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Народна библиотека ―Стеван Сремац‖ Ниш приредила је 

електронску изложбу поводом деведесет година od рођења 

Душана Радовића. 

Изложба садржи биографске, библиографске  и филмографске 

податке, познатије и мање познате цитате, песме и фотографије.





Душан Радовић - књижевник,

писац, уредник дечјих часописа,

дечјих радио и телевизијских

емисија и ТВ серија. Писао је

песме, песме за децу, приче,

хумореске, афоризме, филмске и

телевизијске сценарије, радио-

игре, позоришне драме, сатире.

Писао је за новине и часописе и

водио полемике.

―Пре него 

што кренете 

да тражите 

срећу, 

проверите –

можда сте 

већ срећни. 

Срећа је 

мала, 

обична и 

неупадљива 

и многи не 

умеју да је 

виде.‖



Душан Радовић рођен је 29.11.1922. у Нишу, у Прилепској улици.

Живео је у споју два различита менталитета која су се предивно

допуњавала и одлично уклапала. Отац Угљеша, син проте

Михаила из Чачка, пореклом из веома образоване, просвећене и

строге фамилије, био је железничар, док је мајка Софија, рођена

Стефановић, домаћица из Ниша, потекла из обичне породице

пуне топлине и љубави. Душан је био треће од четворо деце.

Душко на локомотиви свог оца машиновође

―Неки 

људи нас 

понижавају 

својом 

добротом. 

Одвикли 

смо се од 

доброте. 

Не 

разумемо 

зашто нам 

неко нешто 

чини, ако 

не тражи 

никакву 

противуслу

гу. Доброта 

се не може 

вратити, 

јер се и не 

даје. 

Добри 

људи су 

добри због 

себе, а не 

због 

других.‖ 



Године 1928. породица 

Душана Радовића се из 

Ниша преселила у Суботицу.

У Суботици је завршио 

основну школу и шест 

разреда гимназије.

„Најлепше дане свога 

детињства и живота провео 

сам на периферији Суботице,

у Жељезничкој колонији. 

Живео сам у обиљу другова, 

времена и простора. Све је 

било ново и узбудљиво. Кад 

сам се уморио и заситио, 

више нисам био дете.“

―Пре него 

што 

остарите, 

потрошите 

младост. 

Многе 

старости 

имају 

велике 

залихе 

неостваре

них 

младалачк

их жеља.‖



У  Београду је живео од 1938. године. Студирао је филозофију, након чега 

је радио на разним пословима (уредник у „Пионирским новинама", 

уредник Програма за децу Радио Београда, главни уредник Дечје 

редакције ТВ Београд, програма културе Телевизије Београд, обновљеног 

часописа "Полетарац―, прослављени аутор Радија Студија Б итд.). 

―Најпоште-

није и 

најзанимљи

вије мисле 

они чији 

посао није 

да мисле‖



Са познатог ,,Студија Б" отишао је 1983. године у пензију. 

Преминуо је 16.8.1984.год.

Тог дана је Матија Бећковић у „Студио Б― ушао са речима: „Умро је Душко― 

На сахрани је присуствовало 15 000 људи, извештавала су три 

репортера, али ниједан извештај није стигао до његових Београђана.

Тањугова архивска фотографија 1982 

Душко Радовић, Стеван Раичковић, 

Матија Бећковић и Александар Зарин“Немојте 
ово јутро 
трошити 
на 
уздисање и 
кајање 
због оног 
што је 
било јуче. 
Покушајте 
да данас 
избегнете 
оно због 
чега бисте 
се могли 
кајати 
сутра.”



Врло рано, већ са девет

година, почео је да пише

стихове.

„То нису биле никакве песме...

Ја сам се дуго мучио да то

што знам заборавим, па да

дођем до нечег другог што не

знам... Много ми је времена

требало да дођем некако до

суштине, да се ослободим

технике и вештине. И тако

се догодило да сам једном

случајно био у Загребу и за

једну ноћ написао три песме,

за које ми се учинило да су

праве - „Био једном један лав,

какав лав, страшан лав“,

„Писмо за ловца“ и „Да ли ми

верујете?“. “

―Страшно 

је то кад 

имате да 

испричате 

нешто 

важно а

немате 

коме. А 

још је 

страшније 

кад имате 

коме, а 

немате 

шта.‖



"Сећам се добро, читаве 1949. године, понављао сам у себи стихове

"Био једном један лав... Какав лав?" - само та два стиха, не знајући шта

ћу с њима. То ми је мирисало и слутило на нешто друго. Кад ми се,

најзад, откачила читава песма, учинило ми се да сам оздравио, да се са

мном и у мени нешто важно догодило, да сам решио проблем”.

