Фото Анђелко Васиљевић
текли век. Сада и да се прочита.
Трудио сам се да сваки важан
истор ијс ки догађ ај дам кроз
неког актера. Ту је и Мирослав
Ник ит ов ић, предр атн и нов и
нар криминалистичке рубрике
„Политике”, који дочарава три
десете године прошлог века, па
Ване Ивановић који прича о че
трдесетим, мој омиљени јунак
Мађар Шањи, о коме би филм
могао да се сними – деведесете
године. Четрдесет прича, четр
десет синопсиса за филмове.
Да поменем још неке, Ђуро Шу
шњић, Живица Туцић, Љубомир
Сим ов ић, Мих ајл о Мих ајл ов,
Пред раг Цун е Гојк ов ић, Вој и
слав Бубиша Симић... – набраја
Драгослав.
Он је, како би се то рекло, бео
градско дете, рођен је у главном
граду, живео је у центру, у Улици
мајке Јевросиме са родитељи
ма, у стану под закупом. Ни чет
ници ни партизани, али године
бурне, отераше их на Врачар и
дад оше им једну соб у у стан у
неке грађанске породице, ста
ријег брачног пара.
– Сећам се да смо спавали,
отац, сестра, ја и мати, у једном
кревету – каже Драгослав, ко
ме су ипак младићки дани били

много лепши од тог раног де
тињства. И то не само што су се
некако материјално средили – а
проблеми нису били мали, јер су
оцу у међувремену национали
зовали папирницу и књижару
коју је држао у Кнез Михаило
вој улици. Шездесетих година,
после матуре, упустио се у један
свој њему тако својствен хоби –
ауто-стопирање.

Ауто-стопом по свету
Виш е год ин а обичн о би ре
лац иј а бил а од Бео г рад а ка
Загребу, па скретање за море
и јад ранс ком обал ом све до
Улциња, онда кроз Црну Гору и
Босну, или Италија, Швајцарска,
Париз, и назад – кући. Сећа се
Немца Херберта Степера  који
га је повезао у свом спачеку и
са којим се спријатељио.
– Млади Херберт, мој вршњак,
имао је осећај кривице за не
мачке злочине у Другом свет
ском рату, тај је био још жив у
сећању, а он је хтео да покаже
своју племенитост. Био је ди
ван момак. Путовали смо тада
шњом Југославијом, а следеће
године ме је позвао да упознам
Немачку. Имао сам проблем да

добијем визу, а њему није било
тешко да дође у Београд и да ми
помогне у немачкој амбасади
да издејствујем папире – сећа
се Симић.
За одлуку да му први ауто бу
де спачек заслужан је Немац
Херберт.
– Живот се не састоји из што
сова. Људска мисао је велика и
дубока. Кажем себи, ја сам не
зналица па тако остаје довољ
но простора за радозналост без
које се овај посао не може за
мислити – тврди Драгослав.
Он има дар да се сприј ат е
љи са људима, да их упозна и
од њих много сазна. И кад му
на пром оц иј и књиг е прил аз е
читаоци и траже аутограм, он
одмах ступа у разговор, сазна
за трен како се тај човек зове и
где ради, и ето малтене неке но
ве новинарске теме. Не стигне
ни да напише посвету, већ само
удари свој печат са телефоном и
именом сајта, извињавајући се
да је у новој ери дигиталне тех
нологије заборавио да пише.
„У реду, само име и датум.”
Први документарац снимио
је у Крушевцу у Центру за соци
јални рад, о беби коју је мајка
оставила на  железничкој стани
ци службеници да је причува и
више се никада није појавила.
Снимио је емисију о крвној осве
ти и о замолници супруге уби
це упућеној председнику репу
блике: „Драги друже Тито, мој

муж... убио је рођака и у затвору
је, а рођаци убијеног у Америци,
организују потеру за мојом де
цом овде, да ’оперу крв’...”
Коцкар из Београда причао
му је о свом пороку због којег
је отишао и до Лас Вегаса: „Про
дао сам све и отишао да окушам
срећу. Умро ми је отац, нисам
стигао да одем на сахрану. Тамо
у првом кругу добијем 100.000
долара. Рачунам, да окренем
још једном, отплатим све дуго
ве, па кући. Окренем, и све из
губим. Вратим се, жена види да
хоћу да се убијем и одведе ме
на лечење.”
Моћ рад иј а? Сећ а се једн е
анегдоте коју нам је испричао,
а која вели да је током Другог
светског рата у окупираној Ју
гос лав иј и остао зап амћ ен је
дан београдски поштар који је
у цегеру носио радио-апарат по
кућ ам а на пер иф ер иј и град а.
Укућани слушају недељу дана
вести забрањеног британског
радија Би-Би-Си. Ризикују да их
Немц и отк риј у. У зам рач ен ој
соби, прозори прекривени чар
шавима и Радио Лондон који се
једва чује на кратким таласима.
Плате храбром поштару храном
у којој се оскудевало, а поштар
носи радио даље у друге поро
дице и тако захваљујући радију
преживљава рат.
Драгољуб Стевановић
Фото приватна архива
Симића

Гласови
на папиру
– Идеја о причама
насталим на осно
ву усмене истори
је зач ел а се још
осамдесетих годи
на прошлог века,
кад а сам у сел у
М а л и П о п о в и ћ
код Соп от а слу
шао прич е дед а
Игњата, грађевин
ског радника, који
би свако вече по
завршеном послу
претварао комши
јама свој живот у
усмени филм. Ова
књига је чекала ви
ше од десет година
да буде објављена,
док  Министарство
културе и инфор
мис ањ а Срб иј е у
јуну 2017. на кон
курс у ниј е под р
жало овај пројекат
– каже Симић.
Увек пажљиви слушалац
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