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Мојој Наталији и свима који су веровали у нас

Предговор

Реч ауторке
Након што је, у фебруару 2021. године, објављена књига Историјски забавник: озбиљно забавне приче од Драве до Јужне Мораве, убрзо је
постало јасно да ће ускоро морати да уследи и наставак. Једноставно,
толико тога је остало неиспричано и толико ликова вредних памћења
није нашло места у првом делу, да је постало неопходно исправити ту
неправду.
На неки начин, то сам дуговала и читаоцима. Позитивне реакције,
како оних на друштвеним мрежама, тако и оних које сам имала прилике да сусретнем, надишле су не само моја очекивања, већ и надања.
Јер, када за три недеље распродате први тираж и када у једној години
стигнете до петог, онда је то за аутора невероватна част, али и велика
обавеза.
Књига је доспела у најразличитије крајеве света. Јављали су се читаоци са свих меридијана (или, у складу са поднасловом књиге од Драве до Јужне Мораве) преносећи ми своје утиске. Најпоноснија сам била
када су ми неки од вас рекли да су захваљујући Историјском забавнику
сазнали за људе за које пре нису ни знали да су постојали и да сам вам
показала да историја не мора да буде досадна и сувопарна каквом вам се
чинила у школи. Јер, то и јесте био мој циљ!
Ипак, сваки разговор са читаоцима првог дела књиге, пре или касније, свео би се на исто питање – када ће наставак?
И тако је дошло до тога да се пред вама сада нађе Историјски забавник 2!
Настављамо тамо где смо стали. Историја народа са ових наших
простора и даље је препуна заслужних појединаца које је историја заборавила, па је и овај Историјски забавник мој скромни покушај да неке
од тих људи поново ставим под светлост рефлектора. Надам се да ће
вас књига инспирисати да, након читања, истражујете и о некима од
њих сазнате још података у научној литератури и радовима историчара.
Овога пута, књигом су обухваћене личности из 19. и 20. века – владари и владарке, ратници и ратнице, научници и научнице, авантуристи и авантуристкиње… читава лепеза невероватних ликова за које највероватније никада нисте ни чули! А штета је… Такође, након што су у
првом делу супрузи и супруге појединих личности остали неправедно у
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запећку, једно читаво поглавље у Историјском забавнику 2 посвећено је
великим љубавним причама. Надам се да ћете уживати!
Ове књиге не би било да није било бескрајне подршке неких драгих
људи. Као и увек, највећу захвалност дугујем породици – мами Хајдани
и сестри Наталији које су ме подстицале (а често и трпеле) током дугих часова писања и истраживања, и тати Оливеру који је био један од
првих који је прочитао текстове и указао ми на грешке. Хвала куму Добрици који је то исто урадио, само са историјске тачке, проверавајући
чињенице и податке. Хвала пријатељима, ближим и даљим, што су се
распитивали о томе како напредујем и тако ме подстицали да наставим
када год бих упала у креативну блокаду. Хвала Николи на дивној недељи проведеној у Атини која ми је омогућила да напуним батерије и коначно писање ове књиге приведем крају. Хвала Дому Јеврема Грујића на
позиву да напишем текст за њихову изложбу Полексија, волим вас. Ta
прича, Стева и Полексија Тодоровић – портрет једне љубави, нашла се
у овој књизи и била је инспирација за читаво поглавље о љубавима наших (не)заборављених великана.
Посебно хвала екипи људи која је помогла да Историјски забавник
2 изгледа овако добро! Страхињи, најбољем издавачу на свету, што је
са мном сањао и досањао наставак књиге. Биљани на лектури. Стоји и
Маји на феноменалним илустрацијама за које сам сигурна да ће одушевити читаоце. Ви сте мој мали dream tеаm и једва чекам да и други
виде колико смо добар посао урадили!
Највише хвала вама, драги читаоци! Хвала што сте увек ту, што подржавате рад Историјског забавника и што уз вас ова наша мала заједница љубитеља историје расте из дана у дан. Хвала што сте читали и
још увек читате Историјски забавник 1 и што ми свакодневно пишете
о томе колико вам се свидео. Надам се да ће и Историјски забавник 2
наћи пут до ваших срца.
Без вас, ваше подршке и љубави не би било овог наставка. И на томе
сам вам бескрајно захвална!
Александра Богдановић
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Приче храбрих
и политичких
глава

Светозар Милетић – диж’те децу из колевке, нек
запамте његов лик
Хваљен и оспораван, слављен и затваран, Светозар Милетић кроз
живот је ишао високо уздигнуте главе и са јасним циљем. Био је и остао
један од најзначајнијих политичких вођа Срба у Војводини. Веровао је
да Срби, као народ, могу и морају боље. Да им је само као равноправнима место међу другим европским нацијама. И... да је то борба за коју
вреди дати живот.
И... он га је дао!
Не на бојном пољу! Не у рату! Не у атентату, или неком другом једном-једином моменту који би га у тренутку направио херојем нације. Овај јунак живот је посветио малим борбама, скромним победама,
упорним захтевима, стрпљиво и истрајно градећи пут који ће га на крају и одвести у легенду.