После те песме 

Радовић је већ био у 

српској књижевности.

Прве три песме Душка 

Радовића право су 

искакање из оквира 

тадашње српске поезије 

укалупљене у 

идеолошке оквире и 

прописане конвенције. 

Оне означавају почетак 

писања модерне српске 

поезије за децу.

―Будите 

лепи и 

ведри као 

ово јутро. 

Издржите 

тако 

колико 

можете. 

Смрачите 

се, ако 

морате, 

тек кад се 

дан 

смрачи. 

Будите 

логични: 

боље је да 

вам буде 

лепо него 

ружно. ―



Пише: Милован Витезовић 

У младости је Душан Радовић опевао љубичицу белу. И то је исправљао целог свог живота. 

Имао је потребу да се целом народу извињава. Кад сам једног јутра 1984. године, по његовом позиву, свратио у 

Студио Б, показао ми је гомилу књига коју му је баш поштар донео. Перо Зубац му је слао свој опус намењен деци, у 

жељи да промени Радовићеву изјаву да је неће унети у Антологију српске поезије за децу. Душко је издвојио Зупчеву 

књигу песама "Тито је наш друг" и са уздахом ми рекао:

- Кад ја испаштам четири стиха, како ће он целу књигу?

Правили смо му последњих година досетке, и превише сурове, да је он, још четрдесет и неке, дао идеју за Кућу 

цвећа. То га је гризло као и опака болест. Тешило га је и лечило то да му је емисију "Београде, добро јутро", 

дефинитивно зауставио моћник са љубичастим презименом. 

Било је то онда, када је у својој емисији тражио национализацију која би обухватила само имовину чланова Савеза 

комуниста. 

- Кад више не буде ни вас, ни ваше славе и привилегија, ваша деца ће продавати Дедиње деци фудбалера, певача, 

трговаца и накупаца. После краће паузе, Дедиње ће поново постати оно што је некад било - кад је ово чуо, моћник са 

љубичастим презименом је закључио да је боље зауставити емисију и одложити пропаст Дедиња. 

Заустављање емисије није извршено истог дана, па се још сутрадан чуло: 

- Кад већ можемо и морамо без Тита, могли бисмо и без многих других. 

После се могло без емисије!

Радовић није могао да стане, па је заустављен. 

Председништво ЦК Савеза комуниста Србије је 8. 11.1982. разматрало актуелна идејно-политичка питања 

информативних делатности и 16. 11. објавило закључке, у којима стоји:

"Афоризми у популарној сатиричној емисији `Београде, добро јутро` у последње време све чешће имају обележја 

политичких порука са израженом моралистичком и демагошком позадином. Садржина тих порука понекад је крајње 

деструктивна и неприхватљива. Потребно је извршити подробнију анализу идејне усмерености оваквог делања.― 

Уследила је анализа и цензура. 

После неспоразума са "неким политичарима" (знао им је имена, али их је кажњавао непомињањем), Радовићу је 

било речено да више не ради. Он није хтео да не ради, срамота човека. Како је већ могао - одлучио се за пензију. 

Кад није могао да ради, рекао је: 

- Ја више нећу говорити! 

После су му неки политичари, народ је то тражио, рекли да ради, а он није хтео. Није желео да се прилагођава укусу 

оних који су против њега. Рекао је да хоће у пензију, лакше му је било да себе из јавности повуче, него да повуче реч. 

Он јесте и водећи песник за децу, али није човек који се игра са: узимала-давала, са мачкама спавала. Није он ни 

апарат да се укључује и искључује на дугме. Не зна се шта је тачно рекао баш тада, можда ово: 

- Лако је вама, ви живите, по вашем мишљењу, добро. Ми бисмо, по вашем мишљењу, морали живети још боље, али 

нам смета наше мишљење. 



Спомен плоча на згради у Улици деспота Оливера у 

Београду, у којој је живео од краја 60- их до смрти

Биста Душка Радовића у Београду 

испред зграде Београђанка.

Биста Душка Радовића у Нишу

―У животу 

је довољно 

бити 

паметан 

само два 

пута: кад 

бирате 

занимање 

и брачног 

друга. Ко 

оба пута 

промаши, 

мора бити 

паметан 

целог 

живота.‖



Кажу да је карикатура унутрашњи портрет човека . То су, на својим 

карикатурама, најбоље дочарали Ранко Гузина, Иво Кушанић, Предраг 

Кораксић и понајвише Душан Петричић. 

―Лако је 

старим 

људима, 

они су 

остарили 

на време, 

док се још 

могло 

остарити.‖



За свој рад добио је низ награда: ,,Змајевих дечјих игара", ,,Невен", 

,,Младо покољење" и друге. 

