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Божа Веселиновић је истакнути српски
илустратор и цртач стрипа, који је својим радовима 
обележио трећу четвртину прошлог века. Рођен је
17. априла 1921. године у Петровцу на Млави;
неколико година касније прешао је са породицом
у Београд, где је завршио средњу техничку школу и 
уписао Архитектонски факултет. Радни век је провео
у Заводу за геолошка истраживања и у саобраћајном 
одсеку општинске управе града.
Преминуо је 15. јануара 1999. године у Београду.

У најранијем детињству почео је да се занима
за стрип читајући издања која су се појављивала 
тридесетих година прошлог века. Дивио се: Николи 
Навојеву, Константину Кузњецову, Андрији Мауровићу, 
Алексу Рејмонду... Пред Други светски рат почео је да 
црта окушавајући своје умеће на пољу стрипа. Издавачи
су брзо уочили његов таленат, и први радови су 
објављени у то време. При крају рата, био је мобилисан,
и учествовао је у операцијама на Сремском фронту. 
После је објављивао илустрације и учествовао
на конкурсу Политикиног Забавника, на ком је
примљен за илустратора. Та сарадња потрајаће пуне 
четири деценије; поред тога, објављује и у издањима 
Борбе, Дуге и Дечјих новина.

Значајан део његовог опуса представља илустрација 
књиге. Познате су његове илустрације бајке Џона 
Раскина Краљ Златне реке, коју је 1960. године објавило 
Издавачко предузеће Спортска књига. На овом пољу 
највише је сарађивао са београдском Просветом 
илуструјући више десетина књига едиције
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Плава птица, за коју је креирао и визуелни 
идентитет. За већину је урадио заштитни
омот на корицама, а за неке илустрације. 
Опремио је више књига из библиотека
Кадок и Златна грлица.

Као и други илустратори реалистичког
стила тога доба (Александар Хецл, Здравко 
Сулић, Брана Јовановић и Ратомир Руварац), 
Божа Веселиновић је имао запажену улогу
у обнављању и афирмацији српског стрипа,
који је у првим деценијама после Другог
светског рата био проскрибован, негативно 
оцењиван, често се налазио на удару цензуре.
Објавио је више од двадесет стрипова.
Први су му: Хајдучка крв, Циле, Црни Марко
и дневни стрип Тоби, који је средином
педесетих година објављивао у Вечерњим 
новостима. Популарност стиче историјским 
стрипом Црни јахач, а шездесетих година у 
Политикином Забавнику објављује стрипове
по романима Х. Џ. Велса Рат светова и 
Времеплов. Најзначајнија остварења на пољу 
стрипа објавио је на страницама издања
Дечјих новина из Горњег Милановца.

Био је виртуозан цртач самосвојног
и препознатљивог стила. Као илустратор није 
имао узоре, али ни следбенике, иако поједине 
теме срећемо и код других уметника старије 
генерације. Био је члан УЛУПУДС-а и излагао 
је на више самосталних и групних изложби. 
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организована је ретроспективна
изложба његових радова.

Божа Веселиновић је углавном сам
писао сценарија за своје стрипове. Како је 
истицао, тада је могао потпуно да пусти 
машти на вољу, да понекад одступи од 
првобитне замисли и да притом постигне 
знатно више. Он нимало није слабији 
као сценариста него што је цртач, текст 
му је пречишћен, заплет интересантан, 
изражавање врло коректно. Инспирацију 
за своје стрипове налазио је у далекој 
прошлости или у даљој будућности
Његово стваралаштво дефинисано је 
диференцираним приступом
и аутентичним ликовним изразом.

Легат Божидара Веселиновића 
Завичајном музеју у Петровцу на Млави

Испуњавајући жељу Божидара 
Веселиновића да се одужи и остане 
упамћен у свом родном месту, његова 
супруга Радмила Веселиновић поклонила 
је Завичајном музеју у Петровцу на Млави 
колекцију од педесет његових цртежа 
рађених тушем и пером и аплицираних 
на картон. На основу тема које илуструју, 
радови се могу поделити на две целине: 
у једној групи представљени су народи 
и ношње кроз векове, од којих три табле 

Међу значајнијима је Изложба графика, 
темпера и уља у београдском Дому културе 
Вук Караџић, 1981. године. Постхумно, 
2001. године, у Малој галерији УЛУПУДС-а 

7



6

дају призоре из Египта у доба фараона, док осталих 
деветнаест приказују народе и ношње на простору 
Европе и Азије од V века пре Христа до краја XVII века. 
Другу групу, двадесет осам табли, чине призори из 
битака које су се догађале на простору Балкана од краја 
XI до почетка XIX века.