Слава, слава, слава Србину!
Светозар Милетић увек се издвајао. Кроз ниже разреде школе је
протрчао, а Српску православну велику гимназију у Новом Саду завршио као најбољи ђак кога је гимназија икада имала. Затим је уписао
Евангелистички лицеј у Пожуну (данашњој Братислави), а онда и студије права у Пешти.
Политички освешћен и заинтересован за српско питање у оквиру
двојне монархије, имао је 22 године када га је 1848. избијање грађанских револуција широм Европе натерало да се укључи у збивања. Чезнуо је за општим народним устанком на Балкану, којим би Срби, изнад и испод Дунава, коначно збацили вековне окове страних великаша
и основали своју државу.
А, док се то не оствари, сматрао је Милетић, треба учинити све да
Срби у Војводини не забораве ко су и где припадају. У Карловцима је
1848. присуствовао Мајској скупштини на којој је проглашена Српска
Војводина, а затим, по налогу патријарха Рајачића, отишао у Загреб
како би тамо добио подршку за српску ствар.
Наишавши на неразумевање, не само Хрвата, већ и неких земљака
који су му говорили да је превише радикалан, Милетић је остао по први
пут истински разочаран. Показаће се, не и последњи...
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У Бечу 1854. Светозар Милетић постаје доктор правних наука, а две
године касније у Новом Саду полаже адвокатски испит и отвара своју
канцеларију где му читава наредна деценија пролази у суђењима, правним актима и мање или више познатим случајевима.

Светозаре, српски сине, ти си дика свију нас
Али, Милетић није могао без политике. А, ни политика без њега!
Јер, његовом појавом, Срби у Војводини добили су неуморног борца за
своја права, који никада није одустајао, ког није било могуће заплашити и који није био заинтересован да прави компромисе.
Милетић је био толико активан, па скоро да није било сфере друштвеног живота у Војводини, а да у њој није учествовао. У новинама
је објављивао текстове у којима је разматрао положај српске нације у
оквиру Угарске. Од 1861. био је почасни члан Матице српске и залагао
се за њено пресељење из Пеште у Нови Сад. Био је председник Српске
читаонице када је под њеним окриљем основано Српско народно позориште...
У годинама које су уследиле постао је један од најцењенијих Срба
чија се реч поштовала и слушала међу његовим сународницима, али и
шире. Био је надарени беседник, одлучни политичар и, као такав – трн
у оку и Беча и Пеште.
Када му је било само 35 година, Светозар Милетић је још једном
померио границе: 20. марта 1861. постао је најмлађи градоначелник у
историји Новог Сада. На то место је биран два пута, али ниједан мандат
му није потрајао дуже од годину дана јер је, иако је имао апсолутну подршку грађана, Милетић сметао подједнако и Мађарима и Немцима.
Окруживши се неким од најумнијих војвођанских Срба тог времена, дан и ноћ је радио на побољшању положаја свог народа у оквиру монархије. Као градоначелник, прогласио је српски језик званичним, залагао се за подизање Градске куће у српском делу Новог Сада, укинуо
немачку реалку...
Схвативши да је Србима у Војводини потребан медиј из ког би могли да се информишу на свом језику и сазнају објективне и непристрасне информације, 1866. Светозар Милетић покреће Заставу, лист које
ће ускоро постати најзначајнији и најутицајнији код Срба у Аустроугарској.
Милетић је био кључна фигура и у оснивању Српске народне слободоумне странке 1869. Реч је била о националном покрету Срба у Аустроугарској, за који је Милетић веровао како може да се супротстави
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мађаризацији и кроз организовано деловање сачува идентитет Срба у
Војводини.
Био је свестан времена у ком живи, па му нису биле стране ни идеје либералног грађанства. Упамћено је како је често говорио: „Ми смо
Срби, али и грађани”.
У неколико наврата је биран за посланика. И у хрватском и у угарском сабору се показао као вешт беседник који са жаром брани своје
ставове, улази у дебате и из расправа скоро увек излази као победник.

