професији и својој уметничкој 
мисији, успевали да се узајамно тако воле и свој емотив-
ни живот учине и одрже интензивним и богатим. Намеће 
се утисак да људи који имају енергије и талента да граде 
импресивне и надалеко уочљиве каријере – имају и сна-
ге и способности за успешно неговање других аспеката 
живота, укључујући породицу и одгајање деце. Каријере 
их, дакле, нису спречиле да буду добри и драги родитељи, 
нити да својој деци пруже топлину, без које једва да могу 
да израсту комплетне личности. Може ли се замислити 
племенитија порука и конструктивнија спознаја, која би 
у едукативном смислу повољније деловала на савремено, 
умногоме поремећено и раздешено друштво? 

Нека буде тек дотакнут још један аспект ове упеча-
тљиве исповести. Упркос боемштини, кафанама и вишку 
пријатељске (и, вероватно, не само ове) љубави, постиг-
нути су и велики радни учинци, велики професионални 
разултати, како Ђоковић гледаоца ненаметљиво и дис-
кретно обавештава. Колико је само културних догађаја 
организовао, у колико филмова био директор, са колико 
јавних делатника договарао и усклађивао своје опсежне 
послове?! И, најзад, оно што се доима као круна њего-
вог плодног ангажмана: оснивање прве и досад најбоље 
приватне школе на подручју уметности, школе која данас 
покрива неких петнаестак добро погођених профила. Чо-
век се запита, колико је енергије набијено у том човеку: 
толики сусрети, толики подухвати, тако широка комуни-
кација и, уз све, тако интензивно живљење?! Да цела ова 
повест буде узбудљивија и интригантнија, добар део тих 
послова – комуницирање, договори, ангажмани... – оба-
вљен је по кафанама. Мало је људи који су, попут Ђоко-
вића, не само уз интензивно пријатељевање успевали да 
обаве тако много озбиљног и одговорног посла, него у 
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исти мах успевали да споје пријатно са корисним. Dulce 
cum utile, како су говорили Латини.

Ово су тек неки од утисака, прикупљених у једносат-
ној емисији. То су утисци човека који је професионално 
далеко од уметности, који није вичан овим префињеним 
дометима и начинима, а који је живот проживео стилом 
који је отприлике супротан од тако динамичног и толико 
узбудљивог и ведрог начина на који је живео, а вероватно 
и даље живи свој живот, драги пријатељ Душко Ђоковић. 
Остаје да се наслути, шта би у овој лепој Ђоковићевој 
приповести могао да наслути неко, ко је професионално 
окренут уметности и ко за овакво динамично живљење 
има бољи и пунији осећај од аутора овог написа. Но, за 
крај је могуће, без ризика, додати и следећи закључак: 
својим динамичним, плодно немирним и тако интензив-
ним животом, Ђоковић пружа вредну поуку онима који 
живе толико друкчије него он. Он ће многе од нас под-
сетити на, за нас недовољно видљиве или вољно игнори-
сане, аспекте живота који га чине толико садржајним и 
тако узбудљивим. Својим примером, он ће многе поду-
чити како квалитет живота подићи на виши ниво и како 
живот организовати на начин који тај ниво непрестано 
унапређује. 

Остаје утешна напомена да је живот тако разноврстан 
и садржајима тако богат, да велика задовољства – праве 
заносе и егзалтације – пружа и кад тече на начине који се 
силно разликују од Ђоковићевог. Ђоковић ће се са овим 
поклоницима битно различитих стилова ипак наћи и не-
погрешиво састати на једној величанственој магистра-
ли. То је магистрала непоновљиве пустоловине живота, 
живота који представља чудо и који у тако великом бро-
ју својих различитих манифестација пружа могућности 
узлета, шансе за велика изгарања и за неописиве екста-
зе. А остаје да се Ђоковићу призна један леп резултат: 
показао је раскошну лепоту живота као таквог, многе од 
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нас уверио да је живот сам по себи један дар, који је ве-
личанствен, фасцинантан и пун узбудљивих могућности. 
Ђоковићева исповест драгоцен је подсетник да, за дивне 
могућности које нуди живот треба широко да отворимо 
очи и останемо будни за све што из њих произлази. У тој 
исповести, садржано је и виђење да се корисни учинци 
које ваља постићи у животу, продуктивност живљења и 
његови прагматично схваћени резултати, нипошто не ис-
кључују са оним његовим радошћу озареним, очаравају-
ћим аспектима. Са димензијама трајања, без којих живот 
ипак не би био оно што јесте: неизрециво чудо, непоно-
вљива авантура и вртоглава сукцесија догађања од којих 
се, како би рекао мени најдражи песник, „и мудрачки мо-
згови муте”. 

(Писмо које је Душану Ђоковићу упутио професор 

Љубомир Љуба Маџар, поводом емисије „Мој Београд”) 
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Филозофски простор српске кафане, у којој се човек 
„из дна душе” исповеда и случајном саговорнику, па и са-
мом себи, за нашег пријатеља Душана Ђоковића је много 
комплекснија категорија, него за све нас. Док ми тамо, на-
рочито са њиме у друштву, идемо да, уз његову веселост 
и каваљерство, заборавимо на тежак живот и нерешиве 
проблеме, он сам, наш друг и пажљиви слушалац, кафанско 
окружење сматра неком врстом перипатетичарске Ака-
демије, оне у којој су Платон и остали мислиоци (и хедо-
нисти), шетајући (у овом случају уз песму и дружење), раз-
мењивали вечне идеје. Људе, са којима је провео младост, 
а и остали део свог испуњеног и оствареног живота, у не-
колико одабраних кафана у Београду, чини се да је „усвојио” 
за своју ширу породицу и емотивне животне сапутнике, 
чији дух и данас, када многи више нису овде, живи у њему 
и његовим успоменама. Из његових успомена на важност 
дружења у кафани се чини, да је са кафанама исто као са 
књигама – неко иде да не би живео у тешкој реалности, а 
неко, опет, да би боље живео у њој! Са новим еланом.

Драгана Бошковић

Душан Ђоковић
О српској кафани

... Србија је, у својој историји, све важне ствари, и по-
литичке, и приватне, дружење и свађе, обављала у кафа-
ни. Данас се много тога ради код куће..., сећа се Душан.

Прву кафу попијеш у кафани, прву ракију попијеш у 
кафани, прелисташ прве новине, зачнеш први разговор... 
Кафана је вечна, мада су, данас, многе култне кафане уки-
нуте, због глупости, примитивизма, простаклука... Ми ве-
личамо кафански „Београдски троугао”, а дозволили смо, 
као грађани, да то више не постоји. На пример, дозволили 
смо да се „Грмеч” укине, јер га је неки мангуп купио да би 
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отворио прозорче и продавао ћевапе!... А на зиду „Грме-
ча” је била највећа фреско слика Зуке Џумхура!...

Наравно, морао 
је да прође неки број 
година, па да и ја 
кренем у кафану!... 
Стицајем околности 
и нашег становања 
преко пута Народ-
ног позоришта, па 
уметничког живота 
родитеља у Народ-
ном позоришту, де-
чачких игара и клупе 

код службеног ула за у Народно позориште, првог пуцања 
из ваздушне пушке у дрвену таблу до улаза у Народно, пр-
вих, ретких аутомобила, мотоцикала којима смо се дивили 
кад прођу, „пежоа”, који је дотерао Паја Минчић, моја прва 
кафана је био бифе у нашем националном театру. Уђеш у 
позориште, десно, право, поред Зоре, која је „држала бан-
ку” – у бифеу си Народног позоришта. Моји први кораци 
су, дакле, били код Немање, који је држао бифе, као један 
од првих приватника у том послу, и Цилике, слатке главне 
конобарице. Глумци, прваци балета, оперски уметници су 
били стални гости, а и ја сам се ту вртео, помагао. Уживао 
сам и да келнеришем. Тада још нисам искусио алкохол као 
освежавајући напитак. Код куће никада нисам био гладан 
и волео сам да једем, био сам, онако, мало дебељуца, али 
ми је најслађи био сендвич, којим ме је Немања частио, 
за моје помагање у бифеу – кифла, намазана кајмаком, са 
правом сремском кобасицом, која није била као ова да-
нас... Ето, то је моја прва кафана.

Бифе Народног позоришта је радио од девет сати ујутро, 
до после поноћи. Прва ујутро је била – Љубинка Бобић, са 
неколико немачких илустрованих часописа, који нису мо-

Кафана Грмеч
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гли да се купе на киоску. Наручује прву 
кафу, први вињак, вероватно пали и 
прву цигарету... Рекао сам већ – људи су 
од ујутро ишли у кафану, а Љубинка је 
долазила, ето, у бифе позоришта...

Мој отац је, затим, постављен за ди-
ректора Коларчевог народног универзи-
тета, по задатку власти, у тренутку када 
је „Коларац” требало реновирати. Када је 
зграда обновљена, у подруму је, такође, 

направљен бифе, који постоји и данас, у другом архитектон-
ском стилу. Он је Немању и Цилику пребацио у „Коларац”, а 
за власника бифеа Народног долази други човек... Тада је на 
месту Храма Светог Саве и Народне библиотеке био, у сво-
јој шатри, Циркус „Адриа”, који је, осим лепих циркуских 
представа, имао и занимљив естрадни програм, сећам се да 
је и Живан Сарамандић тамо наступао. Одатле је дошао у 
Народно. Прво што је морао да научи је да се људи уписују, 
да се пије „на црту”. Кад добију плату, сви су, врло уредно, 
плаћали свој рачун. Некима је, нажалост по мене, позај-
мљивао и готове паре... Пијеш до поноћи на црту, а онда, за 
вечеру у Клубу књижевника, позајмиш паре... И Буда и Ива 
су, у Клубу, додуше, такође давали „на црту”...

Љубинка Бобић, када је он преузео клуб, долази на 
свој начин, поручује кафу и вињак... Он јој доноси вињак 
од 0,5... Она га погледа и каже: „Ја сам једна дама, п... ти 
материна! Ја пијем вињак од 0,3!”... Она их попије седам, 
на пример, али то је био њен „гутљај”... Тако она седи до 
подне, па онда прелази у „Мажестик”, где је чека Мирко 
Милисављевић, и у тих стотинак метара се одвијало ау-
тентично „позориште у позоришту”. Онда почињем да 
студирам. Академија је била у Кнез Михајловој и ту је био 
славни ресторан „Коларац”...

Почиње и мода „Скадарлије”, која је била нормална ули-
ца, асфалтирана, и само у ресторанима, као што су „Три 

Љубинка Бобић
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шешира” и „Два јелена” је било аутентично... У „Три шеши-
ра” је наш „носилац стола” био Марио Маскарели. Онда, 
Дубравка Нешовић, Данка Нововић, позната тв спикерка, 
која има божанствен глас, певала је џез у хотелу „Таш”, има-
ла је каријеру, па онда глумци Драган Зарић, Бата Стојко-
вић, Мира Ступица, моја мајка, сестра, новинар Феликс 
Пашић... Као у „Грмечу”, где је била фреска Зуке Џумхура, 
овде је био празан зид, где смо почели да се потписујемо, 
дивне поруке је оставило много славног света... Једног 
дана, нови газда је то премоловао!

Прешли смо, касније, у „Два јелена”, где нас је угошћа-
вао Таса Келнер, који је у Швајцарској завршио угоститељ-
ску школу. Због своје стручности, у неколико спојених сала 
кафане био је постављен за, данас бисмо рекли „менаџе-
ра”... Сви смо ми тада нешто радили, али није било много 
пара. Дубравка Нешовић је певала свако вече, плаћало се 
одмах, у кешу, и увек је имала више пара. Нисмо били ба-
хати – пили смо шприцере, ракијице, вињаке... Седимо ми 
једном, кад ево Тасе, доноси два платоа роштиља, вино, ми 
се поплашимо, ко ће то да плати!... Таса је то „наплатио” не-
ким странцима... Онда су се појавили чекови, без покрића, 
наравно. Не само да плаћамо њима, него узимамо на чек и 
готовину! Све смо после плаћали поштено.

Почели смо оснивање 
„Радио Београда 202”... 
Група ентузијаста, на челу 
са редитељем Милом Ђу-
кановићем и новинаром 
Ненадом Дукићем, до-
бијају понуду да оснују 
„Радио Авала”, у Палати 
Реунионе, изнад књижаре 
„Југославија”... Програм 
треба да буде забаван – 
много музике, мало при-У Радио Београду
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че... Радио Београд, главни радио у етру, сазна када „Радио 
Авала” креће. Позову нас, из ЕКО програма, и дају нам за-
датак да шест дана раније кренемо са таквим програмом. 
Редакција је била у Македонској 21, са студијима. Милан 
Шпичек, Владимир Чех, ја и још неколико колега... Био сам 
лично пристутан, када је Мирела, музички уредник, стави-
ла иглу на плочу – „Шу, шу”, Оливере Вучо. Иван Бекјарев 
је, мислим, први пут изговорио „Београд 202”. Водио је и 
врло модеран ноћни програм... У оно време, из неког стра-
ха, спикер и музика су ишли живо, али су укључења била 
снимана преко телефона, па тек онда пуштана у програм... 
Колега је стално држао прст на телефону, да прекине на 
време... Као што данас Жика Шареница има обичај, у свом 
живом програму, да непрестано пита: „Какве су везе?” Ка-
кве везе! Обичне везе!...То је то...

Свако од нас, који смо радили на програ-
му, имали смо неку своју музичку жељу... 
Појавио се Звонко Богдан, са четири песме 
на сингл плочи. Често сам молио да пусте 
Звонка. Тако се врло често „вртео” у етру. 
Радио Београд је почео да организује врхун-
ске музичке турнеје у Немачку, Француску, 
Швајцарску... Русију је радио „Југоконцерт”.

Мене, у 29 година младости, склепају да 
идем у војску. Добијам Пожаревац, гарда. 

Неки дан пре одласка, позовем другаре у хотел „Унион”, где 
је почео да пева Звонко Богдан. Ми смо радили, али смо и 
лепо зарађивали. Тада се рад плаћао, имао је своју вредност. 
Имао сам пара. Вечерамо ми у „Униону”, наручујем песме, 
дајем бакшиш... Сутрадан, око подне, у редакцију Радија 
улази Звонко Богдан, са ковертом. Каже, не може од мене да 
прими бакшиш... Господски гест, вратио ми све паре.

У све што је почињало, ја сам се укључивао. Увек сам 
био радник, никада нешто елитно. Фест, Билтен Феста, Бе-
мус и много других почетака.

Звонко Богдан
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Са Миланом Шпичеком и Пуришом Ђорђевићем

Милан Д. Шпичек
„Квака двадесет два”

Ух! 
Каква Квака 22!

Када те неко пробуди усред јутра око подне и замоли да 
пишеш о пријатељу, и ти онако, сањив, олако прихватиш, 
то је равно самоубиству. Јер, постоји бојазан да писац у 
томе претера, не дај Боже нешто важно изостави а прети 
и Квака 22 да уместо о другу, другарству и дружењу, пише 
о, ни мање ни више о – себи.

Трудићу се да избегнем ове замке, али, како су нам жи-
воти испреплетани, огрешићу се, али само ради појашње-
ња откуда ми храброст да дајем оцену једног, данас, веома 
успешног човека, који је створио сам себе, какав је Душан 
Ђоковић.

Када ме је моја, наша, лична јеврејка Мира Епштајн, 
упозорила да један талентован дечко, свршени ђак Позо-
ришне академије (касније ФДУ) губи драгоцено време по 
улицама, позоришним бифеима и биоскопима, смислио 
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сам како да уредника Ђорђа Сеничара убедим да Душана 
примимо за продуцента емисије „Вечерња ревија жеља” 
и још неколиких. Намерно сам нешто забрљао а онда се 
вадио да немам организатора и да не могу све сам да по-
стизавам. И гле чуда, Ђорђе је насео.

Нас двојица први пут срели смо се у „Грмечу”, у кафа-
ни која се налазила преко пута редакције у Македонској 
улици, у оном чувеном „Бермудском троуглу” новинара 
из оближњих редакција, и ту, уз чашицу, јој ала лажем, 
чашице, утврдили да већ колико сутра треба да дође у ре-
дакцију и преузме посао.

На растанку, неко од нас двојице рече: „I think is this 
beginning of a wonderful friendship”. 

И тако би.
Душан је за два дана савладао градиво. Од мајке Див-

не и оца Милана наследио је, рекао бих, племениту отме-
ност. Углађених манира према сарадницима а посебно са-
радницама, ширио је у редакцији свеж ваздух који је био 
преко потребан средини која је дошла, већина, у радио на 
часну реч или према политичким заслугама. Наша сарад-
ња постајала је сваким даном у сваком погледу све боља, 
све док једног дана нисам скапирао да се Душан до ушију 
заљубио и да је, док смо се договарали за сутрашњи про-
грам, гледао кроз мене. 

— Душане, питао сам га, можеш ли да се забављаш а да 
се не жениш? 

И тако сам постао кум. Трећи кум. С кумине стране 
био је Мило Ђукановић, редитељ.

Да ли сам му на тој особини завидео не знам, али чи-
нило ми се да у томе има нечег посебног, нечег изузетно 
поштеног. Сећам се „Два јелена” и чика Раше Плаовића 
који је Душана крстио у Народном позоришту а који је на 
слављу питао: „Сине, а ко ће све ово да плати?”.

Још једанпут ме је изненадио. Показао ми је спомени-
цу коју је водио од тренутка када је кренуо у војску у По-
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жаревац до повратка. На првој страни, пише, у војску ме је 
спачеком возио кум.

Када је убрзо 
осно ван „Београд 
202”, Душан прела-
зи за продуцента 
нове радио станице. 
Наше друговање и 
лудовање није пре-
стало, али сада не-
што ређе. За нама су 
остале бројне успеле 
емисије, гостовања, 
пу то вања, кафане. 
Сва ко је јурио своју 
каријеру а о послу 
никада нисмо при-
чали. Душан је по-
сле „Београда 202” 
прешао на Други 
програм, а једног 
дана сазнао сам да је 
основао високу школу, Академију уметности. Идеја је по-
текла на једној пијачи у Клубу радија, од Аце Пантелића, 
редитеља, који је наглас рекао, да је време да се оснује при-
ватни факултет, али факултет на коме се студентима неће 
гледати кроз прсте. Када сам једног дана свратио на Ака-
демију, Душан ми је испричао сјајну анегдоту. Александар 
Аца Пантелић, за пријатеље Аца Панта, рекао је гласно: „Да 
Душан није основао факултет ја бих још увек у Клубу при-
чао како то треба урадити јер је то сјајна ствар”.

Очев портрет у кабинету, који се с нама повремено дру-
жио на Југову, у викендици код Смедерева, у кући и окућ-
ници тик уз сличну Мире и Бојана Ступице, мајка Дивне, 
препун сто књига и роковника, међу плакетама и ордењем 

Душанов споменар из војске
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које је Академија добила, седео је Душан, срећан јер је доса-
њао свој сан и срећно разведен четврти пут, али овог пута 
није остао сам већ с двоје чаробне деце – Аном и Вуком. 

Испред његових врата седела је његова пета супруга. 
Данас је на седмом небу са женом својих снова, девој-

ком из детињства и позоришта, са знаном нам глумицом.
Петнаест или шеснаест пута био је директор играних 

филмова, издавач књига свога оца, школских слава, ор-
ганизатор бројних међушколских такмичења, екскурзија, 
са фантастичним мајсторима свог заната од господина 
Жике Павловића, Синише Ковачевића, Мише Радиво-
јевића, Мире Карановић, Александра Пантелића, Ђорђа 
Кадијевића, et cetera.

Животни пут Душана Ђоковића који је почео да тече 
у „Грмечу” доживео је свој врхунац у кабинету на другом 
спрату београдске високе школе која је од просвете прва 
добила акредитив. 

Али, овде није крај.
Овде је почетак.

Душанов дух ме охрабрује у веровању да, заиста, не жи-
вимо само један живот на овом земаљском шару, и да он 
није, ипак, „долина суза”, како нас Библија учи.

Живимо животе и свих својих пријатеља, са којима 
смо јачи и бољи, и у дружењу са њима развијамо особине 
и таленте, којих до тада нисмо ни били свесни. Чине нас 
изабранима и изузетнима, као што су и они сами.

Пре него што наставимо причу, да приметим, да сам, 
изгледа, на небеском кастингу добила улогу (која ми је „по 
мери”) Шехерезаде, која ће исприповедати бројне приче, 
саткане од Душанових сећања (о дружењима), као и од се-
ћања његових, наших другара, пријатеља, поштовалаца, 
необичним поводима...

Драгана Бошковић
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Са Цисаном 

Цисана Мурусидзе Чоловић
Неимар културе

Свестрана личност, господин Душан Ђоковић, нена-
метљиво, лежерно и хармонично носи у себи особине са 
којима се данас ретко сусрећемо.

Душан Ђоковић је поуздан партнер и пријатељ, захтев-
ни професионалац, толерантан и принципијелан човек, 
који је у замршеним животним приликама пун разумева-
ња и праштања према људским слабостима.

Душан Ђоковић, као раме за плакање, увек је спреман 
да несебично пружи помоћ, не само ближњем свом, него 
и познанику или чак пролазнику...

Његова хумана и топла душа заиста нема граница.
Ево неколико напомена о сарадњи са Душаном Ђоко-

вићем.
Почетком октобра 2013. године председник Академи-

је уметности у Београду, господин Душан Ђоковић ми је 
предложио да обновим култну представу Солунци гово-
ре, аутора Антонија Ђурића, која је обележила деценију 
80-тих година у репертоару Драме Народног позоришта 
(1981 – 1991), рекордним бројем извођења. Званично 350, 
а незванично 500 пута. При том је нагласио да то треба да 
буде сасвим нова представа, јер су и друштвене околно-
сти другачије.
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Овај предлог ми се учинио јако занимљивим. Прибли-
жавао се велики датум у историји српског народа – сто 
година од почетка Првог светског рата. 

Конкретизујући свој предлог, господин Душан Ђоко-
вић је сматрао да се у оквиру сарадње две образовно-кул-
турне институције из Београда и Бањалуке (Академије 
уметности и Академије умјетности), оствари предста-
ва Солунци говоре, заједничком глумачком екипом, коју 
би сачињавали студенти глуме из Београда и Бањалуке... 
Била сам задивљена ширином и лепотом (младост увек 
носи лепоту) те идеје продуцента Душана Ђоковића и 
само сам могла констатовати да се ради о озбиљном, орга-
низационом и уметнички сложеном пројекту... Наравно, 
таква изазовна понуда се не одбија...

Захваљујући спретном продуцентском промишљању 
Душана Ђоковића, припремни период је протекао врло 
брзо и ефикасно. У најкраћем року, преда мном је била 
гомила књига, касета, материјала и огромна фото-доку-
ментација, која је сведочила о трагичној борби, голготи и 
блиставој победи српског народа у том крвавом рату. То 
је убрзало процес у трагању за одговарајућим сценограф-
ско-ликовним решењем сценског простора, који је осми-
слио и обогатио наш познати сликар Драган Стојков.

Једна од мојих идеја је била да представа Солунци говоре 
(у жанру документарне драме) добије историјски оквир, 
који би аутентичним и потресним причама српских рат-
ника додао још једну, ширу димензију. У том смислу, уво-
ђење видео-бима за пројекције одређених докумената и 
слика историјских личности, представи би обезбедио 
динамику и визуелно богатство. Свесрдно прихватајући 
ту идеју, Душан Ђоковић је одмах почео да је разрађује, 
додајући конкретна глумачка имена, која би могла да, у 
кратким секвенцама, протумаче историјске личности. 
Тако је популарни глумац Иван Босиљчић, у улози реген-
та Александра Карађорђевића, снимио две филмске се-
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квенце, др Арчибалда Рајса тумачио је Танасије Узуновић, 
а доајен српског глумишта Миодраг Радовановић Мргуд 
упечатљиво исказао Ратни проглас Црногорцима, краља 
Николе... Било је задовољство гледати како је искусан 
продуцент Душан Ђоковић, као мађионичар обезбеђивао 
све што је било потребно за снимање тих филмских се-
квенци: почев од костима регента Александра Карађор-
ђевића и његових цвикера, до одела за Арчибалда Рајса и 
црногорског костима краља Николе.

Богатству тог историјског оквира допринео је и дра-
гоцени документ, који је пронашао Душан Ђоковић, о ве-
ликом пријатељу српског народа, какав је био император 
Русије, Николај II Романов. После његовог ултиматума 
савезницима, Енглези и Французи су били приморани да 
пошаљу помоћ српским трупама. Документ такође сведо-
чи о веровању самог Николаја Романова, да цитирам:

Заслуге Србије биће стоструко награђене после рата, 
она ће бити стоструко већа него данас. Србија је тражи-
ла излаз на море, е па добиће га у широкој прузи, у Далма-
цији са старим Сплитом.

Селекцију и избор студената глуме треће године (Саша 
Симовић, Стефан Ковачевић, Дарко Ивић и Срђа Бјелогр-
лић) из Београда, и студената глуме четврте године (Ма-
рија Ђајић, Иван Перковић, Данило Керкез) из Бањалуке, 
заједно смо обавили ја и уметнички сарадник редитеља, 
првакиња Драме Народног позоришта Бранка Зорић Ва-
совић, која је на сцени Националног театра остварила им-
пресиван опус у класичним делима Шекспира, Монтерла-
на, Ануја, Нушића, Брехта, Достојевског, Горког, Пекића, 
Тургењева и др. Посебно треба истаћи њено упечатљиво 
тумачење легендарног лика Милунке Савић (у старој 
представи Солунци говоре, из 1981. године). Од укупно 
350 изведених представа, Бранка Зорић Васовић је оди-
грала 300. 
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Када су припремни радови били при крају, господин 
Душан Ђоковић са задовољством саопштава ауторској 
екипи, да ће се прва проба одржати на Савиндан, 27. ја-
нуара 2014. Међутим, Душан Ђоковић не би био Душан 
Ђоковић, да не смисли још нешто ексклузивно... И тако, 
на првој читајућој проби представе Солунци говоре, на 
сцени Академије уметности у Београду, он нам је прире-
дио велико изненађење, присуствовањем високих гостију 
– председника Србије Томислава Николића и председни-
ка Републике Српске Милорада Додика, који су са инте-
ресовањем отпратили цео ток прве пробе... Та необична 
околност подстакла је и охрабрила студенте глуме, па су 
улоге читали помало свечано подигнутим тоном, који 
због искрених емоција није ометао истинитост доживља-
ја... Овако нешто није забележено у аналима позоришне 
уметности, а ауторство овако лепог позоришног преседа-
на припада Душану Ђоковићу и његовој богатој имагина-
цији.

На свим нашим путовањима на релацији Београд – 
Бањалука и обратно, цела наша заједничка екипа, у сва-
ком тренутку осећала је брижну руку великог домаћина, 
Душана Ђоковића, који је подједнако ревносно мислио о 
младим глумцима (да деца не буду гладна) као и о потре-
бама ауторске екипе, да време рада и предаха буду добро 
усклађени... Душан Ђоковић је осмислио посету Војном 
музеју на Калемегдану. У том сусрету са узбудљивим му-
зејским експонатима, млади глумци су, у директном до-
диру са документима, топовима, пушкомитраљезима, 
сабљама и заставама, осетили велику снагу и пожртво-
ваност својих предака, славних српских ратника, који су 
оставили поруку свим следећим нараштајима:

На хумкама у туђини неће српско цвеће нићи!
Поручите нашој деци, нећемо им никад стићи!
Поздравите отаџбину, пољубите родну груду,
Спомен борбе за слободу, нека наше хумке буду...
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Финализација представе се одвијала у Бањалуци, на 
сцени Народног позоришта Републике Српске. Десет дана 
интензивног рада било је довољно, да млада глумачка 
екипа сакупи у једну целину све што је до тада било ура-
ђено и достигне прву професионалну сценску зрелост... 

Душан Ђоковић је био задовољан. 
На премијери у Бањалуци, 6. априла 2014. године, за-

једно са председником Милорадом Додиком, уз прису-
ство високих званичника Владе Републике Српске, при-
суствовала је и изасланица председника Србије, господи-
на Томислава Николића, госпођа Јасмина Марић Митро-
вић... Честитајући свима на премијери, уз високу оцену 
представе, председник Милорад Додик није скривао своје 
сузе... Премијера је била узбудљива не само за публику, 
него и за младу глумачку екипу, која ће увек памтити свој 
сценски деби и биће заувек захвална продуценту и оцу 
Душану Ђоковићу који им је, на самом почетку профе-
сионалног рада, обезбедио услове о којима многи могу да 
сањају...

После премијере у Бањалуци нисмо стигли да „дане-
мо” душом, а неуморни Душан Ђоковић је већ покренуо 
нову трку – припреме за београдску премијеру (26. април 
2014), у Народном позоришту, на сцени „Раша Плаовић”. 
Било је безброј најава у штампи, разговора са новинари-
ма, ТВ-гостовања на разним каналима... Београдска пре-
мијера је била исто тако узбудљива и овенчана високим 
гостима. Били су присутни амбасадори: Руске Федерације 
– Његова екселенција Александар Чепурин са супругом 
Наталијом, као и Грчке, Бугарске, Црне Горе, Хрватске... 
Био је присутан и Његова светост, патријарх Иринеј, који 
је том приликом Душану Ђоковићу свечано уручио Ор-
ден Светог Саве. 

Ни после београдске премијере није на(о предах. На 
редовном репертоару сцене „Раша Плаовић”, представа 
Солунци говоре аутора Антонија Ђурића наставила је да 
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живи као гостујућа представа, а у исто време, Душан Ђо-
ковић је уговарао гостовања по Србији. За једну сезону 
одиграли смо 32 представе, што представља више него 
солидну цифру.

Међутим, као круна целог подухвата Душана Ђоко-
вића је учешће представе Солунци говоре на фестивалу 
Златни витез у Москви, наравно захваљујући опет Ду-
шановој агилности. На московској премијери, поред ви-
соких званичних представника руске престонице и срп-
ске дијаспоре, присутан је био амбасадор Србије у Мо-
скви, Његова екселенција Славенко Терзић. Специјалну 
награду фестивала Златни витез представи Солунци го-
воре Душан Ђоковић је примио из руку чувеног Николаја 
Бурљајева на свечаности у велелепној дворани уз Храм 
Христа Спаситеља, где је Његова светост патријарх Руске 
православне цркве Кирил одржао поздравну беседу.

Шта још рећи на крају? За мене је ова сарадња са дра-
гим Душаном била изузетно инспиративна.

Први пут у својој дугој каријери, од прве режије у Те-
атру – студију Московског Универзитета Ломоносов, као 
студент друге године режије на ГИТИС-у, па све до данас, 
видела сам колико је пресудна улога продуцента у ствара-
њу, у реализацији, а затим и у пласману једне представе. 
Управо због таквог просвећеног продуцентског проми-
шљања Душана Ђоковића, представа Солунци говоре била 
је апсолутни рекордер у присутности у свим медијима у 
току једне године...!

Да Бог да се хиљадили у Србији неимари културе, по-
пут Душана Ђоковића!
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Солунци говоре
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Са Душанком Хомен

Душанка Суботић Хомен
На релацији Ораховац–Котор

Душана Ђоковића сам упознала почетком 2000. или 
2001. године.

Упознала нас је ЊКВ принцеза Јелисавета Карађорђе-
вић, када смо мој супруг Боривоје и ја у њену част напра-
вили пријем у граду Котору, за Которане. Том приликом, 
ЊКВ принцеза Јелисавета Карађорђевић позвала је и 
више својих пријатеља који су летовали у Боки Которској. 
Међу њима је био и Душан Ђоковић... Ђоковић је био, као 
и увек, расположен за причу, за упознавање са људима из 
самог Котора. Нарочито се спријатељио са новинаром Ду-
шаном Давидовићем, са којим је имао многе заједничке 
теме за разговор. И када сам ја почела да правим изложбе 
у договору са сада покојном Ољом Ивањицки, сваког 8. 
августа у Котору, а Ђоковићи су летовали о Ораховцу, по-
чело је дружење које траје све до данашњег дана.

Шта бих могла да кажем о Душану, пре свега, да је изу-
зетног понашања, да је изванредно васпитан, учтив, радан 
и вредан. Душанов живот се одвија у уметничким круго-
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вима, почев од својих родитеља, који су били уметници и 
од којих је наследио љубав према уметности и култури.