Наведене илустрације настале су у периоду зрелог 
стваралаштва Боже Веселиновића, седамдесетих година 
прошлог века, за потребе Политикиног Забавника, у 
којем су и објављене. Свака илустрација подељена је 
на неколико секвенци, које чине целину. Илустрације 
одликује динамика приказаних сцена са великим 
бројем детаља, које осликавају време, архитектуру, 
ношњу, оружје и опрему са одговарајућом симболиком. 
Поред аутентичног амбијента, дата је упечатљива 
карактеризација ликова, што недвосмислено указује да 
је реч о аутору наглашене креативне индивидуалности.

Завичајни музеј Петровца на Млави преузео је 2006. 
године ову вредну збирку. Као значајну уметничку 
баштину представио је културној јавности свога 
града током априла и маја 2007. године. Намера је 
да се завичај упозна са његовим стваралаштвом и да 
оно представља трајну инспирацију генерацијама 
петровачких уметника. У склопу сарадње два завичајна 
музеја, Петровца на Млави, и Горњег Милановца, овај 
вредан легат представља се сада први пут једној другој 
средини с разлогом. Ако је Божа Веселиновић рођен
у Петровцу на Млави, онда је пуну афирмацију као 
стрип-аутор остварио објављујући у издањима
Дечјих новина из Горњег Милановца.
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Стрипови Боже Веселиновића
у издањима Дечјих новина

Почетак сарадње између Боже 
Веселиновића и Дечјих новина збио се 
средином шездесетих година прошлог века. 
Ова кућа тада ступа на издавачку сцену
с намером да кроз своја издања афирмише 
домаће стрип-ауторе, али и модерна 
кретања у савременом светском стрипу. 
Тако су домаћи аутори имали прилику да 
се огледају у едицији Никад робом, док је 

Библиотека Лале била окренута класичном 
европском стрипу, а стрип ревија Зенит 
се профилисала временом кроз савремене 
стрип-тенденције. У својој књизи сећања 
Велики сан, на ауторе стрипа едиције 
Никад робом, Срећко Јовановић, један од 
оснивача и дугогодишњи главни уредник 
ове издавачке куће, описао је први сусрет 
са овим уметником и њихову сарадњу:

Једне суботе у „Гласу”, суботе која се
ни по чем није разликовала од других, у 
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оној неописивој гужви и привидном хаосу, 
неко ми је представио једног новог цртача 
стрипова. Преда мном је стајао већ на
први поглед необичан и некако другачији 
човек, човек са нацртаним таблама 
стрипа под мишком.
– Ово су моји стрипови! – рече кратко.
Одмах се видело да је шкрт на речима, 
и шта је требало више да прича!? 
Распрострти по столу цртежи су сами
по себи говорили. Било је то нешто
сасвим другачије, особитије толико да би
се одмах могло распознати и у читавом 
мору цртежа. Знао сам да улазимо у неку 
нову авантуру и да ће то нашој ревији 
„Зенит” дати посебну свежину.
Код новог аутора је у кадрирању било 
неочекиване смелости и алегоричних 
изгледа; фигуре које је цртао биле су некако 
издужене, њихови покрети наглашено 
динамични. Линије цртежа су биле нежне,
на граници проблема да ли се у ондашњем 
штампарству могу адекватно 
репродуковати.

У издањима Дечјих новина Божа 
Веселиновић објавио је премијерно 
седамнаест стрип-сторија. Сарадњу је 
започео 1965. године првом епизодом 
серијала Дабиша, у двадесетом броју 
едиције Никад робом. Та прича, лоцирана 
у средњевековну босанску државу, прати 

детињство и сазревање дечака Дабише. 
Временски је смештена у последње деценије 
XIV века, бурне године Косовске битке, 
турских упада и међусобних сукоба 
племства. У свом есеју о овом стрипу Васа 
Павковић издваја као најлепше дечачки 
лик Дабише и нежност његових поступака, 
и симпатични лик његовог заштитника, 
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Старог Вука. Укупно је објављено десет 
епизода овог стрип-серијала: осам у Никад 
робом, девета у Цртаној школи и десета у 
Куририма. Међутим, као што је случај био
и са другим серијалима едиције Никад 
робом, квалитет цртежа је временом опадао
и губио на поетици. На другој страни,
колико је овај серијал имао вредносни 
значај за самог аутора, види се из чињенице 
да му се поново вратио после три деценије 
и поново нацртао прву епизоду Повратак 
плавог ловца, коју је објавио 1994. године
у Политикином Забавнику.

Оно по чему је Божа Веселиновић
остао упамћен међу читаоцима Никад 
робом била је стрип-свеска Зулумћар. 
Истраживачи српског стрипа сматрају
да је ово његов најквалитетнији рад. „Рађен 
са по четири сличице на страници својим 
елегантним цртежом и детаљистичком 
оптималношћу, реконструктивном 
скрупулозношћу и, коначно, и узбудљивошћу 
приче улази у 5-6 најуспелијих наших 
стрипова у колекцији „Никад робом”
(Васа Павковић).

