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Кафана, крчма, мензулана, хан, ресторан, кафе, бар, кафић, бистро, печењара, свратиште, конак, угоститељски 
објекат … толико речи за место где се намерници окупе да би нешто попили, нешто презалогајили и нечим 
испунили зјапећу празнину у својој свакодневници. У Србији такво место има готово култни карактер. Ту не 
долазите да би нашли себе, да би се покајали или оплеменили. Ту долазите да не би били сами међу људима, 
и да би потражили подршку као било ко, а не као неко или нешто. Ту упознајете оне друге, оне који не личе 
на вас, или који толико личе на вас да их не умете препознати, јер је најтеже препознати самог себе, и то 
упознавање вас јача или убија. У ситуацији обиља термина и појмова, држаћемо се речи „кафана“… Уосталом, 
аутор ове књиге је управу ту реч одабрао да би нам подастро своје истраживање о кафанској историји Горњег 
Милановца и околине током 120 година. Књигу је посветио почившем Драгомиру Антонићу, етнологу, који 
је препешачио Србију уздуж и попреко, а њене кафане попреко и уздуж. Ограничио се територијално, али 
ће свако препознати свој крај, своје прибежиште, само су друга имена места и људи.

Кафана је озбиљан појам и феномен свуда, а у Србији и посебно. Кафана је српска говорница и зид плача, 
исповедаоница и циркус, место где се шири видик и отварају хоризонти и у ширину, и у дубину. Понекад, 
ретко, и у висину. У кафани нешто уносите у себе, а много износите из себе. Код Срба кафана је средство 
информисања. Ту се долази да се чује шта се дешава у селу или у крају; ту се примају вести из околине и из 
далека, ту се формирају приче које ће одатле кренути у ближи и даљи свет. Ту се сазнаје ко се родио, ко је 
оболео и ко је престао да постоји. Ту се чује ко кога има и ко је кога изгубио.

Код Срба кафана је парламент. Ту се износи лични став, оправдан и разуман, или арбитраран и залудан. Ту 
се чује глас народа који ствара и руши светове. Ту се сазнаје ко дели ваше мишљење и ко вам је противник, а 
противник није увек непријатељ, али јесте други. А ви нисте други, ви сте први! Ту сазнајете да осим вашег 
места постоје и други крајеви, други светови, друге вере и другачији обичаји. О њима сазнајете од оних 
којима та тема није страна, таман онолико колико вама јесте, па у недостатку сопственог сазнања примате 
туђе речи као истину и правду. Кафана је институција природне демократије. Ту се конституишу право и 
правда.

Код Срба кафана је школа. У кафани сазнајете ствари, као у школи. У кафани је уточиште школе кад год да 
непријатељ, домаћи или страни, нападне темељ нашег сазнања о себи и о свету. У кафани школа је гост, али 
из кафане излазите са знањем или мишљењем које нисте поседовали док у њу нисте ушли. Кафана вам не 
нуди и не даје научно или стручно образовање, али кафана формира вашу свест о свету у коме живите и чији 
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сте, вољни или невољни, субјект. Кафана је школа традиције и језика, морала и његовог одсуства, породице 
и друштва.

Код Срба кафана је музеј. Ту се чувају обичаји, навике и мане, пре свега. Ту траје све оно што сте вољно или 
невољно морали да уклоните из свог дома. Кафана је депо традиције, чак и када претендује да одсликава оно 
што се сматра савременим или весником будућег времена. Ту се чувају предмети, форме, односи, средства, 
начини и схватања. Чувају се обрасци понашања, архетипови ликова и заједница, вредности и предрасуде, 
мане и врлине. Ту се сударају и боре за место етнологија и антропологија, уметност и занатство, реч и музика, 
форензика и психијатрија, благолепије и благоутробије… Кафана је више музеј односа него музеј ствари!

Код Срба кафана је позориште и концертна дворана. Ту настају драме, и трагедије и комедије. Ту се пишу 
или наслућују дела која ће једном постати наша културна историја, ту се преиспитују и препознају будући 
творци слика и представа онога што је било и онога што јесте. Ту се гледа у кристалну куглу и виде времена 
која никада нису била, и која можда никада неће ни бити. Ту су огледала, карте и дим продори кроз границе 
времена и црне рупе простора. То је огледна позорница личних мини драма и борби, тријумфа и пропасти 
заједница и култура. Ту се пева јер се може, јер се хоће, јер је време за певање, и јер није толико важно да ли 
то умеш, колико да то желиш. Да ли је песма весела или тужна не зависи од појца већ од слушаоца.

Код Срба, кафана је здравствена станица. Ту долазиш по нешто за шта си чуо да је здраво, а ако није здраво, 
онда је угодно, а ако је угодно онда не може бити нездраво. Ту долазиш да сазнаш да ли има лека твојој муци, 
да чујеш да ли се то само теби дешава, да се утешиш или додатно заплашиш. Кафана је психијатријски кауч, 
лабораторија и апотека где се испробава шта и како може да помогне, место где се омамљује бол и отупљује 
мука. У кафану се улази као неко, а излази као свако! У кафани се проблем не решава, али му се привремено 
вади жаока. У њој је анестезија лек за тренутак.

Код Срба кафана је друштвена установа. Она је други дом у коме вам се признаје, или барем препознаје, као 
личности све оно што се у вашој кући сматра сувишним, непотребним и спорним. У кафану се одлази да би 
се на трен побегло од неразумевања околине, од осуђујућих погледа и слабо контролисане нетрпељивости 
сопственог дома или пословне средине. У кафану се иде по привремену снагу да би се издржало до следећег 
спора, који је ту, у заседи, неумитан и неизбежан. У кафани се зна ко је трагичар, а ко комичар. Зна се ко 
говори гласно, да га сви чују, и ко говори тихо, да не би чуо сам себе. У Кафани се формирају заједнички 
столови и кутци за усамљенике. Ту се зна ко је у којој, или чијој, групи. У кафану долазите и онда када желите 
да се подсетите како је некада нешто пријало, какав је био укус, како је то када сами бирати шта вам прија. У 
кафану долазите и да потврдите сопствени социјални статус, да дате на знање или да признате да ли сте онај 
који плаћа или онај коме неко други плаћа рачун.

Код Срба кафана је статусни симбол. Кафану бирате по локацији, по стандарду, по квалитету услуге, по 
комфору, по ценама, по ексклузивности или непрепознатљивости, по укусу јела или избору пића, по томе 
кога ћете тамо видети и срести, и ко ће видети вас. У кафану идете због пријатеља или због тога што их 
немате. У кафану идете у друштву или сами, да би некоме учинили част или да би себи учинили задовољство. 
Кафану бирате према себи, а потом кафана постаје ваша лична карта. На почетку тамо идете зато што хоћете, 
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Драгомир Ацовић   20.4.2021.

а потом зато што морате. Кафана и њен гост се узајамно упознају и препознају. На крају и не знате тачно да 
ли сте ви у њој, или она у вама. Кафана се идентификује са својим гостима. Људи се сврставају по својој 
кафани. Кафана се од нежељених гостију брани амбијентом, понудом јела и пића и ценом; посетиоци се од 
кафане коју не могу да приуште бране порицањем и презиром.

Саша Савовић је жива меморија и хроничар Рудника и Горњег Милановца. Хвала Богу на томе. На крају, 
када нам прође време и век, труд Савовића и њему сличних, колико год их мало било, чини да оно што смо 
живели остане упамћено. Не као забелешка хаотичног хира природе, већ као дирљива прича о људима који 
су стварали време, и који су били жртве времена које су стварали.

Ово је сентиментална књига, као што и приличи теми, јер се у кафану и не улази, нити излази, без осећања.
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Правила старих угоститеља

1. „Гост је увек у праву!“. Стрпљење је одлика професије.

2. „Никада немој стајати;“ или ходај (по сали) или седи; већина келнера од стајања добија 
вене на ногама (професионално обољење).

3. Када прилазиш новом госту, не наслањај се рукама на сто; десна рука је испред тела 
(са платненом салветом), а лева рука иза леђа; не стој госту иза леђа.

4. Води рачуна о личној хигијени и здрављу, посебно руку и зуба.

5. Сви су гости једнаки и заслужују подједнаку пажњу и поштовање; не прави коментаре 
о изгледу и понашању гостију.

6. Госту се обраћај полутихо, а поруџбину примај тако да је не чују гости за суседним 
столовима.

7. Са гостима разговарај само о послу; ако наруџбина касни, обиђи госта и замоли га за 
стрпљење; не расправљај се са колегама пред гостима.

8. Пијаним гостима, који су склони да праве неред и ометају друге госте, не служи се 
алкохолно пиће.

9. Буди тачан у наплати; на време припреми ситан новац.
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У вароши Деспотовици, придружене Срезу црногорском (19) прифатних.

На друму поштанском (1) Марка Јелића

На друму споредном (18) Косте Зисића, Димитрија Лазаревића - рачуноводитељ, Милинка 
Грковића, Обрена Павловића, Јосифа Нешковића, Косте Јањића, Крсте Борисављевића, 
Илије Нешковића, Јована Јековића, Стефана Повремовића, Обрада Узуновића, Вукосава 
Девеџије, Павла Терзића, масе поч. Ђорђа Ђоковића, Марка Лучића, Јевђенија Богдановића.

У срезу црногорском на друму споредном прифатни (5).

У Врнчанима Новка Јовановића, Брезни - Пантелија Солујића, Бершићима - Гаврила 
Боровњаковића, Коштунићима - Теше Баића, Мајдану - Сима Јовановића.

У срезу качерском, на друму споредном прифатни у Руднику (1) Луке Ракића, у Бољковцима 
(1), Тодора Живановића.

У Срезу Моравском (1) на друму поштанском прифатни, у Брђанима Ђорђа Јелића.

Списак механа у Округу рудничком 
начелничества Окружија рудничког

28. декемвра 1856.
У Деспотовици
ДА СРС-Мин. Фин. Е-4-31857

Началник окружниј
Подполковник, М. Жујовић

Писар, Вуле Јанковић
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Топчидер, Дом гарде 1935. Десимир Трнавац, трећи десно у првом реду
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Бершићи

Најстарија стамбена насеобина бершићке долине је „Цајића кафана.“ Све се догодило пре 1900. Касније, звали 
су је „Горња кафана“, тек после 1918. Тада су у долину дошли и спустили се да живе две поткивачнице, један 
џезвар, Солујићи и Трнавци кафански... „Цајића кафана“ у Пољу, примакнута ћуприји на Дичини, путу за 
Брезну и Прањане.