За ових скоро двадесет година, колико га ја знам, Ду-
шанов живот се одвијао од Академије уметности, коју је 
основао деведесетих година, до Народног позоришта и 
свих других позоришта у Београду, не само у Србији, него 
и у свету. 

Академију уметности успевао је да одржи све ове годи-
не, захваљујући избору најбољих професора, који су сво-
је знање преносили на студенте, тако да су по завршетку 
студија исти могли одмах да се запосле, на шта је Душан 
посебно поносан.

Преданост ширењу културе донела му је многа при-
знања, као и Орден Српске православне цркве, Орден 
Светог Саве.

Душан уме понекад да критикује нашу свакодневницу, 
и то на један пристојан начин, пажљив је слушалац и чи-
талац и често ме обавести о неким дешавањима у граду, 
које је рад да прокоментаришемо заједно. Дружење са Ду-
шаном може се назвати занимљивим и због различитости 
у ставовима и мишљењу, али који вас никада не доводе у 
ситуацију да се због различитог става посвађате или пре-
кинете дружење. То је део грађанске културе којој Душан 
апсолутно припада. 

Поред тога што воли женски свет и црно вино, на свој 
начин је духовит, па му нећу заборавити одговор на јед-
но индискретно питање о његовом животу и дамама са 
којима је био у браку и разводио се. На тако индискрет-
но питање, он ми је искрено одговорио: „Душо, ја кад се 
заљубим, ја се не водам са особом у коју сам заљубљен, ја 
се одмах оженим. Тако испада да сам више пута био заљу-
бљен, више пута ожењен и више пута разведен.”

Поред свих обавеза које има на Академији, знам да 
воли да иде на пијацу, знам да воли да кува, да за Ђурђев-
дан припрема разноврсне ђаконије. 
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Душан Ђоковић
Моји значајни пријатељи

      Са Богданом Кршићем               Са Кирком Дагласом

  Са Николајем Бурљајевим           Са Андрејом Кончаловским

Са Никитом Михалковим
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„Од многих дивних пријатеља, са којима сам се дру-
жио, издвајам Богдана и Лелу Кршић”, сећа се Душан Ђо-
ковић.

Богдан је предавао графику на Примењеној академи-
ји... Првих осамнаест графика за Академију уметности и 
многе књиге у едицији Фондације Милан Ђоковић је ура-
дио, за живота, Богдан Кршић. Летовали смо заједно, у 
Болу на Брачу, дружили се у кафани... Скоро сваке вечери, 
седели смо у Клубу књижевника. Порције су тада биле, за-
иста, огромне, лепо се јело, лепо се спремало... Кршићи су 
увек имали мачке и Лела је сваки пут молила, кад остане 
хране на столу, да запакују, да понесе кући, мачкама. Сад, 
видим, у свим ресторанима се пакује непоједена храна, 
то је постало уобичајено. Постоје и специјалне кутије и 
пакети за то. Тада то није било уобичајено. Седимо ми до 
пред јутро, и, око три сата, Ива се повуче, оде, а Буда поч-
не да мољака да се растајемо... Ишао је право у набавку, 
на пијацу. Куповао је и бирао лично сваку воћку, салату, 
својом руком. Клуб је био култно место у Београду, свако, 
ко је дошао код нас, малтене, био је позван на вечеру у 
Клуб. Више се писало о њима, него о Брозу... И, нама је 
увек било рано, да се растајемо, кад одлазимо из Клуба. 
Хајде на пиће код Кршића... Тамо би се, уз пиће, појело и 
све оно што смо донели за мачке...

Долазило је у та времена у Клуб књижевника много 
славног света. Многи од њих су данас у врху власти и 
славе, политике и културе, а ми их памтимо и у другом 
светлу... долазили су тада, у другом светлу... Све расте, па 
и људи расту, и њихов углед!... Није било страног уметни-
ка, који није био у Клубу... Данас се много прича о нашем 
уласку у Европу, што је смешно, па, Београд је увек био 
један од најевропскијих градова, многи велики уметници 
су овде гостовали, са својим концертом, изложбом, пред-
ставом, књижевном вечери. Основао се ФЕСТ и почела су 
да долазе велика глумачка имена... Роберт де Ниро је био 
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овде десетак дана, као непознат глумац! Тек за две године 
се прочуо... Један од најпознатијих, Кирк Даглас, који ове 
године пуни сто година, био је гост, са својом женом. У 
Клубу су се посвађали, јер је он гледао београдске лепоти-
це. Она је бацила чашу на њега, избила је међу њима туча, 
милиција их је развађала... То је део кафанског живота...

Онда се појавио ресторан „Вук”, врхунски ресторан, са 
врхунском храном. Првих година, од оснивања Академи-
је, време је било боље и био сам чешће домаћин у „Вуку”. 
Са Русијом смо још тада имали скоковите односе. Деша-
вало се, на руским пријемима у њиховој огромној амбаса-
ди, када је празник, да буде сто педесет гостију. А идуће 
године, две и по хиљаде! Захваљујући Ралету Зеленовићу 
и Јоци Марковићу, са руском филмском индустријом смо 
имали пријатељске односе... Они су доводили велики број 
руских синеаста, редитеља, глумаца. Свима је било драго 
да одрже предавање и на Академији: Никита Михалков, 
Шахназаров, Кончаловски, Бурљајев... Почасни су про-
фесори наше Академије... Михалков и Кончаловски су 
браћа. Нису се видели годинама, Кончаловски се иселио у 
Америку, амерички је редитељ и оскаровац. У Београду су 
се, код мене, на ручку у „Мањежу”, срели. Кончаловски је, 
узбуђен, дирнут, скинуо шешир и пољубио се са братом... 
Држали су после предавања на Академији.
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Са Маргарит Стефанов Николовим (НАТФА, Бугарска)

Захваљујући дружењу, такође, направили смо са де-
каном софијске државне Академије контакт. Он је био, 
у исто време, и генерални секретар светског Удружења 
филмских школа, у којима има 134 члана. У Америци има 
250 филмских академија! Није једноставно ући, а ми смо 
ушли. Могло се, па смо, једне године, годишњи Конгрес 
Удружења организовали код нас. Од европских, до јужно-
америчких академија... Направили смо им не само окру-
гле столове и заседања, него и низ излета... У Пожаревцу, 
чак, имали су прилику да виде како се на 16 ражњева врте 
прасићи... Какав догађај, а није вашар! Кафана и дружење 
увек остају у пријатном сећању.

Данас има много нових ресторана, али ја не волим да 
експериментишем. Ја закерам увек. „Вук” и „Клуб књи-
жевника” су мој избор.

Много пријатеља сам упознао у кафани. И музичара, 
такође... У Радио Београду сам сарађивао са врхунским 
музичким уметницима. Тоша Елезовић је, на пример, био 
мој друг... У Радио није могао да уђе музички уметник, 
који није врхунски... После мало времена, кад је Гаги Вој-
нов васкрснуо Фестивал сценарија у Врњачкој бањи, звао 
је Бети Ђорђевић и Душана Јовановића, за клавиром... 
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После се видимо у Београду, она ме позове, ако негде на-
ступа. Онда, кад сам ја домаћин у кафани, ја их позовем, 
да украсе дружење...

Кад смо код музике, коју много волим, мој укус за опе-
ру је италијанска опера, Верди. Као што идем само на бели 
балет, тако волим и италијанску оперу, теноре... И опет, 
враћамо се за кафански сто! Наиме, онда се седело у бифеу 
Народног позоришта, већ од шест поподне, на пример... 
„Тоска” је, сећам се, на репертоару... Сећам се само умет-
ника, који више нису живи! Тих певача више нема... Чан-
галовић, диван хор, оркестар... Са руским репертоаром је 
Народно позориште гостовало у Совјетском Савезу... И 
Руси код нас... Седимо, тако, у бифеу, гледамо на сат... По-
сле реновирања, поставили су телевизоре и гледао си на 
екрану представу... Дође време за арију и ти идеш само 
да чујеш Шиљу Маринковића! Дискретно, да не сметаш 
гледаоцима са купљеним картама, станеш у ложи на Пр-
вој галерији позади... Са обавезним бисом, двапут чујеш 
арију и вратиш се у бифе! Верди, то је моја љубав... Нема 
више продавница дискова, све је на интернету, а ја имам 
фантастичне дискове... „Четири тенора”... Једном је гост 
Академије био господин Пинто... Први организатор кон-
церта „Четири тенора” у Верони... Седео је за овим столом. 
Чуо сам, касније, да је у Фиренци, једна опера изгорела, а 
он оптужен да је намерно пустио да изгори... Да наплати 
осигурање... Овде смо се дружили.”
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Професор др Слободан Елезовић
Одјеци диљем еуропских ширина

Господин Душан Ђоковић је ро-
ђен и одрастао у динамици и разно-
врсности угођаја уметничке куће, у 
одуховљеној атмосфери и с понудама 
визија о свему што је вредно, што за-
служује прегнуће и ствара услове за 
„корак напред” и „стазу узлаза”.

И мајка, госпођа Дивна Ђоковић 
и отац, господин Милан Ђоковић, су 
били људи неговане социјалне разно-

врсности, осетљивости и спремности да разумеју многе 
различитости, а распони ставова и појава које су биле и 
непресушно врело богатства спознаја и могућности при-
ањања у смислу – разумети што више, до могуће и диаме-
тралне опречности својим изворним ставовима и очеки-
вањима.

То су драгоцене могућности за темеље обиља и и обила-
тих приступа животу, а када се говори о уметности, онда 
је то особни капитал за приступ, у сливове развитка и 
распоне приноса настајању многих могућности уметнич-
ких облика, извора уметничких врста и стварања услова 
за уметничку акрибију особито када је реч о развитку и 
утицајима настале уметничке школе. 

Академија уметности, програмским разноврсности-
ма и изведбеним вештинама највећих ауторитета сваке 
од уметничких грана које се у програму уметничке шко-
ле – Академије уметности, негују и развијају обухватом 
генерација талентованих младих људи који се формирају 
за своју животну егзистенцију у уметности и могућно-
сти особнога развитка с условима потпуне испуњености 
оним што се ради и како се то чини – пуним плућима и, с 
тиме и највећим дометима. 

Слободан Елезовић



64

Поглед на програм и распон „дисциплина” у волуме-
ну садржаја Академије уметности чији је утемељитељ 
господин Душан Ђоковић, касније и декан и водитељ, до 
актуалног положаја Председника Савета Академије, даје 
потицај и гаранција је за квалитет и највише разине орга-
низацијских облика живота и деловања Академије, која, 
искуствима и годинама, постаје најтраженијом и особито 
цењеном школом у јужнословенском простору, с одјеци-
ма диљем еуропских ширина. 

Великани србијанског духа и уметности...

Миру и Бојана Ступи-
цу сам сусрео као средњо-
школац загребачке Прве 
гимназије (на Рузвелтову 
тргу), тик уз ХНК, у који 
су Мира и Бојан стигли и 
створили нову епоху у за-
гребачком драмско-умет-
ничком животу, средином 
педесетих година XX века.

У Загребу, богате и разноврсне традиције, су се од 1955. 
до 1957, а и касније, нашли Мира и Бојан Ступица који су 
своје креативне снаге били уткали у уметнички ансамбл 
ХНК и настале су велике ансамбл-представе, антологиј-
ских значајки.

Ми, тадашњи средњошколци, смо откривали чари „те-
атра глумца” и особиту Бојанову сценско-уметничку по-
етику и методичке варијације у раду с глумцима. Радити 
с Бојаном и надахњивати се Миром, био је велики изазов 
тадашњих загребачких уметника и сви су били обухваће-
ни Бојановим великим „пројектима” и осећали да се ра-
звијају на посве нов снажан начин. Бојан је наводио глум-
ца да сам осети и открива најбоља решења за сваку сцену, 

Мира и Бојан Ступица
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па су поступно и стрпљиво настале велике представе чији 
„златопис” и данас сјаји у хисторијским оквирима загре-
бачкога глумишта.

Било је то доба у коме сам, с Миром и Бојаном, био 
ушао у дом Беле и Мирослава Крлеже и остао, особито под 
Белиним окриљем, до њихова краја, 1981.

Након повратка у Београд, Мира и Бојан су најпре по-
стали чланови ЈДП-а, на чијој сцени је Мира била Жив-
ка-министарка, у Бојановој режији Нушићеве „Госпође 
министарке”, а врло брзо су прихватили позив господина 
Милана Богдановића, да се придруже Драми Народнога 
позоришта у Београду.

Мира је повремено одлазила у Загреб на изведбе својих 
представа које су живеле, у Бојановој режији, до 1962. године.

  Марија Црнобори          Марко Фотез            Северин Бијелић

  Јован Милићевић           Мира Глишић     Миливије Живановић
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Наше пријатељство ме је потицало да се суставно почи-
њем налазити у Београду, а то је значило и бити у друштву с 
Мириним и Бојановим кругом најближих пријатеља.

Госпођа Дивна Радић-Ђоковић и господин Милан Ђо-
ковић, госпођа Марија Црнобори и господин др Марко 
Фотез, госпођа Мира Глишић, господин Северин Бијелић, 
господин Јован Милићевић и Бранко Плеша, госпођа Бла-
женка Каталинић, Миливоје Живановић, Милан Ајваз, 
великани задивљујућих снага. Господа Дивна и Милан Ђо-
ковић су били купили викенд-кућу у Југову, тик уз сличну 
кућу Мире и Бојана Ступице.

Разговори, идеје и искуства с Југова су посебнога одјека 
и вредности, јер су настајали спонтаним асоцијацијама и 
сећањима на збивања и људе XX века у Београду.

У позоришном опусу госпође Дивне Ђоковић је особи-
то истакнута њена дуговека креација Коштане, јунакиње 
драме Боре Станковића, која традиционално живи на нај-
већим србијанским позоришним сценама.

У ходу времена, Коштана госпође Дивне Ђоковић је 
имала бар три јасно обликоване фазе.

Најпре, младалачки заносна, а спонтана у изравности, 
чисте лиричности којом је Митка потицала на различите 
исказе, неретко и осцилирајућих значајки.

Касније, „драматуршки обуздана” и јасно уврштена у 
контекст збивања у коме 
су сцене с Коштаном јаке 
и прецизно осмишљене, 
као всрта дуета с Митком..

Напокон је Коштана 
Дивне Ђоковић била па-
жљиво „брушени драгуљ” 
сваке изведбе, који је по-
себно потицао и Митка и 
Хаџи Тому, на оптималне 
експресије.
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Сећам се и детаља из разговора Мире и Дивне, уз младу 
београдску Коштану у Народном позоришту, у тумачењу 
Оливеру Петровић, која је сезоне ‘60/’61. тумачила Коштану 
на неки осебујан начин. Све је врвело еротичношћу, а млада 
глумица, тада несигурна у смеру и мери... Била је тада по-
мишљала да одустане... Мира Ступица јој је саветовала да 
издржи до краја, од прве читаће пробе до прермијере, да 
поуздано спозна и упозна позориште и себе, да схвати да 
је стрпљење у поступности велика и најважнија особина за 
рад у позоришту. А млада Оливера Петровић је била необу-
здана, темпераментна, ношена снагом унутрашњег импера-
тива да што брже буде на површини и опсегу широке пажње 
јавности.

Мира је у томе препознала њену предиспозицију за 
мултимедијско деловање, препознала је у њој личност мо-
дернога, тада наилазећега времена. 

Та глумица је данас Оливера Катарина.
Господа Дивна и Милан Ђоковић су се дружили и с мо-

јим кумовима инг. Будимиром – Будом Стефановићем и 
његовом шармантном госпођом Надом Стефановић, који 
су ратне године II светскога рата живели у Пожаревцу, па 
су госпођа Дивна и посподин Милан, неколико пута били 
стигли к њима, с пријатељима госпођом Милком и супру-
гом др мед. Вукотом Божовићем. 

Госпођа Милка је била кћер старога србијанског диви-
зијскога ђенерала Јеврема – Јеше Михајловића, имала мла-
ђу сестру Ангелину-Лину, удату Зубац, која је живела у Са-
рајеву и била професорица рускога на Економском факул-
тету у Сарајеву, док је господин Јован Зубац био професор 
на Техничком сарајевском факултету.

Господја Лина Зубац је постала и лектор Босна – филма 
у Сарајеву, од првих година те продуцентске куће и радила 
тај посао на филму „Врата остају отворена” у режији Фран-
тишека Чапа, у коме је дебитовала млада Милена Дравић, 
главну и једину своју филмску улогу играо Раде Верговић, 
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познати србијански сликар, а своју последњу улогу тумачила 
је Теодора Арсеновић, глумица која је била и прва Кармен на 
сцени Опере у Београду, већ у првој сезони Опере 1920.

Брак др Иве Андрића с госпођом Милицом Бабић, ко-
стимографкињом, 27. септембра 1958. је било активирало 
квалитетне позоришне односе и господин Милан Ђоковић 
је почео суставно неговати пријатељствио с Ивом Андри-
ћем, који му је, касније, пуним пријатељским поверењем и 
усмено изрекао своју „последњу вољу” као врсту усменога 
тестамента.

Бојан је умро у петак, 22. маја 1970, а ми смо послед-
њи пут били у друштву на Југову, на летњи солстициј, 21. 
јуна 1970. код Мире, с којом је била и њена мајка, госпођа 
Даница Тодоровић, од миља звана – Најка, кћерка Мина 
са супругом Сеадом – Сашом Селимбеговићем, на ручку 
је био и господин редатељ Вук Бабић, а после смо сви били 
на поподневој кафи с делицијама, код госпође и господина 
Дивне и Милана Ђоковића.

Сутрадан, 22. јуна смо се били вратили у Београд и на-
вечер сазнали да је на путу од Сарајева према Београду 
погинула госпођа Сибина Мијатовић, супруга Цвијетина 
Мијатовића. У том тектонском, турбулентном, шокант-
ном доживљајном хаосу, Мира је спонтано отишла по мале 
кћеркице Мијатовићевих и довела их к себи. Тада је почео 
однос који ће, поступно, водити одлуци о браку Мире Сту-
пице и Цвијетина Мијатовића, председника Председни-
штва СФРЈ у првој години након Јосипа Броза Тита.

Касније је господин Милан Ђоковић био постао ди-
ректор ЈДП-а и театар је водио господском осетљивошћу, 
пажњом и достојанством на које би и утемељитељ ЈДП-а 
Бојан Ступица био поносан.

Драма Милана Ђоковића Љубав била је на гостовању у 
Загребу, 1967. на сцени Театра ИТД. Сензација и низ из-
ведаба су биле дочекиване громогласним аплаузима увек 
препунога гледалишта.
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Квартет великана – Мира Ступица, Марија Црнобо-
ри, Јован Милићевић и Бранко Плеша, с Данилом – Батом 
Стојковићем у маркантној „сценској минијатури” у тој 
представи су били јунаци загребачке сценско-уметничке 
јавности. Ту драму је, основном темом и у сувремености, 
могуће учинити врло актуалном и остварити је као поруку 
сувременим гледатељима...

Госпођа Дивна Ђоковић и Мира Ступица су се дружиле, 
повремено заједно наступале у вечерима поезије и песме, 
као што је је остао забележен наступ у Трпњу, 17. августа, 
на Мирин рођендан, 1977.

Пријатељство те генерације било је велико и путоказно 
вредно квалитетом и садржајним волуменима, па је било 
драгоценом подлогом и нама, тада младим људима, који 
смо у међувремену и сами припадници генерације тзв. тре-
ће животне доби, сећањима на снажне доживљаје, ватрама 
душе и живошћу духа, достојнима целоживотне стазе свих 
спомињаних великана ума и духа.

Последњи пут сам сусрео велике даме из најближега кру-
га Мире Ступице, госпођу Дивну Ђоковић, госпођу Марију 
Црнобори и госпођу Дару Плаовић, у Народном позоришту, 
након свечаности у част 60-годишњице уметничкога рада 
Мире Ступице, 27. новембра 2001, пред поноћ.

Незаборавно! А дан раније, били смо сви на Слави Ака-
демије уметности.

На дан Св. Јована Златоустог, 26. новембра 2001, у Ака-
демији уметности, Немањина 28 у Београду, на Слави Ака-
демије коју је утемељио и надахнуто, зналачки водио и ра-
звијао господин Душан Ђоковић.

Та свечаност освештеног славског колача, жита и благо-
слова Академије, учинила је узбуђење дана великим и раз-
галила све узванике, који су се присећали почетака Акаде-
мије и развитка, до разине у којој се та висока уметничка 
школа препознаје као најквалитетнија у јужнословенском 
делу Еуропе.
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Са Александром Пантелићем              Велимир Абрамовић 

Душан Ђоковић
Оснивање прве приватне Академије уметности 

код нас

„Године 1995, после много година рада у Радио Београ-
ду, радим као организатор емисија Београда 202. Седело 
се у оном клубу горе, пили су се вињаци, али се и лепо ра-
дило. И тада је, као увек, било важно имати стални посао, 
због редовних прихода, али то су имали само уредници, 
а највећи део посла одрађивали смо ми, хонорарци. Да се 
разумемо, били смо одлично плаћени и на време испла-
ћивани, што је најважније... Емисије су биле у Економско 
пропагандном програму, спонзорисане „са стране”. Нај-
познатија међу њима је била „Вечерња ревија жеља”, на 
Првом програму Радија, пре Дневника, што би се рекло, 
„у прајм тајму”. Водитељ је био Ђорђе Ненадовић, глумац, 
ја сам био организатор, а била је ту и група аутора (Милан 
Шпичек, Влада Чех...). Редакција нам је била у Македон-
ској 21, а ту је био и студио. Ја, рецимо, првих пет годи-
на рада на Радију, никада нисам ушао у велику зграду, у 
Хиландарској. Верујем да ме портири не би ни пустили, 
нису знали ко сам, иако сам годинама радио у Македон-
ској. Још није било пропусница, улазило се „на познан-
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ство”. Али, напротив, уредници су о нашој редакцији во-
дили много рачуна, нарочито Раде Ђурић, наш „шеф”. Он 
нам је редовно уплаћивао, као додатак на хонорар, неке 
две хиљаде динара, које је требало да плаћамо месечно, 
као чланарину, у Удружењу, за свој стаж. Та зграда, у којој 
смо били ми, слободњаци, и наше социјално осигурање, 
мислим да и данас спостоји, у Париској улици. Удруже-
ње естрадних уметника, свештеници, кућне помоћнице, 
таксисти... Те „слободне” професије су, са нама, спадале у 
ту социјалну категорију. Пошто сам највећи број година 
радног стажа управо ту зарадио, ја данас примам пензију 
једном месечно, не два пута, као остали... Касније сам ра-
дио на филму и ту су се потписивали уговори, који су се 
рачунали у радни стаж. И то је држава уплаћивала, а не 
ми, филмски радници. Као организатор, нисам био члан 
Удружења филмских уметника, где су спадали глумци, ре-
дитељи, драматурзи, него Удружења филмских радника.

И тако, седимо и радимо у лепом, старом Радио Бео-
граду, где су била симпатична, колегијална дружења. 
Иако смо волели и да поседимо, и да попијемо, радило се 
добро и много. Емисије су биле врло квалитетне и много 
слушане, популарне.

Те, 1995, били смо усред оне страшне инфлације, са ну-
лама и милијардама. Тужно је било гледати старије колеге, 
које су нама биле репер и узор, како (као један, који је го-
ворио четири језика и радио за многе редакције) трче, са 
тек добијеном платом, да купе – још две арго супе! Пара 
нисмо имали сви, али је неко увек имао, да части. Пило се 
и „ на црту”, тако смо покушавали да превазиђемо тај јад! 
Тако смо се сналазили и у приватном животу, имали смо 
породице, децу...

И тако, улазим ја једног дана у клуб Радија и гледам, 
има ли негде слободног места, све је било пуно. Видим, 
за једним столом седи Александар Пантелић, редитељ, са 
још једним човеком. Аца и ја тада нисмо били пријатељи, 
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само смо се знали из Радија. Седнем са њима, и упознам 
се са Велимиром Абрамовићем, званим Веља Абрамчик, 
професором теорије филма на ФДУ, врло образованим 
човеком, Теслијанцем. Иначе, братом славне уметнице 
Марине Абрамовић... То је, касније, прерасло у симпатич-
ну анегдоту, како они седе, разговарају о потреби да се 
оснује приватна драмска Академија, и онда се укључујем 
ја, одушевљен том идејом!... Разговарамо данима, после 
тога, о томе, виђамо се по кућама, немамо лове за кафа-
не... Абрамчик је био набавио десетак литара неке домаће 
ракије, па те флаше вуцарамо код сваког од нас... Осим 
код Аце, јер је његова супруга Деса, сликарка, била вели-
ки противник алкохола! Једном сам доживео, кад сам био 
код њих у гостима, да ми Деса, после два вињака, каже – 
нема више пића, све сте попили! Како нема, кажем ја, кад 
је флаша била пуна! Изнервирам се, потражим и прона-
ђем флашу у рерни! Тамо је Деса сакрила од нас!

Цела прича се своди на то – да се Аци и Вељи у Ради-
ју није придружио организатор, цела прича о оснивању 
приватне Академије би пропала! И дан-данас би седели 
и причали о томе, како би требало да се оснује нешто та-
кво!”
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Пуковник Стевица С. Карапанџин
Нема случајности под сводом небеским

Да случајности не посто-
је, могао бих да посведочим 
сопственим искуством. По-
знанство или препознавање 
с Душаном Ђоковићем, је-
дан је од најбољих примера.  
Тај, рекао бих, судбински 
сусрет, десио се у перио-
ду када сам преузимао ду-
жност директора Медија 
центра „Одбрана”, Мини-
старства одбране. 

И како то обично бива, на почетку не видите све над-
земне везе и танке нити које вас усмеравају ка некоме или 
нечему, не наслућујете дубљи смисао, али Нечијом руком 
вођени, иако у првом моменту нисте имали намеру, нађе-
те се на путу који нисте сами одабрали, а који, испостави-
ће се, води у правцу који је за вас најбољи. 

Тако је и било почетком лета 2014. године, када сам 
примио позив тадашњег епископа ремезијанског, госпо-
дина Андреја, који је тада био викар Његове светости 
патријарха српског господина Иринеја, да присуствујем 
његовом устоличењу на трон епископâ аустријско-швај-
царских, јер, како је рекао, желео је да на својој интрони-
зацији „окупи људе за које верује да ће утицати на духов-
ни препород Србије”. 

Из Београда за Беч, 19. јула, кренуло је аутобусом нас 
педесетак. У царском граду, сачекао нас је епископ Андреј 
и сваког из групе, бираним речима, појединачно пред-
ставио осталим сапутницима. Били су то представници 
различитих професија, тада на различитим функцијама, 
који су, сваки на свој начин, већ доприносили духовној 

Стевица Карапанџин
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обнови Србије – министри, директори, новинари, при-
вредници, универзитетски професори, архитекте, пило-
ти, студенти... У групи је био и један мештанин Ковиља, 
који је монасима, предвођеним садашњим митрополи-
том загребачко-љубљанским Порфиријем, међу првима 
притекао у помоћ, када су дошли у запустели ковиљски 
манастир, с намером да у њему обнове општежитељство. 
Владика Андреј представио ме је као официра, који је ва-
споставио верску службу у Војсци Србије, чији сам, у том 
бираном друштву, био једини припадник, због чега сам 
био веома поносан. 

За све госте организована је вечера у центру Беча. 
Мада је до ресторана требало прећи подужи пут, патри-
јарх српски Иринеј предложио је да пођемо пешице – да 
Беч види снагу православља, како је тада рекао свјатјеј-
шиј, што су сви с одушевљењем прихватили. Био је вели-
чанствен призор, гледати велику групу Срба, међу којима 
су били епископи, свештеници и монаси, али и знаменити 
људи различитих професија, предвођену српским патри-
јархом, која пролази централним улицама Беча.

На свечаној вечери, за истим столом седео сам с Ду-
шаном Ђоковићем, директором Академије уметности. 
Тада смо се упознали. Били су ту и проф. др Богољуб 
Шијаковић, професор на Православном богословском 
факултету у Београду, проф. др Војислав Миловановић, 
протонеимар храма Светог Саве, Милета Радојевић, ди-
ректор Управе за сарадњу са црквама и верским заједни-
цама, Драгомир Карић, предузетник и политичар, Сретен 
Рогић, пилот у цивилном саобраћају, Илија Јовичић, ди-
ректор Основне школе „Лазар Саватић” у Земуну и Ста-
нислав Стевуљевић, директор Основне школе „Никола 
Тесла” у Раковици. 

То незаборавно вече памтим по занимљивим и инспи-
ративним разговорима и изузетном међусобном разуме-
вању саговорника. Група, која је седела за нашим столом, 
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пут до хотела опет је препешачила. Током те шетње, Ду-
шану Ђоковићу сам рекао да имам утисак као да се одра-
није познајемо. Ујутру, 20. јула 2014. године, у храму Хри-
стовог Васкрсења у Бечу, учествовали смо у величанстве-
ном догађају интронизације. 

Врло брзо по повратку у Београд, благослов владике 
Андреја, на нама, његовим пријатељима и гостима, проја-
вио је чудесно дејство. Почели смо да се срећемо и да, што 
је још важније, заједнички делујемо. Са Душаном Ђоко-
вићем започео сам, показаће се, врло успешну сарадњу, 
која је у међувремену крунисана пријатељством. Најлеп-
ше исходиште била је обнова духовног и културног жи-
вота у „Тврђави на Позоришном тргу” – Ратничком дому. 
Након што сам примио дужност директора Медија цен-
тра „Одбрана”, која је обухватала и дужност команданта 
овог монументалног здања и својеврсног споменика срп-
ске ратне славе, кроз новинско-информативну, издавачку 
и излагачку делатност покренули смо низ пројеката који-
ма су достојно обележени значајни јубилеји. 

Већ на првом догађају, након путовања у Беч, на моју 
велику радост, у Дому Војске појавио се и Душан Ђоко-
вић. Наши разговори о будућем деловању преточени су у 
Споразум о пословно-техничкој сарадњи Медија центра 
„Одбрана” и Академије уметности, а касније и низом за-
једничких достигнућа, у периоду од нешто више од три 
године. 

Бисту краља Александра I Карађорђевића, 19. фебруа-
ра 2016. године, открио је тадашњи председник Републи-
ке Србије Томислав Николић, а богат уметнички програм, 
под називом „Херојски темељи наших дана”, изведен је у 
сарадњи са професорима и студентима Академије умет-
ности. Студенти, обучени у аутентичне костиме, оживели 
су ликове са свих спомен-обележја у Ратничком дому.

Медија центар „Одбрана”, као традиционални учесник 
манифестације „Ноћ музеја”, 2016. године (први пут у 
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оквиру овог догађаја) приредио је поставку и својеврсни 
перформанс. Око три хиљаде посетилаца најбољи су до-
каз атрактивности програма у Великој и Малој галерији, 
свечаним салонима и атријуму, који су пленили пажњу 
престоничке публике. Истинско одушевљење изазвале 
су драмске минијатуре студената Академије уметности. 
Свечана сала те ноћи претворена је у „Небеску кафану”, у 
којој су, раме уз раме, седели и беседили великани српске 
књижевности, чије је стваралаштво обележило поетику 
Великог рата. Стихови и речи низали су се као венци: Ну-
шић, Бојић, Мир-Јам, Црњански, Винавер. Глумци ака-
демци бејаху уверљиви, баш као фотографије почивших 
писаца и песника које су нас те ноћи гледале с паноа изло-
жбе „Књижевност у великом рату”. 

У знак захвалности за несебично залагање, широко-
грудост, несумњиво заједничко препознавање непрола-
зних вредности и прегнућа, продуктивне стваралачке 
тренутке које су запослени Медија центра „Одбрана” и 
Академије уметности заједно провели осмишљавајући 
садржаје којима ће даривати публику, али и у знак сећа-
ња на „добре вибрације”, згоде и незгоде са проба, Медија 
центар „Одбрана” је, на Дан куће, 24. јануара 2018. године, 
директору Академије уметности Душану Ђоковићу доде-
лио Плакету, као најбољем сараднику из области промо-
ције културе.

Данас је немогуће замислити крсну славу Медија цен-
тра „Одбрана”, Светог краља Милутина, без присуства 
пријатеља из Академије уметности, баш као ни крсну сла-
ву Академије уметности, Светог Јована Златоустог, без 
људи из Медија центра „Одбрана”. Душан Ђоковић спада 
у категорију људи за коју се може рећи да им је Ратнички 
дом други дом.