Ни бриге те, сиви тићу, ми смо с тобом Светозаре
Милетићу!
Није тешко закључити да је, и због онога што је радио, и због онога што је говорио, Светозар Милетић и те како сметао аустроугарским
властима. Како је важио за непоткупљивог, у Бечу и Пешти су се одлучили за другачију стратегију, па су више пута покушавали да га дискредитују и склоне – политички, али и физички!
Милетић је први пут допао затвора 1870. и у тамници је провео пуних годину дана – од октобра до октобра. Теже од тамновања падале
су му вести које је добијао из спољног света – како се његови Срби међусобно деле и свађају, како се политичка сцена раслојава, како неће
имати ко да га дочека кад изађе и како ће остати сам...
Ипак, ово га није сломило, а по изласку из затвора доживео је и врхунац своје популарности. Приређен му је дочек, а то је био само почетак! Милетић је постао херој нације. Где год би се појавио, организоване су свечаности у његову част, а колики је занос био завладао, можда
понајбоље показују стихови једног другог српског великана – чика Јова
Змај је поводом Милетићевог изласка из затвора спевао: „Ништавне су
славопевке, кад се враћа мученик. Диж’те децу из колевке, нек запамте
његов лик. Ох, дижите децу данас, Па им збор’те: То је тај! Такви људи
нису за нас, већ за бољи нараштај.”
Нем није остао ни чувени песник и прота Василије Васа Живковић
који је написао Милетићеву песму, познату и под називом Марш Светозара Милетића, али и једноставно Светозаре Милетићу. Није прошло
много, а она је добила и музичку подлогу и ускоро није било веће кафане, од Суботице до Дунава и Саве, а да се из ње није орило: „Слава, слава, слава Србину! Оро кликће са висине, на њег оздо кевћу псине, не бој
нам се сиви тићу, ми смо с тобом Светозаре Милетићу!”
Ипак, показало се да најгоре тек долази...
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Кад извесни шалај куцне час, зови само ево нас!
Само тражећи повода да га склоне из политичког живота, угарске
власти су искористили устанак у Босни и Херцеговини који је Милетић
јавно подржавао да га 1876. године поново ухапсе. Дуго је држан у истражном затвору, а има индиција да је био физички и психички малтретиран. На крају је у монтираном процесу осуђен за велеиздају на
пет година робије.
У затвору је почео да побољева и када је, након помиловања, изашао
са робије 1879. године, Светозар Милетић био је потпуно сломљен човек. Запуштен и оронуо, био је сенка горостаса од пре само неколико
година. Није још био напунио ни 54, а савременици су забележили да
је изгледао као старац од 70 година. Ипак, још и више од физичког, оне
најближе Светозару Милетићу, забрињавало је његово психичко стање.
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Покушао је да се бори, једно време се поново укључио у политички живот, али показало се да је болест била јача... Милетић се дефинитивно повукао из политичког живота 1882. Нешто касније напустио је и
град коме је посветио живот. Из Новог Сада прешао је у Вршац код сина
који је тамо радио као доктор.
Доживео је да види како се његова Српска народна слободоумна
странка распада. Разочаран и болестан, Светозар Милетић је последње
године живота провео повучено.
Умро је мало пре свог 75. рођендана... неки би рекли као поражен
човек. Ипак, они који су га заиста познавали, никада се не би сложили
са тим. Јер, Светозар Милетић је водио борбу за права Срба у Војводини истрајно и до краја, на шта нас данас подсећа и импозантни споменик посвећен њему који од 1939. стоји на централном месту Трга слободе у Новом Саду.
Јер, тог 4. фебруара 1901. умрло је само тело. Идеје Светозара Милетића живеће вечно!

Породица слободарског духа
Није тешко претпоставити да се у породици Милетић неговао и изнад свега ценио слободарски дух. Светозар је био ожењен Анком и двоје њихове деце је доживело одрасло доба – син Славко и ћерка Милица.
И – обоје су били изузетни!
Осим што је био доктор, Славко Милетић се истакао и као преводилац, и као политичар. Поред српског, говорио је још и мађарски, немачки, француски, руски, чешки и италијански језик. Опробао се и као
писац, али је највише упамћен по политичком ангажману након Првог
светског рата. Био је изабран у председништво Скупштине која је 25.
новембра 1918. изгласала отцепљење Војводине из Угарске и њено прикључење Краљевини Србији.
У деценијама које су уследиле више пута је биран за министра,
а најдуже се задржао на месту првог човека Министарства народног
здравља. Иза њега је остало небројено хигијенских завода, домова здравља, лечилишта, школских поликлиника... Природно, често су га упоређивали са оцем, али Славко је био сушта супротност Светозару – био
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је тих, повучен, миран, а описивали су га и као човека који пре свега
воли да ради, а далеко мање да се истиче.
Карактером и темпераментом, ћерка Светозара Милетића, Милица, била је далеко сличнија оцу. Њену судбину као да је предвидело
и само њено име које је добила по песникињи Милици Стојадиновић
Српкињи. Од ране младости је била укључена у политичке послове свог
оца, а важила је и за једну од најобразованијих жена свог времена.
Школовала се у Новом Саду, Пешти и Бечу и говорила је четири
страна језика. Расла је са политиком, па је политика и била саставни
део њеног живота. Писала је текстове за очеву Заставу, а касније се
опробала и у њеном уређивању. Била је супруга угледног војвођанског
политичара Јаше Томића.
Залажући се за описмењавање и еманципацију жена, Милица је
била једна од првих феминисткиња на овим просторима. Основала је
лист Жена као и женску читаоницу Посестрима. Била је једна од тек
шест жена које су изабране да учествују у раду Велике народне скупштине у Новом Саду 1918, чиме се уписала у историју борбе за женско
право гласа које ће као опште бити омогућено тек деценијама касније.
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Степа Степановић – последњи поклон за војводу
Био је почетак 1920. године и београдску чаршију потресала је најновија вест – Степа Степановић, прослављени српски војсковођа и тек
други човек у историји који је у држави добио чин војводе, одлази у
пензију!
Озбиљно нарушеног здравља, јунак из Балканских и Великог рата и
војсковођа који је за заслуге у победи српске војске у Церској бици унапређен у чин војводе 1914. године, још у новембру 1919. био је разрешен дужности, али сада је било и званично – дошло је време да се Степа Степановић одмори.
И, тек што се јавност почела привикавати на ту вест, стигао је и
нови шок – војвода није желео никакве привилегије ни почасти, а као
поклон за пензионисање тражио је само – своју остарелу кобилу Вилу.