Давне 1885. „Цајића кафани“ су пришли у сумрак хајдуци, њих тројица непознатих али познаше Вељка 
Јаковљевића, народног првака. Легао је мрак долином, носили су фењер и тражише да им Јаковљевић покаже 
пут за Брезну и даље. Затечен, Вељко им рече да то зна свако, пут је под њима и једини који води Горњим селима. 
Сведоци, било их је, рекоше да су ова тројица имала нагласак не овдашњи... Сутрадан, крај Дичине нашли су 
мртвог посланика, као да га тупи ступац низ теме удари. Сазнало се убрзо, један од тројице беше поп Ђурић 
који побеже у род свој, Црној Гори и тамо оста три зиме, да се све стиша. Друга двојица из Неготинске крајине. 
Гонише их власти дуго, преко воде Тимок... Када су радикали дошли на власт, све се заборавило као да се није 
ни десило а камоли да је човек убијен. Кафана је после продата, па је звали „Клозерова“, по надимку власника 
Мила Солујића. Вељко Јаковљевић Галичевац, сахрањен је у гробљу на родном вису брда Галич. Крајпуташко 
обележје, место његовог смртног удеса, је преко пута школе у Бершићима. Крсташ самац још одолева као 
каменолико обележје. (Опширније у књизи, Саша Савовић, Срце у камену: крајпуташи и усамљени надгробници 
рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, Музеј рудничко-таковског краја; Службени гласник, 2009, стр. 
15)

Јаковљевић, Вељко, трговац, народни посланик (Бершићи код Горњег Милановца ? - Бершићи, ? VII 1885)

Бавио се трговином. Стекавши углед биран је за председника општине Бершићи. По политичком опредељењу 
припадао је прво радикалима а затим прешао у напредњаке. Биран је за посланика Народне скупштине у 
неколико мандата (1874-1875, 1880-1885) за Црногорски срез. Био је члан верификационог и законодавног одбора 
скупштине. Залагао се за опште а не поименично гласање народних посланика и да се објављују стенографске 
белешке Народне скупштине истовремено када и протоколи како би јавност о свему била благовремено 
обавештена. Предлагао је измене и допуне Закона о црквеним властима и уређењу свештеничког статуса 
(укидање калуђерског реда, претварање манастира у цркве, предају манастирских парохија свештеницима, 
уступање манастирских имања земљорадничким задругама, укидање Шабачке епархије и др.) Предложио је 
укидање смртне казне. Залагао се за оправку школа изгорелих у рату, издржавање просјака на терет општина и 
др. Када је убијен, за убиство су окривљени радикали Милан Ђурић и Максим Сретеновић. Његова породица 
примала је издржавање од државе.1

Смрт пред кафаном

1  АС, Народна скупштина, 1879; Стенографске белешке 
Народне скупштине 1881-1882; Државни савет, 1885, 
протоколи седница Државног савета: Шематизам Србије, 
1881-1891; Српски биографски речник. Том 4, И-Ка, Нови 
Сад, 2009, стр. 220.
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У недостатку установа културе, у селима нашег 
краја, непосредно по завршетку Другог светског 
рата, кафане су имале привремену намену, за 
„вечерње културно - уметничке немузичке 
догађаје.“

У „Цајићевој“, 1949. „Клозеровој кафани“, 
приказана је прва филмска пројекција у 
Бершићима. Пропагандна јединица Народне армије 
дошла је џипом са акумулаторима на приколици 

Кафанско-филмске и позоришне представе у Бершићима

и испод прозора спровела жице у кафанску салу. 
На припремљеном, свеже у бело окреченом зиду, 
приказани су филмски журнали, црно-бели са 
тонским записом. Тема је била „Ослобођење од 
окупатора и домаћих издајника“ и „Изградња наше 
нове земље.“ Народ је седео на донетим клупама и 
столицама. 

У тзв. „Чоловој кафани“ на раскршћу путева 
Бершићи-Лозањ-Брезна, сваке године село је 

организовало Светосавску приредбу пошто је у тој 
кафани радила основна школа за ђаке из Бершића 
и околине. Последња светковина овог карактера у 
овој кафани и самом селу, уприличена је јануара 
1949. 

У кафани „Озремица“, Десимира Трнавца, 
педесетих година 20-ог века, прве покушаје 
публици на „даскама које живот значе“ приказао 
је Миодраг Танасковић (1939-2021) касније првак 
аматерског позоришта у Горњем Милановцу и 
начелник Дома ЈНА у поменутом граду. 

Ова кафана је имала шах гарнитуру, а на посебном 
штафелају шаховске новине са шемама актуелних 
шах партија у земљи и иностранству. Ту је обучен 
вештином дописног шаха интернационални 
мајстор Јован Томовић из породице Јовчић.

За осталу разоноду, кафана Десимира Трнавца, 
имала је билијар -„рупаш“ и салонски грамофон на 
навијање (1937). 
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Десимир Трнавац

Десимир Трнавац је купио кућу у 
Г. Милановцу, Карађорђева 41, од 
механџије Младена Јовановића 1953.

Десимир Трнавац је рођен у години почетка Првог светског рата. Родне, Горње Бранетиће привремено 
је напустио у 14. години упутивши на учење угоститељског заната у Горњи Милановац код познатог 
кафеџије Драгомира Караулића, у кафани „Пролеће“ у Карађорђевој улици, преко пута Задруге занатског 
фонда (некадашње кројачке задруге, данас књижаре „Нај“). Наш јунак, често је водио белешке, неку врсту 
дневника, тако да је његов „синопсис“ уобличио његов син, наш суграђанин Недељко Трнавац, професор 
Универзитета у пензији. Ова вредна, породична грађа, надраста многе архивске оквире и вредно је 
полазиште за „кафанску историју Горњег Милановца и околине“.

Занимљиво је да Драгомир Караулић није имао своју кафану, већ је изнамљивао локале. Био је председник 
Удружења кафеџија, потом председник Општине Горњи Милановац. Одлазак у пензију, обележио је малом 
содаџијском радњом изнад данашње зграде Општине у Таковској улици. Као „пиколо“ келнер, Десимир 
Трнавац 1929. прелази код Андрије Прекића, хотелијера, у „Српски краљ“. Хотел се налазио у данашњем 
градском парку. Андрија Прекић је касније основао кафану „Русија“ (данашња зграда општине). „Русију“ 
су бомбардовали Немци 1941.

Десимир Трнавац (први сдесна) је, као војник, служио у Дому гарде на Топчидеру, на банкету у част генерала Франшеа д' Eпереа, 1935.
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„Пиколо“ келнер је најниже звање у угоститељству, где шегрт има право ношења беле блузе, али не и 
новчаника, што значи да он госту не сме да наплати услугу послуживања. Андрија Прекић увиђа напредовање 
свога шегрта Десимира и почиње да иде на крсну славу у Трнавце, што се сматрало изузетним за оно време. 
Предлаже му Крагујевац где Десимир Трнавац 1931. ради у гостионици „Делиград“, затим у „Пивари“ 
и двогодишње усавршавање у струци крунише у угледном „Официрском дому“ Милана Марковића. Из 
Крагујевца, враћа се родним Горњим Бранетићима где отвара своју кафанску радњу. Желећи нови свет у 
струци, Десимир се одлучује за Врњачку Бању („Шумадију“ и „Јадран“). У бањској сезони закупљује радњу 
где му помаже рођак Драгољуб Трнавац (старијим суграђанима упамћен као самоуки градитељ виолина) 
и друг Адам Радоњић, потоњи чувени милановачки пекар и бурегџија. То је време петогодишњег стажа 
(1929-1934) и стицања степена „обер келнер“ (немачка реч), у звању виши, има право ношења буђелара 
и наплате. Следеће године настаје историјска фотографија где као војник Краљеве гарде у Београду са 

У Бершићима пред рат 1941.

осталим колегама чека да угости високе узванике 
Генералштаба армије Француске. По повратку из 
војске, отвара приватну кафану у Бершићима код 
Миливоја Савића „Џезвара“, „Озремца“. Купује 
плац на Озремици, од уштеђевине гради кафану 
и отвара је на Малу Госпојину 1937. Исте јесени 
се жени и породично живи уз кафану у једној 
собици. Током Другог светског рата ту ради 
избегли Словенац Жлебник и живи учитељица 
Пухар Нерина са децом, (такође избегли), рођена 
сестра народног хероја Силвире Томазина. Рат 
се завршава, али се Десимиру Трнавцу забрањује 
приватни рад. Кафану узима земљорадничка 
задруга „Озрем“. После осам месеци зову га да се 
врати као пословођа. 

Народни одбор укида свих 16 „послератних“ 
приватних кафана и ствара ново угоститељско 
предузеће „Шумадија“ у Г. Милановцу. Десимир 
постаје пословођа градске кафане „Зеленгора“ која 
је пре одузимања власнику носила име „Сувобор“. 
Некадашње приватне кафане, сада „Зеленгора“, 
„Победа“ и „Железничка ресторација“ удружују 
се и Десимира именују за директора. Хотел 
„Шумадија“ га узима под своје окриље 1956. где у 
својству шефа сале добија задатак да све „затегне 
под конац“. Тако је и било. После годину дана 
прелази истим послом а истом намером преко 
пута, у Дом ЈНА (Војна установа „Дедиње“- 
Београд), данашњи Дом културе...

Повратком у Бершиће, 1957. добија дозволу за 
самостални приватни рад оснивајући радњу 
„Озремица“ у изнајмљеном локалу Антонија 
Солујића. Купује од задруге своју одузету стару 
кафану и у њој ради до пензионисања. Озремица 
је, у ствари, сеоска варошица. На топографским 
картама, потес од Лочеваца до Лозња. Кованица 
од речице Озремице која прави ушће Дичини, 
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У дворишту је ископан бунар, са лепим 
сантрачом, али са два витла, тј. точка: на 
једном точку је био ланац са кофом за вађење 
воде, а са друге стране, био је други точак за 
вађење посебне гајбе, са дванаест преграда, 
у којој су биле флаше са пићем које треба 
расхладити, али и са преградом за месо и сличну 
храну, коју је требало спуштати у бунар и 
држати на хладноћи.

Бунар, са два витла

баш у овој долини Бершића. Раскршће путева као место за кафану Десимир Трнавац је циљно бирао. 
Није погрешио, само кафану нико није звао „Озремица“, сви су говорили да „иду код Десимира“.... Нису 
погрешили ни надлежни инспектори па је човек о којем се пише 25. септембра 1963. морао да полаже 
испит за висококвалификованог радника угоститељске струке - конобара, што је, наравно, и обављено. 
Касније, годинама су љубопитљиви гости питали свог кафеџију како он све зна и све уме из кухиње, а 
стиже и да послужи госте?

Онда је Десимир онако, да не дангуби, причао о својим мајсторима Драгомиру Караулићу и Андрији 
Прекићу, да је као шегрт имао обавезу да свако вече у фајронт подигне столице на астале, обрише кавану, 
намаже олајом (нафтним премазом), спреми себи уз вуруну конак ( у два реда осам столица и сламарица, 
покривка губером). Због умора крај узглавља у порцелански тањир дубоки, стави будилник, виљушку и 
кашику, јер мора се скочити пре зоре, вратити столице, наместити столњаке, заложити ватру и приставити 
кафу тек но што уђе газда, па остали власници занатлијских радњи. Да келнер није само послужитељ, већ 
спретан у кујни, сечењу печења, спремању мезелука, прављењу вина, домаћих сокова, свега од свињчета 
(кобасице од црева, шваргле, кавурме, крвавице, бризле)... Да у башчи увек мора бити лука младог белог, 
црног и цвекле ако гост пожели...

А гост, „Гост је увек у праву!“ Стрпљење је одлика професије, „Никад немој стајати“, „Не наслањај се рукама 
на сто“, десна рука је испред тела (са платненом салветом) - а лева рука иза леђа, „Не стој госту иза леђа“, 
„Лична хигијена“, (нарочито зуби и руке) “Сви су гости једнаки“, „Госту се обраћај полутихо да његову 
наруџбину не чују за суседним столовима“, „Са гостима само разговарај о послу“, „Не расправљај се са 
колегама пред гостима“, „Пијаним гостима не служи алкохол!“, „Буди тачан у наплати“; „Увек имај ситан 
новац“, „Само оно што си уштедео - то си стварно зарадио!“ „Тако ћеш постати домаћин и свој човек“, 
истицао је Десимир и наставио да ради.

Занимљиво је да ова кафана припада катастарски селу Озрему, а многи сматрају да је у Бершићима. 
Данашња Месна канцеларија Бершића је на „озремској земљи“ као и некадашње две поткивачке радње, 
Дикулина и Типчова, као и бојаџија Мико Савић и столарска радионица у Чоловој кафани.. То сада није 
битно. На поменутом простору било је још кафана. И пре Десимира. Ниједна као његова и као он. За то 
описивање потребна је књига. Према подацима из радне књижице, Десимир С. Трнавац је имао радни 
стаж од 10. октобра 1929. до пензионисања 2. јула 1985. Укупно 56 г. признатог стажа и неуморни рад после 
пензије, у кафани регистрованој на друга лица. Са гостима у кафани од своје тринаесте године па даље, 
провео укупно 77 година. 

Упокојио се 2004. године у својој деведесетој години живота. Неколико месеци пред смрт, судски је 
разделио имовину својим синовима, тако да је један од ретких иза кога није било тзв. оставинске расправе. 
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Посебна зградица је озидана за печење хлеба, 
јагњића и прасића; као и са посебном сушаром 
за месо. Постојале су посебне дрвене посуде 
„Пинокоте“ за припрему хлеба, са по осам 
удубљења (три комада), тако да се за печење 
одмах могло припремити 24 хлеба. Такође, у 
време пуне радне активности ове кафане, скоро 
сваки дан, наизменично су печени: данас јагње, 
па сутра прасе. 