Поред стрипова историјске тематике,
Божа Веселиновић црта сторије са причама 
које временски ставља у далеку будућност, 
чији је главни јунак капетан Мат. Ови 
стрипови публиковани су у редовним и 

ванредним бројевима ревије Зенит,
а једна у колору у матичном издању 
Дечје новине. Да ова издавачка кућа није 
заборавила овог аутора сведочи чињеница 
да га је уврстила у серију албума домаћих 
стрип-аутора Профил, која је излазила 
средином осамдесетих година прошлог века
са стрипом Црни јахач. У њему се Божа 
Веселиновић поново вратио свом старом 
јунаку, цртајући га са пуно љубави у 
маниру својих најбољих остварења, поново 
указујући на мајсторство свога цртежа.

Литература: 

– Zupan Zdravko, Vek stripa u Srbiji, Pančevo, 2007.
– Зупан Здравко, Стрип у Србији 1955-1972,

Чачак, 2005.
– Ivkov Slobodan, 60 godina domaćeg stripa u Srbiji,

Subotica, 1995.
– Илустратори Политикиног Забавника,

Музеј примењене уметности, Београд, 2007.
– Јовановић Срећко, Велики сан, Панчево, 2007.
– Павковић Васа, Наш слатки стрип, Београд, 200�.
– Stanisavljević Anđelka, Božidar Veselinović:

Legat Radmile Veselinović, Zavičajni мuzej,
Petrovac na Mlavi, 2007.

– Fumeti Vladimir, Nikad robom (Skica za priručnu
istoriju jedne strip edicije), Književna kritika, časopis
za estetiku književnosti, god XVIII, sv. 5,
Beograd, 1987, 61-81.

– Челиковић Борисав, Стрип из Горњег Милановца:
Носталгија звана Дечје новине, Наш траг,
часопис за књижевност, уметност и културу,
година Х, бр. �, Велика Плана, 200�, 89-111.

– Čeliković Borisav, Četiri decenije stripa Dečjih novina,
Dani stripa 95, Gornji Milanovac, 1995, 4-20.
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Стрипови Боже Веселиновића
у издањима Дечјих новина
из Горњег Милановца

  1. Дабиша, Повратак плавог ловца,
Никад робом, 20 (1965)

  2. Дабиша, Отмица,
Никад робом, �5 (1966)

  �. Дабиша, Сусрет у Млецима,
Никад робом, 50 (1966)

  4. Дабиша, На повратку,
Никад робом, 88 (1967) 

  5. Дабиша, Властелинова тајна,
Никад робом, 1�0 (1968)

  6. Дабиша, Убица,
Никад робом, 1�7 (1968)

  7. Дабиша, Освета,
Никад робом, 15� (1968)

  8. Дабиша, Муса,
Никад робом, 192 (1969)

  9. Дабиша, Преварени витез,
Никад робом – Цртана школа, � (1969)

10. Дабиша, Браћа,
Курири, 2� (1971)

11. Зулумћар,
Никад робом, 26 (1965)

12. Мат и Леа,
Зенит 17-19 (1965)

1�. Мат и Ита,
Дечје новине, 259-264 (1966)

14. Капетан Мат, Освајачи,
Зенит ванредни, 7.

15. Тајна старог храма,
Зенит ванредни, �.

16. Тајне старог храма,
Зенит ванредни, 6.

17. Црни јахач,
Профил, 9 (1986)
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16. Данска, XVII век, Л-61
17. Холандија, XVII век, Л-62
18. Француска, XVII век, Л-63
19. Чехословачка, XVII век, Л-64
20. Немачка, XVII век, Л-65
21. Шпанија, XVII век, Л-66
22. Мађарска, XVII век, Л-67

Призори битака на Балкану
од XI до почетка XX века
(Легат Радмиле Веселиновић,
Завичајни музеј, Петровац на Млави)

23. Битка на Румији, 1042, Л-34
24. Битка код Пауна, 1072, Л-18
25. Битка код Драча, 1081, Л-19
26. Први крсташки рат, Л-20
27. Битка на Гвозду, 1097, Л-21
28. Други крсташки рат, Л-22
29. Битка на Тари, 1150, Л-23
30. Битка код Пантина, 1166, Л-24
31. Битка код Пољица, 1184, Л-25
32. Трећи крсташки рат, Л-27
33. Битка на Морави, 1190, Л-26
34. Битка код Велбужда, 28. јул 1330, Л-28
35. Битка код Стефанијане, 1344, Л-29
36. Битка код Горјана, 1386, Л-30
37. Битка код Плочника, 1386, Л-31
38. Битка на Ровинама, 17. мај 1395, Л-32
39. Битка код Никопоља, 25. септембар 1396, Л-33
40. Битка код Ангоре, 28. јул 1402, Л-35
41. Битка код Добора, 1408, Л-36
42. Битка код Мохача, 29. август 1526, Л-37
43. Сељачка буна, 1573, Л-38
44. Битка код Новиграда, 1557, Л-39
45. Битка код Слуња, 1584, Л-40