Уместо виле – Вила
Реч је о догађају о коме је јавности тек много деценија касније причала Ивана Лучић, докторка у пензији из Београда и праунука војводе
Степановића – одлазећи у пензију, остарели војсковођа желео је на поклон само своју сапутницу, такође стару и скоро слепу, кобилу по имену Вила. Јер, са њом је прошао многе битке и војне походе и са њом је
желео и у пензију.
И није помагало то што су из војне команде нудили много веће поклоне, сматрали су, погодније за једног српског војводу, што су се помињале куће и плацеви, па и луксузна вила негде у Београду. Степа је
остао неумољив – не треба му вила, жели само Вилу!
Сигурно је ту било много чуђења и превртања очима. Јер, кобила
је још за време Степановићеве службе била стара, оронула, скоро слепа и као таква – спремна за одстрел. Зар је то био поклон достојан једног војводе?!
Али ни Степа се није дао – није могао да дозволи да животиња, са
којом је делио и добро и зло свих тих ратних година, као каква истрошена и одбачена ствар заврши у кланици. Тражећи Вилу на поклон,
спасавао јој је живот и пружио шансу да, као и он, у миру проживи пензионерске дане.
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И, на крају је војвода истерао по свом! Да се неко сетио речи покојног војводе Путника, ово не би ни био повод за чуђење – када би год чуо
за неки Степановићев необичан захтев којим би показивао колико је
скроман и колико мрзи привилегије и почасти, његов ратни командант
би увек са осмехом говорио: „Људи, шта се чудите, Степа је Степа!”
Тако је војвода Степа Степановић почетком 1920. са својом кобилом Вилом испраћен у дуго заслужену пензију.
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Пензионерски дани у Чачку
Пензионерске дане Степа и Вила су проводили у Чачку, у кући коју
је његова супруга Јелена наследила од свог оца, начелника крагујевачког среза Веселина Милановића. И, били су то мирни и спокојни дани.
Највише времена војвода је проводио са унучићима у дворишту
куће. Волео је да гаји воће и цвеће, а комшије су га виђале како у старој
војничкој блузи и цокулама нешто послује по башти. У тој башти, мирно, лишена било каквих послова, живела је и Вила.
Чачани су Степу често виђали како шета крај Западне Мораве. Никада није волео да скреће пажњу на себе. Као ни поклоне, ни привилегије, није желео ни свечаности у своју част, па их је углавном избегавао. Зазирао је од политике сматрајући да војник нема шта да тражи у
њој. Године 1924. одбио је позив краља Александра да буде председник
Владе.

Последњи испраћај
Како су пролазиле године, војвода Степа бивао је све болеснији. Већ
1924. није присуствовао десетогодишњици церске победе. Исте године
је од својих пара дао да му се сазида гробница.
Измучен борбама, начет ратовима и једноставно уморан, војвода
је потражио помоћ лекара тек када је болест већ била узнапредовала.
Слутећи крај, педантан какав је читавог живота био, изабрао је униформу коју ће му по последњи пут обући, ордење које ће на њу закачити, а
организовао је и све што је било потребно за погреб. Штедећи од своје
пензије, супрузи је оставио новац за сахрану.
Степа Степановић умро је 27. априла 1929. Имао је 73 године. На
сахрани у Чачку, граду који је војвода толико волео, појавили су се сви
који су нешто значили у Краљевини – врховни командант краљ Александар Карађорђевић, чланови Владе, представници војне команде...
као и на хиљаде ратних другова и обичног света који је дошао да испрати славног војсковођу.
А, испред свих њих, потпуно слепа и стара, полако је ишла кобила
Вила. Управо она, по причи, тада је извршила свој последњи задатак –
упрегнута у погребна кола однела је војводу на вечни починак... и у легенду.
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Војвода који је вратио пензију јер је мислио да је
превелика!
Да сведочи о невероватној скромности војводе Степе, остала је још
једна прича из његових пензионерских дана. Наиме, своју прву пензију Степановић фактички није ни примио. Код њега је у предвиђено време стигао поштар, војвода је погледао износ који му је био додељен као
истакнутом ратнику и војсковођи и – одбио да га прими!
Степа је сматрао да је то превише новца и да му толика сума никако не припада. Збуњеног поштара послао је назад са поруком да тај износ, у најмању руку, мора да се преполови.
Пензију је прихватио тек када су га послушали.
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Драгољуб Алексић – човек од челика
Ако ћемо право, нико ни данас засигурно не зна како је Драгољуб
Алексић изводио своје вратоломије. Тачке, у његово време звале су се
продукције, увежбавао је до бесвести, тренирао је и мишиће, и живце, и тело извајао до мере у којој би му позавидели и данашњи професионални бодибилдери, али опет је то – како је зубима савијао металне шипке, крцкао челичне ланце и висио испод авиона у лету – остало
необјашњиво.
Осим ако, једноставно, не поверујете у то да је Драгољуб Алексић,
човек од челика, српски Худини и београдски Супермен био – чудо од човека!