Десимир Трнавац и његов шегрт, Миладин из 
Коштунића, цело пре подне дремали налакћени 
у празној кафани. Десимир се прене, устане и 
удари ћушку свом шегрту уз прекор: „Послужи 
госте, одмах.“ „Које госте, газда?“ упита 
збуњени шегрт.

„Ове који седе, ајд` одма`“, нареди Десимир.

Миладин скочи, приђе сваком празном столу 
у пустој кафани и обрати се љубазно речима: 
„Добро вече, извините, шта желите да вас 
послужим?“ „Јеси ли послужио?“ упита Десимир 
наслоњен о лакат и дремљив. „Јесам газда, сви 
су послужени“, одговори Миладин и седе за исти 
сто. Када је „седећи сан“ одмакао, Миладин 
удари ћушку свом газди Десимиру. Овај се 
изненади и упита: „Ко ме то удари Миладине?“ 
„Не знам газда, вероватно неко из гужве“, 
узврати шегрт.

Милован Драшкић - Врзинар као конобар 
почетник, сећа се умешности свог газде... Једне 
недеље, пред кафаном се зауставила црна 
лимузина београдских таблица. Позади су 
седела двојица путника у оделима с краватама, 
вероватно директори. Возач свирну, Десимир 
приђе отвореном прозору кола и чу возачево 

Десимир је посебно водио рачуна о вентилацији 
у кафани, тј. да и зими и лети она буде 
проветрена. Када се кафанска зграда погледа 
са улице, на крову се виде изграђена два велика 
и лепа оџака од црвене цигле, а када се уђе у 
кафану, може се запазити да има само једна 
пећ, са једним прикључком на димњак. Овај 
други оџак, на средини кафане, изграђен је „са 
плафона“, а испод њега је била вентилациона 
решетка, а када је дошла струја, ту је био 
уграђен вентилатор. То је, вероватно, једина 
кафана у околини са уграђеном вентилацијом. 
Зато је у њој увек било пријатно седети и 
разговарати. 

Зидана хлебна пећ 
(пекара и сушара)

Сан у Бершићима

Риба

Кафана са два оџака, 
али са једним димњаком

питање, имају ли рибе на послужењу. „Како да 
не, изволите у ресторан, имамо рибу морску 
и речну у понуди.“ Гости задовољни уђоше за 
њима газда кафане. Врзинар збуњен и зачуђено 
гледа у газду, знајући да у Бершићима риба 
никада није служена. Десимир га прекиде речима 
и хитро нареди да послужи другове, а он оде у 
кухињу да спреми рибу... После пет минута, 
Десимир љут прилази шанку и пред гостима 
заваљује Врзинару шамар, уз гласну грдњу да 
је кафана одзвањала: “Срам те било, јесам ти 
рекао да риба мора да буде и понедељком, сад ћу 
да те вратим одакле си дошао. Оцу да поручиш 
да ми све паре врати што те џаба обучавам.“ 
Млади почетник, таман да нешто прозбори, 
кад од газде доби и другу шамарчину. Гости 
скочише да га обуздају уз речи: “Пусти дечка, 
видимо да још учи, ми смо криви, требало је да 
се најавимо, јешћемо нешто друго, шта било.“

Десимир се наклони, рече да има печења топлог, 
јагњећег и прасећег и да ће уз извињење одмах 
бити услужени. Они с олакшањем, прихватише. 
Када су се гости најели добро и још боље 
платили, устадоше презадовољни. Десимир их 
испрати, отварајући им врата кола, додајући 
возачу увијено печење које су они купили да 
понесу. Врати се шанку и рече свом ученику: 
“Видиш ово ти је наук, немој никад госту да 
кажеш да нечега нема у кафани.“
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Бољковци

„Улица још није убила кафану. Тај дан ће доћи“: (Станислав Винавер)
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Напуштена тајна

Кафана велика. Правоугаоног облика са терасом наткривеном, оградом и тремом који још одолева. Описана 
у роману „Време смрти“, Драгољуба (Добрице) Ћосића. У њој је једно време био штаб Прве армије војске 
краљевине Србије одакле је генерал Живојин Мишић командовао Рудничком офанзивом, Сувоборском 
битком. На тај догађај зиме 1914. подсећа спомен - плоча бронзе са ликом славног војсковође. Ако хоћете 
да крочите унутра, гледа вас мрки поглед бркајлије чија мајка Анђелија је из Коштунића. Можда је војвода 
тако смркнут, јер је у овим временима кафана „Тајна“ закатанчена, разбијених прозора, пуста и нема као 
свако српско село. Да зло буде горе, претворена у сметлиште и место запишавања. Врло је стара, припадала 
Недељковићима, „Цинцарима“ како их прозваше у селу. Најпознатији од њих, кафеџија Бранислав и његова 
Ђула. Најсликовитије их је описао учитељ Владе Петровић у својим необјављеним рукописима, доласком 
на службу у сеоску школу 1958. „У то време била је по гласу позната Недељковића кафана, чији је власник 
био Бранислав Недељковић, човек својих педесетак година, нешто виши од средњег раста, бледоликог 
лица, просед, кестењастих очију, широких рамена, мало незграпног хода. Кроз кафану се кретао лењо, као 
да га се ништа не тиче, мрзовољан, и гост је поруџбину чекао мало дуже. И поред свега, његова кафана 
је лепо и уредно радила. Људима је излазио у сурет онолико колико му је његова природа дозвољавала. 
Често су о њему гости стицали утисак да до подне мрзи самог себе, а од подне и читав свет. Али није 
било тако. Када се са њима мало лепше разговара, види се да је отмен човек и предусретљив. У раду му је 
помагала супруга, која је по нарави била веома слична. Са њима су људи тешко разговарали, кратко, како 
са питањима, тако и одговорима.“

Свакако да су их мутна времена натерала на један такав однос са људима. Кафана је имала редовне 
посетиоце, који су волели чашицу лепог пића. Истина, сметала им је само њихова ћутљивост. Милош Аксентијевић (1944-2020)

I 

„Исто тако преко очекивања 
велика сеоска црква са 
црвеним кровом торња, 
добар пут и изврсна механа, 
на чијој сам се сеновитој 
тераси слатко одморио.“ 

II 

„Како сам био добро 
заморен, одмах после 
вечере зажелим одмора и 
опростим се с услужним 
гостионичарем, који је био 
оран за разговор. 

III 

„Улазимо у мало, неушорено село 
Бољковац. Око кафане и по околним 
кућама, по шаторима кроз дворишта, 
по зградама и шталама - свуда војска. 
Пренатрпано је преко сваке мере. А нама 
саопштавају да сваки за себе потражи 
преноћиште у непосредној близини.“

Феликс Каниц, Србија - земља и 
становништво од римског доба 
до краја века, Београд, 1888.

Сретен Пашић, Путничке 
успомене кроз Руднички округ, 
Сремски Карловци, 1903. стр. 310.

Миодраг Верговић, И ђаци ратују: хроника 
из борби 1300 каплара, Маљен 1914, Београд, 
Просвета, 1956, стр. 32
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Причало се да Бранислав није лош човек. Допуштао је да се у његовој кафани одржавају састанци, приредбе 
и све друго што је у интересу школе, комитета и општине. И општинским структурама је одговарало једно 
такво место – где се људи скупљају, где се држе културне, политичке и друге манифестације. 

Просветни радници били су чести гости те кафане. Ту смо долазили на чашицу пића, на кафу и чај. 
Приликом доласка у кафану често сам седео близу шанка, јер сам знао да то одговара кафеџији, лакше му 
за рад. Приметио сам у једном углу кафане да је стајао један билијар, који се ретко користио. Пало ми је на 
памет да се може искористити за забаву посетилаца. Како сам се са газдом спријатељио, предложио сам 
му да билијар стави на средину кафане, јер је просторија била велика. Дуго се одупирао овом предлогу, 
тврдећи да мештани не знају да играју билијар и да им то неће бити занимљиво. Научиће, тврдио сам. И 
наговорио га...

Следећи дан дођем са колегама из школе и почнемо играти билијар. Мало помало, почеше да се окупљају 
младићи из села и они заиграше. Читава околина научи да игра ову игру, пуна кафана, забава за све. У 
кафану су долазили и они који раније то нису чинили. Стални играчи на билијару из школе били смо 
Миро Лаудановић, Ђоко Марковић, Добривоје Ћосић и ја. Тај билијар стајао је у средини кафане све до 
мога одласка из Бољковаца. 

Преко пута, нешто мало даље, постојала је још једна кафана. Њу је држала нека старица Винка. Час баба 
отвори кафану, час затвори. Стално је радила када јој син Вељко Пантић дође кући. Он је тада радио као 
конобар у хотелу „Шумадија“... Рад у школи текао је једним устаљеним планом и програмом...2 

          Владимир - Владе Петровић

Ако није рат, кафана је имала свој свакодневни живот, јер све се око ње и у њој догађало. Вашар за Цвети, 
Васкрс, Прве Тројице, Петровдан, Преображење и Ваведење. Без обзира на празник и доба године, кафана 
је увек имала свираче Цигане. Остали су упамћени: Никола из Милаваца, па његов син Зоран виолиниста 
и Жарко из Мораваца. Из села, Раденко Вербић и Милош Аврамовић (бас и гитара) као и Лаудановићи; 
Милојко кланет и Мирослав Лаудица виолина. Долазили „Македонци:“Максимовићи, Божови синови 
из Бруснице (Милан - бубњеви, бас гитара) Јован –виолина и Милун - дугметара хармоника. Светислав 
Недељковић (отац Ђура Недељковића по коме је Ватрогасни дом у Г. Милановцу добио име) свако јутро 
таксирао чезом до железничке станице у Доњим Бањанима, доносећи новине које су се стављале у метални 
рам и тако читале у кафани. До пруге уског колосека ишла запрега волујска натоварених дрва за Београд, 
а у повратку, Радослав Еровић би повезао за кафану шећер, со и све остало што се наручи, а треба.

Цинцарева кафана је већа од Винкине преко пута. Имала је троја врата, главна и највећа до улице, једна 
бочна од цркве, трећа скроз иза, где су штале. У ову кафану могло је да седне 300 људи, била је бина и три 
собе са стране. Велизар Каровић (1943), прича да су као деца остављани да дремну у једној од соба ако се 
родитељи дуже „увате у коло“ о игранкама зими. Ова кафана има добру биографију, у њој је на путу из 

2  Из необјављених рукописа, 2011, стр. 26-29.; Запис 
учитеља: Бољковци-између школе, цркве, чесме и кафане... 
Мрзовољне а добре кафеџије.
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Пожеге преноћила потоња историјска личност, генерал Михаиловић, и причало се да је у време рата Цинцар 
морао да да бика Дражиној војсци јер је Дража запамтио да га је пре рата Бранислав „одрао“ на рачуну по 
коначењу. Овуда је био пут ка Београду и Војводини, јер су „ерцови“ возили јабуке „горе“, а враћали пуне 
канате кукуруза. Кафана је имала свој виноград са тамјаником и ружицом и башту мраморки лубеница. 
Зими се вадио лед из речице и чувао у подруму кафане покривен мраком и дебелим слојем плеве. И тако, 
Раденко Тимотијевић содаџија, научио занат у Бољковцима па прешао у УТП „Шумадија“. Направио од 
једне радничке платице за годину дана себи кућу на Брду мира. То је било 1960. Деца, сада већ седе главе, 
сећају се сока од малине, док су очеви играли карте. Памте се и туче кафанске, о игранкама које су биле 
обавезне ако се појаве момци из другог села. Ни тога више нема. Као ни прославе међународног празника 
рада на брду Кик. Пре подне „горе“. Увече у долину – кафани. А јагњад најбоље пекао Милутин Поломац. 
Бранислав Недељковић никада није носио анцер у кафани, шешир јесте. Син Драган, наследио га само 
презименом. Кафану узимају под закуп Ћупријићи из источне Србије, па једно време Саво Бркић из Дића. 
Пола зграде постаје продавница мешовите робе у којој је радио Радисав Каровић, продавац трговине „7. 
јули“ из Љига (Радисав - Лаћо је отац општинског матичара Зорана Каровића - Кариџе). 