ПОПИС КАТАЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА

Народне ношње кроз векове 
(Легат Радмиле Веселиновић,
Завичајни музеј, Петровац на Млави)

  1. Средњи исток, Л-46
  2. Блиски исток, Л-47
  3. Блиски исток, Л-48
  4. Средњи исток, Л-49
  5. Египат, доба фараона, Л-50
  6. Египат, доба фараона, Л-51
  7. Грчка, V пре нове ере, Л-52
  8. Византија, VI век, Л-53:

– цар Јустинијан I (527-565)
– Гала Плацидија, сестра царева Аркадија

и Хонорија
  9. Франачка држава, VIII-IX век, Л-54:

– франачке жене
– цар Карло Велики (768-814) 
– франачки војник

10. Викинзи, VII–XI век, Л-55:
– породица Нормана
– Норманке
– нормански коњаници

11. Европа, XI и XII век, Л-56
12. Европа, XIII век, Л-57
13. Италија, XIV век, Л-58:

– Ferrara – Castello Estenso
– Lucca - Catedrala Sta Maria

14. Француска, XIV век, Л-59:
– пред катедралом у Ангулему
– Переже

15. Енглеска, XIV век, Л-60:
– Ели и Вестминстерска катедрала
у Лондону
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46. Битка код Кањиже, 1797, Л-41
47. Први српски устанак, 1804, Л-42
48. Битка на Чегру, 31. мај 1809, Л-43
49. Бој на Љубићу, 8. мај 1815, Л-44
50. Битка на Дрини, 1914, Л-45

Илустрације Боже Веселиновића
у Политикином Забавнику
(из колекције Милана Милетића)

51. Други крсташки рат, Политикин Забавник,
бр. 1135, 28. IX 1973. године

52. Битка код Пантина, Политикин Забавник,
бр. 1160, 22. III 1974. године

53. Никопољска битка, Политикин Забавник,
бр. 1164, 19. IV 1974. године

54. Бој на Иванковцу, Политикин Забавник,
бр. 1187, 27. IX 1974. године

55. Битка на Љубићу, Политикин Забавник,
бр. 1201, 3. I 1975. године

56. Обрачун код Црвене шуме,
Политикин Забавник, бр. 1271, 7. V 1976. године

57. Битка код Ангоре, Политикин Забавник,
бр. 1313, 25. II 1977. године

58. Битка на Румији, Политикин Забавник,
бр. 1374, 28. IV 1978. године

Стрипови Боже Веселиновића
(из колекције Милана Милетића
и Борисава Челиковића)

59. Дабиша, Повратак плавог ловца,
Никад робом, бр. 20 (1965)

60. Дабиша, Отмица, Никад робом, бр. 35 (1966)
61. Дабиша, Освета, Никад робом, бр. 153 (1968)
62. Дабиша, Муса, Никад робом, бр. 192 (1969)

63. Дабиша, Преварени витез,
Никад робом - Цртана школа, бр. 3 (1969)

64. Зулумћар, Никад робом, бр. 26 (1965)
65. Мат и Леа, Зенит, бр. 17-19 (1965) 
66. Мат и Ита, Дечје новине, бр. 259-264 (1966)
67. Тајна старог храма, Зенит, ванредни бр. 3
68. Црни јахач, Профил, 9 (1986)

Божа Веселиновић у литератури 
(из поридичне библиотеке Челиковић)

69. Ivkov Slobodan,
60 godina domaćeg stripa u Srbiji,
Subotica, 1995.

70. Илустратори Политикиног Забавника,
Музеј примењене уметности,
Београд, 2007.

71. Јовановић Срећко, Велики сан,
Панчево, 2007.

72. Павковић Васа, Наш слатки стрип,
Београд, 2003.

73. Stanisavljević Anđelka,
Božidar Veselinović: Legat Radmile
Veselinović, Zavičajni мuzej,
Petrovac na Mlavi, 2007.

74. Fumeti Vladimir, Nikad robom
(Skica za priručnu istoriju jedne strip-edicije),
Književna kritika, časopis za estetiku
književnosti, god XVIII, sv. 5,
Beograd, 1987, 61-81.

75. Челиковић Борисав,
Стрип из Горњег Милановца:
Носталгија звана Дечје новине,
Наш траг, часопис за књижевност,
уметност и културу, година Х, бр. 3,
Велика Плана, 2003, 89-111.
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