За текст позоришне представе ,,На слово, на слово" добио је награду 

,,Стеријиног позорја―.

За збирку ,,Смешне речи" добио је почасну диплому ,,Ханс К. Андерсен― 

међународног друштва за бригу о књигама за децу .

Постхумно је добио БИГЗ-ову награду. 

Београђани и данас памте његову радио- емисију ,,Београде,добро јутро" 

којом их је будио.

Захваљујући Душку Радовићу 

у Београду излази „Полетарац", 

један од најбољих часописа за децу 

у Европи. 

―Тако је 

мало 

љубави 

међу 

људима. 

Ко уме да 

воли, не би 

требало 

ништа 

друго да 

ради.‖



Текстови и име Душана Радовића налазе се у 

Буквару, читанкама, домаћим лектирама, 

енциклопедијама, називима улица и установа, 

часописима.

Поједине његове књиге преведене су на немачки, 

руски, енглески и друге језике. 

―Волите 

своју децу 

и кад су 

крива, јер 

ће их 

живот 

кажњавати 

и кад 

нису.‖

У част Душана Радовића и Дечје позориште, 

класично и луткарско, са вечерњом сценом за 

одрасле, добило је свој назив- Мало позориште 

Душко Радовић.

До сада је осамдесет пута одржана традиционална атлетска Трка 

сећања на Душка Радовића, у организацији Атлетског клуба 21. Мај и 

Спортског савеза Раковице. 

Многе школе широм Србије носе његово име.

Многи композитори пишу музику на његове стихове: ,,Најбоља мама на 

свету", ,,Здравица", ,,Јесења песма"...



„Може прстом, може кашичицом. Еурокрем за генерацију која расте―, 

Душко Радовић смислио је слоган који и данас траје.

―Ако већ 

тучете 

своју 

децу, 

туците их 

без 

разлога, 

јер су сви 

други 

разлози 

глупљи.‖



Од 1954. до 1984. Душан Радовић је објавио следеће књиге:

,,Поштована децо"

,,Тужибаба и још 9 једначинки"

,,Смешне речи"

,,Зашто деца чачкају нос"

,,Како је кит постао домаћа животиња"

,,Причам ти причу"

,,Где је земља Дембелија"

,,Разбојник Кађа и принцеза Нађа"

,,Вукова азбука"

,,Че, трагедија која траје" (са М. Бећковићем)

,,Црни дани"

,,Зоолошки врт Београд"

,,Доколице"

,,Београде, добро јутро" (3 књиге)

,,Волимо Београд свакога дана по мало"

,,Позив добрим људима"

,,Никола Тесла"

,,Није- јесте"

,,Игре и играчке"

,,Крокодокодил"

,,Седи да разговарамо"

,,Плави жакет"

,,Понедељак, Уторак, Среда, Четвртак" - поезија и проза за децу у 4 књиге.

Постхумно су приређене књиге: ,,На слово, на слово", ,,О плакању", ,,Вестерн",

,,Женски разговори", ,,Кратке приче" и ,,На острвy писаћег стола«.

„Они који 

много знају 

- мало 

говоре. И 

обрнуто -

највише 

говоре они 

који ништа 

не знају.То 

има везе. 

Само 

мишљење 

може 

човека 

спречити 

да говори.―



ПОЗНАТИЈА ДЕЛА:

1953. Капетан Џон Пиплфокс (радио-игра); 

1954. Поштована децо (песме); 

1961. Смешне речи (песме); 

1963. Причам ти причу (песме и приче); 

1963. На слово, на слово (1963—1965. телевизијска серија); 

1969. Че, трагедија која траје (телевизијска серија са М. Бећковићем); 

1971. Вукова азбука (песме); 

1972. Зоолошки врт (песме); 

1977. Београде, добро јутро 1 (афоризми); 

1981. Београде, добро јутро 2 (афоризми); 

1983. Понедељак, уторак, среда, четвртак (поезија и проза за децу у 

четири књиге); 

1984. Београде, добро јутро 3 (афоризми).

„Чувајте се 

слободних 

дана. Нису 

слободни 

дани за 

сваког.Сло

бодан

човек увек 

је у 

искушењу 

да мисли. 

А ко пет 

дана није 

мислио, 

можете 

мислити 

шта тај 

може 

мислити 

кад 

одједном 

почне да 

мисли.―



Филмографија

o Градић весељак, 1962.

o На слово на слово, 1964.

o Лаку ноћ, децо, 1966.

o Кад сам био мали, 1964- 1967.

o Запеј Македонијо, 1968.

o Лепа парада, 1970.

o На слово на слово, 1971.

o Операција 30 слова, 1971.

o Како су се волеле две будале, 1972.

o Атлета, 1972.

o Женски разговори, 1972

o Образ уз образ, 1972- 1973.

o Пјевам дању, пјевам ноћу, 1981.