Зрак наде грануо је предузетничком појавом мештанина Милоша Аксентијевића, кога су звали Милош 
„Блесо“, а за своје Бољковце и сву околину, учинио је много. Најбоља испостава Земљорадничке задруге 
„Пружатовац“ из Младеновца била је у Бољковцима. Целокупни тов бикова за овај крај, набавка трактора 
преко тзв. „Зеленог плана“, кретали су из ове кафане. Као и најпознатија политичка масовка, свечана 
вечера у изборној тишини, првој ноћи вишестраначких избора у Србији, 8. децембра 1990. у Бољковцима. 
Милош је окупио политичке кандидате – противнике за будућу Општинску власт, представио их преко 
микрофона, као и себе на крају, испред Сељачке странке. Подсетио је бројне присутне у кафани на 
политичку предизборну тишину и наредио Милановчанима „туш“. Остало је историја...

Кафанска, не политичка. Драгана Недељковића син, живи у Београду породично. Кафана умире, као и 
Србија. Нешто боље, за лечак животније, јесте у Винкиној кафани (сви је тако памте и зову). Винкина ћерка 
Љубица наследила је кућу иза кафане, млин на пару и занат... Имала велике планове са сином Вељканом, 
конобаром који на време клисну у Аустралију; а из Француске с девизама се вратио Радош Недељковић 
и купио Винкину кафану. Радош „Кртица“ и његова Мара нису могли без Бољковаца. Ћерке јесу. Кафана 
је под закупом, Стојићима, скоро ће деценија. Унутра на неко време, сећају само високи плафони. Све је 
измењено. Све што је било пре тога, памти се. 

˘



Аутор: Десимир Жижовић Буин (уље на платну)



Јован Томовић, директор комбината „Таково“ (од 1960. до 1985) позван је од Радована 
Грковића на један редак сусрет: „То је било у пролеће 1970. У канцеларији је зазвонио 
телефон. Познао сам глас Радованов... Рече да зове са рецепције хотела у Милановцу, са 
њим је писац Добрица Ћосић, биће неколико дана у нашем крају, треба да му помогнемо. 
Све ћу сазнати за пола сата, када будем са њима ручао... То је за мене било изненађење, 
јер Добрица је већ био познат и популаран а чињеница да је са Радованом Грковићем, 
говори све. (Радован Грковић, Неваде 1913-1974. Београд. Већник АВНОЈ-а, народни 
херој, министар трговине у Влади Србије, руководилац Одсека за Србију...) Добрицу 
Ћосића сам возио својим колима по нашим селима. Скупљао је материјал за обимно 
дело, „Време смрти“. Највише се задржавао пред кафаном у Бољковцима. Обилазио 
сељаке Солунце, распитивао за топониме, уносио белешке обичном оловком у неки 
блокчић цигла боје. Пили смо кафу на тераси кафане у Бољковцима, па је другу желео 
унутра, питао има ли липовог чаја, што је газду запрепастило. Замолио у једном 
тренутку кафеџију да сиђе низ камене степенике у подрум. После смо обилазили 
сувоборски крај. Ноћевао је у Прањанима и Коштунићима код мојих пријатеља. То је 
трајало седам дана. У Бољковцима није коначио, али смо ту били два пута. Једном пре 
подне, други пут у предвечерје, кад се слегне село“.
Партизански ратни филм за децу, „Мирко и Славко“, као продукција НИП „Дечје 
новине“, снимљен је 1973. Режисер Бранимир Тори Јанковић, неколико кадрова овог 
дела снимио је у кафани „Недељковић“ у Бољковцима. Као статисти, учествовали 
су мештани. Данас, кроз разбијено стакло види се на зиду окачена слика на платну 
која приказује војног команданта, генерала Живојина Мишића и посилног војника `де 
подлаже фуруну и ставља у чајник цвет липе, како се причало у народу да је омиљен 
напитак војсковође. Аутор дела, Десимир Жижовић Буин створитељ је стрип јунака 
Мирка и Славка. Кажу да нимало није био задовољан екранизацијом своје нацртане 
деце и да су се Тори и он због тога заувек један другом завадили у овој кафани. 



Као наставник српског језика, увек је чувао своја осећања на родне Бољковце. „Пред рат 1940. у село су 
изненада дошли непознати људи, отмени и озбиљни. То су били муж и жена, он лекар – Рус, Иван Бјелопољск, 
она Јеврејка. Избегли на време од усташа из Пакраца (западна Славонија у Хрватској)... Наш земљак, инжењер 
Пантић, њихов пријатељ од раније, све је ургирао да дођу.

На железничкој станици у Дићима сачекао их Родољуб Трнавац и повезао им сву имовину. Два кофера. 
Сместили се у нову кућу кафеџије Бранислава Недељковића и ту остали до 1944. Иван је био први лекар у 
Бољковцима и околним селима. Једна соба у кафани, најмања, била његова свакодневна ординација. Много 
је учинио за село. Подучавао народ о здравом животу и васпитању деце. Њих двоје су све знали о печуркама 
и чајевима од лековитог биља. Причало се да им је ћерка јединица ухапшена и стрељана у Београду, чим су 
Немци окупирали Србију.

Иванова жена је добро говорила немачки, то су мештани сазнали кад је туђа војска ушла у Бољковце. 
Тражили су по дојави Јевреје, али се она снашла и убедила их да овде нема ни Јевреја, ни комуниста, а камоли 
Руса. Ето, тако је било. Кад су одлазили, цео овај крај дошао је да их испрати. Плакали и људи зрели, не само 
жене. Купе воза у који су сели био је затрпан поклонима. Бранислав кафеџија им „пратио“ канту масти, чабар 
старог кајмака и корпу прилошку с гибаницом и печеном кокошком, да им се нађе успут.“

Мирослав Лаудановић (1930-2020)
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Захваљујући једном нашем суграђанину, Музеј 
рудничко-таковског краја је дошао у посед црно - 
беле фотографије снимљене у Бољковцима касне 
јесени 1941. Група од 31. наоружаног мушкарца 
позира у центру варошце испред „Винкине 
кафане“ (данас два посебно одвојена објекта; 
кафане „Стојић“ и продавнице „Пролетер“).

У питању је Никића четнички одред. У тротомној 
едицији „Затамљена прошлост“ двојице аутора 
- историчара из Чачка, Милоша Тимотијевића 
и Горана Давидовића, објављен је текст: „...Тако 
је 2. октобра 1941. на Руднику, после збора више 
кафане „Даниловић“, формиран Руднички одред, 
који је бројао три чете. Збору на којем је образован 
одред присуствовало је више од 150 људи из 
варошице Рудник. Командир Прве чете био је 
Момир Карановић Кузмановић - Туле, резервни 
официр из Г. Милановца; друге, Влајо Вукајловић, 
опанчар са Рудника, а треће Коста Кошутић, 
закупац каменолома на Руднику и Заграђу. Прва 
и Друга чета добила је оружје, а Трећа алат за 
рушење мостова. Руднички четници 3. октобра 
крећу на Шаторњу а одатле за Страгаре у намери 
да разоружају немачку стражу и дођу до оружја и 
опреме.“

„Партизани и четници имали су заједничку кухињу 
на Руднику. Људи из обе формације примали су 
храну на истом казану. Магационер намирница 
био је М. Никић - трговац а његов помоћник 

По својој природи, свака фотографија је пре свега документ. Ратна фотографија, за разлику од осталих, има понајвећу 
документарну тежину и у већини случајева пожељно је да „одлежи“ пре свог објављивања. То се нарочито односи на Србију у 
периоду братоубилачког рата од 1941. године.

Рам за једну фотографију

Милоје Никић, кафеџија. На Руднику је постојала заједничка команда, али не и Народноослободилачки 
одред. Команду четника вршио је пуковник Крајаковић а партизана Вељко Томић.“

На фотографији коју имамо пред собом, део је рудничког Никића одреда из Бољковаца и околине. На 
основу преживелих сведока тог времена, увеличавањем репродукција (оригинал је 6х9 цм), свега пет 
бораца нисмо успели да идентификујемо. Ево њиховог редоследа по редним бројевима: 

1.Војислав Илић Гавриловић Мачак из Лалинаца; 2. (непознат); 3. Сретен Алексић - Срето из Бољковаца; 4. 
Поповић из Лозња; 5. Александар Милојевић - Лесо Мајданац из Ручића; 6. Бакић са Рудника, 7. Мијодраг 
Ера из Бољковаца, 8. Радиша Аврамовић - Баде из Бољковаца; 9. Грујица Пантић из Бољковаца; 10. Милољуб 
Аксентијевић - Буљо из Бољковаца; 11. Драгомир Сретеновић - Пурњо из Бољковаца, 12. Драгослав Пантић 
-Бекача из Бољковаца, 13. Владимир Васић из Лалинаца, 14. Радомир Козодер из Теочина, 15. Алексије 
Рељић - Леко, учитељ и резервни поручник из Бољковаца, 16. Милован Костић из Озрема, 17. Драгослав 
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Алексијевић, учитељ, 18. Миленко Сандић из Доњих Бањана, 19. (непознат), 20. Гојко Лаудановић из Бољковаца, 21. Михаило Ђорђевић - Кале из Лалинаца, 
22. Светислав Недељковић - Џане из Бољковаца, 23. Милош Лаудановић из Бољковаца, 24. (непознат), 25. Петрић из Доњих Бањана, 26. (непознат), 27. Радиша 
Лаудановић - Рацо из Бољковаца, 28. Младен Васовић из Бољковаца, 29. Радовин Бојовић из Криве Реке, 30. Миодраг Несторовић из Штавице, 31. (непознат).
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Судбина ових људи, знаних и незнаних, различита је. Неки су нестали у вихору рата, једни ухапшени од 
1946. до 1952. од стране ОЗН-е, стрељани или осуђени на дугогдишње робије као народни непријатељи. 
Пар појединаца је прешло на другу страну, добровољно или условно, као на пример, Грујица Пантић, 
коњички подофицир, чином ражалован и као редов - партизан погинуо на Сремском фронту. У овој групи 
има и преживелих који су доживели дубоку старост. 

На зиду, у равни поштанског броја 19, лево и десно, су два велика елипсаста амблема на којима пише: 
„КОМАНДА ЧЕТНИЧКЕ ВОЈСКЕ - ГОРСКИ ШТ.“ (штаб), а у другом реду: „ЈУГ (југословенског) 
ОДРЕДА.“

У средишњем делу амблема графички приказ људске лобање са две укрштене кости испод вилица. У 
горњем левом углу, на зиду кафане изнад групе која позира, два радио звучника са два калема-електрична 
транзистора. Улаз у кафану поплочан каменома а са стране тзв. турска калдрма. 

На прозорима кафане нема завеса. Никића одред је био наоружан пушкама различитог порекла. Имали 
су један пушкомитраљез чешке производње. Видљива су два пиштоља и два двогледа. Нико није гологлав; 
шесторица у шубарама, две шубаре украшене кићанкама. Остали са шајкачама с грбом, кокардом на челу. 
Свега четворица носе браде. Свега четворица носе браде. Униформе су им као обућа, разнолике, од војне 
до цивилне, прилагођене ратовању.

Аутор фотографије није потписан. Претпоставка је да би то могао бити Александар Ацо Симић (1923-
2007), фотограф из Чачка (стални фотограф Другог равногорског корпуса команданта Предрага Раковића 
из Пријевора и често фотограф у Врховној команди ђенерала Михаиловића).

Александру Р. Симићу је од сачуваних негатива за живота објављена монографија „1000 ФОТОГРАФИЈА 
ЧЕТНИКА МИХАИЛОВИЋА“.

Његову фото-документацију поседују музеји у Ваљеву и Чачку а највећи део Милослав Самарџић, 
публициста из Крагујевца (оснивач листа „ПОГЛЕДИ“). Бољковачке фотографије у сачуваним архивама 
поменутих нема, тако да нисмо сигурни ко је њен аутор.
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Припадници Југословенске војске у Отаџбини, испред кафане у Брајићима 1944.