Не дичимо се само достигнућима. Пред нама је и мно-
штво идеја које, кроз сарадњу и дружење, тек треба за-
једнички да оживотворимо – враћање спољашњости Рат-
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ничког дома у првобитно стање, „отварање” кровне тера-
се и обнова чувеног биоскопа, као и организација и изво-
ђење драмске представе „Солунци говоре” по јединицама 
Војске Србије. То су само неке од замисли које желимо да 
спроведемо, сада је већ сигурно, у сарадњи са Академијом 
уметности. За све то, у највећој мери, можемо да захвали-
мо благослову владике Андреја и познанству и препозна-
вању с Душаном Ђоковићем. Није реч о случајностима!
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Душан Ђоковић
Конкретне ствари

Зграда «Ђуро Салај»

„Али, осим одушевљења, потребне су биле и конкрет-
не ствари. Сетио сам се зграде Народног универзитета 
„Ђуро Салај”, где сам доста радио у „Театру поезије”, који 
је водио Слободан Турлаков. Био сам, као студент ФДУ 
(студирао сам, у првој фази, две године, па се после вра-
ћао на факултет), и организатор, и инспицијент, понекад 
сам и пуштао музику. Представа је било неколико у току 
недеље. После завршеног посла, били смо исплаћивани у 
кешу, плави коверат!... Још није било рачуна... Осим гово-
рења и читања поезије, редитељи и глумци су постављали 
на сцену поетске представе, рецитале... Милан Пузић је, 
сећам се, то радио, и моја мајка, Дивна Ђоковић је играла 
у тим поетским вечерима. Једно од најомиљенијих публи-
ци, било је вече циганске поезије...

Осим што ми је, изгледа, сцена „Ђуре Салаја” остала у 
пријатном сећању, по мом раду у „Театру поезије”, свиђао 
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ми се и ресторан „Мали Париз”, који је тада био отворен, 
у близини „Салаја”. Било је то прво место где су гореле 
свеће на столовима и припремао се „тартар бифтек”. Из-
водио сам девојке (увек сам волео балерине) у тај, тада 
ексклузивни ресторан.

«Мали Париз»

Уђем, дакле, у зграду „Ђуре Салаја”, а директор уста-
нове је био неки Макса. Као непознатом, ја му се пред-
ставим и испричам му идеју. Зграда урушена, пропала... 
Ужас! Он, у најбољој намери, да нам, за Академију, прву 
канцеларију у ходнику на спрату, изнад сале. Следеће 
канцеларије су и даље припадале „Театру поезије”. Коча 
Милић, кога сам одмах позвао, јер је имао огромно иску-
ство секретара на ФДУ, и ја ту уђемо... Страшно! Два рас-
климатана стола и телефон!... Ту смо чекали и, одуше-
вљени, ту смо и дочекали да се огласи прво телефонско 
звоно. Студенти се интересују, по огласу!... Требало нам 
је и пара, за оснивање и опремање. Тада сам од тетке био 



80

наследио кућу на Светом Стефану и продао је, да бих 
купио стан. У педесетој години, после развода, вратио 
сам се код тате и маме! Те паре сам крцкао за Академију, 
око 50.000 марака... Нама довољно за почетак... Онда је 
требало наћи наставни кадар... Нисмо ни разговарали 
о професорима, него о значајним уметницима, који учи 
друге. О томе сам се много консултовао са мојом мај-
ком, Дивном, а и Аца Пантелић је имао много искуства 
у Радију, знао је људе и имао је одличне предлоге. Мно-
го боље од мене, јер сам ја, некако, био фокусиран, због 
родитеља, на Народно позориште и делом, због мога 
оца Милана, на Југословенско драмско... Тако, седимо 
нас тројица, пијемо ону ракију, и ја се сетим и позовем 
Бранка Плешу. „Немамо ништа, хоћемо уметнички фа-
култет”, шта сам друго могао да му кажем?!... „Са вама 
сам!”, каже Плеша... Следећи је био Сава Мрмак, са којим 
сам имао чудан контакт...

Бранко Плеша               Сава Мрмак             Жика Павловић

Сава је био, и у време „другова” – господин човек. Ми-
лицу, супругу, знао сам из ране младости. Виђао сам их, 
како, испод руке, шетају Београдом, елегантни... Имао сам 
велики респект према таквој особи... Зовем га, предста-
вим се, мало дуже...
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Ја сам, раније, на филму радио велику копродукцију 
са Совјетским Савезом и, захваљујући свом, како други 
кажу, шарму, имао фантастичне односе са колегама у Ру-
сији. Није то био безобразлук, него колегијално добра са-
радња и поверење... Сава је, касније, требало да почне, за 
Телевизију Београд, да снима трилогију „Стаљин и Тито”. 

Онако прецизан, захтевао је да се снима на аутентич-
ном месту, у Вршцу... Тито је, наиме, после упознавања са 
Стаљином, слетео у Вршац... У фундусу Телевизије није 
било одговарајућих руских униформи, ни ордења, ништа 
од руских битних официрских обележја... Мене, из врха 
телевизијске Продукције, зове неко, због мојих позна-
тих добрих контаката са „Мосфилмом” и моли да то на-
бавим... На лични шарм. Уручили су ми огроман списак. 
Све се брзо обавило и бива одобрено, и са наше и са руске 
стране. Али, осим што је требало да набавим, морао сам 
хитно и физички да допремим све те костиме и реквизиту 
на сет, у Вршац... Цела екипа и глумци су седели и чека-
ли само костиме! Узмем један комби, којим смо у ранијој 
копродукцији много пута, преко Молдавије, ишли у Мо-
скву... Руси ми, из Москве, авионом, у Молдавију пошаљу 
седам, осам огромних, дрвених, професионалних сандука 
за гардеробу, у којима је било све спаковано – унифор-
ме и, преко њих, ордење, еполете, све војне ознаке... Пун 
комби!... Радећи ранији филм, много пута сам путовао та-
мо-овамо, преко Румуније, и схватио сам како су Румуни 
поткупљиви, па смо их увек мало „подмазивали”, чарапа-
ма, ружевима за усне... То само ставимо одозго, преко пр-
тљага... Цариник, војник (тада је искључиво војска била 
на границама) отвори гепек, узме то и ми, без проблема, 
наставимо пут... Све ћутећи... Ово, са униформама је било 
невероватно! Спремим ја хулахопке, све, као обично, а 
оно... Румунски цариници, када су отворили сандук и ви-
дели Стаљинову униформу, стали су мирно и – салутира-
ли!... На униформу!
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Никад нећу заборавити, кад сам стигао у Вршац, са 
тим сандуцима у комбију, добио сам једини аплауз у жи-
воту за свој организаторски посао – од Савине екипе!

То је био мој контакт са Савом. То сам урадио и – оти-
шао. Кад сам га, око Академије, звао, подсетио сам га на 
то... Сава је био професор на ФДУ, али ја, у време мојих 
студија организације, нисам имао његов предмет... Сава 
каже, добро, да се нађемо у „Метрополу”. Аца, Веља и ја 
се пребројавамо, имамо ли за кафу у „Метрополу”!... Ве-
руј да смо скупљали лову! Осетио сам, у том разговору, да 
Сава неће Филмску и телевизијску катедру, него хоће по-
себну Катедру за ТВ режију... Исто као и Жика Павловић, 
који је хтео Катедру за филмску режију. И добили су. Ми 
смо били приватници, могли смо то, тада није било акре-
дитације... Сада су, на Академији уметности, те две кате-
дре опет спојене у једну... То није био мој посао, нисам се 
тиме бавио, али су ми рекли да је та БиБиСи школа, коју је 
Сава Мрмак завршио, била заиста потпуно другачија, не 
филмска, него искључиво телевизијска... Све се договори-
мо, па се онда видим и са Жиком Павловићем, код њега 
кући... Иако генијалан, и као писац, и као редитељ, Жика 
је, због „црног таласа” и „пластичног Исуса”, био склоњен 
из наставе на ФДУ. Њега, заправо, не отпусте, него га пре-
баце да води рачуна о училима, као „чикица” у основним 
школама. Мртав хладан, господин Жика је на то пристао. 
После се смирило, и Жику пусте да предаје сценарио дра-
матурзима, али не и да предаје режију... За живота није 
дочекао да на ФДУ буде враћен на свој предмет, него је 
живот завршио као професор режије, код нас...

За Катедру драматургије – довео сам Вецу Лукића. 
Интересантна је прича, мислим, да је моја мајка, Дивна 
Ђоковић, две године пред пензију, а Веца је био управ-
ник Народног позоришта, добила платни разред, којим је 
била увређена, па је, захваљујући пријатељству са Раде-
том Кушићем, прешла у Југоекспорт, где је Раде био гене-
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рални директор, да води тек отворен Диоров салон у Бео-
граду. Тако да је Дивна Ђоковић пензионер Југоекспорта, 
а не Народног позоришта!... Моја мајка одлази, после 38 

година рада у Народном позоришту, 
увређена на Велимира Лукића, а не 
на свој позоришни колектив, а ја га, 
као да је једини драматург на свету, 
зовем да води класу на Академији! 

То је исто било са Михајлом То-
шићем. Радио сам на „Београду 202”, 
лепо зарађивао, али ме никад нису 
примили за стално. Био сам цењен 
због свог рада, нико ме није „довео”. 
Три, четири пута, најавим се Тоши-
ћу, кога сам добро знао, не из Дадова, 

него из Радија, а он одбије да ме запосли!... А позната је 
била истина, да су у Радио Београд примали девојчице у 
мини сукњама, чим су туда прошле! И Тошића сам звао 
да предаје...

То ми се десило и са уваженим деканом са Мегатренда, 
Миливојем Павловићем, који је тада био генерални ди-
ректор Радио Београда... Био сам љубазно примљен код 

Ивана Драгутиновић-
-Маричић

Младен Сабљић            Бисерка Цвејић  

Михајло Тошић
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њега на разговор, и рекао ми је да је потпуно немогуће да 
мене приме за стално!... После „демократских промена” – 
први је отказ добио Миливоје Павловић!... Први, који га 
је звао и примио, био је Душан Ђоковић! Који је од њега 
добио ногу!... Павловић је на Академији уметности добио 
посао, увек је био љубазан према свима, шлифован... Јед-
ног дана, долази код мене, и, онако културно, са „Господи-
не Ђоковићу...”, моли за дозволу да предаје један предмет 
и на Мегатренду. Два хонорара су боља од једног, мислим 
и – дозволим. Мегатренд се ни у чему није преклапао са 
нама. Убрзо је та група предмета прерасла у Факултет за 
новинарство и он је постао декан тог факултета на Мега-
тренду...

Основали смо и врло занимљиву Катедру за оперску 
режију и њу је водио Младен Сабљић. То је била још једна 
од изврсних идеја Аце Пантелића, који је увек био вели-
ки љубитељ и познавалац опере. Мислим да данас Аца и 
Рашко Јовановић имају највеће приватне колекције опер-
ских плоча код нас... Сабљић је, на Академији, ишколовао 
три оперска редитеља. Једна од њих, Ивана Драгутино-
вић, имала је тада 18 година и хтела је, по сваку цену, да 
студира оперску режију. Родитељи, професори универзи-
тета, хтели су да студира – математику! Она упише мате-
матику, бесплатно, и тата прихвати 
да плаћа и Академију. Дипломирала 
је и математику!

Бисерка Цвејић је дошла да држи 
Мастер клас, а Мира Ступица нам је 
помагала у настави глуме. 

Онда је, одмах на почетку, дошла 
Мира Карановић и три мандата била 
и декан...

Катедру за филмску режију, сјајну, 
водила је филмска тројка: Слободан 
Шијан, који се тада вратио из Амери- Мирјана Карановић
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ке (кога нису раширених руку дочекали на ФДУ), Миша 
Радивојевић (моје лично познанство) и Жика Павловић. 
Тада нам се, за филмску режију, јавило преко двадесет 
кандитата. По пет код сваког. Наша идеја је била, у старту, 
да те три класе, по пет студената, круже код све тројице! Те 
прве три класе су, дакле, имале светске професоре!... Ни-
смо имали ни камеру. Уз велику подршку дивне (Ратибор-
ке) Дуде Ћерамилац, великог пријатеља, наши студенти 
су имали професионалне филмске екипе од прве године... 
Петко је био сниматељ!... Владић је касније постао профе-
сор, на Катедри за филмску камеру... Расвета, шине, про-
фесионални глумци, све је било бесплатно за студенте.

Балканска улица

Касније, тај простор у „Салају” није више био довољан, 
то су биле само учионице...

Укаже се, у једном тренутку, могућност да се изнајми, 
као пословни простор, спрат у Кнез Михајловој 48, изнад 
Коларца, где је била наша стара Академија за позориште, 
филм, радио и телевизију. Одем, онако узбуђен, у учиони-
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цу где сам, као студент, седео... Кренем да се договарам са 
Пословним простором Стари град, са идејом да се шко-
ла врати на старо место!... ФДУ је тада већ био изграђен, 
прешли су на Нови Београд, у ону зградурину са милио-
нима ходника, упропашћених пара... Врзмала се ту и Го-
рица Мојовић, тада градски Секретар за културу, која је 
жарила и палила. Преговори су се неприродно одужили 
и, одједном, она ме обавести да не можемо то да добијемо, 
јер ту мора да буде Кућа легата!... Две године сам радио на 
томе, горе су наркомани живели, ниси могао од шприцева 
да приђеш... Уградио сам решетке, да се простор зашти-
ти, уложио у то... И у таквом стању предао Горици Мо-
јовић! Обећала ми је адекватан простор од Града. И, на-
равно, преварила ме је. Онда сам од Пословног простора 
изнајмио место у Балканској улици. То је било запуштено 
ђубриште, кад смо ушли... Почео сам да уређујем, знали 
смо шта нам треба, и успео сам, не знам ни сам како, да 
добијем кредит од банке, неких шест милиона динара, од 
чега смо тај простор уредили. И данас за њега плаћамо 
најам... Пре две године је то ушло у реституцију и породи-

ца власника је захтевала да 
им се врати овако, како сад 
изгледа! Сад наслеђују и 
наплаћују нам најам, као да 
су они то све урадили! Још 
годину дана, плаћамо пола 
кирије држави, пола њима. 
Од идуће године, зависимо 
од њихове воље. 

У Маршала Бирјузова 
сам такође узео простор, 
плус у „Маслеши”, где су 
уређене глумачке собе.Веселин Маслеша
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Драган Елчић
Човјек и његов сан

Немој ићи куда те стаза може одвести, 
иди тамо гдје нема стазе и остави свој траг. 

Ралф Валдо Емерсон, писац 

Ова мисао ми се некако 
учинила најприкладнијом 
за увод од кога могу да кре-
нем када пишем о Душану 
М. Ђоковићу, оснивачу и 
идејном творцу првог при-
ватног умјетничког факул-
тета у Југоисточној Европи. 
Околности у којима је та 
идеја настала – такође су 
за посебну анализу. Те, по 
ничему добром запамћене 
деведесет пете године про-

шлог вијека, у „никоје вријеме”, гледајући нашу младост 
како се „губи” у надолазећим таласима друштвене дека-
децније, „три мускетара”, предвођени лидером (Душан 
Ђоковић, Александар Пантелић и Велимир Абрамовић) 
одлучише да направе искорак и да тој младости понуде 
шансу – оснивајући први приватни умјетнички факул-
тет у Србији. Као да су се држали девизе да „живот руши 
вашу душу, а уметност вас подсјећа да је имате”! Њихова 
мисија и визија, била је да се млади поведу из катаком-
биних одаја на свјетло и обликују духовно, као људи. Ток 
догађаја у животу не зависи од нас, никако или врло мало, 
али начин на које ћемо те догађаје поднијети, у доброј 
мјери зависи од нас. То су ови људи, надахнути љубављу 
према умјетности, изгледа схватили и препознали, или су 
инстиктивно реаговали на једно лоше вријеме. 

Драган Елчић
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Стварање првог приватног умјетничког факултета у то 
вријеме, јесте сага о најтежем периоду, кроз који је прола-
зила Србија, на крају прошлог и почетком овог вијека. О 
страдањима, времену санкција, демократском транзици-
оном пљачкању, НАТО бомбардовању, неспособности ок-
тобарских промјена... У свим тим искушењима једног вре-
мена, Душан Ђоковић је утемељио и развијао Академију 
уметности. Академија је преузела епитет најпрестижније 
у региону, по организацији и успјесима својих студен-
тата. Први је акредитовани факултет у пољу уметности 
у Србији, уопште. Готово да нема ни једне телевизијске, 
позоришне или филмске куће у Србији, али и у региону, у 
којој професионално нису ангажовани – бивши студенти 
Академије уметности. 

Човјек од искона живи с увјерењем о дубокој проже-
тости сна и јаве. Из интуиције о овом јединству, настала 
су највећа човјекова остварења. Један од таквих стварала-
ца, Вилијам Шекспир, написао је да је човјек од грађе од 
које су начињени снови. Човјек је оно у шта вјерује. Паоло 
Коељо, један од најчитанијих писаца данашњице, каже да 
човјек мора да слиједи своју „личну легенду” – ма како тај 
задатак, на први поглед, изгледао немогућ. 

Данас, ти „његови”, Ђоковићеви умјетници, готово сви 
раде у својим професијама и они су та нова нада у боља 
времена. Тај сан је постао јава! 

Човјек је створен да успије

Продуцент по професији, умјетник по архетипу, а пре-
ма томе и „заробљеник” културих токова нашег времена – 
Душан Ђоковић је све сам створио, у томе је тајна његовог 
успјеха!

Наш животни пут не личи ни на чији други. Живот 
није школски задатак, да бисмо га могли „преписати” од 
некога. Можемо имати узоре, али туђе искуство нам је 
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само од ограничене користи. Душан Ђоковић је био сам на 
том путу, није имао никога – осим доброг Бога, који нам 
„чува леђа”, када имамо позитивно убјеђење и здрав сан.

„Да би испричао своју повјест”, започиње Хесе своје 
дјело „Демијан”, „морам поиздалека да започенем. Кад би 
ми било могуће, морао бих да се винем унатраг још мно-
го даље, до самих првих година свога дјетињства, у своје 
поријекло...” Ове речи Хермана Хесеа су, унеколико, и пу-
токаз у сопственом стваралаштву, када се опредјелих за 
одсликавање („одсликавање” – помало неприкладна ри-
јеч) и мог покушаја да проникнем у овај феномен и саму 
личност Душана Ђоковића. Да би се могао разумјети, мо-
рамо, како каже Хесе, отићи у његово дјетињство. 

Његови родитељи, Милан и Дивна Ђоковић, личности 
које су обиљежиле једно вријеме, обликовали су његово 
дјетињство и одрастање. Од њих је учио о животу и о 
умјетности – о вриједностима. За њега је породица била 
и јесте, емотивно упориште и идејно исходиште. Снага и 
ослонац. Мало је прегалаца и стваралаца у нашој савре-
мености који су, попут Милана Ђоковића, оца, припада-
ли прошлости, садашњости и будућности наше културе 
и наше умјетности. Писац, театролог – остварио је дјело 
вишеструког значаја и значења. Мајка Дивна, оперски 
пјевач, глумица, педагог. 

Таква „очинска кућа”, мајка и отац, звала се љубав и 
строгост, узор и школа. Тако је у Душанов свијет улазио 
благи сјај, јасноћа и чистота, ту је било царство кротких 
пријатељских говора, опраних руку, чистог одјела, доброг 
владања. Одрастао је у позоришту, његовом другом дому, 
гдје су му родитељи радили. У том свијету, препознавао је 
праве линије и путеве који су водили у будућност. Било је 
и дужности и кривице, немирне савјести и праштања, љу-
бави и поштовања, изнад свега, библијских ријечи и му-
дрости. То је био свијет Душана Ђоковића кроз који је он 
изграђивао себе. Зашто сам цитирао овај редак славног 
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њемачког нобеловца? Па да, унеколико, примјенимо и ра-
зумијемо. Да „преклопимо” за тренутак та два плана, два 
опуса – овај цитирани, романескни и, да кажемо, моно-
графски са главним јунаком, а он се зове Душан Ђоковић.

Е, тек сада, читаоцу ових редака постаје јасно, из чега 
је настала ова визија и мисија о којој пишемо.

Цијена сна

Поменуо сам неповољне околности, у којима је Душан 
Ђоковић започео ову своју животну причу.

Неповољне околности су изговор слабића. Увијек има 
милион разлога да нешто не урадимо, али само један да 
урадимо, и тај један мора бити јачи. 

За „малог човјека” времена су увијек била лоша. 
Сигурно је за Душана, у овом 23-годишњем постоја-

њу Академије уметности, најнеповољни период настао од 
2006. године. То је било вријеме прогона БК компаније. 
Као што је познато – Академија уметности је била дио БК 
Универзитета и све те велике турбуленције нису је могле 
заобићи. Ђоковић је остао је потпуно сам. Без било какве 
подршке и са великим притисцима. Ријетки би то претра-
јали и опстали. Али, Академија уметности, не само да је 
претрајала тих дванаест година великих изазова, већ је 
још јаче реорганизовала властите снаге, које је њен идеј-
ни творац створио. У самом њеном срцу је љубав... Сви 
запослени – менаџмент, професори и сарадници, не дола-
зе на посао само због радне обавезе, већ из љубави према 
својој Академији. Можда сам требао овај свој текст и на-
звати „Наша Академија”. Ту се крије тајна њеног успјеха 
– у њеном темељу је љубав коју је њен визионар и оснивач 
уградио, дубоко и непримјетно. 

Сјећам се када нам је једном, на крсној слави Академије 
– Св. Јована Златоустог, у опуштеној атмосфери, пред мно-
го познатих личности и пријатеља рекао – а камера је слу-
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чајно све забиљежила: „Често ми кажу да сам постигао све 
што човјек може постићи, питају ме шта је то што ме још 
мотивише у раду на Академији? Шта на то могу да им од-
говорим? Најтачније би било рећи – Не знам! Просто, не-
што ме гони, нешто што је јаче од мене. Мој једини прави 
одмор је рад, он ме обнавља, снажи, испуњава. Тек радећи, 
ја се осјећам истински живим. Без рада бих се угасио.” 

То је усуд сваког умјетника, или научника. Никада 
нису засићени послом, увијек теже нечем новом...

Такав је случај и са Душаном Ђоковићем. Он већ раз-
мишља о новом акредитационом циклусу, новим иско-
рацима и осавремењивању Академије. Та идеја је давно 
претекла границе Србије. Данас се на нашој Академији 
школују умјетници из цијелог региона. Вриједности које 
им она пружа, они су препознали.

Потпуно лично

Ја сам дошао на Академију уметности тачно прије 20 
година. Изгубио сам свој дом у Сарајеву након „Дејтонског 
мировног споразума”, био сам међу 120.000 оних који су 
напустили своја вјековна огњишта и кренули у неизвјесну 
будућност. На Академији уметности сам пронашао свој 
нови дом, захваљујући њеном домаћину, Душану Ђокови-
ћу. Прихваћен сам и подржан, како од првог дана тако и 
данас. Прошао сам све педагошке фазе. Имао сам ту част, 
да петнаест година након смрти проф. Саве Мрмка, преу-
змем Катедру за ТВ режију, најпрестижнији смјер, који су 
основали Душан Ђоковић и покојни Сава Мрмак...

Данас имам и ново задужење, вршим дужност Декана 
Академије. Зато је можда мени и најтеже писати о човјеку 
који ми је дао шансу у вријеме када су се „људи погубили”.

Ако сретнемо некога ко нама дугује захвалност, одмах 
се тога сјетимо. Колико смо, пак, пута срели некога коме 
ми дугујемо захвалност, па се тога нисмо сјетили? 
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О Катедри за ТВ режију

Мома Мартиновић                   Са Андријом Ђукићем

Душан Ђоковић је увијек тражио нешто ново. Оснива-
њем Академије уметности 1995. године, направио је неке 
визионарске кораке који су и данас образац за многе сличне 
школе. Поред осталих смјерова, формирана су два смијера 
режије, по први пут одвојено – филмски и телевизијски. 
Филмски је формирао Живојин Павловић, телевизијски 
Сава Мрмак. Јединствен искорак, не само у Европи него и у 
свијету. Говорећи нам о феномену телевизије, истовремено 
се дистанцирајући од претензија да поставља оригиналне 
теорије о телевизији, али указујући на значај телевизијског 
стваралаштва и потребе за едукацијом младих тв ствара-
лаца, тв редитељ и професор Сава Мрмак је истицао, да је 
будућност ТВ редитеља између умјетника високе префи-
њености и инжињера... Мрмак је оваквим ставом означио 
предмет и примарни задатак једне могуће естетике и соци-
ологије телевизије. Он указује на стваралачко јединство те-
левизије и праксе, али истовремено и на потребу извођења 
једне естетике телевизије. Телевизија – homo videns – јесте 
превасходно аудиовизуелни медиј. Мрмак је истицао да се 
рађа једна нова истинска револуционарна умјетност 21. 
вијека, или ће се, уколико се не створе и изграде нови тв 
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ствараоци, претворити у огољени, бездушни ријалити. Ми 
морамо посејати сјеме, из којег ће никнути биљка и плод!... 
И тако је и због тога је кренула прва Катедра тог типа не 
само код нас, него и уопште. 

Емоцију коју је проф. Мрмак створио на Катедри, тешко 
је описати и разумјети. Инсистирао је увијек на посвеће-
ном односу. Да ангажовање на буде „тезга”, него примаран 
задатак. Да сви ми из професије, правимо планове у про-
фесионалном ангажовању тако да то не утиче на настав-
ни процес. Састав катедре је био импресиван: проф. Мома 
Мартиновић, Александар Пантелић, Драган Марић, Миша 
Вукобратовић, Владимир Перовић, Слободан Шуљагић, 
Андрија Ђукић... Врло брзо, пратећи визионарску идеју 
проф. Мрмка, увели смо и три асистента, из редова наших 
студентата: Дејан Петровић, Данило Пашкван и Иван Пе-
шукић. То је била база за напредак и развој заснована на 
властитим снагама. Катедра је врло брзо постала, на неки 
начин, имиџ школе. Кренуле су прве свјетске и домаће на-
граде. Почела су да се стварају велика редитељска имена 
из области тв режије, филма, позоришта и радиофоније. 
Данас су те награде дошле до броја 273, од тога 187 међуна-
родних! Студенти са наше катедре су стигли и до номина-
ције за Оскара, или признања за најнаграђенијег аутора у 
Европи (Горан Станковић, Војин Васовић)...

Данило Пашкван Дејан Петровић Иван Пешукић
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Све домаће и регионалне ТВ станице, филмске куће и 
позоришта, не могу се замислити без наших дипломира-
них студената. Сви раде у својој професији. То је мисија и 
позлаћено огледало наше Академије и Србије. Нови акре-
дитациони циклуси су отварали и нове организацијске 
могућности и потребе прилагођавања новим савременим 
токовима у развоју аудио-визуелне умјетности. И на њих 
је Ђоковић адекватно одговорио. Сада је организовао 
спајање филмске, телевизијске режије и монтаже. Дакле, 
стварање нових стручњака у овој области, који ће бити 
оспособљени да буду комплетни аутори.

Да, бивало је, бива и биће покушаја да се, само свој-
ствено Србији, „кажњава” било какво „искакање”, то јест 
опасност за неко креативно, творачко дјеловање, које би 
околину, присутне, небитне подсјетило на њихову ни-
штавност, на њихову зловољу, неприкладност свему што 
је активно у позитивном, у творачком правцу, на њихову 
небитност. Оно што је створио Душан Ђоковић остаје ду-
боко уклесано у културни миље не само Србије, него и 
цијелог региона. Вријеме ће то тек потврдити.

Са најстудентима Академије
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Професор др Светлана Безданов Гостимир
Анђео Академије уметности

Лав и човек

Лав и човек почну се инатити о својим преимуштествам.
Човек хвали људе, говорећи да су вреднији  

и јуначнији од лавова, 
а лав неће то нипошто да призна, но напротив утврждава 

да је један лав јачи од неколико људи.
Њихово преније потезало се задуго, док по случају намере

се негде на икону Херкулову,  
гди бијаше изображен ови како дави лава.

„Видиш то?” рекне човек.
„Видим, а ко је то написао?” упита лав.

„Човек, а да ко ће написати?...”
„Хеј, мој брајко, видиш да си... мал` не рекох...” – рече лав. 

„Да лавови умеду писати као ви, ја бих теби сто икона 
за једну показао како лавови људе даве.”

Доситеј Обрадовић

Хм, можда би бољи мото за овај 
прилог била реплика Џесике из 
филма „Ко је убио зеку Роџера?” 
(Who Framed Roger Rabbit, Robert 
Zemeckis, 1988): „Нисам ја лоша, 
само сам тако нацртана.”

Свакако бољи, из бар два разло-
га: (1) први јавни наступ Душана 
Ђоковића био је у костиму белог 
зеца; и (2) потписник „икона које 
ће се сад показати” заувек је оча-
ран „Алисом у земљи чуда” (Аlice’s 
Adventures in Wonderland, com-

monly shortened to Alice in Wonderland; by Charles Lytwidge 
Dodgson under the pseudonym Lewis Carroll, 1865). 

Светлана Безданов  

Гостимир
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ГОДИНЕ

Кад смо код 1865. године, Фиренца је постала нова 
престоница Краљевине Италије, основан је Универзитет 
Cornell, на Париском салону је изложена Манеова слика 
Оlympia (праћена негодовањем и подсмехом), десила се 
праизведба Вагнерове опере „Тристан и Изолда” у Мин-
хену, објављен је Вернов роман „Путовање на Месец”... 
Београдска реалка добила свој назив, Змајеве песме „Ју-
тутунска јухахаха” и „Јутутунска народна химна” исмева-
ле Михаилов режим, а Вукова ћирилица прихваћена као 
службена на београдској Великој школи... Прослава 50. 
годишњице Другог српског устанка уприличена о Духо-
вима, уместо Цветима, и тим поводом установљен Орден 
Таковског крста – први орден у Србији. Исте године су 
рођени Милорад Петровић, Hannah Chaplin, Јован Цви-
јић, Rydyard Kipling... а Алфред Нобел основао фабрику 
нитроглицерина. 

Постмодернистички приступ би тумачио, да су сви 
ови догађаји и људи морали имати неке везе с настанком 
„Алисе”, мислим, Белог зеца. У години кад је рођен Ду-
шан Ђоковић, Жанка Стокић излази пред Суд за суђење 
злочина и преступа против српске националне части, из-
ведена је прва представа Вршачког народног позоришта 
„Стерија”, развијен је „Јасеновац” – први документарни 
филм у послератној Југославији, у Енглеској је објављена 
Орвелова „Животињска фарма”, основан је Савез нови-
нара Југославије, представници 50 земаља – међу којима 
и ФНР Југославија – у Сан Франциску потписују Повељу 
Уједињених нација, и 28 земаља – међу којима и Југосла-
вије – потписали документе Brettpm Woods-ког систе-
ма (ММФ и Светска банка). Током истих 12 месеци, на 
свет су дошли и: Rod Stewart, Tom Selleck, Bob Marley, Mia 
Farrow, Eric Clapton, Rainer Werner Fassbinder, Helen Mirren, 
Steve Martin, Wim Wenders, Franz Beckenbauer, Bryan Ferry, 



97

Никита Михалков, Аlain Nouru, Александар Мандић, Neil 
Young, Срђан Карановић, Goldie Hawn... 

Пуком аналогијом с горенаведеним повезивањем, сви 
ови догађаји и људи морали су имати утицаја на појаву белог 
зеца, мислим Душана Ђоковића. У тој години, Нобелова на-
града је додељена за откриће пеницилина и његовог лекови-
тог ефекта у разним инфективним болестима, а „Просвета” 
је објавила Андрићев роман „На Дрини ћуприја”.

Кад ми је поверен задатак писанија за ова „Сећања”, 
прилично дуго нисам умела да одредим приступ.