Несуђени ковач, рођени забављач
Драгољуб Алексић је рођен 1910. у селу Вина код Књажевца. Завршио је ковачки занат, а потрага за послом га је одвела далеко од родног
краја. Лутао је Србијом, а један боравак у Суботици му је променио живот. Јер, управо тамо је 1928. Драгољуб по први пут видео циркус.
Видео и – заувек се заљубио!
Кажу да је опчињено, из вечери у вече, одлазио на представу. И, док
је остатак публике гледао кловнове, животиње и остале забављаче, Драгољуб је имао очи само за акробате. Њихове вратоломије далеко изнад
земље, ход по жици и наизглед немогуће тачке одржавања равнотеже,
хипнотишуће су деловале на младића. Где су други видели опасност и
акцију на коју је спремна само шачица лудака, он је видео живот каквим је желео да живи!
Вежбајући сам и скоро по инстинкту, спремио је једну тачку и са
њом отишао код власника циркуса. А овај је изгледа у лепушкастом
младићу, таласасте косе и широког, неодољивог осмеха, препознао рођеног забављача јер му је одмах дао посао.
И тако је Драгољуб постао део циркуске трупе. У прво време радио
је само као помоћни радник, али је сваки слободни тренутак користио
да вежба на справама, учи како да одржава равнотежу и изводи акробације које би гледаоцима изгледале невероватно и опасно.
Врло брзо је, иако једва пунолетан, по први пут наступио пред публиком. Био је спонтан, смео и са самоувереношћу због које је изгледао
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много старије и искусније него што је заправо био. Гледаоци су били у
одушевљени.
И – звезда је рођена!

Краћи за четири и по центиметара
Драгољуб је пронашао начин да споји свој занат са својим новим
занимањем. Сам је израђивао разне справе које је користио у својим
акробацијама и због којих се врло брзо прочуо широм Југославије.
Нису само направе и спретност Алексићу донеле славу. Још и више
од тога, о њему је почело да се прича као о човеку од челика који има
надљудску снагу и неуништиво тело.
Већ 1930. Драгољуб је имао прву озбиљнију несрећу приликом наступа у Сарајеву. Сајла по којој је ходао је попустила. Како никада није
користио заштитну мрежу, са висине од око петнаест метара пао је директно на бетон. Жене у публици су вриштале... Мушкарци скретали
поглед... А, Драгољуб је једноставно устао и театрално са трикоа отресао прашину. Био је потпуно неповређен!
Недуго потом, у Сплиту је, током хода по жици, изгубио равнотежу
и пао са висине од преко двадесет метара. Поломио је обе ноге и повредио кичму. Из болнице је отпуштен као стопроцентни инвалид. Доктори су му рекли да је његова каријера завршена, али Алексић није имао
намеру да се преда. Исковао је гвоздени мидер, сам себи преписао вежбе и успео да се залечи.
Штампа је касније писала да је био краћи за четири и по центиметара од првобитне висине јер су му пршљенови срасли једни за друге, али
да је, осим тога, био потпуно здрав и у пуној физичкој снази.

Српски Худини
Пре него што је публика и схватила шта се дешава, Драгољуб Алексић се вратио са још одважнијим и луђим наступима. У Београду је
основао акробатску трупу и у наредном периоду своје продукције изводио широм Југославије, али и Европе. Кажу да је стигао све до Лондона и Ливерпула, а тачку у којој би висио испод авиона у лету држећи се
само зубима за каиш обешен о ивицу летелице, спремао је за међународну изложбу у Риму.
Штампа је у стопу пратила сваку Алексићеву вратоломију, а неке
од тачака о којима су писали тадашњи новинари, данас делују незамисливо... Возио је бицикл по ужету разапетом између два стуба носећи у
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зубима конопац на коме су висила два бурета. Држао је уже које је везивало четири аутомобила у пуном гасу тако да они нису могли ни да
макну. Држећи у зубима крајеве љуљашке на којима су седеле београдске госпођице, преносио их је преко жице на висини од преко двадесет метара. Савијао је метал зубима. Чекићем су разбијали камен који
је лежао на његовим грудима. Сам је преправио топ Дебелу Берту и из
њега испаљивао и себе и друге...
Нарочито популарна била је Драгољубова тачка Спирала смрти.
Тада би на челичном стубу високом седамнаест метара постављао
штанглу и по њој возио бицикл.
Алексић је био рођени забављач. Пратио је рад Чарлија Чаплина и
читао све што је могао да нађе о Харију Худинију, па му је сигурно јако
годило када су новинари о њему почели да пишу као о српском Худинију.
Најпознатији светски илузиониста је скоро извесно био инспирација Драгољубу за једну од његових најпопуларнијих продукција. Та тачка је изгледала овако: неко из публике би Алексићу везао руке ланцима
и закључао их катанцем. Акробату би онда затворили у гвоздени кавез
и подизали на стуб на око двадесетпет метара висине, а његово је било
да се ослободи. Све је било још узбудљивије јер би конопац који држи
кавез запалили! Алексић је увек успевао да се ослободи ланаца и изађе
из кавеза у последњим секундама пре него што би све захватио пламен.