Брајићи
Хајдуци су почетком 
октобра 1849. године, 
на путу између брајићке 
кафане и Сувобора, пресрели 
и опљачкали неколико 
трговаца и једног туфегџију 
(пушкара) из Ваљева.3

3  М. Миловановић, Коштунићи и Брајићи. Књ. 2, Г. 
Милановац, МЗ Коштунићи, 2011, стр. 96
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Има кафана. Улазимо у њих због кафеџија, духовне заветрине, доброг јеловника или пијовника. Да 
„видимо“ и будемо виђени. Ако се у кафани подеси музика - погоди нас песма. Неког конобарица. И 
то је живот. Ако се добра кафана затвори, што нажалост није ретко, остаје њено име као градски или 
сеоски топоним, најчешће аутобуског стајалишта. Добра кафана може гостима да умре напречац, њено 
име ретко. И да је урушите, посадите стамбену зграду, у приземљу отворите кладионицу, страну банку јер 
домаћих и нема, остаје прича шта је ту некада било и ко је све долазио. Има кафана које држава прогласи 
националним добром. Ова, које се подсећамо, није то још, а може да буде. Због два госта. 

У Брајићима у кафани „Сувобор“ у ноћи између 26. и 27. октобра 1941. догодио се састанак команданта 
Југословенске војске у отаџбини - пуковника Драгољуба Драже Михаиловића и врховног команданта 
партизанског покрета – Јосипа Броза Тита. Видели су се њих двојица месечак дана раније у Струганику, 
у кући мајора Александра, сина чувеног војсковође Живојина Мишића. Можда су укрстили погледе још 
раније, преко нишана у Сувоборској бици децембра 1914... Без обзира на војску, националну и идеолошку 
различитост, овај јесењи покушај, нажалост, није уродио плодом, као још један потом у поменутој кафани 
у Брајићима. Остала је историјска прича две сукобљене стране, свако своју хронику и деценијско шаптање 
мештана шта се ту догодило. 

Кафана је постојала и пре, као ортаклук Обрада Бајића, отоврена 1929. Музеј у Горњем Милановцу 
поседује ц/б фотографију из 1940. Изнад улазних врата на зиду пише: КАФАНА О. БАЈИЋА И МИЈА. 
На раскршћу пута Чачак - Ваљево, Брајићи постају општина. Имају школу за себе, Теочин и Коштуниће, 
две учионице, два учитеља и 100 ђака. Тако је било од 1902. Подиже се жандармеријска постаја и шумска 
управа са сталним службеником, шумарем. Преко пута кафане „Сувобор“ дућан Мића Бајића, трговца на 
мало.

Пред кафаном је сваке године био вашар, сабор на Ивањдан и забава на Божић, Белу суботу и Три 
јерарха. Липа пред кафаном главни запис, одакле се кретало барјацима крсташима и рипидама сваког 
Спасовдана када Брајићи преслављавају. Тако је било до 1944. Липа се осушила као и село које престаје 
да прима ђаке, јер их нема од септембра 2013. Кафана је такође опустела. А било је живахно у њој, прича 
рођени Коштунићанин, Јован Томовић (1932) потоњи најпознатији генерални директор комбината ПИК 
„ТАКОВО“. „Испред кафане капија, летња тераса са калдрмом. Тада није било пива, вино у сувоборским 
селима нема традицију, шљивовица увек, понеки ликер појави се. Врућа ракија се кувала и лети. Кафана 
је мирисала на малину (сок) и „суву малину“ која се служила у чашицама за ракију као кувани сируп, 
наравно, не топао. Уз суву малину, кафеџија да чашу за воду и бокал. Сами правите сок и тако цео дан.

Кафана „Сувобор“
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Кафана Остоје Бајића у Брајићима
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Празничних дана и зими када су игранке и забаве 
више се стајало но што је имало места за седење. 
Омладина и жене стоје. Газде седе, у сумрак 
пале карбитне лампе. За данашње услове то није 
светло, за она времена раскош, три лампе горе у 
исто време. Кафане тог доба су диктирале моду и 
у селима. Девојке и девојчице су носиле витице, 
кике које праве круг око главе. Само су удате смеле 
да носе пунђу. Постоје неписана правила која 
треба поштовати.“

Преко пута кафане је кућа трговца Драгољуба 
Петровића, саграђена 1935. Она још постоји, у 
њој је Радомир Рајо Петровић (1937) који сведочи 
да су се 1941. припадници ЈВуО уселили штабом 
у њихово приземље, а на спрат енглеска војна 
мисија са радио станицом. Оне историјске јесени 
те године, Ј. Б. Тито је прво ушао у њихову кућу, 
поздравио пуковника Михаиловића и руковао се 
са Рајовим оцем. Драгољуб Петровић је до смрти 
понављао да наводно Тито није имао два прста 
десне руке! Након неколико реченица у штабу, 
њих двојица су се са пратњом упутили преко 
пута у гостинску собу кафане. Разговори су ушли 
у тешку поноћ и Тито је коначио у њиховој кући, 
а сутрадан по доручку наставио пут ка Ужицу. За 
поменуте прсте који недостају нема доказа, али 
је историјска чињеница да је Драгољуб Дража 
Михаиловић Врховном команданту два пута 
спасао живот, спречавајући заседе поручника 
Павловића 19. септембра 1941. и 27. октобра 
исте године од стране капетана Глишића. Оба 
официра су припадала Равногорском покрету. Рат 
се завршио како се завршио и национализовану 
кафану сеоска задруга узима под своје за магацин. 
Пар година потом, задруга села Брајићи (70 
кућа) припаја се задрузи Коштунића, а они 
комбинату „ТАКОВО“. Просторије некадашње 
кафане (309м3) укључујући магазу, подрум и 
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две штале иза, милановачки гигант користи за одлагање вештачког ђубрива, сира за откуп и кромпира. 
Јован Томовић допуњује причу да је „ТАКОВО“ у касну јесен куповало вештачко ђубриво од „ЗОРКЕ - 
ШАБАЦ“ депонујући велике залихе у поменутој кафани за потребе пољопривредника свих горњих села. 
То је годинама с пролећа рађено циљно, јер су се по правилу догађале несташице ђубрива. Кооперанти су 
плаћали вештачко ђубриво шљивом, јабуком, сиром или кромпиром. 

Кафана доживљава „ренесансу“ у доба вишестраначја у Србији. Свему томе претходило је неколико 
занимљивих чињеница. Новинар ПОЛИТИКЕ, Богосав Боца Марјановић, у недељном издању овог дневног 
гласила (4. јун 1995. стр. 14), у тексту „Кафана код Драже и Тита“ врцаво у три пуна ступца објашњава, 
између осталог, Титову посету Г. Милановцу 1972. када је своје љубазне домаћине изненадио питањем 
о судбини кафане у Брајићима! По писању поменутог новинара тада је милановачки СУБНОР донео 
одлуку да се у Брајићима направи спомен - соба у договору са Заводом за заштиту споменика Краљево. Од 
поставке (две столице, округли дрвени сто ц/б фотографије са легендама) остала је само плоча у бронзи 
постављена 1977. У годинама „демократије“ замалтерисана да би Музеј из Милановца 2000. године однео 
на репарацију две столице жижљиве у столарску радионицу породице Хаџић, пореклом из Јабланице. 
Столице, оно што је остало од њих, вероватно су још тамо. Деведесетих година прошлог века, кафана крај 
пута за Равну гору бива све посећенија. Окачен је „Чичин“ портрет невештог „бојаџије“ и банула певаљка. 
У разним еуфоријама тих година, неко је пуцајући кратежом у црвено небо ( знам човека) пресекао 
струјни кабал и на радост апсолутне мањине, музика је онемела. Поменути историјски собичак остао 
је без столица на којима је требало да буду обележја петокраке, на другој кокарде. Завод је одустао од 
те замисли због наводног истицања обележја монархије. Пар деценија касније, један врли „познавалац“ 
националне историје и заљубљених животиња, урезао је у једну од столица три слова свог доживотног 
љубимца, Вук. И ту је крај.

Две деценије „Сувобор“ се звао „Равна гора“, под закупом Радоње Ђуковића - Грла. Погибијом са трактора 
његовог сина Бобана, кафана је закатанчена. Држава увођењем Закона о враћању национализоване 
имовине кафану враћа наследнику Радовину Бајићу. Сада је законити наследник његов син, Светозар 
Бајић (1949) кат.бр.парцеле 817- зграда 1. У релативно новијој кафанској историји, постојао је и „Мали 
Сувобор“, дућан претворен у угоститељски објекат. У овој кафани није било ни четника ни партизана, 
ловаца највише. Регионална лекарска комора из Краљева је у сарадњи са ВМА организовала на падинама 
Сувобора струковну вежбу, „Ништа нас не сме изненадити.“ Хирурзи домаћи и комшијски, били су 
пријатно затечени лепезастом гастрономском понудом „Малог Сувобора“. Ни тога више нема.

Поседујемо само носталгију. О селу, са сузама без лека. Равна гора још увек није национални парк природе. 
У Галовића пољану сваке године долази група подофицира Националне гарде Охаја. Ми нисмо туристички 
равни непосредном окружењу. Немамо жичару, спа-центар, покривени базен, бањску понуду. Имамо само 
зидове кафане која договорно може бити под заштитом као она „ “ у Београду. Незванично-званично, 
дневно милион грађана Србије уђе у неку од кладионица. То су паре. Може се догодити да у Брајићима 
прогласимо јединствену кафану - кладионицу. Једни би се кладили на Тита, други на Дражу. Који ће сад да 
победи? Вероватно ниједан. Управо се у гробу, оба преврћу. 

?
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Кафана у мираз

Преко пута „Сувобора“ био је „Мали Сувобор“. 
У тим временима, пре пола века, ово кафанче 
надрастало је прометом много већег и старијег 
кафанског брата.

Поменута два кафанска топонима дели пут у 
центру села, али и папирологија. Кафана Бајића, 
која је ушла у хронике Другог светског рата, 
катастарски је у Брајићима. Ова друга, којој 
посвећујемо заслужени простор, у крај међе 
Коштунића. Ипак, сви кажу да и она припада 
Брајићима. Милена (девојачко Вулетић) Ђоловић, 
прича да је породична кафанска историја почела 
1963. године. Њен отац, Миливоје Вулетић (1911-
1988) необичног надимка „Кучка“, био је шумар на 
Равној гори пуне 43 године. Њеној мајци, желео да 
испуни жељу. Купио је кућу и продавницу. „Раније, 
то је био дућан мешовите робе до улице, а кућа 

Испред кафане Сувобор 1986/87, (с лева на десно) Драгомир 
Брковић, Љубуша Пантовић и Јовиша Ђоловић

окренута дворишту иза (власништво Милорада 
Ковачевића из Теочина). Ту смо живели. Сестра 
Љиљана и ја ишле у школу у Брајиће до четвртог 
разреда, а од петог до осмог основне, у Брезну. 
Мами Добрили (1929-1986) тата је замислио место 
дућана кафаницу, као занимацију, али је то врло 
брзо добило озбиљне размере. Село је имало 
народа, свраћали људи због тате, ловци, прекупци 
стоке и кромпира. У кафану је могло да седне 20 
људи. Промет се није стишавао ни зими. Имали 
смо фуруну насред, окружену асталима. Чувени 
мајстор из Теочина, Цоле Ковачевић, правио 
је такве пећи. Моји школски другови Жарко 
Пијановић и Бајићи (Верица, Ранка и Данка) 
добијали су од моје маме увек по 31 динар. У пару. 
Сваки дан. Они трошили на слаткише, ја враћала у 
динар. То је васпитање родитеља. Да се не расипаш 
и не истичеш у селу. Зато је наша кафана постала 

омиљена. Сестра и ја смо се даље школовале, све 
више окренути Милановцу, мама и тата угазили 
у старост и ми 1972. издајемо кафану Радовину 
Бајићу Рајковцу (1922-1980). Кућа остаје празна...“