А онда ме је Душан Ђоковић позвао, да каже: „Про-
фесорице, кад су из Нобелове фондације наручили текст 
од Иве Андрића, да би добио награду, он је то релатив-
но брзо урадио!” Ето трага који ћу покушати да пратим 
за прославу нерођендана!... Заправо, шта је оно, што не 
може да се изгуби, нити промени? ПРОШЛОСТ! Оно што 
је било, може се различито тумачити, али је БИЛО!!! Ро-
доначелник прве приватне уметничке Велике школе под 
овим нашим небом, и ја – професор и често copywriter 
(понекад умем са речима, или се то што ја умем Њему 
свиђа) – превише смо лепог поделили, да нема тог време-
на у коме можемо све да заборавимо.

Дакле, време. 
Поклони (се) нерођендану. 
(Актуелни стандарди навођења података подразуме-

вају, да се прво помене оно што је најновије, па све даље 
према најстаријима. Али,) Homage Алфреду Хичкоку 
(Аlfred Hitchcock) – „Филм је пресликан живот из ког су 
изостављени досадни моменти” – бирам само преслика-
вање драгоцених момената. 

МОНОЛИТ феште

Фешта је оквир за озбиљне акције, којима ће и при-
јатељи и непријатељи присуствовати, а неслућена ве-



98

ћина их напустити срећна. Није неопходно да то јавно 
признају. Доказаће својим присуством свакој наредној 
фешти. То су мале и велике свечаности, равноправно: 
новогодишње прославе уз честитке – које прате и ура-
мљени уникати увек новоодабраних реномираних ау-
тора; обред Славе Академије уметности – Светог Јована 
Златоустог; промоције најуспешнијих студентских ра-
дова – Арт Финале; презентације награђених остварења 
наставника/сарадника/студената; изложбе; представе; 
ореоли јубилеја. 

Како се прави ватромет за 20. рођендан прве приватне 
уметничке академије? Тако што Оснивач и Директор Ака-
демије уважава алтернативне предлоге. Тако што бира да 
званична „пригодна” публикација не буде пригодна сте-
реотипна монографија. Тако што је потпуно отворен за 
нови концепт и ризикује да повери реализацију онима 
(посебно хвала Александри Јованић!), који аргументу-
ју „нешто сасвим другачије”. Тако што прихвата наслов 
транскрибован из култног филма и не очекује објашњења 
за отклон значења. 

ПРИЗОРИ ИЗ АРТИСТИЧКОГ ЖИВОТА...

Следи инсерт из оригиналног увода – овде му је пра-
во место – у прилог томе шта је изостављено у званичној 
верзији Публикације (по вољи Душана Ђоковића, јер је 
сматрао да је звезда догађаја Академија уметности, а не 
њен Оснивач...) 

„Кад Институција уметности слави 20. рођендан, јуби-
леј заслужује креативни оквир.

Оригиналност приступа тумачењима значења и вред-
ности овде се објављује по принципу „погледа иза огле-
дала”, далеко од традиционалних и класичних пригодних 
монографија. Свечана публикација „Инсерти из првих 
20 година Академије уметности у Београду” настала је 
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из личне колекције посвећено сакупљаних, зналачки 
одабираних и брижљиво чуваних призора артистичког 
живота прве приватне академске институције уметно-
сти, од стране њеног Оснивача и Директора. Господин 
Душан Ђоковић има уметничко порекло, његови роди-
тељи су успостављали интелектуалну елиту Београда и 
велике претходне Државе – стварајући јој статус у свету. 
Оснивач Академије уметности има компетенције матич-
ног образовања у пољу уметности – завршио је Факултет 
драмских уметности, Универзитета уметности у Београду. 
Носилац је бројних награда и признања, међу којима су и 
Вукова награда, Златни беочуг, Орден Светог Саве... Ко-
лекционар је, дакле, пасионирано бележио трагове своје 
Школе на уметнички начин – прецизно издвајаним фоку-
сима пажње за веродостојан синопсис; пажљивим кадри-
рањем лица, догађаја и рукописа; доследном монтажом 
секвенци развоја, и продуховљеном режијом дводецениј-
ског трајања. Из такве ризнице – стотина и стотина стра-
на белог папира на којима су руком лепљене фотографије, 
ликовни прилози, ... копије потписа, уверења, конкурса, 
исечака из новина, ... позивнице, честитке, ... па на мар-
гинама дописивани коментари и подсетници, ... – могао 
је настати једино својеврсни storyboard за ПРИЗОРЕ ИЗ 
АРТИСТИЧКОГ ЖИВОТА. Свака сличност с култним 
филмовима Тhe Artist (Мichel Hazanavicius, 2011), Аrtists 
and Models (Frank Tashin, 1955), или Scenes From a Marriage 
(Ингмар Бергман, 1973) сасвим је случајна. Свака асоци-
јација на изведене кључне речи – артист (уметник, умет-
ност немог филма, уметност озвучавања покретних сли-
ка, уметност глуме, уметност трајања), уметници и моде-
ли (из снова настају покретне слике стрипа, па и других 
визуелних уметности), призори из живота (фрагменти 
развоја и промена, истрајности и дилема, одважности у 
освајању новог, сусрета после 20 година...) – сасвим је на-
мерна и неизбежна!”
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МАГ животног сна

Кад неко направи школу, за мене је највећи МАГ.
Одувек сам желела да уђем у амфитеатар. Не због ути-

цаја и великих распуста, већ због истине да се знање, ве-
штине, дилеме и провере увећавају само ако се деле. Нај-
више због племенитости просветарске мисије – на било 
ком нивоу – да се још једном потврди како било који 
ментори: васпитачи, учитељи, наставници, професори,... 
заправо много више уче од својих ученика него ученици 
од њих.

А зашто баш на Академију уметности? Зато што ту ди-
ректно учествујем у остваривању нечијих снова – да, те-
оријским знањима, учењем о важним местима уметности 
и опште културе, провоцирањем демистификације кључ-
них речи/феномена уметности и медија, тако уигравајући 
индивидуалне системе вредности/погледа на свет и сти-
цање самопоуздања. За разлику од осталих факултета, на 
којима сам такође била остварена... али сам увек желела 
да пред собом имам сањаре. 

Пре позива Душана Ђоковића за улаз у Академију 
уметности, била сам професор, продекан за наставу и де-
кан Учитељског факултета, Универзитета у Београду. Ми-
слила сам да после Младена Вилотијевића више никад и 
нигде нећу наћи Директора, који је све посветио ШКОЛИ. 
Директора, који је стао иза сваког професора и са дру-
гачијим погледом на свет и критеријумима (тренутно, 
привидно) не баш „најподобнијима”. Директора, који је 
поштовао сваки предлог за бројне гостујуће предаваче... 

А онда, како би моја дивна Мама (која је на сваки по-
мен имена Душана Ђоковића, доследно понављала: „Ди-
ван господин!”) рекла, мени је мој Бог дао директора Ду-
шана Ђоковића. Директора који, с особеним пијететом, 
носи највећи Знамен у домену просветитељства – Орден 
Светог Саве. Директора, који лично покушава да прати 
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траг својих родитеља, да уважи професионалне захтеве 
академског сензибилитета и да настави потрагу за до-
стојанством светосавског наслеђа. Директора, који живи 
своју ШКОЛУ. Директора, који уме с привилегијама сло-
боде, уважавања и поштовања креативности у настави. 
Треба бити маг, па окупити тим (посебно хвала Катарини 
Радиновић Андрић!), који је учинио да Академија умет-
ности у Београду постане прва високошколска установа 
у пољу Уметности у Републици Србији са акредитацијом 
свих студијских програма, акредитацијом Установе и До-
зволом за рад. ПРВА, пуних годину дана пре свих оста-
лих сродних установа у државном и у приватном високо-
школском окружењу Србије. Треба бити маг, па прихва-
тити иницијативу и здушно подржати оснивање доктор-
ских уметничких студија (посебно хвала Мирку Илићу!) 
с одважним називом КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ. Одва-
жним? Средини у којој постојимо требало је пуних 9 (де-
вет) година да добаци до тог назива... И треба бити маг, па 
с поштовањем подржати покретање (посебно хвала Сањи 
Јовановић!) електронског међународног магазина под на-
зивом ИНДУСТРИЈА ЗАБАВЕ И СНА (Еntertainment and 
Dream’s Industry – www.edimagazine.me) Тако је мени мој 
Бог дао Директора, који и сам предлаже и позива гостују-
ће предаваче (Радослав Зеленовић, Милош Радивојевић, 
Слободан Шијан, Растко Ћирић...). Уметничка елита је 
природно окружење Директора и Оснивача Академије 
уметности у Београду. 

Урбани МИТ

Ко је Човек о ком се прича, пише? Одрастао уз даске 
које живот значе, с уметничким пореклом – а није пре-
трпео комплекс уваженог Оца и славне Мајке. Све ми је 
више него јасно (најсветије ствари су презиме мог Оца и 
презиме моје Кћери!): мој добри и племенити Отац био је 
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један од укупно двојице интелектуалаца са два доктората 
у оној великој Југославији, са 20 година редовне профе-
суре на Београдском универзитету и сви га се сећају по 
томе, како је са најприљежније припремљеном аргумен-
тацијом бранио своје ставове и како је нежно бринуо о 
поклонима и о цвећу за сваки и непразник... 

Дечко из престонице, са свим слободама и изборима, 
мангуп, љубавник, студент на ФДУ, Душан Ђоковић је 
урбани мит са свим престижним акцијама: контакти са 
звездама; филмови/театар; тачан број деце (старији син и 
млађа кћер); оснивање школе уметности; оснивање Фон-
да под именом славног Оца. Урбани мит по тачном избору 
подршке/контакта/ангажмана: најугледнији људи – при-
јатељи АУ; репрезентативне персоне – гости породичног 
дома; најугледнији уметници/теоретичари – професори 
АУ. Није тајкун, ни бизнисмен, нити припада полусвету. 
Душан Ђоковић је урбана легенда, која бори академску 
уметност по сваку цену.

Велике ПРИВИЛЕГИЈЕ

Дом Душана Ђоковића је место, на коме се срећу зна-
лачки и пасионирано бирана уметничка дела. Тешко се 
могу избројати изванредно вредни раритетни оригинал-
ни артефакти – књиге с аутентичним посветама аутора, 
слике, скулптуре, комади намештаја – јер су ту увек живо 
присутни и бесмртни људи: Оља Ивањицки, Драган Са-
кан, ... 

Академија Душана Ђоковића је место великих сусре-
та са славнима: Велимир Абрамовић, Радмила Андрић, 
Бранко Балетић, Петар Банићевић, Слободан Бештић, 
Радован Биговић, Светислав Божић, Милован Витезовић, 
Радослав Владић, Небојша Дугалић, Дивна Ђоковић, Пре-
драг Ејдус, Андрија Зафрановић, Горан Јевтић, Владимир 
Јевтовић, Владета Јеротић, Ивица Клеменц, Петар Краљ, 
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Анита Манчић, Раде Марковић, Момчило Мартиновић, 
Никита Миливојевић, Сава Мрмак, Живојин Павловић, 
Исток Павловић, Милутин Петровић, Милош Радиво-
јевић, Чарна Манојловић, Хана Селимовић, Ружица Со-
кић, Милош Спасојевић, Горчин Стојановић, Феђа Сто-
јановић, Марко Сувајџић, Ивана Томановић, Ратиборка 
Ћерамилац, Стеван Филиповић, Андреј Фримерман, 
Бисерка Цвејић,... Јесте, Академија Душана Ђоковића је 
место великих сусрета са славнима. Ту су, равноправно, 
већ познати и они који ће то ускоро постати – академски 
штићеници прослављених уметника, који током студија 
стичу врхунска признања, а награда за НАЈСТУДЕНТА 
Академије уметности увек је била залог за сјајна упори-
шта на сцени отмене духовности. 

Тек дискретно да се упишем... У деценији током које 
сам имала статус продекана, деканеса је била Мирјана 
Карановић. Дакле, ИНСТИТУЦИЈА у уметности Србије, 
Југославије, Региона и света (IMDb – 80 референци). 

У то време смо стекли и покровитељство Њ. К. В. кне-
гиње Јелисавете Карађорђевић. Академија уметности у 
Београду нема спонзоре и не подржавају је комерцијално 
моћни, ни привремено снажни. Академија Душана Ђоко-
вића има елитистичко покровитељство племенитих.

Деканат Академије Душана Ђоковића је уметнички 
простор par excellence. Прилаз је оплемењен најуспе-
шнијим радовима студената фотографије. У Кабинету 
Директора су сликарска дела одабраних аутора, укључу-
јући портрет Милана Ђоковића и урамљена оригинална 
ликовна решења свих новогодишњих честитки. На зидо-
вима Деканата велики формати (уља на платну) портрета 
свих декана; и фотографије бивших и садашњих профе-
сора. 

Место великих сусрета. Пожелим да фотографија мене 
стоји уз фотографију редитеља филма „Кад будем мртав и 
бео”. И ту смо се срели. 



104

А настава историје и теорије филма одвија се у БИО-
СКОПУ!

БЛИСКИ сусрети

Душан Ђоковић и ја смо задржали узајамно персира-
ње. Као малу дистанцу. Обраћамо се једно другом са Ви, 
иако се баш разумемо (и приватно). И сретали смо се раз-
ним лепим поводима (мали повратак на почетак): у годи-
ни кад је рођен Душан Ђоковић, отворена је Бурманска 
цеста из Британске Индије према Кини. Довољно бизарно 
и „пресмијешно”, Душан Ђоковић је нашу екипу (пријате-
ље мог мужа и мене) назвао „Малом Бурманском Амбаса-
дом” – и тако нас позивао на разне феште. Домаћин је сам 
припремао погачу и татар-бифтек (није сноб, него су спе-
цијалитети само још један доказ аутентичне елеганције). 
Истини за вољу, не знам како барата слаткишима. 

Блискост сусрета је увек посебно обојена духовитошћу 
Душана Ђоковића. Ако не уме да дели комплименте (а не 
уме!), све то надокнади сјајном шалом – у право време, на 
правом месту и са правом мером – више него често, на 
сопствени рачун. Спремност за учешће у игри, главни је 
адут шарма Душана Ђоковића, који чини да се у његовом 
друштву сви осећају младо. 

ПОКЛОНИ

Ценим да поклон треба да личи на доносиоца. Покло-
ни Душана Ђоковића више личе на примаоце. Толико сам 
драгоцених књига добила – од сабраног Доситеја до Куко-
ве тротомне „Историје филма” – неке чак и са потписима 
аутора (Слободан Шијан). Толико вредних слика, толико 
бриљантно написаних честитки ... 

А кад је моја Мама отишла, Душан Ђоковић је уприли-
чио опело Оца Петра Лукића. 
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Таквих поклона...
И Анђела Академије.
Анђео Академије је намењен само студентима генера-

ције. А мени после акредитације.
Годинама сам правила креативне радионице са темом 

Медијска аргументација за (не)постојање Деда Мраза, и 
једном приликом сам добила овакав студентски рад: „Де-
војчице, сад врати поклоне, то је било само за снимање!”... 
Мислим, можда могу све да вратим, све осим Анђела Ака-
демије. То сам сасвим сигурно заслужила – верујем да је 
Он баш мени дошао, само зато што сам Академији покло-
нила најбољу себе и најбоље своје сараднике – на то сам 
најпоноснија и апсолутно га обожавам. Не могу да га вра-
тим, јер ми превише значи...

***

ДУШАН ЂОКОВИЋ: Професорице, јуче нисте били 
на Академији? 

СБГ: Јесам! Али имам наставу од 4, па се нисмо срели. 
ДУШАН ЂОКОВИЋ: Ноћни рад се не рачуна.
(То на мој рачун!!! Опште је познато да радим ноћу.)
Ноћни рад се не рачуна, па сам ја овај текст писала по 

дану!
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Милован Витезовић
Најмлађи Београђанин, који је упознао Сартра

За Душана Ђоковића се може рећи да му је, уз Београд, 
родно место престоничка, српска и југословенска култура. 

Мајка му је глумачка дива, првакиња Народног позо-
ришта, Дивна Ђоковић и отац Милан Ђоковић, писац на 
гласу, драматичар и хроничар престонице и Србије и све-
стран и успешан културни посленик, који је бивао на челу 
првих националних институција културе, у којима се 
стварало и заиста одлучивало. Зато могу рећи да Душан 
Ђоковић, уз генетско наслеђе родитеља и предака, има и 
стечени културни карактер народа чијој култури даје до-
приносе. Тај карактер је стицан, и несвесно и свесно, од 
његових малих ногу.

Сведоци његовог проходавања, проговарања и ста-
савања, били су културни јунаци епохе првих деценија 
после Другог светског рата. Били су то бројни корифеји, 
међу којима су Иво Андрић, Вељко Петровић, Станислав 
Винавер, Милан Богдановић, Десанка Максимовић, Раша 
Плаовић, Љубиша Јовановић, Миливоје Живановић, Бо-
јан Ступица, Сретен Стојановић, Александара Дероко, 
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Мирослав Крлежа, Богдан Кршић... Дизале су га, уз мајку, 
диве и примадоне Мира Ступица, Марија Црнобори, Љи-
љана Крстић...  

Био је најмлађи Београђанин који је, у канцеларији 
свога оца, тада директора Задужбине Коларац, упознао 
Жан Пол Сартра и Жана Касуа... 

Откад зна за себе, Душан Ђоковић је, дакле, био у кул-
турном миљеу и у њему, уз редовно школовање, стекао 
своје животне назоре. 

Културна клима је његово животно поднебље. И у том 
поднебљу он је нашао свој животни позив културног де-
латника – продуцента, да би у том позиву постао свепри-
сутан и свепосвећен. Ту, тако васпитаван и учен, појмио 
је, од младости, да је култура изнад свега, човечанска и 
народна светиња. Руковођен тим начелом, кул тури се по-
светио целог живота, обавезан прво према себи, па према 
родитељима и свима знанима. Доприносиће јој и, ствара-
јући је, бранити. 

Почео је са великим визијама и жељама да у њих уложи 
све знање, које ће и практично стицати, не штедећи полет 
и снагу. Свему што је почињао приступао је као подухва-
ту, са намером да види крајњи успех, тежећи к њему, са 
радиношћу и истрајношћу. И успевао је. Успех једног по-
духвата уводио га је у нови са истим уверењем. Смирен, 
није се обавезивао брзином, није се обазирао на тешко-
ће, јер су оне за савладавање. Радећи као продуцент, он је 
прво у радио програме унео прилично медијских новина, 
нарочито у радио контактима са слушаоцима, а на фил-
му, продуцирањем бројних филмова у најтежем времену 
(деведесетих година), спасавао српску кинематографију. 

Два највећа подухвата Душана Ђоковића су: оснивање 
Академије уметности, првог приватног факултета умет-
ности за добробит наших позоришта, филма, радија и 
телевизија и стварање Фондације Милан Ђоковић, која 
је својим делањем већ достојна старијим задужбинама, 
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Вуковој и Андрићевој, које је сам Милан Ђоковић осно-
вао. Оба ова подухвата су и у славу Душанових родите-
ља. Дивна се радовала успесима Академије (која је про-
дуцирала добар биографски филм о њој). Фондација је 
предузела објављивање дела Милана Ђоковића, која, пак, 
дају велики допринос књижевности, историји Србије и 
театрологији (Дневници управника позоришта и превод 
Система Станиславски). 

Душан Ђоковић је велики библиофил. Али није само-
жив. Он је јединствену своју и библиотеку својих родите-
ља учинио доступном студентима Академије уметности.

И на крају, ево неколико карактерних особина Душана 
Ђоковића: 
– Што почне, то заврши.
– Људе процењује по култури и по подухватима. 
– Не одушевљава се лако људима, иако је са свима срдачан.
– Не размеће се и веома је суздржан спрам разметљиваца.
– Он увек проверава себе, а да то саговорници не примете.
– Својим присуством на многим уметничким догађајима, 
он одаје почаст и догађајима и протагонистима.
– Увек говори истину, а да се не ражести.
– Својом мирноћом не ражешћује друге, којима истине го-
вори у лице.
– Драгоцен и редак човек.  
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Радослав Зеленовић
Душан Ђоковић – „произвођач” нових уметника

     Са Зеленовићем                           Лордан Зафрановић

Нашем заједничком пријатељу, Душану Ђоковићу, 
Лордан Зафрановић је, својевремено, а има томе триде-
сетак година, посветио следећу реченицу: „Много среће у 
`производњи` нових умјетника, толико нужних овом те-
риторију!” Било је то приликом гостовања на Академији 
и сусрету са младим људима, од којих су многи од њих 
желели да имају каријеру какву је Лордан остварио.

Знао сам понешто о оснивању прве приватне Академи-
је. Информације су биле из прве руке, од Ђоковића, како 
га најчешће ословљавам. Свраћао је у Кинотеку почетком 
деведесетих и причали смо о томе. Више маштали, него 
што су те приче имале реално упориште, јер је свима било 
јасно да нам предстоје санкције. Те, 1995, основана је прва 
приватна Академија, Југословенска кинотека је добила 
зграду у Узун Мирковој 1, а нама су уведене санкције... Да 
ли треба подсећати, да су то године у којима је требало 
опстати и преживети, а свакако нису биле године за ве-
лике и изузетно сложене и скупе пројекте. Најлакши по-
сао је формално-правно регистровати и прогласити да је 
школа отворена. Све после тога сурова је реалност. Обез-
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бедити простор, потребну логистику за сложене послове, 
због којих су се ти млади људи определили за поједина 
филмска занимања, преговарати са професорима од ауто-
ритета, да се определе за рад у новооснованој Академији, 
са неизвесном будућношћу. Коначно, требало је заинте-
ресовати студенте, да је то школа која ће им пружити све 
што им треба да постану редитељи, глумци, сниматељи...

Наши сусрети су постали чешћи, јер је једна од мо-
гућности, с обзиром на величину простора, била и та, да 
Академија буде смештена у том новоосвојеном простору. 
Ствари са Академијом су, срећом, ишле много брже и сво-
је упориште и уточиште нашли су у Немањиној 28. Прича 
са реновирањем Кинотеке потрајала је до 2011. године. 
Срећом да нас нису чекали.

У међувремену, Ђоковић је развио сложену и модер-
ну институцију, која је ишколовала многе младе људе за 
многе делатности, неопходне за стварање филма. Говорим 
о филму, јер ми је то најближе, што не значи да делокруг 
Академије није обухватао и многе друге уметничке ди-
сциплине.

Установљење Академије је задужбина... Оно што се 
мени чини не мање важно од тешког почетка, јесу досада-
шњи резултати. Пре свега они који се односе на снимљене 
филмове и њихов значај за историју филма на овим про-
сторима.

Само оснивање Академије Ђоковићева је задужбина, 
али, време ће показати, не и једина.

На скромној свечаности, 27. новембра 2013, предато 
је, на трајно чување, Архиву Југословенске кинотеке 31. 
филмско остварење, које су студенти Академије снимили 
до тада. Била је то скромна кутија, пуна филмова који су, 
самим уласком под кров Кинотеке, постали део историје 
филма. Данас би нам била потребна кутија много већих 
габарита и тешко да бисмо је Ђоковић и ја могли лако по-
нети, као те, 2013. године.
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Награде студената

 Награда студената             Награда Мартовског фестивала

Почетком марта, 2018. године, када настаје овај текст, 
добио сам податак, да је на Академији, до сада, снимљено 
8012 филмова! Тај број је довољан да се у свакој кинотеци 
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формира посебна колекција филмова. Колекција, која се 
води под посебним архивистичким правилима и има сво-
је посебно место у каталозима. Посебном је чине и подаци 
о наградама. На фестивалима, код нас и у свету, освојено 
је 273 признања. Само на Београдском фестивалу кратко-
метражног филма, студенти Ђоковићеве школе освојили 
су 25 награда, од тога три Гранд прија и двадесетак Злат-
них медаља.

Зато је и тиме Душан Ђоковић створио још једну заду-
жбину. Створио је Кинотеку филмова, који су снимљени, 
продуцирани, постпродуцирани, опремљени... да буду 
филмско дело младих људи, који су на тај начин закора-
чили у нашу кинематографију. Они су настали у школи 
коју је он створио, а знањем искусног продуцента развио 
је филмску производњу, у време када је филм на овим 
просторима водио борбу за опстанак.

Требало је издржати и опстати, и задржати тако потре-
бан академски ниво.

Да је било лако, није, али то је његов избор, и на томе 
му – хвала!
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Милош Миша Радивојевић
Да ли смо се вртели у кругу?

Моје познанство и за-
једнички рад са Душаном 
Ђоковићем започиње да-
леких и давних дана, ше-
здесетих и седамдесетих 
година. Ја сам неколико го-
дина старији, али смо при-
падали истом, тих година 
не тако великом и бројном 
јату студената Факултета 
драмских уметности, који 
се тада звао „Академија за 
позориште, филм, радио и 
телевизију”.

Учили смо и студирали слушајући многе славне и 
сјајне личности, професоре и уметнике, који су на више 
фронтова промовисали и обогаћивали простране и тада 
важне пределе „Нове Културе”.

Душан се још на почетку определио за тежи и компли-
кованији пут, студирајући одсек Организације у позори-
шту и филму.

Резултат дуге, велике, напорне и драгоцене праксе и 
рада у тој, тада новој дисциплини, довео га је до идеје о 
оснивању Академије уметности, заједно са групом енту-
зијаста и пријатеља, у претешким условима рата и нејасне 
транзиције (1995).

Душан је успео да окупи групу озбиљних уметничких 
личности и културних радника из различитих области. У 
атмосфери минималних услова и скепсе према тој врсти 
иницијативе, успева да анимира реномиране драмске пи-
сце, врхунске глумце и редитеље, критичаре, теоретичаре 
и организаторе.

Милош Миша Радивојевић
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Успео је да формира школу са великом лепезом умет-
ничких и занатских смерова и занимања.

Ту приватну Академију нису красили суфицити, висо-
ке плате и хонорари, него осећај пријатељства и ентузија-
зма, можда и тежње ка налажењу нових доза смисла.

Тешко је било опстајати и чувати високи рејтинг уз 
стари, субвенционисани и реномирани ФДУ и већи број 
нових школа и факултета.

Са Слободаном Шијаном

Ја сам имао част да, на позив Душана, заједно са Жи-
ком Павловићем и Слободаном Шијаном, учествујем у 
формирању и раду првих мајсторских класа режије.

Лепо је и пожељно посветити живот свом развоју и 
усавршавању властитих уметничких потенцијала, али је 
много теже и пожељније, потрошити свој живот на ства-
рању услова другима и помагању многим младим даро-
витим људима да, ако буду имали среће, пронађу себе и 
властити пут у уметности.

Тај тежи пут и избор Душана Ђоковића, зове се из-
градња пута за друге.
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Тај пут и избор, потом и успех на том путу, не треба да 
чуде, када се има у виду да потиче из породице и роди-
теља који су своје животе, такође, поклонили култури и 
уметности свог малог народа. 

П. С.

Драги Душане, прошли смо велики и дугачак пут јашу-
ћи заједно, на коњу или магарцу, нисам сигуран?

Можда смо се често вртели у кругу?
Али, захваљујући нашим многобројним студентима, 

сарадницима и деци, верујем да нисмо залутали?
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ЊКВ кнегиња Јелисавета Карађорђевић
Душан Ђоковић

Упознала сам Душана Ђоковића током једне од мојих 
бројних посета Србији, када сам доносила хуманитарну 
помоћ за децу и жртве рата. Мислим да је то било у хотелу 
„Москва”, у Београду. Касније, у 2000-тој години, захва-
љујући заједничким пријатељима, упознала сам и његов 
рад на Академији уметности. Мало по мало, постајали 
смо све ближи познаници и он се заинтересовао за мој 
хуманитарни рад. У то сам време почела да пишем дечје 
књиге и Душан је учествовао у више промоција које сам 
имала широм Србије. Све у свему, било је 100 догађаја то-
ком седам година.

Душан је показао велики ентузијазам за наш рад јер 
је свака промоција била оригинална и специјална. Деца 
из сваког града су својим учествовањем и својом машто-
витошћу помогла да се направи мјузикл од моје две дечје 
књиге са костимима и музиком, сваки пут другачије уре-
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ђен. Прва књига се звала „Јабука и лептир”, а друга „Саша, 
цигански пас”.

Највећи таленат који сам видела је био у основној шко-
ли у Лесковцу. Душан је помогао да се доведу два аутобу-
са ових ђака у Београд где су наступали у театру „Бошко 
Буха” са великим успехом.

Током година смо постали блиски пријатељи и он ме 
је подржавао у многим активностима, нпр. филмским до-
гађајима, снимањима и едитовањима старих трака, као 
неки биограф.

У 2005-ој, он је организовао изложбу моје фото експе-
диције која се звала „Ани – траг на путу свиле” на његовој 
Академији а касније још једну у Сомбору.

Четрнаестог септембра 2006. године, Душан је снимио 
први парастос за мог оца Принца Павла, који је преминуо 
30 година раније, у Саборној цркви.

У 2007-ој, Душан је снимио промоцију за књигу „Исти-
на о 27. марту”, веома важан рад који су написали Вељко 
Лалић и Миодраг Јанковић, на основу нових информаци-
ја о том периоду.

У 2010-ој сам постала почасни покровитељ његове 
Академије.

Моју прву уметничку изложбу, која је дебитовала у Ко-
тору а касније у „Кући Краља Петра” у Београду, забеле-
жила је и снимила Душанова екипа.

У 2012-ој, после сахране мојих родитеља Принца Па-
вла и Принцезе Олге и мог млађег брата Николе, у нашој 
породичној гробници у Опленцу, његова Академија је на-
правила диван филм „Мирис босиљка” који је био пре-
зентован 27. марта 2013. године у Кинотеци Београда.

Он је аранжирао многа телевизијска и радио појављи-
вања за мене, а такође и снимање сахране мог старијег 
брата Александра у Опленцу у 2016-ој.

Он је љубазан и пажљив човек који воли да угоди и да 
забавља своје пријатеље. Он је одличан кувар и припрема 



118

веома укусне специјалитете за забаве у његовом дому. Мада 
не једе рибу, он прави рибља јела за своје госте да уживају.

Са Јелисаветом на изложби
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Војин Васовић
„Доер”

Са Војином Васовићем (додела награде)

Када тројица седе за столом и смишљају шта све могу 
да ураде, а нико од њих нема петље да нешто од тога заиста 
уради, све идеје падају у воду. На срећу Академије умет-
ности, Душан Ђоковић био је један од тројице, који су на-
бацивали идеје о првој српској приватној академији, али 
онај који је спреман да засуче рукаве и идеје претвори у 
стварност.

То су особине доброг продуцента, некога ко верује у 
идеје, ко верује у приче, ко верује да треба развијати и по-
државати таленат, али, пре свега, неког ко не одустаје и ко 
је – како то Енглези кажу – доер (енг. онај који предузима). 

За време студија режије на Академији уметности, чини 
ми се да нисам имао потпуну слику о господину Ђоковићу, 
тачније о директору Ђоковићу, како га сви тамо ословља-
вамо. Иронија и јесте у томе да од његових честих посећи-
вања предавања, обавезног присуства испитима, разгово-
рима у његовој канцеларији, улога „директора” својим ау-
торитетом, који овом директору дефинитивно не изостаје, 
поред себе носи и улогу господина – некога, кога сам, кад 
боље размислим, чешће сретао у позоришту, на ФЕСТ-у, 
Мартовском и другим фестивалима, некога ко је не само 



120

страствено водио једну културну институцију, већ је и за-
грижено увек пратио све што се у свету културе дешава. И 
дан-данас, кад уђем код њега у канцеларију, ту негде, поред, 
стоји нека свежа „Политика” или „Данас”, а директор по-
казује ка њима и већ с врата почиње културну полемику са 
„Је л’ си видео како…?”.

Када сам организовао премијеру свог дипломског фил-
ма Дашак, у Градској дворани „Шумадија” у Крагујевцу, 
Душан је организовао превоз до Крагујевца, где је он, за-
једно са најближим сарадницима, дошао да подржи мој за-
вршни рад и пожели ми срећу у неизвесним водама које су 
ме чекале. Не бих рекао да је имао фаворите, али сигуран 
сам да су се многи, попут мене, тако осећали, када би он 
не само подржао наше завршне филмове, већ нам обезбе-
дио да са њима путујемо и промовишемо своја дела. Ја сам 
са тим истим дипломским имао шансе, опет захваљујући 
директору који се заложио и код Општине Савски венац 
да ме спонзорише, да обиђем значајне фестивале и стигнем 
чак до Хаваја и примим награду на тамошњем фестивалу. 