Невиност без заштите
Драгољуб Алексић уписао се и у историју српске кинематографије
као редитељ, сценариста, продуцент и главни глумац првог домаћег дугометражног тон филма!
Алексић је током година у неколико наврата унајмљивао филмске
сниматеље како би забележили његове тачке. Тако је почетак Другог
светског рата дочекао са стотинама метара снимљене траке, а како под
окупацијом више није могао да наступа дошао је на идеју – снимиће
филм!
Чињеница да је још од 1930. имао лекарско уверење како му је кичма озбиљно повређена, спасла га је регрутације. Живео је у Београду, па
је сасвим логично било да овај град, иако усред рата, постане позорница за његово филмско остварење.
Пронашао је и пословне партнере – београдски аутомеханичар
Иван Живковић пристао је да плати половину трошкова снимања, а човек који ће постати један од пионира српске кинематографије Стеван
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Мишковић, улетео је са својом непокретном филмском камером и уређајем за снимање тона.
Пронашли су глумце. Купили су филмску траку украдену од Немаца и закупили кућу у којој су од две празне просторије направили студио додајући рефлекторе и кулисе које су сами направили. Како би се
уштедела трака, коришћене су раније снимљене секвенце Алексићевих наступа.
И тако је снимљена Невиност без заштите – први српски стопроценти тон филм како су га рекламирали.
Радња филма скоро је биографска – вешти акробата Драгољуб бори
се за љубав младе и лепе Наде коју маћеха жели да уда за старог и поквареног господина Петровића. Након силних перипетија, филм се наравно завршава хепиендом, у коме зликовци добијају заслужену казну,
а срећни пар одлази загрљен у залазак сунца.
Филм снимљен помоћу штапа и канапа, постао је хит у окупираном
Београду. У време када се, поред пропагандних журнала, у биоскопима
приказивао тек мали број немачких филмова, Невиност без заштите
била је нешто потпуно неочекивано. Филм је премијеру имао 1943. године. Према писању Политике, за кратко време погледало га је осамдесет хиљада људи.
Иронично, Невиност је Алексићу донела два хапшења! Прво од
стране нациста који су филм забранили убрзо пошто је пуштен у биоскопе, јер буди националистичка осећања и узбуђује јавност, а крајем
1945. и од нових социјалистичких власти под оптужбом да је колаборациониста.
И, баш као што је успевао да се извуче из запаљеног кавеза, баш као
што је на платну у последњи час спасао вољену девојку, Алексић је у
оба случаја ослобођен оптужби тако да је могао да се врати свом животу и послу који се звао – опасност.

Челичан и у старости
Драгољуб Алексић се снашао и у новој држави. Имао је наступ када
се градила пруга Брчко-Бановићи, а своје умеће је приказао и пред Титом, и пред енглеском краљицом, после чега је у лондонском Тајмсу објављен текст у коме су га описали као човека који у мишићима има челичне жице, а уместо живаца најлонску ужад.
Драгољуб је имао једну малу улогу у филму Десант на Дрвар 1963,
а пет година касније, поново се појавио на великом платну. Године
1968, четврт века након првог српског тон филма, Душан Макавејев је
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снимио остварење истог назива, користећи делове оригиналног филма,
али и изјаве учесника овог амбициозног пројекта који су у том моменту још увек били живи.
Иако у позним годинама, Алексић је у овом остварењу показао извајано тело и демонстрирао савијање челичне шипке зубима. Том приликом добио је и песму у своју част – композитор Воки Костић је на
текст Александра Поповића урадио нумеру Сиви тићу Алексићу.
Иако је био популаран у читавој земљи деценијама, мало људи је
знало да Алексић заправо већину свог новца даје у добротворне сврхе. Помагао је домове за незбринуту децу, разне установе, хуманитарна удружења... Никада није заборавио ни свој родни крај, где је платио
изградњу пута од његовог родног села до Књажевца.
Мало због тога, а мало и због начина живота, Драгољуб Алексић се,
и поред све славе и успеха, никада није обогатио. Последње дане провео је у старачком дому на Бежанијској коси, где је и умро 4. новембра
1985. у 75. години живота.
И ту се завршава прича о човеку који је пркосио гравитацији и смрти гледао у лице. Ако вам оно што сте прочитали делује и сувише невероватно, на Јутјубу укуцајте име Драгољуба Алексића. Захваљујући
Невиности без заштите, неке од његових акробација и данас је могуће
видети и, баш као и гледаоци пре једног века – остати без даха.
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Паја Јовановић и Хермина Даубер Муни – уметник
и муза
„Где је љубав према лепоти, ту почиње уметност”. Овим речима, велики српски сликар Паја Јовановић, понајбоље је описао своје стваралаштво. Читавог живота тражио је лепоту. Онда када ју је пронашао,
пронашао је и љубав.
И једно и друго слило се у само четири слова – Муни.
Живот Паје Јовановића добро је документован и много пута анализиран. Највећи део података о великом сликару данас је добро познат
јавности. Ипак, једна тема прилично је тајновита, а вероватно ће заувек
таква и остати. Та тема зове се, кратко и једноставно – Муни.
Сликарева муза, вечна инспирација и супруга Хермина Даубер
Муни, била је жена са којом је провео четири деценије. Биле су то деценије испуњене славом, успесима, љубављу и остварењима заједничких снова. Па ипак, о Муни скоро да и нема записа у Пајиним мемоарима, а и остали историјски подаци о њој врло су оскудни.
Тако је највећа инспирација Паје Јовановића уједно и најтајанственија прича његовог живота. Оно што се зна, мораће да буде довољно...
Довољно да се опише једна љубав која се родила, расла и горела далеко
од очију јавности – од почетка, па до самог краја.