Милена се удаје, а њен супруг Јовиша Ђоловић из 
Теочина, као Вулетића зет, долази на кафански 
мираз, 1. априла 1985. Доктор Мишко Радишић 
Кириз истог датума је почео да ради као лекар у 
Прањанима. Због тога су он и Јовиша сваке године 
традиционално, до печалбе докторове у Словенији 
(2003) славили у „Малом Сувобору“ своје прво 
запослење. Јовиша наставља: „То је било време 
новца. Ракију сам куповао у Планиници, увек 
од истог домаћина, по пола тоне за годину дана. 
Пиво се довозило из БИП-а Чачак. Када је вашар 
у Брајићима (Ивандан) и преслава (Спасовдан) 
сјати се народ, тераса пуна, до ње шатрица. Било је 
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празника и викенда да се трошило 2000 боца пива за два дана. Задушнице, жене оду кућама, мушки слију 
кафани. Пуне корпе пршуте и пића. Сви храну износе на астале за подушје, нико своје пиће не вади, већ 
наручује. Чаше нисам ни прао, нико их не користи, сви пију из флаше. Мала кафана је вртешка. Од тих 
пазара направио сам кућу на три спрата у Милановцу. И оста пара...“

Јовиша објашњава неповратна времена, села пуна народа, деца у школама. Да су војне вежбе биле мелем 
за кафану. Сваке године у Парлозима (потес Коштунића поћи Равној гори) сјати се с вечери с пролећа 
много резервиста ЈНА и одседну у најближој кафани. С пролећа и у јесен, војне вежбе трајале су најмање 
две недеље и за то време много ражњева се зашиљи а зимница преостала, туршија нарочито, сва потроши. 
Ловци, посебна позитивна прича. У кући на шпорету, крчка телетина или гулаш и онако врела шерпа 
уноси у кафану. „Највише ми остаје у сећању Ивандан 1988. Поставим шатру преко пута, иза „Дражине 
кафане“, јер није радила, а плац добар, широк. Задана, све пуно до арњева, музика љуља, народ чека да 
здипи столицу. Само се нешто наоблачи. Иде Рајица Јаковљевић (тада председник Извршног савета 
Општине Горњи Милановац) и неколико возила милиције под ротацијом. Све се укопа. `Оће да прекине 
вашар, каже забрањено певати четничке песме. Кажем, ја не певам, ни моја жена. Ко пева, пева за свој 
грош... Певачица ураста у рамена, рече да само отвара уста а гитариста да басује. Издра се он, наређује 
милицији. Ови људи прибрани, нећу да грешим душу, виде силан народ и рекоше да нико није пев`о 
против Тита. Оде Рајица к`о опарен, уз њега две инспекторке, Олена Радивојевић и Миленија Пауновић. 
Није им било лако, морале нешто да жврљну те ја добих казну за прљаве столњаке. Новчану, на лицу 
места. Овај „случај“ је дошао до суда. Много ми помогао и изгладио ствар, покојни Дражимир Марушић 
(1951-2010). Он је тада био начелник за комуналне и инспекцијске делатности. Знали смо се од раније, 
сеј`о кромпир са оцем и братом `вуда по планини.“ (Дражимир Марушић, председник Општине Горњи 
Милановац у пет мандата; 1992-2000 и 2004-2010)

Јовиша Ђоловић потврђује да су Брајићи један кратак период имали још једно кафанско место. Извесна 
Душанка столовала је кафаном у кући Мића Бајића. 

Кафански сан је почео да се распршује деведесетих година прошлог века. Инфлација је прво покосила 
кафане, Јовиши и Милени су стигле ћерке, бензин на црно скочио до 6 немачких марака по литру. На све 
то стижу срчани проблеми. Ђорђе Средојевић, Јовишин пашеног (супруг Љиљанин, избегли из Хрватске, 
Борово село, Осијек) пробао је да оживи кафану. Није успео. Средојевићи добијају усељеничку визу за 
Канаду. Тамо се баве научним радом. Кућа и кафана се продају 1993. г. Милуну Петровићу из Брајића. У 
селу има 12 живих душа (2020. г.) Јовиши је остало сећање и сведочење о временима која никада више у 
Србију неће да се врате. Као исписани сведок, остала је свеска вересије и дуг од кога је могла још једна кућа 
на три спрата да се направи...

Радиша Рако Сарић
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Брђани

Има необичних кафанских места по много чему. Једина кафана у овом крају, а можда и даље, украшена крајпуташем, који је за 
живота подигао Ђорђе Јелић, тадашња је његова „Јелића кафана“ у Брђанима. Од тада је прошло 150 година. 

Механа заустављена у времену

„Без ракије нема смрти а камоли живота“. 
(Бранко Кнежевић)
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Постоји списак механа Округа рудничког од 26.12.1856. године. У њему се помиње варош придружена 
Срезу црногорском и на друму споредноме 18 механа. Једна Марка Јелића, на друму поштанскоме. Села 
са механама у Срезу црногорском, Срез качерски у Брђанима: на друму поштанскоме прифатна механа 
Ђорђа Јелића. У потпису Начелник окружниј, подполковник, М. Жујовић писар Вуле Јанковић (Д.А. срс-
Министарство финансија Е-4-3,1857).

Овај, некадашњи турски хануз друм, постао је механа и његови први власници су рођена браћа Јелићи, 
Марко, срески начелник и Ђорђе, земљоделац. На списку механџија Округа рудничког, 1836/37. године су: 
од Ђурђева ове, до Ђурђева дне 1837. године по 6 талира аренде плаћали, име је Ђорђа Јелића.4

Турци су на тлу данашње Србије први саградили ханове, одморишта за путнике намернике и њихову 
запрегу. Ове наменске зграде су ницале по варошима да би их градили и крај важнијих путева дајући их 
Србима под закуп. У време владавине Милоша Обреновића, ханови све више постају друмске механе које 
је народ називао крчме, гостионице или друмски конак. 

Посебно велики број кафана - механа у Србији подигнут је после султановог хатишерифа 1830. године. 
До тада, међутим, поред кнежевог, требало је одобрење и муселима и епархије, што је било веома скупо 
и мучно добити. Тада је, вероватно, наместо ранијег хана настала и брђанска механа.5 Две деценије пре 
продаје своје механе Јеврему Савићу из Брђана 1879. Ђорђе Јелић се одлучио за необичан чин, подигао је 
себи за живота кенотаф (спомен без тела), у народу познат као крајпуташ, успоменик на себе. Место је у 
непосредној близини механе, уз храст цер који је запис. Сва три обележја су видна, на уласку у варошицу 
са Ибарске магистрале. Закрштени горостас својим гранама прави „лад“ данас опустелој кафани, а 
крајпуташ и запис чувају село. Жути пешчар тоцилњак (мајдан камена Тоцилине у Брусници) лепо је 
оклесан, срезан стуб, висине 215 цм. Спомен украшен капом, тиме га сврставамо у групу „капаша“. Капа 
има улогу „лепшања“ и физичку заштиту. Мере капе, 70 х 70 цм, дебљина плоче 12 цм, висине 32 цм. 
Лице спомена окренуто сунцу јутра (исток). У врху стуба леп рељеф српске круне са крстом и оцилима, 
28х28цм. У горњим угловима, уз круну, две звезде седмокраке (обележја протектората Отоманске империје 
над Србијом). Ниже, лево и десно, анђели раширених крила. Испод, у полукругу уклесано: ЂОРЂЕ ЕЛИ. 
Ова страна се наставља каменом пластиком мушкарца до паса. Лик Ђорђев, у фесу са кићанком лепо 
стилизованом. Зенице широм отворене, бркови дуги, изражени. У свечаном „руву“ гајтанима украшених 
рукава дужине „три четврти“, закопчан до грла са 12 видљивих пуцади (дугмета). Десна рука савијена 
у лакту, длан на грудима. О надлактици исте руке виси чутурица украсно шарана. Широк појас, у њега 
заденут јатаган и кубура. Лева рука овлаш додирује оружје. Висина попрсја 76 цм. Испод, уоквирено 
58 х 34 цм и уклесано у 6 редова: ЗА СВОИ И/СВОИ ПОТОМАКА СПОМЕН/31 ЈУЛИЈА/1852.ГОД/У 
БРЂАНИМА. Лева, бочна страна (49цм) и наличје празни, у овом простору који се завршава лучно, нема 
слова ни бројева уклесаних, али као да су била намењена. Можда је непознати каменописац (нема потписа) 
или наручилац, механџија Ђорђе Јелић желео још неку допуну текста или орнаментике. У другом боку 37 
редова у којима је 217 слова и осам бројева: НА ДЕСНОЈ СТРАНИ СПОМЕНИКА ОСТАВЉАМ ТОИ 
ПОСЛЕДЊИ НАДПИС С МОИОМ ДРАГОМ ВОЉОМ КАО ОД 1835. Г. И ОД САДА ДА МАНАСТИРУ 

4
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 М. Барјактаровић, „Ханови - стара српска коначишта“, 
Београд, Даница, 1996, стр. 474
М. Глишић, Брђани: хроника села, бр. 97, Г. Милановац, 
1999, стр. 118
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ВУИНУ КАД ГОД ЛИТУРГИЕ БУДИ КОИ МОЈУ МЕАНУ БИЛО ПОД ЗАКУП ДРЖАО ДУЖАН ДА БУДЕ 
ВИШЕ РЕЧЕНЕ ЛИТУРГИЕ ДАВАТИ И ТАКО, ПОСЛЕ МОИ СИН АНДРИЈА И ДОК Е МОЕ ФАМИЛИЕ 
И М. ВУИНА-Ђ.Е.1856.

„Из натписа се види да Ђорђе Јелић, сопственик брђанске кафане која више од сто година непрекидно 
ради, завештава манастиру Вујну плаћање свих погребних литургија од средстава која се буду прибрала 
од закупнине „меане“, у времену од 1835. па све док је, како је у натпису наведено, фамилије Јелић. Колико 
се ово завештање поштовало није нам познато, али треба истаћи да овај текст - тестамент има несумњиви 
значај за историју породичног права, етнографију и социологију, па стога представља својеврсни 
куриозитет у нашим крајевима.”6

Кафана из времена браће Јелић је изгледала засигурно другачије, јер је као хан (механа) морала имати 
спрат где су биле собе за капетанију и пошту. Ову механу бележи чувени путописац Феликс Каниц 1888.7 
Штета што је Каниц, аустроугарски научник и истраживач, „врстан“ и као цртач, „прескочио“ у свом 
блоку Јелића механу, очигледно пун зебње гледајући околину. Како је време одмицало, механа је мењала 
физички изглед и власнике, њих десетак кроз историју.У послератном периоду, објекат је добио ново, 
неформално име „Радојкина кафана“ по брачном пару кафеџија, Љубивоју и Радојки из Брђана. Период 
њиховог столовања у овом локалу сматра се златним добом кафанске историје села. Радојке више нема, 
свадбе су се преселиле у нека друга, модернија места које омладина зове „фенси“. 

Крајпуташ механџији круни се, лик и слова све се теже препознају. Музеј рудничко-таковског краја има 
ц/б негативе ове локације снимљене пре 30 година (заоставштина фото-документације „Дечјих новина“).

Док прилазите кафани сече вам ноздрве оштар траг урина, а дограђена бина са надстрешницом од 
пластичне цираде „украшена“ муралом је пример кафана овог времена. Кичаста плажа, где палме њишу 
гране, а на мотору усамљена плавуша силиконског попрсја. Само ви недостајете, да зајашете моћну 
машину и „спичите“ заједно у далеки лепи свет... Закатанчена врата, разбијен прозор, кроз мрак се назире 
инвентар. Напуштена коцкарница. Кафана као да је у некој нереалној хибернацији, заустављена у времену, 
чека да је неко пробуди. Или је то српство заспало, не знајући, на пример, да је у овој кафани детињство 
и рану младост провео Виктор Старчић (1901-1980), бард глумишта нове Југославије. Његов отац Антон, 
Истранин и градитељ пруга, задржао се послом у нашој клисури, а у време аустроугарске окупације, држао 
Јелића кафану под закуп. Виктор је пешачио до милановачке школе, прву јавну улогу на „даскама које 
живот значе“ одиграо као матурант те Гимназије. Касније, око њега су се отимала позоришта. Југословенско 
драмско је поносно што је био њихов члан од оснивања. Сахрањен у Алеји великана у Београду, а рођен у 
другој царевини (данашња Бугарска) увек је говорио да је Брђанац. 

Виктор Старчић нема своју улицу у Милановцу, ни сокаче у Брђанима. Ни своје дане, ни фестивалску 
награду. Овде. А требало би. Као што редак спомен кафеџији за живота подигнут, круни се и нестаће. А 
не би требало.