Никада није пропуштао прилику да истакне своје сту-
денте и подржи их у новим пројектима, чак иако су давно 
изашли са Академије. Душан је подржао моју Кickstarter 
кампању анимираног филма осам година након што сам 
завршио факултет, преселио се за Канаду, много година од 
како смо изгубили контакт. Нешто касније, имао сам част 
да примим награду за најбољег студента Академије у пр-
вих 20 година постојања. Толико година након завршетка 
студија, имао сам прилику да некако подвучем црту, или 
цртицу и схватим колико је велика не само улога профе-
сора, већ и међусобна одговорност коју тај однос носи. 
Одлазећи у свет, ми и даље носимо бреме представљања 
некога, ко је своје знање поделио са нама. Зато никад не 
пропуштам шансу да се захвалим прилици да слушам са-
вете, примере (а и придике) професора Драгана Елчића, 
Мирослава Јокића, Моме Мартиновића, професора Ве-
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лимира Абрамовића, Ненада Љубинковића, професорки 
Драгане Бошковић, Иве Драшкић Вићановић, Милице 
Бајић и многих других које је господин Ђоковић окупио 
на једном месту. Сви ти људи данас чине базу, којој се ми, 
бивши студенти, највероватније много чешће него што 
смо тога свесни, враћамо, да преиспитамо где смо и ка-
кву уметност стварамо. Неретко се и буквално вратимо и 
свратимо на кафу у Академију 28, на пост-пост-пост ди-
пломске консултације са неким од професора. 

Прошле године, одлучио сам да се вратим у Србију и 
овде оснујем свој студио за продукцију дугометражних 
анимираних филмова.

Жеља ми је била да, неколико година након уходавања 
студија, покренем катедру за компјутерску анимацију која 
код нас не постоји, изузев неколико курсева који се могу 
завршити. Поделио сам своју будућу идеју са професором 
Елчићем који ју је пренео директору и имали смо заказан 
састанак у року од неколико дана. Директор Ђоковић, како 
и сам каже, прати технологије само колико мора, али врло 
добро разуме да се времена мењају и да увек треба остати 
отворен према иновацијама. Добио сам „зелено светло” за 
разраду концепта Катедре за следећи акредитациони пери-
од, а месец дана након тога, на моје најискреније изненађе-
ње, позван сам на још један разговор, у коме ми је понуђе-
но место асистента на Катедри за филмску и телевизијску 
режију, да бих се „вежбао” за будуће професоровање. Био 
сам јако поносан на пруженој шанси, да своје професоре и 
своје асистенте, који су у међувремену постали професо-
ри, зовем својим колегама и да заједно радимо на подиза-
њу нових генерација редитеља наше Академије. Студенти 
сада доносе идеје за нове приче, а ја коначно схватам другу 
страну медаље одговорности: гледам их како им се мисли 
губе у облачићима идеја, инсистирамо да те идеје и приче 
деле и надамо се да ће, ако то не постану сами, онда поред 
себе увек имати бар једног доер-а који ће их реализовати.
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Милан Нешковић
„Мистериозни човек”

Душан Ђоковић је за мене, као сту-
дента, био један од оних позоришних 
људи које виђате свуда – на свим пре-
мијерама, коктелима и доделама на-
града. Био сам убеђен да је он неко ко 
је јако битан за културу ове државе, 
али нисам знао тачно како и зашто. 
Једноставно ми је тако изгледао, по 
ставу који је имао и енергији коју је 
ширио. Тако га се сећам. Данас то моје 

незнање могу да оправдам једино тиме да сам ипак био 
доста неупућен и не претерано образован студент из про-
винције који је одрастао на аматеризму и лошим тв сери-
јама које су нам пласиране деведесетих година. Временом 
ми је постало толико нормално да се срећем са њим свуда, 
да сам почео да уживам у сопственом незнању кроз ма-
шту. Замишљао сам да је то амбасадор неке православне 
источне државе, Грузије, на пример. Или да је, можда, би-
знисмен из Русије који обожава позориште, а као Рус, на-
равно, често седи у Народном позоришту. Или да је љубо-
морни муж неке младе балерине и, у исто време, и руски 
бизнисмен, будући да једно не искључује друго. Којекакви 
драмски заплети су ми се врзмали кроз главу, забављали 
ме и гајили моју знатижељу.

Онда сам једном приликом, сасвим случајно, баш у На-
родном позоришту у Београду, на коктелу после предста-
ве, будући да сам био у његовој близини, чуо да је „наш”. 
Мало сам се разочарао, и пожалио се младом колеги са 
глуме, како ми се срушио сав свет из маште. Он ме је збу-
њено погледао, рекавши: „То је директор моје Академи-
је”... Тада сам схватио колико сам, што би рекли Хрвати, 
био у криву, али у исто време и колико сам био у праву. 

Милан Нешковић
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Мој први утисак, да је у питању човек из света културе, 
који се бави дипломатијом и има доста новца, испоставио 
се као тачан. То је човек који је основао прву приватну 
Академију (намерно не говорим Факултет, будући да је 
разлика између Академије и Факултета јако битна у умет-
ничком школовању) на овим просторима, која постоји, 
ево, преко две деценије. А за тако нешто је потребно бити 
и те како инволвиран у културу, бити дипломата и уме-
ти да проналазиш, зарађујеш, али и да губиш новац, па и 
да све то подносиш. Много мојих пријатеља је завршило 
Академију уметности. Ја сам био на ФДУ. Нас су „школо-
вали” да будемо елитисти и говорили да нам сви други 
студенти, са свих других уметничких факултета у Срби-
ји, нису дорасли. Још тада сам схватао колики је то иди-
отизам и јавно се борио против тога, као прави Ваљевац, 
бунтовник. Мени је већ на другој години главног лика 
у испитној представи, играо студент глуме са Академи-
је уметности. Тако сам желео да покажем свој став. Као 
и цела моја класа, на челу са професором Николом Јев-
тићем. Ми нисмо били никакви елитисти. Ми смо били 
само одлични студенти режије и мислим да смо једна од 
најбољих класа икада. А то смо доказали својим досада-
шњим радом. Никада се током школовања, а ни у пото-
њем раду у позориштима, нисам упознао са господином 
Ђоковићем. Чак сам престао и да га виђам, јер сам постао 
редитељ-путник који живи у коферу, те и нисам прису-
ствовао премијерама у престоници, као некада.

Време је брзо пролазило. Нисам био студент већ пуних 
седам година, када сам, на своје велико задовољство, до-
био награду „Љубомир Муци Драшкић”, којом се највише 
поносим од свих, не само због имена које носи, већ због 
чињенице да је додељују глумци редитељима. На додели 
награда, у „Атељеу 212”, у подне неког небитног радног 
дана, појавио се Душан Ђоковић. Ја сам се изнова присе-
ћао ко је господин и зашто је он присутан, када су на до-



124

дели искључиво новинари и моји најближи пријатељи и 
породица. Било ми је изузетно драго, када сам се, држећи 
награду у руци, сетио. Схватио сам тада да наш посао не 
чинимо само ми, који смо директно повезани. Уметност 
нас повезује много дубље и неочекиваније. Ако би неко, ко 
не познаје никога од нас, погледао једину слику коју имам 
са доделе награде, из чувеног бифеа „Атељеа 212”, по ком-
позицији, не би, вероватно, могао рећи ко је тачно лауреат 
награде. Али би могао да каже ко је централна фигура. То је 
дефинитивно Душан, будући да сви гравитирамо ка њему. 
Тог дана се догодио и наш први званични сусрет, када смо 
се руковали, упознали и провели неко време у разговору. 

Тачно годину дана касније, уследио је телефонски по-
зив за састанак на Академији уметности. Звао ме је Душан 
лично, није ме контактирао преко неког асистента, помоћ-
ника или заједничког познаника. Мени је то већ био знак 
са каквом особом идем да разговарам, али ни сањао нисам 
о чему. Понуђено ми је да будем предавач на Академији. 
Обично одлуке не доносим брзоплето. Волим да разми-
слим, нарочито када је у питању нешто што носи толико 
одговорности, као педагогија. Али ме је Душан уверио да 
не бринем, да је он сигуран да ја тај посао могу да обављам, 
само ако желим. Желео сам. Мислим да данас желим још 
више. Уживам. Колико ја помажем студентима, толико и 
они помажу мени, као уметнику и као човеку. 

Хвала Душану Ђоковићу, на тој узајамној љубави коју 
имам са студентима, ево већ трећу годину. 

Надам се да ће све остало у нашем односу постати 
историја Академије уметности.
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Синиша Убовић
Живети с радошћу, посвећеношћу и мисијом

Мој глумачки пут ме је водио 
од Новог Сада, преко Зајечара, до 
Шапца, да бих се коначно поно-
во вратио у Београд, одакле су се 
отварала врата неких нових пер-
спектива, иностраних фестива-
ла, учешћа у међународним, ин-
терконтиненталним пројектима. 
Са једне стране, обузет радошћу 
што ми се пружају неке фанта-

стичне прилике, са друге сам се питао, како све то извести 
и, као млад глумац, стићи свуда где ти се врата отварају. 
Сваки фестивал на који сам позиван, пружао је смештај 
и понеки оброк, кад се стигне до одредишта. Обезбедити 
себи авионску карту, средства за трошкове на том путу, 
све је то увек на уметнику који би требало сам себи све то 
да обезбеди. Кад је нечија каријера већ поодмакла, све то 
делује изводљивије, али када си неко ко тек тражи своје 
место на сцени, и то у тренутку када је број уметника све 
већи, а пројеката је све мање, подвиг је чак и сетити се 
коме бисте могли да се обратите за помоћ. 

Директор Академије, на којој сам дипломирао глуму 
2000. године, господин Душан Ђоковић, био је једна од 
ретких особа која је препознавала важност пројеката и 
фестивала, на којима сам имао могућност да представљам 
Србију. Сваки пут, када бих му се обратио, без трунке пре-
мишљања ме је подржао и добрим делом помогао да одем 
тамо где сам био позиван. Увек волим то да истакнем, на-
рочито јер говоримо о човеку који је покренуо приватни 
уметнички факултет који студенти самостално финанси-
рају. Па и поред свега тога, непрестано је био окренут сва-
ком студенту, награђивао је свачији труд и стипендирао 

Синиша Убовић
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оне који су се истицали, али је водио рачуна и о неким 
невероватним стварима, на један посебан начин. 

Сећам се да сам испитну представу треће године, са 
својом класом, играо на Убу. С обзиром на то да сам у то 
време имао пробу у шабачком позоришту, која се одужи-
ла, закаснио сам на аутобус за Београд и нисам могао да 
стигнем на време, да са целом класом кренем аутобусом 
који нас је све чекао код Академије. У тој паници али и у 
страху да ћу закаснити, а играо сам главну улогу, ја сам, 
ни мање – ни више, позвао баш директора Ђоковића. Пре 
него што сам кренуо да објашњавам шта ми се десило, он 
ми је само рекао да се смирим, да ће све бити у реду и да 
ће ме његов возач возити чим стигнем до Академије. Тако 
је и било. С тим што је у ауту био и он. И он је кренуо на 
Уб, да гледа ту представу. Али, пре уласка у позориште 
морали смо да одемо до ресторана, јер „његов студент не 
може гладан да иде на сцену”. 

Душан Ђоковић за мене је много више од оснивача или 
директора Академије уметности.

За мене је он човек који види, слуша, прати, разумева, 
препознаје и подржава. 

Једна је од значајнијих личности на мом глумачком, 
али и животном путу, јер ми је својим примером пока-
зао шта значи живети живот са страшћу, посвећеношћу 
и мисијом. 
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Немања Драгаш
Човек који је јуче видео сутра

Не знам ко си и где се налазиш 
док ово читаш. Не познајем те, 
или те познајем сасвим недовољ-
но. Међутим, желим да рашчи-
стимо нешто на самом почетку.

Ово није један од оних тексто-
ва који ће славити човека због 
свега онога што он јесте. Ово је 
шака речи о свему што човек је-
сте, онда када може да буде, на 
сопствену одговорност. 

Наравно, све има прошлост. 
Родио се дечак, дечак је постао човек, са својим једни-
нама и множинама. И, негде на путу до седе браде, човек 
је направио избор. Избор да се опет рађа и омогући исто 
то другима. Тако се, негде између свега осталог и свих 
осталих, родио визионар. Име Душана Ђоковића везу-
јем за ту именицу, коју сам оставио у претходној рече-
ници, и молим те да се не враћаш.

Позваћу се на речи Била Хајбелса: „Потребно је доста 
снаге и труда да би човек био визионар. Пуно је лакше 
препустити се инерцији и радити само оно што се од нас 
очекује (или чак ни то). Потребна је смелост, да би се иза-
шло из уобичајеног шаблона размишљања. Потребно је 
имати чврста уверења и храбрости, да би се ризиковало 
са неком новом идејом, или новим приступом.” 

Препуштени инерцији или не, негде између сна и мо-
гућности да се исти проживи, очекујемо да будемо важни 
делови онога чему припадамо. Бити део реализоване за-
мисли, са којом се визионар једног дана пробудио, мо-
жда и пре нашег рођења, чини нас привилегованим. Бићу 
искрен. Не знам која је омиљена боја Душана Ђоковића, не 

Немања Драгаш
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знам који филм га је последњи пут насмејао или распла-
као, о којој представи је размишљао, када се једног уторка, 
пре неколико година, враћао кући из позоришта, како се 
осећа када понедељком уђе у Немањину 28 и да ли, након 
двадесет и три године, гаји исти ентузијазам. Оно што 
сигурно знам, рећи ћу. Вредело је и вреди. Сваки студент 
Академије уметности је добар разлог, снажан аргумент, 
испуњена сврха и реч у монографији. Свака идеја, сваки 
пројекат, сваки професор, свака лекција, свака генерација 
и свака од ових реченица, фрагменти су света у који смо 
поверовали и чији смо важни делови и сами постали.

Сећам се почетака. Први филм на којем сам радио, као 
студент, звао се „И живи(м) сасвим”... Краткометражна 
вежба о уметнику који се, између рањивости и снаге, ус-
пињао, док није изједначио једно с другим, није била ни 
технички, ни естетски савршена, али оне далеко боље не 
помињем, шест година касније. Уметник је биће које се 
окреће на лопти, а ставља све на коцку, сам, а са 7,5 мили-
јарди других. Нећеш погрешити ако помислиш да можеш 
све и да све(т) може.

Човеку најпре треба помоћи да сања. Будност је сте-
чена навика. На факултету нећеш добити одговор на сва 
питања, али не смеш одустати од постављања. Тако смо 
расли. Захваљујући визији човека који је јуче видео сутра, 
стотине уметника ове земље, сутра ће бити оно најбоље 
од сваког „данас”.

О Душану Ђоковићу ће ти много више рећи остали 
прилози у монографији. Ипак, осећам да нисам остао не-
доречен.

Ако га сретнеш на ходнику, или док шеташ градом, 
пренеси му моје извињење што раније нисам послао текст, 
знам да разуме колико брзо време пролази, када стварамо 
и дишемо, у истом покрету,

На крају крајева, разумеш и ти: звук? – иде!, камера!? – 
иде, али ни ми не стојимо!
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др Рашко В. Јовановић
Задужбина Милана Ђоковића

Душан Ђоковић, оснивач Фондације Милан Ђоковић, 
одмах по оснивању, године 2005, активност је усредсре-
дио на издавачку делатност, коју је програмски усме-
рио на књижевно стваралаштво Милана Ђоковића. Као 
књижевник, Милан Ђоковић огледао се готово на свим 
књижевним жанровима. У раној младости, још као сред-
њошколац, почео је песмама, потом је у листовима и 
часописима, објављивао различите књижевне прилоге. 
У периоду после Другог светског рата написаће романе 
Девет ноћи до зоре и Земља мала а граница много, књигу 
приповедака Вождова несаница, писаће стручну театар-
ску литературу – Примери из живота и рада Московског 
Художественог театра, али и документарно-мемоарску 
прозу Онај стари Београд. Међутим, није случајно што је 
први, посебно штампани књижевни рад Милана Ђокови-
ћа драма Бродоломници, док ће му драма Вожд и диплома-
тија бити објављена постхумно, 1994. године. Између та 
два текста Милан Ђоковић написао је још осам драмских 
дела: Договор кућу граду, Један човек мање, Раскрсница, 
Кућа од карата, Љубав, Преко трња до звезда, После љу-
бави и Наследници, као и три заједно са Радомиром-Ра-
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шом Плаовићем: Вода са планине, Кад је среда – петак је 
и Растанак на мосту. Управо збоз тако обимног рада на 
драми Фондација је 2005. године као прву књигу објавила 
избор из Ђоковићевог драмског стваралаштва.

Издања Фондације

Од свог оснивања до данас Фондација Милан Ђоковић 
објавила је следеће наслове:
– Милан Ђоковић, Изабране драме (2005);
– Станиславски, Систем, превод и редакција Милан Ђо-
ковић (2009);
– Милан Ђоковић, Онај стари Београд (2009);
– Милан Ђоковић, Бранислав Нушић (2012), уз финансиј-
ску помоћ Министарства културе Републике Србије;
– Милош Јевтић, Траг времена – разговори са Миланом 
Ђоковићем (2013);
– Милан Ђоковић, Дневник управника позоришта I-II 
(2016).

Као суиздавач Фондација је објавила следеће књиге:
– Петар Волк, Именар српског филма (2008);
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– Роналд Харвуд, Преобраћање; Енглеска трагедија; Кола-
борација (2008);
– Петар Волк, Преображење – Драма Народног позори-
шта у Београду од 1868. до 2007. године (2009);
– Радомир Раша Плаовић, Наша кућа гледана изнутра 
(2010).

Снимљена су и два документарна филма:
– Мирис босиљка – документарни филм поводом сахране 
кнеза Павла Карађорђевића, кнегиње Олге и кнежевића 
Николе;
– Сећање на Милана Ђоковића – сетни сведок времена – 
документарни филм о животу Милана Ђоковића.

Како се из наведеног прегледа самосталних издања 
види, приказани су готово сви жанрови што их је Милан 
Ђоковић као књижевни стваралац неговао. Ова едиција 
требало би да буде основа за будуће издање Сабраних дела 
Милана Ђоковића, која би ваљало да Фондација објави уз 
помоћ и подршку Министарства културе и ииформисања 
Србије.

Као суиздавач Фондација је суделовала у објављивању 
два културолошки капитална издања из области театро-
логије односно филмологије, затим и у објављивању јед-
ног значајног мемоарског дела о београдском Народном 
позоришту, као и избора драма једног од најзначајнијих 
савремених светских драматичара. За овако тематски 
широк издавачки спектар издања Фондације заслужан је 
Душан Ђоковић, који је перманентно пратио збивања у 
нашем културном животу.
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Драгана Бошковић
„И више од живота”

Са промоција издања Фондације

Милан Ђоковић: 
ДНЕВНИК УПРАВНИКА ПОЗОРИШТА

(Југословенско драмско позориште 1970–1975)

Можда је најтачнија она подела читаве светске књи-
жевности, на књиге које се читају да се не би живело (за-
бавна и популарна литература) и на оне са којима се чита-
лац сабира, да би боље живео и из њих учио... 

Господин (у правом смислу) Милан Ђоковић је нас, 
позориштнике, упознао са библијом наше уметности, 
Системом Станиславског. Својим драгоценим преводом, 
допустио нам је да заувек проникнемо у „неухватљиви 
систем глуме”, и не само глуме. Константин Станислав-
ски није био схваћен ни у своје време јер је ишао много 
испред њега. Он ни данас то није, упркос Ђоковићевом 
надасве стручном објашњењу упутстава великог руског 
теоретичара, који нам је, још тада, хтео показати оно нај-
важније: да су уметност и живот једно.

Само је позориште изнад тога.
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Успостављам ову паралелу стога што, после огромне 
мисије Екторс студија, МЕТОДА Ли Стразберга, холи-
вудских старова школованих на теорији Станиславског, 
он је и данас за нас непрочитан и непримењен. И то не 
пада Милану Ђоковићу „на душу”, који је потпуно проту-
мачио природност коју Станиславски намеће као импе-
ратив, која стоји насупрот уметничарењу, насилном ужи-
вљавању, банализацији и клишеизирању, што су страшне 
последице погрешног схватања СИСТЕМА... Доказ да је 
Станиславског одлично усвојио су драме самог Милана 
Ђоковића.

Елем, тешко је бити „пророк у свом селу”. 
Како је К. Станиславски заувек остао оправдање глу-

мачког полусвета који сматра да су „нове форме” изнад 
једноставности и природности, истинитости и тачности, 
као стубова драмске уметности, тако је и дело Милана Ђо-
ковића, драмско, прозно и публицистичко, као и мисија у 
менаџерском усмеравању културних институција земље, 
која је свој уметнички укус формирала у ратовима, дик-
татом победника (којима је, почесто, то био једини тале-
нат и образовање), послати у прошлост. Ни данас широка 
културна јавност не зна много о Ђоковићевом делу, које 
је, као свака аутентична уметност, потпуно савремено.

У овом времену, свако је острво и за таквога све по-
чиње са њим самим. Не дозвољавајући, не чувајући, не 
тражећи континуитет који се Ђоковићевим Дневником 
управника сам нуди, данашњи културтрегери, нарочито 
контроверзни директори позоришта, много губе. Жало-
сно је што својом ароганцијом и бахатошћу (тако позна-
том из времена „победника”) точак позоришне историје 
не само што враћају уназад, него га и заустављају по мери 
свог (сумњивог) укуса.

Чему нас учи Дневник управника позоришта Милана 
Ђоковића, писан у време његовог управниковања вазда 
узбурканим и салонски субверзивним Југословенским 
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драмским позориштем, од децембра 1970. до почетка 
априла 1975. године?

Нико не може да падне ниже и дубље од лажног патри-
оте („Патриотизам је последње уточиште хуље”) и драм-
ског уметника који кроз свој мозак, срце и стомак мора 
да свари лаж, и уметничку, и идеолошку. Тако она постаје 
његова једина истина.

Осим, можда, управник позоришта, који је још и власт!
И зато, тужно је читати узбудљиву литературу, не само 

публицистику и документ које нам је у аманет, узалуд, 
оставио уман, образован, талентован и емотиван Београ-
ђанин, Милан Ђоковић... Како не зажалити што се ниси 
родио још мало раније, да имаш саговорника који зна 
меру и нема морални проблем да говори о уметности и 
култури! Јер, у Дневнику управника позоришта, Милан 
Ђоковић нам, као у временској капсули остављеној бу-
дућности, управо о томе говори: колико је далеко (и бли-
зу) од човека до човека, како је лако са људима а тешко 
са самим собом, колико је сложено живети са другима да 
би могао да живиш са својим стваралаштвом! Оно што 
данас структуралистичка теорија драме сматра новошћу, 
такозвану „деконструкцију”, која нужно „учитава” живот 
уметника у његово дело и тако га фундаментално ана-
лизира, то је Милан Ђоковић, у уџбенику за управнике 
позоришта и савременике, којима су национална култура 
и њен континуитет на души, у Дневнику..., бревијару жи-
вотне мудрости и људске честитости, рекао једноставним 
речима и са тачним датумима.

Зашто су истинити догађаји и тачни датуми, што при-
пада днeвничкој прози, важни? Зашто су необориво и ја-
сно видљиво сведочанство?

Данас се управници културних и медијских установа 
затварају у своје непробојне кабинете до којих се долази 
дебелим везама и преко строгих портира и секретарица, 
бришу своје бројеве телефона из поштанских „жутих стра-
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на”, а њихови мобилни се деле посвећено, као нафора. Ти 
велики управници мистификују све што изговоре, имају 
много лица, за разне прилике, њихови успеси су упитни 
колико решавање питијских загонетки, а о њиховом при-
ватном животу не сме ни новинар да пита, јер би то било 
уплитање у интимност, која, почесто није за јавност...

Дакле, господин Милан Ђоковић нам је, у Дневни-
ку управника позоришта, у временском оквиру његовог 
мандата управника ЈДП, где је дошао после неоспорних 
успеха као директор „Коларца”, као познати уредник, но-
винар, писац, редитељ, директор Драме Народног позо-
ришта, у овој рефлексивној, филозофској, историјској, 
уметничкој литератури, отворио врата своје животне и 
уметничке радионице, као свако ко нема шта да скрива од 
историје, и скромно се предаје њеном суду.

Шта смо доживели у том храму?
У ове две књиге Дневника... сваки читалац је, запра-

во, остављен сам са собом, да изабере тему и догађај који 
га интересују. Па, као што се значајне духовне књиге не 
читају као романи, него се са њима живи и у њих верује, 
и њима се обраћа у тренуцима када су потребни одгово-
ри на тешка животна и уметничка питања, тако Дневник 
управника позоришта Милана Ђоковића треба консулто-
вати као драгоцен саветник. 

А будућа времена „обећавају” да ће овај лек бити све 
неопходнији. 

Што се формата људи као што је господин Милан Ђо-
ковић тиче, ту не треба имати илузије – неће тога више 
бити. Време, околности, худа судбина културе и политике 
у овој нашој домовини су давно изродили другачије, нове, 
усавршеније моделе и уметника и културњака, а нарочито 
управника позоришта који имају неограничену власт да 
праве дугове, репертоарске бесмислице, да запошљавају 
по својој а не потреби театра, којима је највећи дар добар 
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„вајб” са политичарима на власти а не представа која ула-
зи у историју националне драмске уметности.

Зато, једном написано, упамћено је заувек!
Хвале је вредна мисија Душана Ђоковића да створи 

Задужбину која отвара могућност његовим родитељима, 
Милану и Дивни Ђоковић, да остану присутни у овој за-
постављеној и скрајнутој националној култури, којој су 
посветили читав свој век. Својим животом сведоче да 
није увек било овако као данас. То може да упали мало, 
трепераво, позоришно светло на крају тунела.

Ништа, ваљда, није заувек.
Осим посвећености, мисије, доброте и љубави.
То је кључ величине овог Дневника.
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Душан Ђоковић
Рад на српском филму

У мом радном животу, било би лепо да сам могао да 
бирам, али, стицајем околности, радило се шта се могло. 
Кад сам отишао у војску, прекинуо сам рад на Радију, где 
сам дуго радио као хонорарац. По повратку из војске сам 
био без посла... Појавило се предузеће „Филм данас”, које 
је водио Драгољуб Војнов, који ме је позвао да радим. Ту је 
био још један организатор, наш колега Буца. Гаги Војнов 
ангажује две службенице у рачуноводству, и нас тројица 
– то је био „Филм данас”. Радили смо на уговор. 

Одрадио сам шеснаест играних филмова и четири ко-
продукције. Буца и ја смо се смењивали у организацији.

Највећа признања сам добио за рад на филму Жике 
Павловића, На путу за Катангу. Главне улоге су имали 
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Мирјана Карановић и Светозар Цветковић. Играо је и Ра-
дош Бајић који је, са Жиком, био и косценариста. Имао 
је дара и за продукцију... То је био филм са данас такође 
актуелном темом – Борски рудник. Дуго смо снимали, два 
месеца. Гигант, Борски рудник, максимално се укључио у 
продукцију филма и у његово снимање.... Локације за сни-
мање су биле врло необичне, с обзиром на тему филма. 
Живели смо на Борском језеру, а снимали смо у руднику, 
у јами, на 2000 м испод земље... Ја и данас имам страх од 
летења, а тада сам имао страх и од те дубине!... Десетог 
дана снимања, Жика каже: „Уколико Ђоковић не сиђе са 
нама, прекидам снимање!”... Директор рудника, крупан, 
врло симпатичан, са шлемом, који је на њему деловао као 
новогодишња капица, утешио ме је да ћемо заједно да си-
ђемо. Било је два лифта, велика, где је могло да стане два-
десетак људи, и мали, за хитне потребе... Нас двојица смо 
се спустили тим малим лифтом, само за две особе – он 
онако крупан, и ја поред њега! Доле сам доживео вели-
ко изненађење: то није рударска јама, него цео један град! 
Широки ходници, којима се возе камиони... Ми зами-
шљамо рударе, како куцкају чекићем, па скупљају после 
комадиће руде... Ово је било огромно, високо као зграда 
Миланске скале, а не рудник!...

У току снимања филма На путу за Катангу, доживео 
сам и први штрајк... Мира Карановић и Светозар Цвет-
ковић, уз сарадњу Жике Павловића, организовали су и 
остале, технику, сараднике, да у хотелу одрже састанак 
са претњом да, ако лова, која је неколико дана каснила, 
не стигне, они одбијају да снимају... „Филм данас” је било 
мало предузеће, али се тада снимало са друштвеним сред-
ствима, прикупљеним путем уговора, позива, од Мини-
старства културе... Држава је одређивала новац за кине-
матографију... Снимање је почело са закашњењем и – ка-
снило је! Војнов ми је, телефоном, из Београда, рекао да 
лове нема, и да ће да стигне тек за неколико дана...



139

Снимајући филм који се догађа у Борском руднику, 
постали смо знаменити у граду који је први пут видео по-
знате глумце, а ми, организација и техника, сви смо добро 
радили свој посао. Ја сам тада био у контакту са шефом 
протокола рудника, једним дивним човеком који нам је 
све, осим пара у кешу, обезбеђивао. Возила, камионе...

Жика Павловић, као редитељ, као сценариста, и Жика 
као човек су били различите личности... Жика Павловић 
је био, с правом, врло повређен, што су га, као професора 
филмске режије на ФДУ, удаљили са наставе, због „црног 
таласа”, филма Пластични Исус, јер је био у комисији... 
Поставили су га за референта за учила... После је код нас, 
на Академији уметности био професор режије. То је оста-
вило трага на његовом карактеру и понашању касније.

Пут до филма је био такав: имаш сценарио, хоћеш да 
режираш, нудиш то около и тражиш продуцента... У тој 
фази, с обзиром да није лако добијао посао, због своје 
биографије, Жика је, вероватно, пристајао на уступке у 
раду... Али, онога тренутка, када је потписао уговор и кад 
би почело снимање, онда је постајао сурово врло захтеван 
према продуценту. Схватао је тешкоће, а кињио је, ипак, 
продуцента. Имао је ту одбојност... У Катанги снимамо 
ми сцену где, као, нека афричка делегација долази у Бор, 
да потпише уговор за сарадњу, политичка сцена, где у фа-
брички круг улази петнаестак црних мерцедеса са људима 
црне пути... Мерцедесе смо лако нашли, а и тамнопуте смо 
лако нашли, међу страним студентима, којих је тада било 
много у Београду, у време Несврстаних... По сценарију, на 
тргу је маса грађана, вијоре се заставе, држи се политички 
говор... Редитељски захтев је да буде три стотине стати-
ста на том тргу... Мала дигресија, опет сећање – статисти 
су увек били проблем, свуда, а нарочито у Дубровнику! 
Само на пијаци си у Дубровнику могао да нађеш статисте, 
горштаке, који су за хонорар хтели да статирају, госпари 
никада!... У Бору, у три сата свира сирена за крај прве сме-
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не, коју чује цео град који је је живео од рудника! Ми сми-
слимо, кад радниици крену кући, ми их искористимо као 
статисте! Све је било најављено, преко синдиката, као, да 
видите како се снима филм, глумце... Али, снимање никад 
не почне на време, а људи су уморни, понављају се сцене, 
то траје... Људи полако одлазе, трг се празни... Зна се да, у 
филму, редитељ може да употреби масовни кадар, напра-
ви да је гужва, као да је у том тренутку... Али, око пет сати, 
Жика се попне на позорницу и почне да броји статисте! 
Било их је остало само 120! Каже, прекида снимање, хоће 
300 статиста!.. А зна врло добро да је то немогуће...

Много сам се дружио са широким кругом људи у Бору. 
Једном, треба да исплатимо неку већу лову у кешу, а Вој-
нов из Београда каже, тек за неколико дана... Нико ми 
није рекао како да по(м, да се снимање не прекине... Имао 
сам једног дивног пријатеља, директора самопослуге 
„Центромаркет”. Кажем му, треба ми кеш лова 300.000 ди-
нара, враћам за четири дана! У реду, каже, изађе и викне, 
у огромној самопослузи: „Зауставите касе!”... Узео лову из 
каса, избројао и дао ми је у руке, без папира! Свој посао је 
ставио на коцку! Редак гест и поносан сам што сам се тога 
сетио! Наравно да смо све, до динара, вратили у обећаном 
року.