Судбоносни сусрет
О почецима љубави Паје Јовановића и Хермине Даубер нема много података. Наводно, први пут су се упознали у Бечу 1905. када је њој
било тринаест година. Била је ћерка надзорника зграде у којој је Паја
имао атеље. Хермина, познатија као Муни, помагала је оцу у одржавању и једнога дана случајно на степеништу срела тридесет и три године
старијег и већ славног сликара.
Чувени атеље у Мариахилфе улици, број три, био је место које су
посећивале многе угледне Бечлије. Ово је сигурно побудило интересовање код младе девојке, па је, након што ју је Паја позвао да га посети
и види простор у ком ствара, то радо прихватила. Тај свет слика и боја
на Муни је деловао магично и скоро нестварно.
За Пају – магична је била она!
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Паја Јовановић никада није волео да слика актове. У својим мемоарима открио је да тај анимозитет потиче још из времена када је био
студент бечке академије. Сви модели које је професор доводио били су
стари и оронули људи, а он, још тада велики естета, једноставно није
могао себе натерати да слика ружна тела.
Први акт насликао је тек крајем 19. века када му је већ било преко
тридесет година. Модел је била његова тадашња минхенска љубавница,
његова валкира девојка – Берта. Након ње, чинило се да Паја Јовановић
више никада неће насликати ниједан акт. И, таман када се помирио са
тим, појавила се она – Муни.
После неког времена од упознавања, Јовановић је питао Хермининог оца за дозволу да Муни борави у његовом атељеу и буде му модел.
Да ли је кућепазитељ био слаб на уметност, или је поклекао пред новчаном накнадом коју је сликар понудио, никад нећемо сазнати, али, након тога, Паја и Муни су постали нераздвојни... и тако ће остати до краја Пајиног живота.

Уметник заљубљен у своју музу
Године се пролазиле, а Муни је пред Пајиним очима стасавала у
прелепу жену складног стаса, отменог држања и прелепих очију. Иако
је по природи била брза, гласна и хировита, Муни се показала као изузетно стрпљив модел. Била је у стању да сатима седи потпуно непомично и позира.
Сликар је о њој говорио као о германској Афродити. За њега, она је
била више од савршенства! Била је муза без које није могао да замисли живот.
За њу, Паја је био сигурност, био је ослонац и једина љубав у њеном животу. Учио ју је како да седне, како да позира, како да се обуче,
како да разговара са отменим госпођама и угледном господом. Плаћао
је за њу часове страних језика, тениса и јахања. Створио је од ње даму
ванредне лепоте у коју су многи били заљубљени, а која је волела само
њега.
Она је била савршени модел. Он Пигмалион, митски уметник до лудила заљубљен у своју музу.
Венчали су се у вихору рата, у Будимпешти 1917. године, усред царства које ће ускоро престати да постоји. Њој је било 25. Њему 58 година.
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Као и све што се догађало у њиховим приватним животима, и њихов
брак прилична је непознаница. О њиховој љубави данас јасније говоре
Пајине слике него било какве записане речи и сећања.
Током година, поред редовних поруџбина којих је увек имао много,
Паја је направио на десетине портрета и актова своје супруге, приказујући је као ванвременску лепотицу, савршену, чак и онда када је почела
да стари. Колико год година прошло (а пролазиле су деценије), Муни је
на платну увек била иста – млада, лепа и савршена.
Од тридесет шест актова који су данас сачувани, Муни се налази
на тринаест. Осим овога, она је Паји била инспирација и за митолошке
слике, па је тако постала и Дијана, богиња лова и Афродита, богиња љубави, и злосрећна Медуза, а њен лик се налази и на алегоријској композицији Земља жедна кише.
О томе колико је обожавао своју супругу, сведочи и чињеница да један део слика, цртежа и скица није био намењен јавном излагању, већ
се увек налазио у њиховим приватним одајама.