До сада нико није тако детаљно и обимно описао једно село као др Миломир Глишић (1929-2016) своје 
родне Брђане. Поштујући аутора и његово публиковано дело, текст у целини наводимо...8

6

7
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 Р. Станић, „Споменик са тестаментом“, Чачански глас, 20. 
септембар 1968, стр. 6
Ф. Каниц, Србија, земља и становништво, Београд, 1975, 
стр. 491.
М. Глишић, Брђани: хронике села, бр. 97, Горњи 
Милановац, 1999.



37

Турски хан – механа (мезулана)
Првобитно, у време Турака, ханови (стара српска коначишта) били су добротворне задужбине појединих 
богатијих људи у варошима и поред главних путева, у којима се путницима и намерницима нису 
наплаћивали храна и преноћиште. Они су се називали конаци или мусафирхане.9 Касније су и поједина 
села градила овакве објекте јер су и иначе била „обавезна“да путнике који пролазе кроз њихово село 
уважавају као своје госте. 

Међутим, и пре доласка Турака, у средњовековној Србији, према Душановом законику жупљани (сељаци) 
су били обавезни да дају приселицу.10 Приселица се састојала од поноса, позоба и провода, односно у 
обавези села да када путује властела, државни службеници и страни посланици жупљани на својој 
територији организују пренос ствари (понос), обезбеде храну за коње на којима ови путују (позоб) и да 
дају пратњу и осигурање пута до суседног села (провод). 

Како су, у ствари, изгледали ханови за време Турака? Њих су градили Турци прво по варошим, а касније 
и по неким селима, али их никада нису држали, већ су их Србима давали под закуп, с тим што су се и 
даље старали о њиховој безбедности. Они су по правилу били поред друмова, ограђени дебелим зидом. 
У средини ограде била је велика зидана зграда са само једном великом просторијом у којој се могло 
сместити више људи и коња. На средини је било огњиште на коме је непрестано горела ватра, над којом је, 
на веригама, висио бакарни бакрач са врућом водом. Око ватре су биле даске застрте асурама на којима се 
спавало. Уза зид ове просторије биле су јасле за везивање и храњење коња. Дакле, био је то какав - такав 
нужни смештај обичних путника на њиховом дугом и не баш угодном путу. 

Доцније, у време Милошеве прве владавине, наместо дотадашњих ханова, који су почели да се губе као 
превазиђени (застарели), поред њих, почеле су да ничу друмске механе, углавном ван вароши. Оне су се и 
даље називале хановима, с том разликом што су биле крчме, гостионице и коначишта. 

Таква једна механа (дуго била у власништву породице Јелић и називана Јелића хан) никла је и у Брђанима, 
покрај прометног путног правца, поред реке, недалеко од улаза, односно излаза из опасног кланца. 

Механе су грађене према државним прописима (I, II и III класе) којима су прописивани одређени услови, 
почев од избора локације ( да су уз саобраћајницу, да су удаљене од школе и цркве и др.), па до одређивања 
величине, материјала и обавезних садржаја. Планске механе, каква је била и механа у Брђанима, за разлику 
од ханова, морале су, поред кафанских и кухињских просторија, имати по неколико одвојених соба за 
преноћиште, као и неопходне економске објекте у свом дворишту (штале, шупе, пекару, подрум, клозет и 
друго) на корист свих путника намерника. 

Посебно велики број механа у Србији подигнут је после султановог Хатишерифа 1830. године. До тада, 
међутим, поред кнежевог, требало је одобрење и муселима и спахије, што је било веома скупо и мучно 
добити. Тада је, вероватно, наместо ранијег хана настала и брђанска механа. Није познато како је првобитно 

9

10

М. Барјактаровић, „Ханови стара српска коначишта“, 
Даница за 1996, стр. 472-480, Београд, 1996, стр. 472-480
Исто, стр. 474.
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изгледала, али се поуздано зна да је 1845. године, поред саме школе, зидана двокатна зграда механе због чега 
је главни директор (надзорник) упутио опште примедбе властима што се „уз само школско зданије зида 
механа“. Нема података како је изгледала ни та двокатна зграда механе. На место ње, негде седамдесетих 
година прошлог века, настала је данашња, која, ето, постепено мења свој изглед и коју једва препознајемо 
као некадашњу друмску лепотицу. У вези са изгледом нове зграде Јелића механе постоји податак (акт од 
19. Јануара 1871 – МУД – ФIX- 123/1871) по коме је саграђена по плану III класе. 

Наиме, Андрија Јелић, син Ђорђа Јелића, законити наследник дела механе, негде крајем 60-их година 
прошлог века (претпоставља се по налогу МУД) прихватио је обавезу да сагради механу према плану II 
класе. Међутим, после извесног времена, Андрија је тражио од МУД да му план II класе замене планом 
III класе, наводећи два основна разлога. Прво, да би градња зграде типа II знатно више коштала, што 
он не може да издржи, а други веома важан разлог, који он у својој молби наводи, је чињеница да су у 
међувремену „просечена два пута који обилазе Брђане и његову механу“ (пут од Пожеге који иде из Ужица 
на Горњи Милановац као и пут који од Чачка преко Бумбаревог Брда и Кнића води на Крагујевац).

Према акту бр. 1150 од 16. фебруара 1971. године МУД је одобрио власник механе Андрија Јелић на место 
раније прихваћеног плана II класе може саградити механу према плану III класе. Тако је средином 70-их 
година XIX века настала данашња механа. 

Први власници механе у Брђанима свакако су били браћа Ђорђе и Марко Јелић. На списку механџија 
Округа рудничког, који су 1836/37. године „од Ђурђева ове до Ђурђева дне 1837. године по 6 талира аренде 
плаћали, налази се и име механџије Ђорђа Елића (Јелића).

У Округу рудничком тридесетих година прошлог века било је укупно 14 механа од којих три у вароши 
Брусница и пет у моравском срезу (Брђанима, Прељини, Мојсињу, Мрчајевцима и Бресници). Међутим, 
на релацији путног правца Горњи Милановац – Чачак биле су четири механе: у Брђанима, Прељини, 
Коњевићима и на обали Мораве код скеле, и све су грађене по плану.

Браћа Јелићи, Ђорђе, земљоделац, и Марко, срески начелник у Брђанима, дуго су били власници ове 
механе, све до 1879. године када је коначно продата Јеврему Савићу уз тапију која гласи: Начелник Среза 
моравског, продао је 3. децембра 1879. године, на јавној лицитацији, Јеврему Савићу из Брђана, пола 
механе и плац III класе, пола штале и пола плаца Тадије и Радована Јелића, која постоји у Брђанима, за 419 
дуката цесарских (четири стотине и деветнаест дуката).

Плац се граничи од истока 33 ¾ хвата до пута поштанског, запада 45 до Антонија Кнежевића, севера 15 ¾ 
до Андрије Јелића и његових синова и југа 15 ¼ фата до реке Деспотовице. 11  Исто, стр. 474.

На основу члана 489 грађанског судског 
поступка, суд Округа рудничког издаје 
ову тапију Јеврему и проглашује га 
по члану 676 грађанског закона за 
господара купљеног имања.
Од суда Округа рудничког бр. 8514-27. 
септембра 1880. у Горњем Милановцу. 

Писар Председник
Аврам Петровић Ј. Гавриловић

Од тада, ова механа је позната као Савића механа 
(у последњих 50 година као Радојкина кафана).
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Механу је углавном држао власник, а каткад је издавана под кирију, па су у њој радиле разне механџије. 
Један од њих је и Живојин Маслаћ који је пословао и пиће набављао код чувеног велетрговца Фердинанда 
Крена из Чачка. Осамдесетих година прошлог века механџија Маслаћ шаље рабаџију у Чачак и пише 
угледном домаћину Крену:

Пред крај прошлог века Савића механу су држали и други веома познати угоститељи (механџије) Јован 
Марковић (није познато одакле је) и Борисав Илић из Прељине. 

У току Првог светског рата кафану је држао под закуп и Антон Старчић. Он је до аустријске окупације 
радио као главни пословођа на изградњи пруге Чачак – Горњи Милановац. По одласку окупатора, поново 
се враћа на градилиште пруге. 

Између два рата, у овој механи као кафеџије поред власника Станоја Савића радили су: Радослав Аџемовић 
из Доње Горевнице, Остоја Радишић из Горњег Милановца, Милоје Јевтовић из Бруснице, Коста Чекеревац 
из Горњег Милановца и најзад, Љубивоје Савић, син Димитрија Савића, сувласника ове познате друмске 
кафане. 

И после Другог светског рата ова кафана је издавана већем броју угоститеља, који су, сваки на свој начин, 
настојали да јој врате стари сјај. 

Брђанска кафана је у исто време, годинама служила и као поштанска станица – мезулхана (мезулана). 
Наиме, у доба кочија, када се пошта преносила искључиво коњском запрегом, она је служила као 
одмориште поштоноша и њихових кочијаша, као и коња. Она као поштанска станица –мезулана, није 
имала своје коње за замену, који ће, наместо заморених, возити даље, као што је био случај са мезуланом у 
вароши Брусница где је било 4 - 6 коња за замену, али је служила као станица где је вршена размена поште, 
поготову што је у Брђанима још из времена Турака било седиште кнежине, односно капетаније и среза. 

Треба рећи да су на спрату брђанске механе дуго биле смештене просторије капетаније, односно среза 
моравског, све до 1858. године када су премештене у Горњи Милановац, а потом у Љубић па у Прељину.

Господину Фердинанду Крену у Чачак.
Вино које сам од вас купио и платио 30-тог јуна данас шаљем буре по рабаџи Глишу Божовићу овдашњем. 
Молим вас источите и добро напуните да се не бућка у бурету. Буре је 6 акова тачно и добро је изапрато 
без сумње.
У истом писму шаљем и рачун ваше фирме, те да не би полиција рабаџију односно крчмарине узнемиравала. 
Рачун овај јопет подајте рабџи да га мени преда. 
Вино је у бурету од 6 обручева. 

10. Јулија 1883.        С поштовањем
У Брђанима        Живојин Маслаћ
         Механџија брђански Брђанску механу помињу у својим забелешкама и 

чувени путописац Феликс Каниц.12 Он је, наиме, 
крајем девете деценије прошлог века, походећи 
наше крајеве, на путу ка Манастиру Вујан, 
прошао кроз опасни кланац Деспотовице и са 
својом пратњом свратио у механу ради освежења. 
Нажалост, није нимало пријатан утисак стекао. 
Ево шта је забележио:

Просто смо уздахнули кад смо изашли 
из тог сурог кланца. Али тек што 
смо мало дошли к себи, наишли смо на 
механу села Брђана која је будила слична 
осећања, па смо, савладавши жељу за 
неким освежавајућим напитком, без 
задржавања наставили пут...

12
13

 Ф. Каниц, н.д., стр. 491
Чачански крај у НОБ-у, Чачак, Центар за културу 
Чачак, 1977, стр. 128.



40

У старом насељу Брђана, испод надвожњака Ибарске магистрале, када се пређе камени мост где су од 
давнина обитавали Цигани чергари, до пута је „Крчма Милоја Јевтовића“. Старинска, приземна кућа на 
четири воде, још увек белих зидова. Милоје Јевтовић (1890-1957), дошао је као момак Станојки на мираз, 
из Бруснице у Брђане и ту започео породичан и механџијски живот. Крчма у време ослободилачких ратова 
Србије (1912-1918), није радила јер је Јевтовић Ивана Милоје са рођеном браћом: Микаилом, Милошем и 
Петром носио пушку. Најмлађи Петар (1898) редов –добровољац, придружио се браћи 1915. „Погинуо као 
устаник и банкарски чиновник на планини Озрен 22. јула 1943.“13 

У Другом светском рату ово кафанско место имало је забрану за рад као и сва иста од стране владе Милана 
Недића. По 1946. креће њен живот. У овој крчми, занат је учио потоњи чувени кафеџија Срећко Кнежевић 
– Плетиван. Пред смрт Милојеву, Станојка је издавала кафану „некој Мари из Краљева“ која се није дуго 
задржала, 1954/55. После ту била продавница „Пролетер“.