―Поклони 

су ретки и 

јефтини.

Све друго 

је 

подмићива

ње.‖



“Један 
мали дечак 
налактио 
се на сто и 
загледао у 
небо.
Родитељи 
га питају 
шта му је, 
а он 
одсутно 
одговара: 
"Ништа, 
гледам у 
Марс..."
Затим 
направи 
паузу, 
прибере се 
и каже: "У 
ствари, не 
гледам у 
Марс, него 
сам се 
укакио".
Деца су 
искрена, а 
одрасли 
нису, у 
томе је 
једина 
разлика.”



Плави жакет

Баш сам био у плавом жакету

када сретох Васиљевић Цвету.

Да л’ због мене, да ли због жакета,

превари се, окрете се Цвета.

Ја јој рекох:-―Добар вечер, Цвето,

с’ допуштењем – мало бих прошето…‖

Да л’ због мене, да ли због жакета,

превари се и пристаде Цвета.

Таман све то – кад залаја псето!

Ја јој рекох: -―Држ се мене, Цвето!‖

Да л’ због мене, да ли због жакета,

превари се, придржа се Цвета.

Беше лето кад је божур цвето,

оде псето, ја у поље скретох.

Да л’ због мене, да ли због жакета,

превари се па скрете и Цвета.

И логично, с’ обзиром да скретох,

плави жакет на ливаду метох.

Да л’ због мене, да ли због жакета,

превари се и спусти се Цвета.

Прође лето и још пет-шест лета,

сад се Цвета мојом кућом шета,

из разлога екстра квалитета

да ли мене или мог жакета.



Све што расте

Све што расте
хтело би да расте...

Нека расте
и треба да расте!

Све што цвета 
хтело би да цвета...

Нека цвета
и треба да цвета!

Нека гледа
све што има око...

Свако крило
нек' лети високо...

Летети, летети,
лепо је летети!

Живети, живети,
лепо је живети!

Све што лети
хтело би да лети...

Нека лети
и треба ба лети!

Све што пева
хтело би да пева...

Нека пева
и треба да пева!

Нека скаче
све што има ногу...

Нека трче
сви који то могу...
Скакати, скакати,
лепо је скакати!
Живети, живети,
лепо је живети!

Све што трчи
хтело би да трчи...

Нека трчи
и треба да трчи!
Све што кљуца

хтело би да кљуца...
Нека кљуца

и треба да кљуца!

Нека пева
све што има глас!

Нико лепше
ведрије од нас!
Певати, певати,
лепо је певати! 

Живети, живети,
лепо је живети!

Живели!



―ВЕДРИНА је за мене, најпре, синоним

детињства, затим синоним духовног и

душевног здравља и повод и смисао мог

бављења литературом. Ведро мислити и

ведро писати, у смислу - једноставно,

бистро, прегледно, читко, кратко и јасно,

увек са неком моралном, хуманом

жељом, потребом или идеалом. ―

Душко Радовић

―Будите 

лепи и 

ведри као 

ово јутро. 

Издржите 

тако 

колико 

можете. 

Смрачите 

се, ако 

морате, 

тек кад се 

дан 

смрачи. 

Будите 

логични: 

боље је да 

вам буде 

лепо него 

ружно.‖



―Рођен сам у Нишу 1922. године. Шест година живео

сам у свом родном месту, затим још десет година у

Суботици. Од 1938. године живим у Београду.

Завршио сам средњу школу и, као већина

београдских писаца, ,,студирао сам на београдском

универзитету―. Ја само један семестар, а други

много више.

Писати сам почео у самоодбрани. Бранио сам се од

свих који су ме угрожавали здрављем, снагом,

лепотом, бољим успехом у школи. Вадио сам се,

доказивао и себи и другима да сам само друкчији а

не гори од њих. Има и изузетака, али ја мислим да је

уметност посао за оне који имају проблема са

собом. Они развијају чула и особине који нису

потребни здравим и успешним људима. Нико боље

не познаје људе од уметника. А то драгоцено знање

стиче се драматичним познанством са самим собом.

Смислио сам и епитаф за мој случај:

МНОГО ЈЕ ВИШЕ РАЗУМЕО НЕГО ШТО ЈЕ ЗНАО.”

"Ми који 

никад 

нећемо 

умрети 

морамо 

говорити 

да ћемо 

сви 

умрети, из 

обзира 

према 

онима који 

ће умрети." 