Окупација у безброј слика
Како су деценије пролазиле, тако је слава Паје Јовановића као уметника била све већа. Осим што је израдио неке од најпознатијих слика
националне историје, прославио се и као портретиста. Нераздвојиви
део тог успеха била је и Муни.
Интернационални успех српског сликара значио је и честа путовања широм света, а пар се дружио са европским племством, индустријалцима, политичарима, новинарима, глумцима... многе од њих Паја је
овековечио на својим платнима, али је ипак једина права инспирација
била и остала Муни.
Пар није имао деце. Имали су само једно друго. Кроз живот, успехе
и падове, блиставе тренутке и тешка времена ишли су заједно.
У освит Другог светског рата, осећајући надолазећи ужас, Паја и
Муни напустили су Беч и преселили се у Београд. Била је 1939. Њему
је било 80. Њој 47 година. У овом граду, у Бирчаниновој улици број 28б,
на првом спрату, дочекаће шестоаприлско бомбардовање и провешће
тешке дане окупације.
Сликар и његова муза, пар навикао на раскош и светлости рефлектора, одједном је имао што и сав обичан свет – скоро ништа. Храну су
куповали на бонове, али су немаштину гордо подносили не дозвољавајући да ико види колико им је тешко. Пајини рођаци касније су сведочили како се сликар никада није пожалио на немаштину. Муни је
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свакодневно вежбала, одржавајући своје тело савршеним за Пајину кичицу, док је остарели сликар и даље радио, истина у мањем обиму, у
атељеу на последњем спрату зграде у којој су живели.
Иако у позним годинама, неуморно је сликао колико да некако прекрати време, толико и да заради нешто. Из тог периода Паја је оставио
низ цртежа Београда и Београђана, обичних људи које је посматрао у
свакодневним активностима, бележећи, колико год је то било могуће,
нормалан живот који је текао, чак и у ненормалним условима.
Стари Београђани упамтили су их – лепа дама господског држања и
увек уздигнуте главе, ишла је држећи под руку свог остарелог супруга,
шетајући улицама окупираног града, неузнемирени ужасом, као у неком свету који је само њихов. Тако су и дочекали ослобођење...

Уметник заспао у наручју своје музе
Након рата Паја и Муни су, као и милиони других, сакупили крхотине свог живота и покушали да наставе даље. Вратили су се у Беч како
би покушали да поврате нешто од своје имовине, а Паја је, захваљујући
залагању неких утицајних људи, и поред тешког послератног стања, успео да добије пензију.
Било је и нових наруџбина, али године су коначно почеле да стижу Пају Јовановића. Последњи портрет Муни насликао је 1951. године
када су већ и слух и вид почели да му попуштају.
Радост му је причињавала преписка са Музејом града Београда око
оснивања легата који би личио на његов славни бечки атеље. Надао се
да ће га видети, али на крају није било времена.
Паја Јовановић, један од највећих српских сликара, умро је последњег дана новембра 1957. Било му је 98 година. Умро је у загрљају своје
музе. У писму његовој породици Муни је написала да није патио, да је
имао осмех на лицу и да је само заспао.
По својој изричитој жељи Паја Јовановић је кремиран, а урна са пепелом је пренета у Београд где му је у САНУ приређен последњи испраћај достојан великана.

Муни без Паје
Након више од четири деценије заједничког живота, Муни је одједном остала сама. Живела је повучено, одржавајући преписку једино са
Пајином породицом и стручњацима из Музеја града Београда који су
радили на оснивању легата.
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До последњег дана чинила је све како би се оствариле жеље њеног
покојног супруга. Предано је бринула о његовој заоставштини, водећи
рачуна како о имовини, тако и о сликама и личним предметима осталим иза сликара.
Искрено ју је обрадовала вест да ће у Београду 11. јуна 1970. године, у згради на адреси Краља Милана 21, коначно бити отворен Легат Паје Јовановића, иако због лошег здравља није могла да присуствује свечаности.
Пред крај живота Муни је легату поклонила још слика, као и стилски намештај из њеног и Пајиног стана. Једна од последњих одлука
било је завештање да се и дубоко интимна, дела из њихове приватне колекције, такође предају Легату, али тек након њене смрти.
Хермина Муни Јовановић умрла је 29. август 1972. у Бечу када јој је
било 80 година. Умрла и – придружила се Паји.
За прави крај ове приче треба додати још и ово – иако није обичај
да се у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду сахрањују и чланови породице, Паја Јовановић је још за живота изричито тражио да он и Муни морају да почивају једно крај другог. Где год то било!
Како је сликар сахрањен у Алеји, након што је Муни умрла, није
било друге него да се направи преседан, па је њена урна положена крај
његове. Тамо су и данас. Уметник и његова муза. Заједно у вечности.

Чији је лик царице Јелене на слици Крунисање цара
Душана?
Иако је Муни несумњиво била највећа љубав Паје Јовановића, уметник је волео и пре ње. Једна његова велика љубав, иако платонска, била
је Емилија Мила Мандукић, лепотица из Вршца.
Млади Паја наводно ју је и запросио, али се са браком није сложио
девојчин отац, незадовољан могућношћу да за зета добије молера.
Разочаран, Паја је дуго туговао, а лепу Милу уписао је у вечност дајући њен лик царици Јелени на грандиозној слици Крунисање цара Душана, рађеној за потребе Светске изложбе у Паризу 1900. године.
Такође, ваља још поменути да се дуго није знало да је пре брака са
Муни сликар већ једном био ожењен. Ипак, тај брак Паја ниједном није
поменуо у својим мемоарима, а изгледа и да је кратко трајао.
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