На путу за Катангу је филм који је на Пулском фести-
валу те године освојио девет Златних пулских арена! И 
Жика је добио, за режију! Чак сам се и ја поклонио публи-
ци, као директор филма... Није био партизански филм, 
Броза нисмо видели.

Још један филм, на коме сам радио, остао ми је у живом 
сећању – Пејзажи у магли, који је режирао чудан човек, чу-
десан редитељ, сценариста Јоца Јовановић. Био је то, по 
мом мишљењу, најбољи филм о наркоманији који је икад 
снимљен. Јоца Јовановић је замислио да у њеми играју на-
туршчици и – прави наркомани! Овај филм смо, са дугим 
прекидима, снимали годину дана, и за то време, многи ак-



141

тери, после неколико месеци, више, на жалост, нису били 
живи... То ми је, због тога, у сећању, најтежи филм који сам 
радио, због тих јадних људи!... Ја бих га данас приказао, јер 
је и данас актуелно, нема разлике, исто је и сада! 

Нисам то видео од Хичкока, али сам волео да се по-
јавим у сваком филму који сам снимао. У Пејзажима у 
магли, сâм себи сам дао мало већу улогу од статисте са 
задатком... По сценарију, наркомани упадају у апотеку и 
ударају с леђа апотекара, онесвешћују га. И узимају та-
блете... То смо снимали у Пожаревцу и ја сам одиграо тог 
запрепашћеног, па онда онесвешћеног апотекара, страдао 
сам за уметнички задатак.

Плакат филма „Пејзажи у магли”
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Драгољуб Војнов
Душанов креативни допринос филму

Са Душаном Ђоковићем сам 
се упознао далеке 1976. године, 
када сам постао директор филм-
ског предузећа „Филм данас”, 
са којим је он, као руководилац 
Маркетинга индустријског ги-
ганта „Гоша”, тадашње највеће 
индустрије за производњу шин-
ских возила у Југославији, запо-
чео сарадњу на производњи еду-
кативно-пропагандних филмова. 

Када сам с њим почео да ра-
дим, одмах сам видео да ћу, по-
ред наручиоца, поред себе имати 

и уметничког сарадника на производњи поменутих фил-
мова, тако да су ти филмови често превазилазили сво-
ју намену и добијали уметничке квалитете. Ту сарадњу 
смо проширили и на уметничке документарне филмове, 
а који су у вези са фабриком „Гоша”. Наиме, Душан је у 
„Гоши” направио музеј Јосипа Броза Тита који је био се-
ћање на његов краткотрајни боравак у „Гоши”, као пред-
ратног радника. Искористили смо експонате тог музеја и 
креативно осмислили уметнички филм, документарно-
-играни, који је говорио о том Титовом кратком боравку 
на раду у Смедеревској Паланци. Поред глумаца с којима 
смо реконструисали тај његов боравак у „Гоши”, посто-
јала је у Смедеревској Паланци кућа, у којој је Тито тада 
живео као подстанар, која је била под заштитом државе. 
Искористивши њен аутентичан изглед и експонате музе-
ја, сценариста и редитељ Милош Радивојевић је направио 
уметнички филм, који је тада био приказан и на Београд-
ском мартовском фестивалу краткометражног филма. 

Драгољуб Војнов
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Напоменуо бих да је маркетинг који је за „Гошу” осми-
шљавао Душан Ђоковић био апсолутно иновативан и не-
свакидашњи за једну такву фабрику. То су били уметнички 
предмети од керамике с грбом „Гоше”, зидни календари који 
су се тек тада појавили, исто тако уметнички дизајнирани, 
као и многе друге ствари, које су оплемењивале делатност 
фабрике која се бавила производњом шинских возила. 

Плакат филма „Вагон Ли” Плакат филма „Задах тела” 

Плакат филма „Тесна кожа” Плакат филма 
„Какав деда такав унук”
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Један од значајних филмова „рекламног карактера” 
био је Мост у Устаничкој, који је био вишеструко инте-
ресантан јер је цео мост, који је и дан данас у употреби 
на нишком путу, произведен у „Гоши”, у деловима који 
су транспортовани директно из фабрике и, уз неверо-
ватну спретност стручњака, за једну ноћ монтирани, 
тако да саобраћај на путу није био прекидан у дужем 
периоду. Такође бих истакао, да су, поред Милоша Ра-
дивојевића, на едукативним филмовима радили Бра-
нислав Бастаћ (учесник Канског фестивала са једним 
претходним дечјим играним филмом) и многи други 
истакнути аутори. 

Такође, мој први играни филм на којем сам радио као 
организатор, био је Вагон ли, у коме је „Гоша” као спонзор 
помогла реализацију филма, тако што смо један раскло-
пљен вагон снимали у самој фабрици, користећи могућ-
ност померања зидова на вагону... 

Душан је почео да се бави интензивно продукцијом 
филма, сарађујући са мном кроз поменуту филмску кућу 
„Филм данас” и у тај посао је унео један нови приступ и 
подигао филм на уметничку дисциплину, која је апсолут-
но „изједначена” са позориштем. 

У „Филму данас” смо заједно урадили много филмо-
ва, па је он убрзо са посла организатора филма постао 
продуцент и у „Филму данас” учествовао у продукцији 
„најбољег” дугометражног играног филма у Југослави-
ји, Задах тела редитеља Живојина Павловића, који је на 
тада престижном Пулском фестивалу освојио рекордан 
број (6) Златних арена. Исто тако је произвео култни, 
или најгледанији филм свих времена у СФРЈ – Тесна кожа 
редитеља Миће Милошевића, где смо први пут увели и 
певачке нумере, у оно време мало познате Лепе Брене, 
која је после емитовања филма са преко милион гледа-
лаца, постала мега звезда естраде. Уна редитеља Мише 
Радивојевића продата је у рекордних 125 земаља света. 
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Душан Ђоковић је радио 
на услугама и копродукци-
јама са странцима, од којих 
су најзначајније: америч-
ко-југословенско-совјетска 
копродукција Дивљи ветар, 
урађена као ратни спектакл, 
з а па д нонем ач ко - че ш к и 
филм Лажни принц и аме-
рички филм Откуп у крви...

Поред унапређења орга-
низаторског продукционог 
посла у филму, он је пратио 
филм који је снимљен и то-
ком дистрибуције и прика-
зивања, организујући конфе-
ренције за штампу, промо-

ције и премијере, које су биле на највишем нивоу и често 
иновативне. Навео бих пример премијере филма Задах 
тела, по роману Жике Павловића, који је издала „Про-
света”, а који је он и режирао, где је Душан организовао, 
после премијере, у биоскопу „Јадран”, коктел, као и про-
моцију филма, у казину хотела „Мажестик” (преко пута 
биоскопа), где су уз позивницу званице добиле и по један 
жетон, јер је то било и отварање једног од првих казина у 
Београду! 

Велика предност, посебно у сарадњи на страним фил-
мовима, било је и Душаново одлично знање енглеског 
језика, али је интересантно да, и када смо снимали у Со-
вјетском Савезу, иако није знао руски, испоставило се да, 
као образован човек, „полиглота”, одлично функционише 
на снимању. 

Поред поменутих, Душан је снимио још много квали-
тетних филмова, као и неке филмове које нисмо радили 
заједно (ван „Филма данас”).

Плакат филма  

„Дивљи ветар”
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Јован Марковић
Људи који стварају нешто ново

Господина Душка сам упознао седамдесетих година 
прошлога века. Ја сам радио у Дому омладине, он у Радио 
Београду, и сретали смо се на „стази слонова”, како су не-
кад називали потез „Шуматовац” – „Грмеч” – „Сунце”. Но, 
сретали смо се и на програмима у Дому омладине који је у 
то време био најживља културна институција, у којој су се 
догађали најзначајнији културно-уметнички програми. 

Професионално, господин Душко Ђоковић и ја смо 
више сарађивали у оквиру „Златног витеза”, значајног ме-
ђународног филмског фестивала у Москви, који је потом 
прерастао у велики покрет и смотру свеукупне словенске 
културе и уметности са девизом „За високе моралне иде-
але и узвишење човекове душе”. 

Од настајања Фестивала „Златни витез” 1993. године, 
учешће Академије уметности је врло значајно. Студенти 
филмске академије добили су више награда од свих оста-
лих академија које учествују на Фестивалу са студентским 
филмовима, међу којима су и Москва, Петроград, Кијев, 
Софија, Варшава, Тбилиси, Праг, Минск и други. Због 
тога је једне године у оквиру Фестивала био посвећен 
дан Академији уметности из Београда, где је она посебно 
представљена и том приликом је Академији уручено спе-
цијално признање – Диплома „Златни витез” за изузетан 
допринос у развоју словенске културе и неговању правих 
моралних и уметничких вредности. Преко „Златног вите-
за”, у рад Академије су се укључивали као почасни профе-
сори значајни уметници, носиоци програма „Златног ви-
теза” – Никита Михалнов, Андреј Кончаловски, Николај 
Бурљајев, Маргарит Николов (Бугарска) и други. 

Када је у оквиру „Златног витеза” основан и позори-
шни фестивал, Академија уметности Душка Ђоковића 
активно учествује у студентској селекцији. 
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Размишљајући о Душку, свом дугогодишњем пријате-
љу са којим сарађујем деценијама, схватио сам да он при-
пада оној групи људи који стварају нешто ново и оставља-
ју за собом значајно дело. Многи су у култури изванредни 
посленици који воде значајне културне институције или 
на други начин доприносе развоју тих институција или 
културе уопште, а мање је оних који стварају институ-
ције. Душко Ђоковић је један од таквих. Он је 
створио Академију уметности, посебну и 
аутентичну, која ће давати значајан допри-
нос нашој култури и уметности, посебно 
филмској и позори- шној.

ј ј
ковић је једа
емију уметн
а ће давати
тури и ум
ори- шној

Златни витез
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Душан Ђоковић
Копродукције са Американцима и Словацима

Филмови које смо радили у копродукцијама, било су, 
такође, често, необични...

Радили смо једну копродукци-
ју са Совјетским Савезом. Томе се 
приључио и Ика Панајотовић који 
је, раније, био тениски ас оног вре-
мена. Одувек смо имали добре и 
популарне тенисере, и без ТВ пре-
носа! На врхунцу каријере, Ика се 
иселио у Америку, настанио у Лос 
Анђелесу, оженио Американком и 
основао школу тениса. И у Амери-
ци тенис тада постаје шире попула-

ран... Код Ике, као код Дан Тане у ресторан, долазе филм-
ски глумци, да уче тенис. Ика је, полако, почео да улази у 
филмску индустрију... Догурао је да је у Америци проду-
цирао Це продукцију. Ништа, што би било за фестивале 
и награде, али врло исплативи филмови. Не као у Европи, 
где се на филму губи новац!

Ика је долазио у Београд, код породице, и имао кон-
такте и са нама. Договорено је, да се сними филм, у аме-
ричко-совјетско-југословенској копродукцији! Са руске 
стране Мосфилм, који је имао одељење само за копродук-
ције, а свака од република Совјетског Савеза је имала свој 
филмски студио. Кад се потпише уговор са Мосфилмом, 
он одређује где ће се снимати... Ми смо добили Молдавију.

Ика је обезбедио неколико америчких глумаца, друге, 
треће категорије.. То је, заправо, ружно рећи. Глумац се у 
Америци рангира по томе колики хонорар има. Раде Шер-
беџија је, на пример, био глумац од 600.000... Нама је, из 
Америке, дошао Монтгомери, познат из каубојских фил-
мова. Совјети су дали женске ликове, а ми смо, осим дело-

Ика Панајотовић
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ва сниманих код нас, дали још глумаца, Милана Пузића и 
друге. То ми је био највећи пројект у коме сам био дирек-
тор филма. Све је било дупло, са наше и руске стране, ди-
ректор, редитељ, све, осим глумаца... Са наше стране је био 
Петковић, звани Петко, славни директор фотографије. На 
преговоре се ишло у Москву... У Америци, познато је, сце-
нарио пише група сценариста. И нама је Мосфилм постао 
тројицу сценариста, које смо сместили у „Мажестик”, и 
који су, са нашима, вредно радили. То је био партизански 
филм, са Русима, а Американци су играли разне улоге, па 
и Немце... Били смо у Кишињеву, у Молдавији, скоро два 
месеца. Радили смо у њиховом студију. Као у сваком глав-
ном граду у совјетским републикама, био је, на тргу, оба-
везан споменик Лењину и одличан хотел! Први пут сам 
видео како се у Совјетском Савезу поштовала уметност и 
уметник. Нама је Кишињев био ближе познат, јер смо код 
нас, пре тога, имали срећу да гледамо молдавски филм Ци-
гани лете у небо... незаборавну музику на тему циганских 
песама је компоновао славни молдавски композитор, Ев-

геније Дога... У авиону, пред слета-
ње у Кишињев, са снимљене траке, 
спикер је обавештавао путнике, 
како о Кишињеву, тако и о томе да 
је то град у коме живи и ради ком-
позитор Евгеније Дога! Какво по-
штовање! Упознао сам се и са До-
гом. Он је имао своју вилу у граду, 
велики црни аутомобил који није 
могао да се купи у радњи.

Филм се доста дешава и на пру-
зи... Вагони, дресина... Руси изградили партизански град 
од дрвета, прави град, не кулисе, за филм, а пруга, на ко-
јој смо снимали, повезивала је Совјетски Савез са Авга-
нистаном којег су тада помагали јер је био у рату! Имали 
смо термине када смо могли да снимамо. Коњи, војска, 

Александар Петковић
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статисти... У Подмосковљу је постојао пук коњице чији је 
једини задатак био – снимање филмова! Нека врста про-
фесионалне војске. Коњаници су били, у највећем броју, 
источњачких физиономија... Нама, за снимање, стиже 
композиција од петнаестак вагона – коњи, војници, кухи-
ња, све што треба за логор! Предводио их је један чудак – 
пуковник, двометраш, обријане главе, као Јул Бринер, јако 
леп, који годинама снима филмове. Неостварена жеља му 
је била – летовање у Југославији, на мору! И то смо му, ка-
сније, приуштили. 

Режирао је, углавном, Александар Петковић, позна-
тији као директор фотографије са југословенске стране, 
мада су на шпици писала два редитељска имена.

Тада је била у Југославији по-
пуларна Рускиња Џуна, биоенер-
гетичарка, славна по томе што 
је лечила људе својим додиром. 
Живела је у Москви, прочула се и 
код нас. „Југотурс” је имао туре, 
пуни авиони болесних ишли су 
код Џуне, на третман. Сазнао сам 
после да, кад су власти виделе ка-
ква се лова врти, донели су закон, 
да се за третман плаћа у банци и 

за то се добије бон. А колико од тога Џуна добије, није се 
знало... И уметници. Када су гостовали код нас, исто је 
тако било. Добијали су само део онога што се плаћало за 
њихово гостовање...

Џуна је Драгану Томићу, директору фабрике намештаја 
„Симпо”, из Врања, због нечега била драга, па је ова фабри-
ка опремила цео њен стан, заједно са кожним улазним вра-
тима која су фрапантно одударала од ужасно ружне зграде, 
какве су биле све тада у Москви... Ми смо Џуну ангажовали 
да игра у филму, да њено име привуче публику. Имала је 
сина, није имала мужа, бар га ја нисам упознао, а одседао 

Џуна
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сам у њеном стану. Дечко је имао шест, седма година у то 
време. Касније сам ишао комбијем, малом сам из Београда 
доносио патике, фармерке... У то време, ти си могао у хоте-
лу да ставиш на кревет хулахоп, фармерке, и тако, а увече 
– робе нема, али те чека сасвим пристојна лова.

Џуна је, у оно време, имала секретара. Тек су се појави-
ле видео камере, он је све снимао. Дошли смо у Кишињев, 
да снимамо, ми и Руси... Њих су сместили у неки хотел 
најниже категорије, а нас у пристојан смештај, изграђен за 
немачке инжењере који су раније ту радили. Ресторан је 
био у хотелу, код Руса. Пиће се наручивало само на флаше 
– коњак, вотка... Директор руске екипе увек је са собом 
носио кожну јакну, имао ташну и делио дневнице. Схва-
тили смо да Руси имају упола мање дневнице од нас. У 
хотелском ресторану је била жива музика, они јако воле 
да певају и играју. Пиће је добро ишло, клопа никаква... 
Другог дана, ми седимо, онај снима камером, а Џуна мени, 
дискретно, потура коверат, каже – ти си директор филма, 
ти треба да имаш пара! Три докторске плате, отприлике! 
Осетила је, просто, такву потребу!

Ја сам, у оном инжењерском смештају, имао апартман 
са кухињицом. Увек сам волео да кувам. Купиш лако судо-
ве и све кухињске ствари, али од хране нема ништа да се 
купи! У Кишињеву су наши амерички глумци били први 
Американци које су људи у животу видели! Изазивали су 
велику пажњу... Чујемо ми, тако, да су се појавиле саламе 
у самопослузи. Са два Американца уђем, радња празна... 
Било је само бутера и црног хлеба, доброг. Бабушка нам 
каже, салами њет! Из екипе неко каже, то су Американци 
и она нам, онда, испод тезге извади две саламе. Шок! Онај 
народ, кад је нас видео са саламама, поче да пада по нама!... 
И још, на пијаци, где баке продају по три парадајза, ја ку-
пим... Пита ме Рус, директор филма, пошто си платио? Ја 
кажем, пет рубаља. Он каже – како, кад кошта једну рубљу! 
У целој Русији исто! Једну рубљу, али нема да се купи!
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Кад је Евгеније Дога завршио музику, ишло се у Мо-
скву да се музика и сними. Тамо сам видео највећи сим-
фонијски оркестар у животу, који је свирао на снимању 
музике за наш филм! А данас, наш друг Зоран Симјано-
вић зачас то сними на синтисајзеру!
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Пуковник Михајло Зоговић
Дугогодишња успешна и плодоносна сарадња

Министарство одбране и Војске Србије са Академијом 
уметности и господином Душаном Ђоковићем оствару-
ју дугогодишњу успешну и плодоносну сарадњу, која је 
производ заједничких стремљења ка уметничком афир-
мисању наших традиционалних културних вредности. 
Господин Душан Ђоковић је отворених руку дочекивао 
све предлоге који су долазили од нас из Војске Србије, а 
Академија уметности, на његов миг, стављала би све своје 
капацитете у службу заједничког ангажовања. Ценећи вр-
хунски професионализам, љубав према својој Војсци, зна-
ње и искуство господина Ђоковића, снажили смо идеје и 
организовали низ догађаја, који сведоче о нашој сарадњи.

Током 2015. и 2016. годи-
не, када смо, у нашем Дому 
Војске у Београду, реализо-
вали пројекат обележавања 
значајних јубилеја из српске 
ослободилачке историје и 
чување сећања на личности 
које су допринеле напретку 
војске, Академија уметно-
сти била је уз нас.

Пројекат је подразуме-
вао оплемењивање фасаде и 
централног хола Дома Вој-
ске Србије спомен-обележ-
јима, на којима су се нашли 
ликови Драгутина Матића 
(„Око соколово”), Надежде Петровић, Ђорђа Вајферта, 
Св. ђакона Авакума и Св. игумана Пајсија, Арчибалда Рај-
са, генерала Јована Драгашевића, Станислава Биничког, 
Владислава Петковића Диса, Константина Коче Попови-
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ћа и бистама краља Александра Првог Карађорђевића и 
војводе Степе Степановића.

Бисту краља Александра открио је, 19. фебруара 2016. 
године, тадашњи председник Републике Србије, Томислав 
Николић, а богат уметнички програм, насловљен Херој-
ски темељи наших дана изведен је у сарадњи са професо-
рима и студентима Академије уметности.

Студенти, обучени 
у аутентичне кости-
ме, оживели су ликове 
са спомен-обележја, за 
шта су били награђени 
овацијама публике.

Престоничка пу-
блика није крила оду-
шевљење драмским 

минијатурама, које су извели студенти Академије у умет-
ности у Дому Војске Србије, у оквиру манифестације Ноћ 
музеја, 2016. године, када су приређени поставка и пер-
форманс у Свечаној сали Дома Војске Србије.

Свечана сала је те ноћи претворена у Небеску кафану, у 
којој су, раме уз раме, седели и беседили великани српске 
књижевности, чије је стваралаштво обележило поетику 
Великог рата, као и они који су живели у тој епохи.

Стихови и речи ни-
зали су се као венци: 
Нушић, Бојић, Мир-Јам, 
Црњански, Винавер...

Глумци – академци 
бејаху уверљиви, баш 
као фотографије почив-
ших писаца и песника, 
које су их те ноћи окру-
живале, приказане на 

паноима изложбе Књижевност у великом рату.
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Посвећена и предана обележавању јубилеја, 100-годи-
шњице Великог рата, и чувању сећања на наше претке, 
који су у њему учествовали, Војска Србије је током чети-
ри године приредила велики број предавања, промоција, 
концерата, трибина и представа посвећених тој теми.

Један од поклона по-
сетиоцима Дома војске 
била је и награђивана 
драмска представа Со-
лунци говоре, урађена у 
продукцији Академије 
уметности, под покро-
витељством председ-
ника Републике Србије и Републике Српске, а извођена са 
благословом патријарха српског господина Иринеја.

Академија уметности и господин Душан Ђоковић помо-
гли су нам и током снимања спота о добровољном служењу 
војног рока, 2016. године, а студенти Академије уметности 

учествовали су на ради-
оницама Војнофилмског 
центра „Застава филм”,у 
2018. години, поводом 
јубиларних 70 година 
постојања и рада те куће.

У знак захвалности за 
све вредне стваралачке 
подухвате, Медија цен-
тар „Одбрана” је, на Дан 
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установе, 24. јануара 2018. године, доделио директору Акаде-
мије умет ности – Душану Ђо ко ви ћу, Плакету као најбољем 
сараднику из области промоције културе.

Пред нама је потреба да и даље јачамо сарадњу на обо-
страно задовољство и задовољство грађана Србије, а уве-
рен да је ово тек почетак дуге стазе, Академији уметности 
и Душану Ђоковићу желим свако добро и напредак.
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Душан Ђоковић
Копродукција са Американцима

Цело снимање у Русији је плаћала руска страна и ми 
нисмо морали ни о чему да бринемо.

Ика Панајотовић, ју-
гословенски тенисер, 
помињао сам га већ, у 
чији тениски клуб у Лос 
Анђелесу су долазили хо-
ливудски глумци, ушао 
је, преко тих веза, у свет 
филма... Директор једног 
од тих филмова, 1986, 
Откуп у крви, био сам ја. 

Цео филм се снимао у Дубровнику. Ту је било пара и, по 
први пут, као продуцент, могао сам да се осећам као го-
сподин, пристојно... Иза мога имена, иначе, никада није 
остао дуг, ни глумцу, ни филмском раднику, иако је то 
тада увелико био обичај...

Били смо смештени у ЈАТ-овом хотелу у Цавтату, а ја 
сам, као директор филма, имао апартман. Ика је довео се-
дам-осам америчких глума-
ца, а међу њима и Кити Свон, 
коју знамо по томе што је Јова 
Шаљић излечио од опекоти-
на... Сећам се, у филму се по-
јавила и петнаестогодишња 
девојчица, Милица Исако-
вић, данас Милша, коју је све 
време у Дубровнику пратила 
и чувала мама... То је био аме-
рички филм, на енглеском 
језику, а тема је био – терори-
зам. Ика је, у једном џаку, без Кити Свон

Дубровник
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икаквих проблема на царини, из 
САД донео реквизиту – хеклере 
и разно оружје, врло верно ура-
ђено. Тероризам тада није био 
толика претња као данас... Филм 
се дешава на броду који смо ми 
изнајмили, у дубровачкој луци, 
са врло пристојним салоном, 
са шанком. Стационирани смо 
били у царинској зони.

Једног јутра, ми долазимо из 
Цавтата на сет, а поред нашег 
брода укотвљено чудовиште, ве-
личине петоспратне зграде – аме-
рички разарач и носач хеликоп-
тера, „Карон”. Ми гледамо њих, 
они гледају нас. То је било 1986. 
Официри сиђу на обалу, а по па-
луби шетају стражари са дугим 
пушкама које су ме подсетиле на „Дејви Крокета”... Имали 
су дивне, беле униформе и сви су били јако млади. Капетан 
брода је имао, можда, 26–27 година... Како су лучке власти 
пропустиле да упозоре Американце да ће бити пуцњаве у 
филму, у тренутку када се на снимању код нас запуцало, 
они су сви, као један, са оним дугим пушкама, на палуби 
„залегли”... Успели смо да објаснимо официрима да је у пи-
тању само снимање, па смо их, том приликом, и позвали 
на наш брод, да виде америчке глумце и процес снимања 
филма... Ту смо их тако запили, да смо их, такорећи, одне-
ли горе, на разарач!

Иначе је, сазнао сам, постојао уговор, између Југосла-
вије и САД, да амерички бродови из Средоземне флоте 
остају редовно у дубровачкој луци седам дана. Они су 
били и туристи, посећивали знаменитости, али се и брод 
танковао, пунио се водом, храном... Шест-седам аутобуса 

Милица Милша
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из Загреба, са проституткама, причали су нам Дубровча-
ни, редовно је долазило за то време у Дубровник.

Сутрадан по посети Американаца нама, зазвонио је 
телефон у мом апартману у Цавтату и капетан „Карона” 
ме је љубазно позвао у узвратну посету, на њихов брод. 
У договорено време, напустим снимање и попнем се 
на разарач где ме је дочекала постројена почасна чета, 
са америчком заставом!... Показали су ми брод који је, 
заправо, био читав један град: игралишта за спорт, два 
ресторана, за официре и војнике, робна кућа (где сам 
купио упаљач)... Први официр ме је позвао да видим 
његову кабину која је била јако мала, али је био сам, за 
разлику од морнара који су спавали у огромним спава-
оницама. Први офиицир је, на горњем кревету, отворио 
картонску кутију и послужио ме колачима које му је 
мама из Америке послала. Највећа могућа част, заиста!... 
Онда ме попну на командни мост, где је било кормило, 
инструменти, мапе. То је био брод са кога су, неколико 
месеци раније, са шеснаест миља (такав је био закон), 
испред морске обале Либије, гађали Гадафијеву спаваћу 
собу – и погодили!... Онда ме воде доле, нека светла, ре-
флектори, сирене... Отвори се једна страна брода, спу-
штају се ракете, улазе у лежишта, врте се ка напољу и... 
Из таквог оружја су господа Американци гађали и нас, у 
Алексинцу, Београду, Нишу, Новом Саду!...

Пало ми је на памет и Ики се допало (који је, осим што 
је био редитељ, и играо пијанисту), да замолимо капетана, 
да нам да педесетак морнара који ће, у униформама, да 
глуме госте бара. И тада сам први пут доживео да ме пи-
тају, какве морнаре хоћемо?... Нисам умео да одговорим 
на то питање. То смо снимали у Цавтату и, када дошли 
смо по њих, у луку, са три комбија, тек тада ми је било 
јасно капетаново питање! Они су, онако одевени у савр-
шене беле униформе, у војничком реду сишли са брода 
и ушли у три комбија – бели у један, црни у други, жути 
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у трећи! У демократској Америци! То је за мене био шок! 
Тек на крају снимања, када смо се сви опустили, уз права 
пића, они су почели де се мешају.

Онда смо неколико дана заједно обилазили дубровач-
ке конобе и дружили се. Последње вечери, на Страдуну, 
саопштили су да сутрадан испловљавају и лепо смо се, 
срдачно, поздравили. „Ускоро ћете о нама нешто чути!”, 
каже ми капетан. Збунили су ме том информацијом... И 
заиста, после неколико дана, „Карон” је, у Црном мору, 
био онај брод који је, као што су светски медији извести-
ли, ишао у сусрет совјетском броду, као да ће се судари-
ти. Стали су на петнаестак метара, један наспрам другог. 
То је био инцидент, раван оном са бродовима у Кубанској 
кризи! Тек онда схватиш колико се ствари дуго припрема, 
да би се нешто „изненада” догодило... Они су све време 
знали шта им је задатак у Црном мору!

Снимао сам, затим, још 
једну копродукцију, са Че-
хословачком – �e Falce 
Prince. Уствари, са словач-
ким студијем „Барандов”, 
из Братиславе. Они су 
имали сјајан уговор са Не-
мачком, да за њих снимају 
бајке. Ту сам ангажовао 
Булета Гонцића, играо је 
принца. Први део филма 
(ми смо само давали услу-
ге) сниман је у Дубров-
нику, у вили Шехерезада 
– због мора, лепоте, виле... 
Други део се снимао у Бра-
тислави, у огромном сту-
дију „Барандов”... У једном 
тренутку, осим турбана, 

Плакат филма  

„Лажни принц”
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шалвара, мачева, било је неопходно да, на источњачком 
сточићу, стоји, као реквизита, јужно воће! Али, то тада у 
Словачкој није могло да се купи! Онда наши реквизитери, 
без проблема, оду у Аустрију, која је близу, и то накупују. 
Филм је спасла, у ствари, слобода, са којом смо се ми, са 
нашим пасошима, тада кретали по свету!

Плакат филма  

„Црна Марија”

Плакат филма  

„Недељни ручак”
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Мирјана Радошевић
Ђоковић – аутентична карика српске културе

Никад није лако, а 
ни једноставно, писа-
ти о живом човеку који 
је јавна личност, уз то 
и дугогодишњи лични 
пријатељ! Ипак, приви-
легија је сагледати обе 
стране медаље једне зна-
чајне, изузетне лично-
сти у нашој култури.

Имала сам срећу да 
упознам Душана Ђоко-

вића, има томе неколико деценија. Ја сам била новинар 
Културне рубрике „Политике”, у личном замаху и амби-
цијама да направим неке моје мале „задужбине” у култу-
ри. Наравно да сам кроз одабир тема о којима сам писала, 
трудећи се да не упаднем у рутину интервјуа са познатим 
глумцима, одмах препознала енергију и креативност, што 
не рећи и дрскост, Душана Ђоковића, оснивача и покре-
тача приватне Академије уметности! Усред санкција, ин-
флације и несташица, био је први... Потез који се граничи 
са самоубилачком авантуром, или, како би се то данас ре-
кло, са – екстремним спортовима!

Као новинар, сведочила сам развоју те културно-обра-
зовне институције која је одмах окупила наше највеће 
уметнике: од Бранка Плеше, Живојина Павловића, Саве 
Мрмка, Ружице Сокић, Радета Марковића, Веце Лукића... 
да предају неким новим, будућим уметницима филма, те-
левизије, позоришта.

У личној фото-архиви налазим неколико фотографија 
из 1998. године. То је била трећа година Академије, када ми 
је на свечаности у Горњем фоајеу „Атељеу 212”, Душан Ђо-

Са Миром Радошевић



163

ковић уручио урамљену графику 
Богдана Кршића, са посветом: „У 
знак захвалности на трогодишњој 
сарадњи и подршци”... Нешто већу 
графику, истог аутора, наменио је 
Културној рубрици „Политике”! 
То је био начин Душана Ђоковића. 
Увек је имао стила! Било да је то 
неки јавни чин, однос према дами, 
рукољуб, што не рећи и стајлинг у 
одевању. Увек елегантан, било да 
је у сакоу или оделу, са обавезном 
краватом и свиленом марамицом у 
горњем џепу!

Нисам имала срећу да упознам његовог оца, Милана 
Ђоковића, господина, незаобилазног у историји наше 
културе и уметности. Али јесам мајку, дивну Дивну Ђо-
ковић, најдуговечнију Коштану, првакињу Народног по-
зоришта у Београду. Не знам никога ко са толиким маром 
и љубављу негује успомену на своје родитеље. 

Међутим, и сам Душан Ђоковић, на челу своје Ака-
демије уметности, попут брижног родитеља, љубоморно 
брине о успеху своје „деце” – студената. У односу са меди-
јима, уме у томе и да претера, али увек успе да натера но-
винаре који се, углавном, баве сензационализмом или та-

Са Ружицом Сокић           Веца Лукић

Раде Марковић
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блоидним вестима, да забележе те дивне успехе његових 
глумаца, позоришних и филмских редитеља, драматурга, 
или камермана, који су остварени на неким светским фе-
стивалима или гостовањима. Сваки њихов успех Ђоко-
вић искрено доживљава као лични успех! Вешто избега-
вајући сциле и харибде, успео је да се Академија одупре 
свим комерцијалним искушењима и сачува престижно, 
високо место на лествици наших образовних установа. 
Неукаљаних диплома.

Ове редове исписујем, између осталог, зато што сам и 
лични „дужник” Душану Ђоковићу! 

Управо у ово мартовско време, пре 19 година, када 
су кренуле да падају бомбе, ја сам својом, тек купљеном 
филмском камером, усред дана, из ложе Народног позо-
ришта, тог трећег дана бомбардовања, кренула да снимам 
прву ратну премијеру! Тадашњи управник Небојша Бра-
дић, заказао је извођење Росинијеве опере Пепељуга. Тач-
но у подне, на Светски дан позоришта, 27. марта, изашао 
је на просценијум и одржао дуг, надахнут говор, упућен 
свим позориштима света. Да нисам снимала, не бих зна-
ла шта је говорио, помињао је филм Заљубљени Шекспир. 
Јер, целу ноћ нисам спавала, била сам на бенсединима, 
као и цела нација, а камеру сам знала само да укључим 
и да – зумирам. Тресле су ми се обе руке. После Брадића, 
извирио је иза завесе редитељ Јагош Марковић и рекао 
„Победиће доброта!”, цитирајући текст из Пепељуге. Била 
је то прва ратна премијера, Росинијева Пепељуга, прва под 
бомбама... Певала је насловну улогу Александра Ангелов, 
уместо Јадранке Јовановић. Предивни костими Рената 
Балестре. И све то у Београду, под бомбама. Гротескно.

Када је све то чудо „милосрдног анђела” завршено, 
2000. године, кренули су медији да обележавају бомбе, мо-
стове, страхоте... Хтела сам другачији угао, да покажем да 
смо и под бомбама живели највиши ступањ културе, из-
водили оперске представе, позоришта су давала бесплат-
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не представе... Понудила сам ТВ Политици, њеном дирек-
тору, моју концепцију за кратки документарни филм. Кад 
је чуо да ће у њему бити Небојша Брадић (кога је одлуком 
Милошевићеве власти заменио Жељко Симић, тадашњи 
министар културе и тако обављао две функције), скочио 
је као ошурен и рекао да не долази у обзир да се у филму 
појави Брадић. „Јел` хоћеш да ми Струја да отказ?!”, гото-
во је викао. Колега В. Д. који се ту нашао, предложио ми је 
да „избацим” Брадића. Рекла сам да то не долази у обзир, 
да то онда није документ и да не пристајем на цензуру!

Дакле, моја „Политика” ме је одбила, али ипак нисам 
одустала од идеје. Кад је то чуо у једном разговору – више 
се не сећам кад и где – Душан Ђоковић, без размишљања 
ми је рекао: „Миро, ево ти студио на нашој Академији, 
помоћи ће ти сјајна Дуда Ћерамилац да измонтираш ма-
теријал!” Тих дана, са страхопоштовањем сам долазила 
на Академију, у студио, на чијим је вратима писало „Жи-
војин Павловић”... Тек данас схватам шта ми је понудио 
Душан Ђоковић, простор у којем први пут монтирам свој 
први и једини документарни филм. Толико обавезујућег 
имена, једног великана филма Жике Павловића! Музи-
ку ми је поклонио друга легенда, Војислав-Воки Костић. 
Филм је приказан те, 2000. године, на 47, последњем Ју-
гословенском фестивалу кратког и документаронг филма 
у Великој дворани Дома синдиката. Добила сам Плакету 
за „посебан филмски приступ”, а одмах затим сам, истог 
месеца, исте године, уз помоћ дивне Иване Жигон стигла 
и на „Златни витез” у Москви. Била сам у друштву Љу-
бише Самарџића, Пурише Ђорђевића, младог редитеља 
Мирослава Лекића... „Мона” је први пут, у препуном Кре-
маљском дворцу, одржала модну ревију, инспирисану Ко-
совом и Метохијом. И у Москви сам, из руку чувеног Ни-
колаја Бурљајева, добила Диплому, али и чланску карту 
Удружења филмских радника Русије, уз реченицу: „ Же-
лим да нам следеће године дођете са играним филмом!”
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Филм Изнад бомби – изван суза, који сам желела једно-
ставније да назовем Пепељуга под бомбама, живео је још 
низ година и сваке године подсећао, приказивањем на 
свим тв каналима, увек уз силне сузе, на те дане... А онда 
су, полако, и те сузе с временом почеле да се суше. Наша 
склоност забораву и овде је узимала свој данак. 

Али, пре месец дана стигао ми је позив из Маркетинга 
Народног позоришта у Београду. Екипа државне Кинеске 
телевизије снимала је емисију о Србији и националном 
театру. Позвали су и мене да донесем тај филм о „Пепељу-
ги” под бомбама и дам интервју. Снимили смо интервју 
на енглеском и српском језику, дала сам им ДВД филма, и 
рекоше, јавиће кад буде приказано. Ето, тако одосмо и у 
Кину, а могло је све да заврши у мојој фијоци!

Усуђујем се да кажем да сам са овим филмом поста-
ла као неко „усвојено дете” велике породице Академије 
уметности Душана Ђоковића! Поносна сам на то, поно-
сна на наше пријатељство, препуно дивних сусрета и до-
гађаја, па и првих новогодишњих, оригиналних честитки, 
који ми стижу сваке године, од Душана Ђоковића и Ака-
демије уметности.

Душан Ђоковић је од ретких људи од речи, уз то и ле-
порек, несаломивог духа, неко кога је моја мајка увек из-
двајала међу мојим пријатељима и обожавала да гледа све 
емисије у којима говори, посебно ону на Студију Б – Мој 
Београд...

Од пре неку годину смо и „род по срцу”, јер смо, и бу-
квално, доживели и преживели и то – хируршко искуство.

Не бих да мој текст зазвучи као пригодни прилог за 
монографију. Од срца, рећи ћу баш искрено, а уз чиње-
нице које је тешко све набројати: као што Британија има 
своје Редгрејеве, наша, српска култура, има Ђоковиће, 
три генерације аутентичне „династије” српске културе – 
од Милана и Дивне, до њиховог сина Душана, али и ње-
говог сина, продуцента Вука. С тим што је, да се мало и 
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нашалимо, Душан „силни” и као какав монарх, будући да 
има и свој Елсинор, али и своје „поданике”, професоре, 
студенте и остале запослене у првој приватној Академији 
уметности на Балкану! И све то створено од својих пара 
и идеја, много пре чувене, прве приватне Камерне опере 
„Мадленианум”, пребогате породице Цептер. 

Због свега, сматрам привилегијом што сам, на неки 
начин, сведок деловања Душана Ђоковића на нашој кул-
турној сцени и хроничар његове Академије уметности на 
страницама „Политике”.
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Миодраг Мргуд Радовановић
Плавооки мршавко из мог сећања

Шта је прво, сведок или 
мецена? Ако је сведок, онда 
је и саучесник. Па да! Ако си 
видео, а ниси јавио, ниси све-
дочио, записао, помогао не-
дужном, зауставио могућу не-
срећу, пренео поздрав и слич-
но. Живећи, ти си сведок. А 
сведок мора нешто и да ради.

А сад, мецена? То пише у 
енциклопедијама; Само про-
читаш и знаш. Али, не знаш 
како се постаје мецена. То 
ћемо видети касније. Елем, 

шездесетих година двадесетог века, отприлике шездесет 
и четврте, у Југову поред Смедерева, где породица има ви-
кендицу заједно са Блаженком Каталинић, нашом сјајном 
глумицом, срећем и члана породице Ђоковић, младог Ду-
шана. И, наравно, разговор води и до оног: чиме се мла-
дић бави, шта ради?

Млади мршавко мирним и тврдим гласом каже: „орга-
низацијом уметности”. То примам са резервом јер не знам 
шта је то. Е, сад је то друго. Сад се зову менаџери, проду-
центи и т.д. Такви однекуд имају капитал, бог те пита чији 
(приватан, партијски, инострани...). Где наш организатор 
да нађе све што му треба 1964. за ораганизацију уметно-
сти и културе; то јест, да створи уметничку дружину, гру-
пу, или културну установу? Где и са чиме? Он има само 
визију и веру у себе. Ковач учи занат код оца ковача, се-
љак живи у породици на земљи и учи: кад се сеје, жање, 
кад се коси и кад је отава, кад се орезује и слично. Наш 
врли Душан учи од оца и мајке. Мајка, школована оперска 

Са Мргудом  

Радовановићем
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певачица, отац новинар, публициста, књижевник, драм-
ски писац, директор Драме Народног позоришта, управ-
ник „Коларца”, управник ЈДП-а, глава Вукове задужбине 
и оснивач Вуковог сабора, оснивач заједнице професио-
налих позоришта, и, наравно, у кући причају о ономе што 
једу и пију: о позоришту. И, тако, од младог мршавка, по-
стаде „председник уметничке академије”.

Ма није он председник. Он је све, као и његов отац, 
Милан Ђоковић, за разлику од управника послодавца, 
био је управник домаћин. Тако и наш Душан домаћински 
запосли армију људи да раде и стварају уметност и култу-
ру. Потписа он и осамнаест филмских продукција. А кажу 
искусне филмаџије да је највећа уметност на филму, наћи 
паре за филм. А одшколова Душан и хиљаду две стотине 
студената.

А оно, „сведок-мецена” је његов живот, само се зове 
Душан Ђоковић. Шта је као сведок-мецена све видео и до-
живео, само он зна. Зато је добио велики црквени орден, 
зато је узео за славу Академије Јована Златоустог, зато и 
данас једе и пије позориште. А сад, оно „мецена”. Мецена 
има капитал од трговине, рударства, пловидбеног транс-
порта, индустрије, ратног профита, шверца итд. 

И, онда долази жеља за вечним именом, за записом, за 
угледом, за олакшањем код пореза и слично. Па се тако 
постаје мецена. А наш мршавко тврдог гласа има само 
идеју и непрестани рад. Душан Ђоковић биће забележен 
међу осниваче и задужбинаре београдске као оснивач 
академије уметничке и свега што иде уз живот академије. 

Мото: „Ето, толико ја видех као сведок”.
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Милош Шобајић
Били смо гимназијалци

Били смо гимназијал-
ци у Петој београдској, 
на Ташмајдану. Те године 
сам из Никшића, као па-
добраном слетео у двори-
ште ташмајданске гимна-
зије и био изненађен сти-
лом и начином којим су 
се опходили београдски 
гимназијалци једни с дру-
гима. Тај однос није имао 

никакве сродности са оним на шта сам био навикнут да 
гледам пар последњих година мог никшићког живота. 
Био сам навикнут на сасвим други стил дечијег зезања, 
где смо се до бесвести смејали по цео дан.

Овде, у ташмајданској гимназији ми је призор који 
сам задивљено посматрао био далеко изнад очекивања. 
То је за мене било откриће вишег степена. Задесила се 
ту фотографија неког ђака, залепљена на стабло дрвета 
у школском дворишту, а испод фотоса је писало: „Тражи 
се! Висина кратка! Раст бураст! Очи попречно-пругасте!” 
На ово би дотични – заиста кратак и бураст, са обичним 
очима – избезумљен од очаја и беса, протествовао и викао 
окупљеној гомили: „Мене моји родитељи не шаљу у шко-
лу да се зликовци са мном изругују, већ не би ли нешто на-
учио!” Тај протест би гомилу још жешће одушевио, а мене 
посебно усхитио. Сцена великог патоса дебељуце, гимна-
зијалце би доводила до великог задовољства, а мени от-
кривала сасвим нови свет... Исто као и упад у мој разред, 
усред наставе, два клипана, доста старија од нас, које ни-
кад до тада нисмо видели. Они седају у празну клупу, на 
наше велико чуђење, извињавајући се запањеној настав-

Са Милошем Шобајићем
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ници за кашњење. Кажу да су чланови некакве регрутне 
комисије, те да су дошли да оцене наставничин рад. Све се 
то завршава у великом хаосу, доласком директора школе 
и избацивањем два клипана из учионице. Каква храброст, 
мислио сам пратећи овај догађај.

У таквом амбијенту сам имао прилику да гледам честе 
доласке у мој разред, за време кратких одмора, једног пла-
вооког момка, попут Џемса Дина, који се упорно удварао 
једној слаткој, малој плавуши. Тај момак је био Душан Ђо-
ковић. Тада сам га први пут срео. Долазио је из суседне 
учионице и са тим храбрим на(ма, користећи пет мину-
та одмора, како би убедио плавушу да је он човек њеног 
живота. Говорљив, елоквентан, очекивао сам од њега и да 
заплеше као Фред Астер, не би ли убедио девојку да је баш 
он тај којег чека. Сасвим сигуран у исход својих љубавних 
намера, шармирао је лепотицу. За мене је у то доба његова 
акција пред девојком била незамисливо храбра и чак, за-
страшујућа. Душан је константно своју представу изводио 
на свим малим одморима, док једног дана плавојка, звана 
Мишутка, није пала под шарм и постала његова супруга. 
Предала се, тада мршавом и витком Душану Ђоковићу и 
његовој елоквенцији, коју жене високо цене. Французи би 
рекли: „Он зна да говори женама!” То је редак квалитет 
свих оних који знају шта хоће.

Од тада, Душан са својим шармом и умећем корача 
кроз живот и крчи пут од гимназијалца, сина славних 
родитеља, до организатора функционисања великог фа-
култета. Срео сам га после дугог низа година на његовом 
послу којег је водио мајсторском руком. Овог пута нисам 
био само неми посматрач Ђоковићеве вештине убеђива-
ња, већ сам био учесник у убеђивању око сарадње наша 
два факултета. Његов шарм и способност инсистирања 
да је у праву, учинио је да ме убеди у исправност његових 
аргумената. Скоро истим стилом и начином, којим је пре 
„триста” година убедио ону гимназијалку да му поверује.
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Виђамо се, он и ја, ту и тамо и пролазимо кроз време, и 
као да се ништа није променило. Остарели смо, али само 
релативно. 

Срећемо се било на улици, или некој вечери, коктелу 
или изложби. 

Виђам и посматрам Душана Ђоковића, али у мени за-
увек стоји слика Душанова, где се у мом разреду труди да 
шармира гимназијалку.
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Никола Мирков
Суочавање с појмом времена

Потреба да кажем коју реч 
о Душану Ђоковићу подсети-
ла ме је на суочавање са пој-
мом времена.

Као дете нисам имао вре-
мена да га забележим одраста-
њем и мењањем себе и других. 
Слутећи га, са жељом да га ма-
теријализујем и опипам, да га 
разазнам у трајању и протоку, 

латио сам се тада „Борбе”, тек преепознајући слова и бро-
јеве. Њу је отац, као неизбежни статусни симбол припада-
ња и напретка доносио кући, и дакако, није отварао.

Узео бих је нетакнуту и запахнуту мирисом олова, 
одлагао у „Трескин” орахов шифоњер и сакривао међу 
чаршавима. Долазио бих потом повремено у месецима 
који су протицали, да је погледам нову и недирнуту и чу-
дио се старом датуму у њеном заглављу. Тако бих опипао 
време, као што бих зраке кроз лећу лупе сабрао у видљиви 
светлосни сноп који исијава и пали ватру.

Те асоцијације обујмиле су ме када сам размишљао о 
томе шта у мојој свести представља Душан Ђоковић.

Познајемо се пола века, а упркос томе што се не виђа-
мо често, доживљавам га блиским, срдачним, пријатним и 
темељним пријатељем. 

Није лако дочарати врлину и исказати приврженост 
поготово у високим годинама, у којима због мањка пово-
да речи губе садржину и значење. Када се дотакнем Душа-
новог лика у златастој сепији сећања, јавља ми се ведри 
лик насмешеног брадоње, благог али заискреног погледа, 
приправног на салву досетака и на добродушно, благо-
иронично надгорњавање. Нешто староставно, вредно и 

Никола Мирков
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вечито, и изглед и богат и надасве прецизни језик, трпе-
љивост, радост и отвореност, узношење радости и смисла 
живота, красе његов лик.

Попут лика са пожутеле породичне фотографије, Ду-
шан спаја прошлост, бившу садашњост, са будућношћу, 
будућом прошлошћу. Тај утисак је подупрт и познавањем 
Душановог труда да обделавајући сећање на културни и 
уметнички допринос својих родитеља, оживи прохујало 
време и укаже на свевремене тежње и идеале. 

Глас смислености и континуираности трајања, одано-
сти раду и замамности мисли, уважавање туђег става и 
лебдење изнад неизбежних тегоба и изазова, осенчени 
смешком подразумевања и одолевања, особена су, само-
својна и јединствена обележја Душана Ђоковића.

Вечитог, поузданог, најбољег друга.
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Драган Миливојевић Пале
Душан Ђоковић, оличење правог господина

Душан Ђоковић или за мене господин Ђоковић, како 
сам га годинама ословљавао, својим понашањем, гести-
кулацијом, речником и тоном којим говори, представља 
оличење правог господина.

Упознали смо се крајем 
седамдесетих година, ис-
пред зграде Радио Београда. 
У то време ја сам се дружио 
са Вељком Зечевићем, „ур-
баним сликаром” и галери-
стом, Миланом Шпичеком 
и Луком Мијатовићем, који 
су заједно са Ђоковићем ра-
дили у Радио Београду. 

У то време често смо се налазили по кафанама у бли-
зини Радио Београда, којих, на моју велику жалост више 
нема. Кафанске расправе у то време умеле су да буду врло 
жучне, често прегласне и не баш пријатне. У тим ситуа-
цијама Душан Ђоковић је својим мирним, одмереним и 
готово тихим гласом, умео да промени атмосферу и тако 
смири узавреле страсти. Његове омиљене теме за разго-
вор биле су о уметности, која је за Ђоковића увек била 
широк појам. Волео је да прича о сликарској, филмској, 
музичкој уметности, а занимљиво, све оне су биле утеме-
љене у његовој породици. У друштву су се често налазили 
разни уметници, поготово сликари, а међу њима Душанов 
и мој блиски пријатељ, сликар, Данче Мановић. Током 
времена, наше дружење је прерасло у искрено пријатељ-
ство, које траје и данас и које укључује и наше породице. 
На моју велику радост, постали смо кућни пријатељи.

Током година, животне околности су се мењале. Др-
жаве су нестајале и настајале. Комунизам је одлазио, а 

Драган Миливојевић Пале
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санкције и демократија су 
куцали на врата. Све то је 
учинило да обојица напра-
вимо прекретницу у на-
шим животима. Отиснули 
смо се у приватне послове. 
За обојицу то је био пут 
неизвесности и ризика. 
Средином осамдесетих, ја 
напуштам државни посао и 
са супругом Лалом отварам 
приватну галерију „Пале” 
(име Пале дали смо по мом 

надимку из детињства, иако су деведесетих година многи 
мислили да смо дошли са Пала).

Неколико година иза нас, Душан отвара прву приват-
ну Академију уметности за филм и позориште, на овим 
просторима. Касније се Академија проширује катедром 
за ликовне уметности. Када је Душан кренуо са реализа-
цијом високошколске установе у приватној режији, био 
сам, као његов пријатељ, прилично уплашен. За разлику 
од нас, који смо имали већ етаблиране приватне галерије 
у Београду на које смо се угледали, Душан је у сваком сми-
слу био пионир у својој области.

Знајући кроз шта сам све прошао да бих реализовао 
свој бизнис, почев од идеје, концепта, бизнис плана, про-
стора, наравно и новчаних средстава, био сам сигуран да 
ће Душан у остваривању свог циља имати подршку вели-
ког и експертског тима. На моје, али и изненађење многих 
других, Душан је био тим у једној личности, сам. У исто 
време био је менаџер, маркетиншки стручњак, организа-
тор, економиста, комерцијалиста и правник.

Када сам први пут посетио Академију у просторијама 
Дома културе „Ђуро Салај”, схватио сам какав је Душан маг. 
Његова идеја, упорност, јасна визија и организација окупи-

Са Данчом Мановићем
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ла је најпознатије личности из света позоришта, филма и 
радија. У тако тешким временима, таква идеја покренула је 
ентузијазам и професора и студената Академије.

Душан је део својих идеја остварио. Намерено кажем 
део, јер Душан увек има нове идеје и циљеве које реали-
зује, као што је Фондација Милан Ђоковић. За Дивну Ђо-
ковић, оперску певачицу и Милана Ђоковића, дугогоди-
шњег директора Народног позоришта, чуо сам много пре 
него што сам упознао Душана. Да су то његови родитељи, 
сазнао сам тек након неколико година нашег дружења. 
Никада није био човек који је склон хвалисању, било које 
врсте или позивању на своје порекло. Ипак, када сазнате 
ко су му били родитељи, многе ствари у вези Душана по-
стају јасније. Имао сам ту срећу и част да упознам госпођу 
Дивну, Душанову мајку, и још веће задовољство да је чу-
јем како пева уживо. О Милану, његовом оцу, сам читао а 
највише слушао од Душана. 

Кроз вишедеценијско дружење са Душаном, много 
пута сам, заједно са својом супругом, имао прилику да 
уживам у његовом гостопримству. Душан, као прави до-
маћин, давао је посебан тон овим дружењима. Имали смо 
прилику да се код Душана дружимо са глумцима, слика-
рима, професорима, бизнисменима, али и Душановим 
комшијама и пријатељима из младости. Воли да нас оку-
пи, да се осећамо пријатно, да се међусобно упознајемо и 
дружимо, размењујемо искуства и мисли. Сва та дружења 
су увек зачињена и изврсном храном, коју Душан увек 
спрема сам својим гостима. 

Кроз заједничке посете изложбама, уверио сам се и 
у његово изврсно познавање ликовне уметности, која је 
иначе моја професија и посао. Није чудо што је то инте-
ресовање и познавање временом прерасло у колекцио-
нарство. Префињеног укуса, пажљиво је бирао слике, пре 
него уметнике, мада су му многи сликари били и пријате-
љи. Међу њима, посебно се истиче његов кућни пријатељ, 
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чувени графичар и професор Богдан Кршић. Поред радо-
ва професора Кршића у Душановој колекцији налазе се 
многи познати и признати уметници са наших простора, 
то су Воја Станић, Александар Дероко, Оља Ивањицки, 
Божа Илић, Никола Граовац, Мића Поповић, Данчо Ма-
новић, Михајло Ђоковић Тикало и многи други сликари 
млађе генерације.

Душан је поред ликовне уметности, изванредан по-
знавалац филмске уметности, којом се и бавио, такође 
књижевности а посебно музике. Поред класичне музике 
омиљене су му руске романсе које воли да слуша сам али 
и у друштву својих пријатеља. 

Оно што код мене изазива поштовање и дивљење је-
сте што је Душан у свему постојан. Своју идеју Академије 
није само реализовао него је годинама унапређује и чини 
све квалитетнијом. Његови студенти нижу успехе, не 
само код нас него и у иностранству. Стварати квалитетне 
стручњаке из генерације у генерацију је за свако поштова-
ње. Већина њих данас успешно ради и лепо живи од свог 
заната. 

То што је Душан постигао јесте прави успех, а и ми, 
његови пријатељи, осећамо се успешно јер нам је Душан 
пријатељ.
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Душан Ђоковић
Мој живот у сценским уметностима

Весна и Душан

„Мој живот у сценским уметностима, када се говори 
о мојим на(ма, није био богат”, са осмехом напомиње Ду-
шан Ђоковић „Иако сам одрастао у кући у којој се нај-
више говорило о позоришту, никада нисам имао никакав 
афинитет према глуми.”

„...Са старијим братом, Душаном, увек је, у детињству, 
било занимљиво”, о овој теми додаје Душанова сестра, Весна 
Ђорђевић. „Мој брат је, у нашем детињству, у стану, у Доси-
тејевој 3, често правио позоришне представе у којима је био 
апсолутно главни и ја никада нисам имала неку велику уло-
гу. Он, као и ћерка Оскара Данона, Маја, тада моја најбоља 
другарица, волели су да се приказују, па су били главни орга-
низатори тог нашег малог `позоришта у кући`. Маја је игра-
ла, као неки балет... наши родитељи, пријатељи и комшије 
су, као публика, онда, гледали те наше приредбе. А када је 
неко нешто прокоментарисао, Душан му се, усред представе, 
обратио, и рекао: „Господине, ви мора да сте Ели Финци!”... 
Јер, Ели Финци је у то време, стално писао лоше критике, 
вероватно и о нашој мајци, па га је Душан запамтио.
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„У основној школи `Жарко Зрењанин`, предратна 
школа `Краљице Марије`, имали смо праву дворану, са 
подигнутом позорницом и завесом”, сећа се својих давних 
корака на сцени Душан. У оном паркетном, гледалишном 
делу, радили смо фискултуру... Ту сам, у једној представи 
за децу, најпре, играо зеку! Ту фотографију сам сачувао... 
Касније сам играо Турчина, у Почетку буне на дахије. 
Играо је, у тој представи, и бивши председник, Милан 
Милутиновић, који је ишао са мном у школу, две године 
испред мене, по разредима... Мене, сигуран сам, нису узе-
ли у кастинг због мог талента, него су ме, просто речено, 
искористили, због мог `предчланства` у Народном позо-
ришту – јер сам могао да узмем, од нашег Суље, који је др-
жао шминкерницу, бркове и браду!

И још један мој наступ: пре 
великих слетова, приликом 
прославе Титових рођендана, 
25. маја сваке године, органи-
зовали су се свечани програ-
ми у Народном позоришту... И 
опет, била је она клупа, поред 
Службеног улаза у Народно 
позориште, преко пута нашег 
стана, на којој сам често се-
део... Ту ме је видео Богдан Ба-
бић, диригент. Рекао ми је до-
ђем сутрадан на пробу... Први 
пут је, пред Јосипом Брозом 
Титом, требало да, уместо По 
шумама и горама Херцигоње, 
Данона и осталих, буде изве-

ден – амерички госпел! Богдан Бабић је ту брану про-
био! Пробао је са мном црначку духовну песму. Ту има 
један соло за дечји глас, мене је за то ангажовао и ја сам 
то увежбао са хором Народног позоришта... Пред наступ, 

Душан „Бели зец”
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разговарао са мојом мајком шта 
ја треба да обучем... Класика: 
црне панталонице, бела кошу-
ља и црне ципеле... Али, црних 
ципела нема, нити могу да се 
купе!... Сима Лакетић, балетски 
играч и педагог, који је био ни-
ског раста, позајмљује ми своје 
црне лаковане ципеле. Али, ње-
гов број, 34, 35, мени је и даље 
био велики! Стављамо новине 
унутра, и ја наступам пред Бро-
зом, у позајмљеним лакованим 
ципелама!

Такође, сад се сећам, „ускочио” сам једном, када сам 
имао око седам година, уместо неког дечака, који се раз-
болео, у представу Раскрсница, по тексту мога оца. Била 
је у питању сцена у којој је мајка са сином... Стопала су 
ми, дакле, прошла Великом сценом Народног позоришта! 
Пет минута!

Касније сам, кад сам радио на филму, „глумио” апоте-
кара, у филму о наркоманији, Пејзажи у магли, у режији 
Јоце Јовановића. Онесвестили су ме у сцени пљачке апо-
теке!... Иначе сам волео да се појавим у кадру, у сваком 
филму у коме сам радио као организатор. Невероватно 
је да најмање фотографија имам из тог периода, иако сам 
све време имао фотографа на сету!

Професионално, као продуцент, 
радио сам велики хит – прву при-
ватну позоришну представу, Ох, 
Калкута. Текст је донео и режи-
рао Перица Словенски. У Атељеу 
212 се спремала Коса, а Калкута је 
била још много „опаснија” за јав-
ност, било је много нагих младих 

Богдан Бабић
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људи! Превели смо текст и добили ауторска права, преко 
Америчке амбасаде. Био им је, ваљда, циљ да се то игра у 
социјалистичкој земљи!... Напослетку, примили су нас у 
Дом омладине. Издали смо плочу, штампали плакат, био 
је жив оркестар на сцени. Прави мјузикл... Играли су ама-
тери, као и у Коси. Ти глумци, као што је Гага Николић, тек 
после су стекли имена.

И још – на нашој Академији, снимили смо први играни 
филм, Флерт, омнибус од четири приче, који су режирала 
четири млада редитеља. Редитељ је замислио сцену за сто-

лом, у којој 
тројица игра-
ју покер, за 
коју није знао 
ко да је игра, 
па смо, онда, 
то снимили и 
играли Миша 
Радивојевић, 
Јагош Мар-
ковић и ја. Ту 
фотографију 
сам сачувао.

Док је Милан већ био дирек-
тор „Коларца”, пред долазак у ЈДП, 
много сам се дружио са Зораном 
Ристановићем. Он се са успехом ба-
вио режијом и ја сам две, три пред-
ставе радио, као његов асистент, са 
великим глумцима Југословенског 
драмског. Имали смо пробе у ЈДП, 
па смо после пробе ишли у Народ-
но, у бифе. У сваком бифеу успут, 
Зоран би попио по једно пиво...

Из Филма Флерт – Душан, Миша и Јагош

Зоран Ристановић
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ПОРОДИЧНЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Душан Ђоковић
Моји родитељи

Милан Ђоковић, мој отац, рођен у Београду 1908. годи-
не, његов отац Ђорђе, прошао Солунски фронт, абаџија, 
кројач народног одела, имао је радњу у Балканској улици. 
Милан завршава Другу београдску гимназију, Филозоф-
ски факултет у Београду, почиње да пише, са Радомиром 
Рашом Плаовићем четири драме, затим самосталне дра-
ме, постаје извођени драмски писац у Народном позори-
шту. 

Долази рат; за време рата Милан живи у Београду са 
својим родитељима у малом двоипособном стану, брат 
му је у заробљеништву и додељују два немачка војника 
да станују код њих, у тзв. празним собама. Поред та два 
немачка војника, под истим кровом, Милан за време рата 
преводи Систем Станиславског са руског. То је чак јед-
на од првих књига објављених одмах по ослобођењу, још 
једно издање изашло је касније, а пошто га није било, ја 
сам у оквиру Фонда Милан Ђоковић који сам основао пре 
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четири године, објавио још једно издање Система Стани-
славског у преводу Милана Ђоковића.

Директор Драме Народног позоришта, затим управ-
ник Коларчевог народног универзитета, за његово време 
је реновиран Коларчев универзитет, оснивач Вукове заду-
жбине и њен председник, оснивач Андрићеве задужбине 
и њен председник у почетку, први председник Културно-
-просветне заједнице Београда, први председник Култур-
но-просветне заједнице Србије.

Један диван, миран, тих човек.... Сви пријатељи који су 
још живи, са којима могу да разговарам, његови сарадни-
ци па чак и млађи, из моје генерације, рецимо садашњи 
глумци Југословенског драмског позоришта, увек кад ме 
виде кажу: Милан Ђоковић је био господин, један од по-
следње господе са којом смо имали част да сарађујемо.

У тој својој мирноћи је урадио јако много за културу 
Србије, Југославије, Београда, за велике институције на 
чијем је челу био. И све је то некако било мирно, ми ње-
гова деца то нисмо осетили, никад није дигао глас, никад 
руку није дигао на нас, своју децу. Увек је био тих али гла-
сан у односу на оно што је хтео и увек је постизавао то 
што је хтео и ето, околина која је ту стварала и радила 
поштовала је и дело и оно што је Милан Ђоковић радио 
и говорио.

Он је био неко ко је у Скадарлији седео... Причамо: 
Жанка Стокић, чича Илија Станојевић... углавном при-
чамо о глумцима. Милан Ђоковић и моја мајка, па и ми, 
моја сестра и ја, наше друштво, ми смо у Скадарлији го-
динама седели заједно, без обзира на разлику у годинама, 
у генерацијама и дружили се... Дубравка Нешовић је пе-
вала и Милану Ђоковићу и Душану Ђоковићу. То је дру-
штво које је увек било весело и ја ћу се сигурно целог свог 
живота сећати својих родитеља у најлепшем смислу – и 
њиховог дела и њиховог живота и оне све радости које 
су нам пружали. И ја се исто тако понашам према својој 
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деци, не да имитирам 
свога оца, али покуша-
вам да оно све што сам 
од њега научио, све што 
је он пренео мени, да 
ја то пренесем и у нову 
следећу генерацију, на 
своју децу, Ану и Вука. 
Они ће исто тако оста-
ти у уметничком пољу 
својих занимања, раде 
на филму, у овим новим 
телевизијама и лепо је 
да практично три гене-

рације породице Ђоковић остају у пољу културе, пошту-
јући и своју земљу и свој град и оно све што се око њих 
догађа, поштујући чланове своје породице и трудећи се 
да буду бољи, можда не можемо бити бољи од Дивне и 
Милана, али се можемо трудити да следимо оно чему су 
нас учили.

Са Дубравком Нешовић
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Весна Ђорђевић
Породични ручак је сваког дана био обавезан

„У време нашег детињства, станујући преко пута На-
родног позоришта, па смо, тако, били у вези са свима, 
који су туда пролазили”, каже Весна Ђорђевић, Душано-
ва млађа сестра. Поред нас су пролазили глумци и сви 
остали који су радили у Народном позоришту и ми смо се 
дружили са њима... А ми, породица, живели смо у топлој, 
грађанској атмосфери и свакога дана се, упркос многим 
обавезама и целодневном и вечерњем „радном времену” 
родитеља, састајали на породичном ручку... Сећам се да 
је, после премијера које је тата имао, када су се играли 
његови комади, то вече, код нас у стану бивао огроман 
пријем! После премијерног славља у Народном, гости су 
долазили код нас, где је све већ било припремљено. Иако 
смо били релативно мали, родитељи су дозвољавали да и 
ми останемо ту, да седимо са гостима... Ни када се очеки-
вала премијера татиног комада, или мамине нове улоге, 
у кући никада није било нервозе. Никада се код нас није 
чуо повишен тон!

Иначе, родитељи, ни Милан, ни Дивна, нису уопште на 
нас вршили притисак. Ни када је Душан понављао први 
разред Гимназије, нису показали разочарање. Имали су 
свој живот... Када сам ја почела да студирам историју 
уметности, другарице које су долазиле и училе са мном, 
и ја, често смо питале мога тату да нам нешто објасни. 
Тата би врло озбиљно, детаљно објаснио, а то уопште није 
била његова област!... После татине смрти, када је код нас 
у политици почело свашта да се дешава, кад нешто не бих 
разумела, често бих помислила – сад бих ја о томе питала 
тату и он би тачно рекао како је.

Мајка Дивна је увек била изузетна мајка. Прочитала 
сам, у неким њеним записима, да је једном, када је чувала 
мога сина, дошла са гостовања са Музичком омладином 
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промрзла, преморена, у три сата изјутра, а ми смо јој дете 
довели у седам сати... Скувала би ручак за све нас, одвела 
унука на неке активности, а она и тата су га често водили 
на планину, или на море... Касније ми је причала да би се 
догађало да више не може да издржи обавезе, па је одла-
зила код своје сестре која је, иначе, живела у Сарајеву, али 
је, у то време, живела са мужем у Болу, на Брачу. Остане 
десетак дана и врати се, пуна елана... Једном је отишла у 
посету својој сестри од тетке, која је већ тридесетак го-
дина живела у Канади. Остала је два месеца. Ја сам била 
мала. У кући је била једна дрвена пепељара, у коју је жена 
која нас је чувала, ставила онолико зрна пасуља, колико 
ће мама бити у Канади. Ја сам, сваке вечери, вадила по 
једно зрно. Душан је, поносан, добијао паре од тате, да ку-
пује за нас понешто за храну, чоколаду, кобасицу, шунку 
и остало. Увек је волео око хране!...

Касније је отишао код тетке у Канаду, на летњи рас-
пуст. Остао је целу школску годину. Те године мене је 
мама одвела у Париз, на две недеље... Душан нам је писао 
лепа писма, о путовању на трговачком броду који је, ус-
пут, стајао у лукама, и у Африци... У једној луци је купио 
перјану јакну и – тразистор! Читаво једно писмо, које нам 
је написао из Америке, било је посвећено транзистору!... 
Тамо је научио да вози трактор, у њиховом голф клубу, 
иако никада није био заинтересован да вози ауто. Ја сам 
возила, он не.”
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Душан Ђоковић
Моја породица се с пријатељима дружила  

и у кући у Југову

„Моја породица се дружила са пријатељима код куће, 
у Доситејевој, и у Југову, где смо имали кућицу,” наставља 
сећања на идиличан породични живот Душан. Ту се мно-
го долазило, седело, при чало, певало... Про шло је много 
славног света кроз Југово, па и Иво Андрић... Једном смо 
ишли на излет, руском „Ракетом”, до Ђердапа. Били су 
Мира Ступица, ми, Иво Андрић... Први пут смо видели 
преводницу на Дунаву. Ђердап је божанствен, широк, па 
брана... Сећам се, иако се теме не сећам, да је Иво Андрић, 
онако ћутљив, дуго, дуго говорио „у цугу”... Сви су га па-
жљиво слушали... Највећи пријатељи су нам били Мира 
и Бојан Ступица. Бојан је имао велику љубав, градитељ-
ство. Изградио је ту кућу, која је, нажалост, изгорела... 

Дивна и Милан са Ивом Андрићем
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Многе је, тако, научио занату, па је један од њих, у једном 
позоришту у Бриселу, догурао до техничког директора, а 
да није имао тај занат... Све је научио од Бојана... Дружило 
се, певало...

Сећам се велике 
Миланове премије-
ре Љубав у Атељеу, 
који је тада био у 
„Борби”, играна је 
150 пута, па је, по-
сле, имао премијеру 
драме После љубави, 
у Народном позори-
шту... Са свог прозо-
ра сам, на пример, 
видео, и после се и 
упознао, са Лорен-
сом Оливијеом и 
Вивијен Ли... О пробама и представама, разговарали су за 
столом, за ручком... Милан је писао у свескама, руком, па 
онда прекуцавао... Па после је, још једном, текстове преку-
цавала његова сестра Нада.

Када смо Весна и ја мало стасали, а родитељи су ради-
ли по читав дан, дошли смо до госпође Тончи, Словен-
ке... Гледао сам филм о томе како су Словенке одлазиле 
у Египат, да буду гувернанте и куварице и да су тиме из-
државале своје у Словенији. Биле су на изврсном гласу 
код најбогатијих Египћана... Тако су те Словенке биле и у 
Београду...

Лоренс Оливије и Вивијен Ли
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Весна Ђорђевић
Наша драга Тончи

„Тончи је дошла у нашу породицу кад смо Душан и ја 
били мали,” са љубављу и осмехом о заједничком детињ-
ству сведочи Весна. Она је читав живот била кућна по-
моћница и код нас је радила све – кувала, спремала, наба-
вљала... Дуго је била код нас. Звала се Тончи Секулић јер 
се била удала за Србина, али је он убрзо умро, па је остала 
сама, у Београду, без породице... После доста година про-
ведених код нас, у једном тренутку је рекла мојој мами да 
је уморна, стара и не може више да обавља све те посло-
ве, а да је добила понуду од једног господина, пензионера, 
да код њега само кува и набавља. Мами је било јако жао. 
Али, Тончи је – отишла... Нашли смо неког другог, нарав-
но, да ради код нас, али као Тончи није била ниједна... А 
она се, као својој породици коју није имала у Београду, 
врло често јављала и распитивала да ли смо добро и како 
живимо.... После извесног времена, Тончи је рекла мами 
да би се радо вратила код нас, само да кува и набавља и 
мама је била одушевљена! По повратку, Тончи је бар још 
десет година била са нама... Када је престала да ради, убр-
зо је умрла. Сахрањена је у Београду, и све моје и Душано-
ве другарице, и ми, испратили смо је на гробље... А никада 
није живела код нас, имала је свој станчић, врло скроман, 
у једном сутерену... Са великом љубављу је се сећам, како 
свакога дана, док још не почнемо да ручамо, већ пита, шта 
ћемо сутра за ручак?!... А Душан, који је увек волео да једе, 
често би јој увече појео остатак ручка, који би чувала за 
сутрадан!
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Душан Ђоковић
Занат кувања

„Од Тончи сам ̀ куповао` 
занат кувања”, на питање 
о пореклу својих гласови-
тих кулинарских вештина 
одговара Душан. И Дивна 
је фантастично кувала, то 
је наследила од своје мајке. 
Моја бака Зорка, живећи у 
Ливну, Сарајеву, имала је 
рецепте пита и многих бо-
санских специјалитета... Ја 
волим да купујем на пија-
цама, да причам са људи-
ма... Ту, на Каленићу сам 
добио прва своја академска 
звања. „Академик”, зову ме 

трговци на пијаци код којих 
купујем, због мог појављивања у медијима. Никада нисам 
питао колико нешто кошта!

У ресторану се увек буним. Двапут ми се десило на 
Палићу, на салашима, да сам се чудио лошем квалитету 
хране... Нису хтели, после, да ми наплате... То нисам до-
зволио, а они су се извињавали да имају новог кувара.

По моме, у ресторану „Вук” се најбоље једе. „Клуб књи-
жевника”, у који сам највише ишао, променио се. Публи-
ка, нарочито...

Лично, уживам у стварима које се мени допадају. Хотеле 
не волим. На летовањима и зимовањима, на Златибору и 
на мору, ја сам, исто као у Београду, ишао на пијацу, кувао...

Овде ћу, специјално за ову прилику, предложити један 
рецепт – „Душанове пуњене палачинке”... Једноставан ре-
цепт који волим и да једем и да правим за своје пријатеље...

Душан кува
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Душанове поховане палачинке

Испећи 22 палачинке и пунити следећим надевом:
Пропржити 2 главице црног лука и додати 1 кг мле-

веног телећег (младог јунећег) меса. Заједно пећи 20-ак 
минута.

Скувати 6 јаја и исећи на коцкице. Исећи на коцкице, 
такође и пола тегле киселих краставаца и затим додати 1 
шољу киселе павлаке. Све измешати.

Завити палачинке као сарме, умочити у масу за похо-
вање и пржити на врелом уљу.

Служити са тар-тар сосом припремљеним од 1 павла-
ке, мајонеза и мирођије. 
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Тамара Грујић
Са свекром у позориште

Са Вуком и Тамаром

Господин Душан Ђоковић је мој свекар. Као његова 
снаја, неки би помислили да имам необичну и незахвалну 
улогу у описивању односа на релацији снаја-свекар. Дакле, 
пишем искључиво о њему као о члану породице, на поме-
нутој незгодној релацији. Можда би то и било тако, да са 
драгим Дукијем имам стереотипни однос, онако како уо-
бичајено овај однос у Србији изгледа. Међутим, од првог 
упознавања, ја сам са г.дином Душаном, постала неуоби-
чајено блиска. Пре свега зато што је шарм Дукија надалеко 
познат. Његова непосредност, искреност и веома истан-
чан хумор вас потпуно заведу, опусте и ви истински ужи-
вате у сваком тренутку проведеном у његовом друштву. 

Другим речима, у првим годинама свог брака, ја сам 
са својим свекром, много чешће посећивала позоришне 
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представе и јавне догађаје, изложбе, пријеме, него са сво-
јим рођеним мужем. Веома брзо смо схватили да имамо 
невероватно много тема за разговор и исти естетски укус, 
однос према друштвеном животу, као и однос према послу, 
на моју велику радост. У неку руку, с обзиром да сам игром 
случаја и судбине, врло брзо упловила у предузетничке, од-
носно продукционе воде, Душан је постао мој „други тата”, 
неко ко је разумео, захваљујући својим богатим искуство-
м,све изазове са којима сам се сусретала. Чак је и „ментор” 
прегруба реч. Он је постао неко, кога сам прво звала кад 
год је требало да донесем неку одлуку, да анализирам на-
редни потез, да се посаветујем како да на(м на пословном 
састанку, а поготово како да сагледам ширу слику у меди-
јима, како да користим медије, како да на здравим осно-
вама оснујем фирму, како да заснујем однос према својим 
сарадницима. Душан ми је пре свега и помогао да постанем 
и студент на његовој Академији уметности, објашњавајући 
ми, да без обзира на моје године, никада није касно да чо-
век заврши и други факултет, јер је у најмању руку пристој-
но у нашем еснафу, бити образован баш за струку којом 
човек почиње да се бави. Заправо, не само да је пристојно, 
већ да треба да буде и обавеза према колегама из посла. 

Дуго сам разговарала са њим како је некада изгледао 
посао организатора великих филмова и серија, како је из-
гледало радити на телевизији, на шта све треба да обратим 
пажњу, о чему све треба да водим рачуна. Дакле, он је го-
ворио из личног веома богатог искуства. И своје знање ми 
је даривао веома несебично, све време водећи рачуна да не 
издигне себе изнад мене као почетника, константно бива-
јући свестан колико је овај посао у данашње време разли-
чит у односу на време у којем је он радио као организатор. 
Душан је један од најмарљивијих људи којег сам ја до сада 
упознала у свом животу, и као такав, константно ми даје 
пример колико ми млађи можемо и морамо да радимо и 
производимо још више. Он је своје искуство и способност 
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преточио у први приватан факултет драмских уметности, 
тачније Академију уметности, где својим студентима жели 
да обезбеди најбољи наставни кадар, захваљујући којем 
ово друштво добија школоване студенте који треба да на-
ставе посао којим се бавила његова генерација, и многе на-
кон њега. 

Имајући Дукија у сопственој породици, на дневном 
нивоу имам подсетник живог човека, како границе у раду 
и образовању нема. Без обзира на године, он је остао са-
времен, веома информисан, константно радећи на себи, 
пратећи све шта се око њега дешава. Једна снаја не може да 
пожели бољег свекра ни у сновима. У свему томе, његова 
породица и сведочи колико је он велики кувар, хедониста, 
колико се даје у односу према својој породици и пријате-
љима, подсећајући нас и учећи како треба да се понаша 
један прави господин и шмекер. И оно што је најважније, 
наш драги Дуки нам сведочи да дух чини човека младим, и 
да сам човек не познаје године. Његова енергија се емиту-
је у широком кругу око њега, његове породице, и учи нас 
да живот као такав треба ценити, и да сваки дан у живо-
ту треба живети као да је последњи. Због твоје радости и 
полетности, ми ћемо поред тебе Дуки, бити заувек млади. 
Много те волим због тебе такав какав си, и хвала ти на све-
му. А хвала ти и за убудуће.

Твоја снајкица, Тамара Грујић

Са ћерком Аном и са унуком Вукшом
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Додела Ордена Светог Саве

Патријарх српски Иринеј

Дозволите ми, пре свега, да вас поздравим нашим пра-
зничним поздравом, великог празника, са „Христос Васкр-
се”! Мени је припала и част и пријатна дужност да у име 
Српске православне цркве уручим Орден Светога Саве 
драгом нашем пријатељу, господину Душану Ђоковићу. 

О његовом имену и његовој породици не треба гово-
рити, она је добро позната у нашој култури, нашој исто-
рији; сви знамо ко је био Милан Ђоковић – српски књи-
жевник, преводилац, драмски писац, и мајка такође, тако 
да није никакво чудо што је њихов син Душан пошао њи-
ховим путем и по угледу на своје родитеље српској кул-
тури, српском народном предању дао значајан допринос 
у своме раду. Као уредник Радио Београда, као уредник 
многих филмова, којима је подржао нашу културу, тра-
дицију, наше предање, наслеђено, чувано и неговано, који 
је израдио неколико филмова, међу којима је филм Ус-
кликнимо с љубављу, филм о градњи Храма Светога Саве 
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и тиме омогућио онима који нису у Београду да могу да 
прате градњу највеће српске задужбине 19. и 20. века, који 
у ово незгодно време али гради и подиже наш српски пра-
вославни народ.

Господин Душан Ђоковић је први основао приватни 
факултет уметности, Академију уметности и оно што је 
врло важно, оно наслеђе које је прихватио и носио и које 
је пренео на своје дело, први увео крсну славу, Св. Јова-
на Златоустога, касније су то следили и други, хвала Богу, 
и данас следе, прихватају. Увео је као наставни предмет 
Историју религије, да шире упозна студенте и оне који се 
баве историјом уметности, да је први предавач био наш 
угледни професор факултета београдског, сада покојни 
Радован Биговић. 

Због свега тога, својој оданости својој цркви, своме на-
роду, својој култури, се десило да смо нашли за сходно да 
се предложи за Орден Светога Саве. 

„На предлог његове светлости, патријарха српског го-
сподина Иринеја, Свети архијерејски Синод Српске пра-
вославне цркве додељује господину Душану Ђоковићу из 
Београда високо одликовање Српске православне цркве 
– Орден Светога Саве – за делатну љубав према светој 
мајци Цркви, нарочито показану његовом уметничком 
афирмацијом хришћанских врлина и доприносом очува-
њу традиције српског народа. 

Аксиос – достојан!

Дуго да га носите, да украшава Вашу личност!
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Са амбасадором Алжира Са амбасадором Белгије

Са амбасадором Црне горе Са амбасадором Египта

Са амбасадором Холандије Са амбасадором Хрватске

Са амбасадором Индије Са амбасадором Индонезије

Душан Ђоковић, амбасадор културе...
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Са амбасадором Јапана Са амбасадором Кувајта

Са амбасадором Нигерије

Са амбасадором САД Са амбасадором Туниса

Са амбасадором Пољске Са амбасадором Пакистана

Са амбасадором Русије
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Са Биговићем и Иринејом Са Бојаном Кршић

Са Борисом Дворником Са Бранком Зорић Васовић

Са Миланком Карић Са Миром Ступицом и  
Маријом Црнобори

Са Мишом и Зијахом Са Пајом Минчићем

Са пријатељима...
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Са Предрагом Пецом Ејдусом Са Радетом Шербеџијом

Са Радом Бакочевић Са Рибникарима

Са Слободанком Груден Са Зораном Павловићем

Са пријатељима...

Посвета Крецуљ

Посвета Рашко ЈовановићСа Драганом Стојковим



202

Упис у Златну књигу

Награда Руског домаЗлатни беочуг

Награде и признања...

Златна значка КПЗ
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Повеља Радионица душе Печат Народног позоришта

Почасни докторат

Награда годишњица Гагарина Почасно одликовање

Oxfords book
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Почасница Удружења  
балетских уметника

Захвалница НП

Плакета Медија центра 
Одбрана

Вукава награда

Посвета Оксенберг
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ЕПИЛОГ

Драгана Бошковић

Златни ланац

Драги Дуки,

мој професор, Боба Селенић је говорио да зна да је матор, 
јер ниједно његово сећање није краће од тридесет година! 
Тада смо имали двадесетак, студирали уметност и надали 
се да ћемо оставити неки траг у животу. Били смо клин-
ци, дошли из гимназије, неспремни да узмемо најдрагоце-
није од живота, или од професора.

Али ти, ти си већ био искусан човек. У једном од твојих 
славних повратака на Академију (која се, иза твојих леђа, 
лажно представљала као Факултет драмских уметности), 
седели смо заједно у клупи на Историји драме и позо-
ришта, код дивног професора Станислава Бајића. Види, 
како се круг затворио: на Академији, коју си ти основао, 
ја сам предавала тај предмет!
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Елем, тада смо се и дружили, у твом стану, изнад ка-
фане „Морнар”. Стан је био сав у дрвету, као неки тада 
популаран диско. Добри дух је био, као неки доброћудни 
меда, твој кум а наш професор филмске режије, Мило Ђу-
кановић, а Зганарел је увек био Ненад Дукић, наш колега 
новинар. Ма, оптимизам сећања ми говори да је све било 
лепо, лако и весело, иако, када се човек сети појединости 
тадашњег студентског живота, није било баш тако. Ни-
смо, Дуки, сви рођени „са сребрном кашиком” у устима, 
као деца великих уметника, значајних људи у српској 
култури! Извини што говорим о себи, говорећи о теби, 
али, то је само поређење – ја сам младост провела у малом 
граду, у коме није било позоришта.Моја „копча” је очева 
фотографија, као Жупника у Краљу Бетајнове Цанкара, 
у аматерском позоришту „Јанко Катић”... Како се ја врло 
добро сећам твог оца, господина Милана Ђоковића, тако 
те уверавам да се и ти мораш сећати мог родитеља. Че-
сто је био на Академији (доносио ми је, наравно, клопу 
од мајке), а био је само двадесет једну годину старији од 
мене, па се наш Сава Мрмак једном запрепастио што се 
представља као мој ћале!

После нас је усуд послао на све стране, ја сам отишла у 
Париз, теби се „десио живот”.

Веља Абрамчик, добар пријатељ моје сестре, обавестио 
ме је, деведесет пете, ваљда, да оснивате Академију. Пре-
дложио ме је теби и Аци и ми смо се, бар тако мислим, 
тада поново срели. Између мене и Саве Мрмка је, на Те-
левизији Београд, било поштовање и дружење. Тако је он 
пристао да ја предајем Филмски и тв сценарио на Групи 
за ТВ режију. 

Ја такође имам успомену на оснивање Академије.
Састајали смо се, наравно, у Радију, чак смо имали 

и емисију у којој смо промовисали ту, тада чудовишну 
идеју. Са жаром и уверењем смо говорили о тој револу-
цији у образовању уметника. А после сам, и имамо ту 
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фотографију, направили праву, сценску промоцију, у 
„Салају”, и на сцени су све сами великани – Плеша, Мр-
мак, Жика Павловић и многи други. А ја сам била – во-
дитељ! Лепо се сећам, да нисмо имали лове за оглас, него 
нам је, љубазно, неко од успешних пријатеља-привред-
ника помогао!

Остало је историја, како се то лепо каже!
Касније је, уместо дивног Веце Лукића, са којим сам, 

после Саве, радила, дошао Синиша Ковачевић, човек ди-
јаметралан од меког и дефанзивног Веце! Никада нећу 
заборавити ужас од немоћи, када ми је Веца Лукић, на 
крају наше прве, и једине заједничке школске године, уз 
кафу, после годишњег испита драматургије, мирно саоп-
штио да се неће враћати у новој школској години, јер ће 
– умрети! Одавно то зна, рекао је, али није хтео друге да 
оптерећује тиме.

Како је дивно рекао Михиз, наша аутобиографија је 
– аутобиографија о другима, о људима са којима смо ра-
дили, са којима смо делили неку племениту мисију, који 
су се нашли на раскршћу наших путева, као да их је нека 
сила послала. Такав је био Велимир Лукић. Ништа није 
наметао, ниједно своје мишљење, а свако је било златно! 
Та оштра памет, тај раскошни таленат, та префињена иро-
нија, благост, уљудност, разумевање... Увек ћу га памтити, 
а имам сада више година, него што је он имао, када је оти-
шао из животне школе.

Касније, када сам већ, уместо Рашка Јовановића, пре-
давала поменуту Историју драме и позоришта, била сам 
и координатор за међународну сарадњу наше Академије. 
Тако сам стекла привилегију да, у Москви, са деканесом 
ГИТИС-а, потпишем Протокол о сарањи са нама, као и да 
се упознам, дружим и фотографишем, као нека тинејџер-
ка, зајапурена од среће, са својим филмским идолом, Ни-
китом Михајловим!... Ја се, Дуки, сада, у касним годинама, 
као што знаш, много дружим са Русима, на позоришним 
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фестивалима, па се и са Никитом много виђам и смејемо 
се као луди на те давне дане.

Инсистирала сам да ова књига настане, и њен сам 
приређивач, зато што мислим да све, што се не забележи, 
заборави се заувек. На животној сцени нисмо вечни. Ни 
пријатељи, ни рођаци, па ни наша деца и наши студенти 
не би се сећали те невероватно значајне везе коју си ти 
остварио, као карика у култури ове наше Србијице, из-
међу једног часног, отменог света, који су представљали 
твоји родитељи, и данашњих посленика, које ти, својом 
радошћу, што би рекао професор Маџар, оплемењујеш, 
онако неснађене, неприлагођене, лоше пробране, али 
добро позициониране. Свима њима си, својом мисијом 
у образовању уметника, дао формат и учинио их бољим 
него што јесу. Многим великанима су дао професуру, па 
Србија не мора тако много да се стиди, што се државни 
Универзитет није тога сетио, а о студентима, да се и не 
говори! 

Ако то није било на Бајићевом часу, ја се, Дуки, не се-
ћам откада се познајемо. Из овог „узраста”, чини ми се да 
си арбитрирао у читавом мом животу и да си био увек 
онај међаш, од кога све иде на боље.

Нису све наше акције биле успешне. Није наше дру-
жење увек било идилично. Капитализам има своје су-
рове законе. Била сам, понекад, и љута на тебе. И ти 
на мене, знам. Али, овом књигом, која сабира сећања 
на „твој живот у уметности”, што рекао Станиславски, 
желим да сместим у националну баштину једну посебну 
врсту „прегалаштва”, како се говорило у социјалистич-
ким временима, једно безрезервно веровање, твоје, да 
све може да се постигне добром организацијом и лич-
ном жртвом.

Јер, шта је друго твој напор да финансираш оснивање 
наше Академије новцем од продате куће на мору, коју си 
наследио? Или, колико си само пута ни из чега створио 
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лову за путовања наших студената на разне фестивале и 
сусрете!

Као да смо у неком великом свету, где је комуници-
рање са највишим уметничким, интелектуалним и ду-
ховним светом ствар личног формата човека, ти си нам 
показао да и српска култура може да има „коња за трку”, 
да смо способни да будемо међу светом, који разуме нашу 
специфичност и оригиналност.

Нека ово писмо, којим желим да се књига твојих се-
ћања заврши, и које пишем у касној ноћи, пред важан 
тренутак у мом животу, нека оно буде недостојан пандан 
оном надахнутом, дивном, прецизном, поетском писму, 
које ти је, после емисије на Студију Б написао наш драги 
професор Љубомир Маџар.

Тим писмом смо започели ову књигу, желим да је мо-
јим писмом теби завршим.

Између наша два писма, много је лепих, пријатељских 
осећања, порука и чињеница, које су о теби, и за тебе, напи-
сали бројни пријатељи, сарадници, саборци, рођаци, сту-
денти и колеге. И твоја жива реч, коју си, лета господњег 
2018. поделио са мном, твојим биографом у овом послу.

Ред је, мислим ја, да се у низу књига, у којима негујеш 
сећање на своје родитеље нађе и ова – у којој ми, пријате-
љи, бранимо од заборава твој огроман напор да будемо, 
сви ми, лепши, бољи и паметнији, нашој деци и нашим 
студентима, онима које остављамо иза себе. Будућност ће 
нам свима пресудити.
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Душан Ђоковић
(1945–2018)

Рођен је 1945. у Београду. Дипломирао је филмску и 
позоришну организацију на Факултету драмских уметно-
сти у Београду.

Афирмацију је стекао као уредник и менаџер у про-
грамима Радио Београда. Био је организатор филмске 
продукције и извршни продуцент многих играних фил-
мова. Као директор филма потписао је 18 играних фил-
мова, од тога четири копродукциона, три са продуцен-
тима из САД и један, копродукција са МОСЕКСПОРТ 
филмом.

Оснивач је прве приватне Академије уметности у 
Београду 1995. године која је стасала у репрезентативну 
установу са студијским програмима глуме, драматургије, 
филмске и телевизијске режије, камере, монтаже, дизај-
на звука и музичке продукције, фотографије, сликарства, 
адвертајзинга и дизајна и продукције у уметности и меди-
јима, са 320 студената и 108 професора и сарадника. Врши 
функцију председника ове високообразовне установе, а 
сада је и председник њеног Савета. Поред тога бави се не-
посредно продукцијом и промоцијом младих аутора који 
су школовани у овој Академији.
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Добитник је више значајних награда и признања:
– Гран прија „Златна буклија” за животно дело Међуна-
родног фестивала документарног филма „Златна буклија”, 
Велика Плана, 2018. године.
– Плакете Медија центра „Одбрана”, као најуспешнијем 
сараднику делатности културе Медија центра „Одбрана” 
у 2017. години.
– У првом издању Oxford`s Book, Successful People of Serbia, 
биографској енциклопедији личности у Србији од међуна-
родне, националне и регионалне важности, објављена жи-
вотна и радна биографија Душана Ђоковића, 2016. године.
– Почаснице Удружења балетских играча, кореографа и 
балетских педагога Србије, за двадесетогодишњи драгоце-
ни допринос у формирању генерација уметника и велики 
успех у развоју науке, уметности и културе, 2015. године.
– Члан Европске филмске академије (European Film 
Academy e. V.) од јула 2013. године.
– На предлог Његове Светости Патријарха српског Г. 
Иринеја Свети Архијерејски Синод Српске Православне 
Цркве доделио је Орден Светог Саве Душану Ђоковићу 
11. априла 2013. године, за изванредне резултате и трај-
ни допринос у очувању духовних и културних вредности 
српског народа, као и за очување националног идентитета, 
развијању и продубљивању културних и просветних веза 
Србије са земљама и високошколским установама у окру-
жењу.
– Златног витеза за дугогодишње учешће на међународ-
ним филмским фестивалима „Златни витез” у Русији, маја 
2013. године 
– Повеље Уметничке галерије „Радионица душе” за дуго-
годишњу успешну сарадњу, децембра 2013. године
– Плакету и диплому „Печат Народног позоришта” у 
Београду за 2011. годину поводом посебног доприноса 
животу и раду Народног позоришта.
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– Златног беочуга Културно-просветне заједнице Бео-
града, за трајни допринос култури Београда, 2008.
– Почасног одликовања Росзарубежцентра „За допри-
нос у ширењу пријатељства” и развоју свестраних веза са 
Руском Федерацијом, учвршћивање међународног ауто-
ритета Руске Федерације, пропаганду духовних традиција 
и достигнућа из области науке, културе и уметности, 2005. 
– Вукове награде Културно-просветне заједнице Србије, 
за изузетан допринос развоју културе у Републици Србији 
и свесрпском културном простору, 2004.
– Уписан у Златну књигу Руске државне Академије сло-
венске културе 2001.
– Награде Руског центра за међународну научну и кул-
турну сарадњу, за велики допринос унапређењу руско-ју-
тословенских односа и у вези са обележавањем 40. годи-
шњице првог лета човека у космос – Јурија Гагарина, 2001.
– Златне значке Културно-просветне заједнице Србије, 
за несебичан, предан и дуготрајан рад и стваралачки до-
принос у ширењу културе, 2000.
– Повеље слободе Културно-просветне заједнице Београ-
да, 2000.
– Почасног доктората Универзитета „Банатул”, Румуни-
ја, 1996.

Преселио се у вечност 27. маја 2018. године у Београду.

„Културну сцену напустио је још један велики госпо-
дин српске културе и уметности, племенити човек финих 
манира и патријархалног домаћег васпитања, чије је дон-
кихотско понашање штитило и заштитило достојанство 
свих жена и учинило да се све ми осећамо вреднима и 
посебнима... Недостајаћеш НАМА СВИМА, Душане Ђо-
ковићу, наш плавооки витеже Доброте и Лепоте, као и 
својој сестри Весни и онима које си волео као супруг и 
породични човек, али и онима који Те нису ни упознали, 
јер у времену када провинцијализам разара својим при-
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митивизмом српско друштво, Србија ће вапити за једно-
ставношћу која је Тебе карактерисала, а била дубоко ху-
мана и широкогруда, делећи себе и тамо где није ни могла 
да буде схваћена. Оставио си за собом Идеју и Пут којим 
српска култура и уметност треба да корачају и, као свака 
права људска вредност, остао си непознат таблоидима и 
данашњим фолирантима – површним новобогаташима, 
који својим прљавим парама никада неће моћи да купе 
Традицију којом си их ти напајао!”

Коментар у листу „Политика”, који је, на вест о смрти 
Душана Ђоковића, 27. маја 2018. године, оставила др Ива-
на вон Херцеговски
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Драгана Бошковић, театролог

Школовала се у Београду и Паризу.
Написала неколико књига (Бора Тодоровић, уметник 

спонтаности, Мирко Бабић, сада и овде, Љиљана Стјепа-
новић, још једна краљица, Венци од трња Божидара Кале-
зића, Повратак краљице Марије Карађорђевић...)

Предавала Филмски и тв сценарио и Историју драме и 
позоришта на Академији уметности у Београду.

Селектовала и жирирала многе домаће и стране позо-
ришне фестивале.

Уређивала ТВ ТЕАТАР у РТС. 
Писала позоришне критике за „Експрес”, „Данас” и 

„Време”. Позоришна је критичарка „Вечерњих Новости”. 
Координаторка за Србију Интернационалног инсти-

тута медитеранског театра ИИТМ (24 земље). 
Добитница „Златног прстена” Јоакима Вујића за до-

принос позоришту и „Златног беочуга” КПЗ Београда.
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