У оставинској расправи објекат је подељен на Божовиће и Николиће. У једној половини крчме која је 
сада викенд кућа, лети долази Предраг Пјер Николић, Брђанац, филмски режисер који породично живи у 
Паризу. Друга половина куће празна је и није употребљива. 

Крчма
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Крчма у сокаку Стара пруга у Брђанима
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Место се налази у истој сеоској улици, преко пута каменорезачке радње. Објекат припадао механџији 
Костатину Кости Чекеревцу (1902-1984) који је из Шаренике (Ивањица) дошао Симониди у Брђане, на 
мираз. Он је отворио кафану. Издаје је под закуп комшији Срећку Кнежевићу Плетивану који је испекао 
занат у кафанама Јелића (потоња Радојкина) и Јевтовића у Брђанима. Плетиван је имао жену Видосаву – 
Виду и две ћерке. Миран кафеџија, боемског схватања живота. Био чувен по јагњетини из фуруне. „Он 
клао, драо, пек`о и сек`о“, говорио народ, хвалећи да му је печење „гнило“, (меко и дебело). Плетиванова 
јагњад никада нису била мршава, већ сочна од добре испаше. Иза куће – кафане, башта. „Зелен, коме 
треба, може сам да убере“, чувене су речи овог кафеџије. Унутра: 10 столова, шанк, кујна, комарник, лавор 
с кантицом – сапуном и пешкиром за руке и снаха Милунка, десна рука кафане. Опасан кецељом, увек 
са крпом у руци, Плетиван се одликовао изузетном личном хигијеном, нарочито при припреми хране. 
Чести гости, сем мештана, ловци, риболовци на путу за Мораву и трошаџије из Милановца. Када задрема, 
Плетиван затеченима у кафани каже где да оставе кључ и новац, за оно што су утрошили. Због тог 
поверења, од муштерија био цењен. 

Наследница, Нада и Слободанка као и њихови мужеви, нису наставили рад са кафаном као ни потомци 
Косте Чекеревца. Плетиванова кућа и Видина продата је једној избегличкој породици у тренутку распадања 
Југославије. Кафанско место још постоји са терасом испред. Без столова. Одолева и чува сећања. 

Плетиван (1920-1987)
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„Браћа Тешић“

Стара кафана из 1938. Погођена њена градња „ђутуре“ (кључ у руке). Извођач радова, зидар Филиповић, 
градитељ школе у Семедражи. Место припада рођеној браћи, Љубиши и Драгомиру Тешићу, до пута, 
на дохват Дома села, моста на Дичини и Савића млина. Иза кафане, породична кућа. Браћа су имала 
стално запослење у оближњој фабрици прераде магнезита „Шумадија“. Акционарско друштво власника 
из Париза омогућило је Драгомиру Тешићу да заврши курс за погонског електричара ради одржавања 
„корпе - жичаре“ дуге 8 км, рудник Милићевци – сепарација Брђани. После девет година рада, Тешићи су 
наплатили дивиденду и уложили у кафану „Браћа Тешић“ која је имала 70 м2, кухињу, фуруну и сушару. 
Женидбом и деобом, млађи брат Драгомир – Јатаган (1910-1975) преузима кафану која не мења име. 

После Другог светског рата, нове власти одузимају кафанско место које мења намену од откупног места 
Задруге, до обданишта 1955. Милан Драговић (1940-2008) долази са Рајца чачанског у Брђане на мираз. 
Жени се Јатагановом ћерком Зорком, коју село зове Зорица, од малена. Зет Милан води кафану од 1978. 
до 1999. Кафана је више пута имала измене у свом унутрашњем и спољном изгледу. У садашњости, то је 
продавница прехрамбене робе „Драговић“, чији власник је Миланов и Зоркин син, Никола (1971).

Драгомир Тешић Јатаган
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Брезна

„У Рудничкој нахији, осим школа у Брусници и при Манастиру Враћевшница, 1830. радила је и приватна 
школа на међи села Брезна и Теочин. Наиме, ту је извесни Лазар, који је водио трговину преко „скеле 
шабачке“, купујући и препродајући свиње, направио малу кафану са једном собом и кухињом. Пошто је 
имао два сина, он је за њих и за другу децу из околних села довео учитеља Миладина Костића из Чокешине 
код Шапца. У свему овоме, посебно је био интересантан положај учитеља: у тој собици је било десет клупа 
и кревет са сламарицом где су становали учитељ и један ђак из једног удаљенијег села. Сваки ђак плаћао 
је по један цванцик месечно.“

Занимљиво је било и у Брезни: „Први учитељ Јован Минић (1845-1846) почео је рад са 24 ђака. 
Новосаграђена кућа „удешена“ је за потребе школе, али школа није имала двориште и башту (градину). 
Такође, у близини школе је била започета градња механе, што по прописима тада није било дозвољено те 
је кафанска градња заустављена.“

У Брезни, кафане коју помињемо више нема, нити било које друге. Као да никада није ни постојала. 

Школа у кафани

„Кад год имам неки проблем у животу, 
сетим се дединих мудрих речи, узми 

сине ракију“. 

(Стеван Сремац)
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Варнице

Радован Миловановић Шајинац (1931-1991) из Заграђа, никако није могао да се „прими“ као кафеџија у свом 
селу. Већ су сва места била заузета дуж Ибарског пута („Рудничка капија“, „Завичај“, „Мала Шумадија“, Дом 
поред цркве у Заграђу и Чангурова кафана у Угриновцима). Овој његовој одлуци селидбе већ је претходио 
гостионичарски посао у комшијским Варницама. Од 1950. Шајинац је под киријом кафански боравио у 
задружном Дому.

Временом, 1967. Шајинац у центру села купује себи плац, зида кафану и кућу за живот, све скромно али 
утржно. Одлука зидања била брза јер је његово здање приљубљено истим зидом уз ковачко - поткивачку 
радњу Живомира Антонијевића. Навикли на истог газду, мештани су се обрадовали његовом останку у 
Варницама са новом кафаном. Унутра је могло стати 8 мањих столова (за четворо) и није постојао шанк 
класичан, ни шубер. На средини кафане, излазном зиду где се може проћи кроз шток без врата кухињи, био 
препречен сто на који је Шајинчева жена Станимирка (1932-2005) девојачко Ђорђевић, из Трудеља, износила 
пиће. Највише, сем благе шљиве у чокању, пило се Ваљевско пиво из флаше, међу мушкима. Жене заволеле 
крушковац, ликер и клековачу. Није необично за Варнице да су жене долазиле кафани јер је уз њу трговина 
„Пролетер“ и откупно место ПИК „Таково“. Комбинат плаћао добро бели мрс и све шумске плодове. Чекало 
се на ред на истовар и да се роба класира и измери уз признаницу, исплата на лицу места, жене озарене, 
пуног завежљаја новчаница ишле задана кафани. Ова појава под Рудником, постала је новина тек по Другом 
светском рату. Пре „револуције“, удате жене корачиле би у кафану под руку са човеком, свекром или децом. А 
игранке бивале искључиво зими без обзира на то колико смет западне. Ипак, највећи пазар за кратко време 
бивао о Марковдану (с пролећа, по Ђурђевдану) под Острвицом. Вашар. Тада је Радован са оцем Добривојем 
износио „под шиљак“ (Острвица 758 м) волујском запрегом пуне канате „стакла“ и убацивао у лед (бурад). 
Горе, народ мили и Острвици гамиже, било спремно неколико ражњева под конац на којима се вртела 
јагњад. Прасад ређе. Печења прасећег и овог другог, бивало „Код Шајинца“ викендом и сваке пензије. Тада 
су Варнице имале 30 пензионера. Сада „у селу“ нема толико становника... Упамћено је господство сељака. 
Поједу у кафани не сами, кило печења, исто толико наруче да се спреми и понесе кући. 

Остао у сећању Перо хармоникаш који је почео у својим Варницама. У кафани се шетале карте „у четверац“, 
не у паре, него у пиће. Тада просперира „Ћата“, онај који бележи. Шајинац био уљудан кафеџија, његова 

„Шајинац“
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Станимирка спремала по наруџбини гулаш ловцима и ћевап (свињско месо, џигерица и црни лук са зачинима 
– „пржење“) на шпорету „Смедеревац“. За салату, зна се шта у сезони иде. Она се никада није наплаћивала, 
као ни хлеб. Шајинац говорио: „Греота наплатити сомун“. Долазили Рудничани, Првислав Милановић, Куле 
књиговођа, Мића трговац и Талина из Заграђа. Лети планинара, ловаца увек. Испред кафане нема терасе, 
само два три стола. Када је Шајинац одлучио да подигне спрат изнад кафанског дела (1976), у договору, његов 
комшија Живомир ковач урадио исто. Деду су стизале године, али је дочекао инвалидску пензију. Све више 
повучен Заграђу, он кафану, „Код Шајинца“, пре 1980. предаје сину Владану (1955-2004). Владан није био 
утржан кафани, Руднику олова и цинка јесте. 

То је била пословна прилика у Варницама преко пута, за кафану „Острвица“, Слободана Соја Ивановића кога 
су звали Шукинац. Кафана радила добро од 1978. до 1985. У том раскораку, бивша ковачница наследницима 
постаје кафаница „Ковач“, али кратког даха. Оста само сећање Јелице (1961), удовице Владана Миловановића, 
њен испит у кафани - помагање свекру и свекрви... После се родили на спрату, њена Драгана (1978) удато 
Никић и Драган (1985). Кафане више нема. У традицији остао само Драган, надимка Чедо, који ради као 
конобар у кафани „555“, изнад Бућиног гроба, на скретању за Рудник и Варнице. 
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Врнчани

Цртеж, Саша Савовић, 2020.
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Опште је познато да су Врнчани имали кафану и 
давно, пре балканских ратова. Постојао је у тим 
временима врло прометан „Ваљевски пут“ који 
је „качио“ Љиг, Бољковце и Врнчане на путу за 
Горњи Милановац. Кафана је била у центру села, 
до поменутог друма. Две куће са подрумима, једна 
уз другу, општина врнчанска у којој је био суд и 
кафана ортачка, двојице Врнчанаца, неког Грујића 
и неког Лазовића. Сада нема ни суда ни кафане. 
И продавница преко пута, опустела је и затворена 
као неисплатива. 

„У Првом светском рату, непријатељска граната 
испаљена са Врановице (велико брдо) потез 
Осинак, имала је циљ зграду општине Врнчана и 
Ручића. Погодила нам кафану и тешко је оштетила. 
Аустријанци су те 1914. дошли до Врнчана, али су 
одбијени у невероватном јуришу српске војске 
са брда Кеља. Као што је књижевник Добрица 
Ћосић описао у свом роману „Време смрти“ 
кафану у Бољковцима, то се догодило и са овом у 
Врнчанима (један од јунака у роману, Тола Дачић, 
свира у двоенице у препуној кафани војника у 
Врнчанима, носи у торби вунене чарапе и тражи 
синове). Кафана је нестала, није сећање на њен 
изглед. Кажу да је била као сестра близнакиња 
оној у Бољковцима: правоугаона са бином и три 
собе по угловима; дугачким тремом у дрворезби 
терасе ограђене и пода каменом поплочаног.

Иралина кафана

Кад оматориш, све можеш помало, ал` 
ништа да ваља.

Још се Велики рат није ни завршио, кафану Грујића 
и Лазовића купује Милосав Никетић Ирала који је 
водио кафану у Горњим Бањанима. Причало се да 
је здање у Врнчанима купио дукатима и да је на 
суду у Бањанима сведочио, заклео се да није никада 
у својој кафани нашао заборављену кесу златника 
од неког прекупца. Ирала, како су га звали, врло 
брзо налази заједнички пословни језик „са оцем 
и сином“, Лазовићима из Врнчана. Миладин и 
Радомир трговали су на велико ракијом за кафане, 
па су капитал увећали монополом билијара. Од 
Чачка до Лазаревца, свуда је по кафанама било 
њихових билијар столова за изнајмљивање. Од 
Грујића из села, најпознатији био је Јован, мајстор 
коцке и таблића. Имао обичај да унапред Ирали 
плати дневну дозу пића и дешавало се, ако га 
нешто спречи да тога дана не дође у кафану, он 
тражи да се упише износ као да је био ту присутан.

Прометна због административног седишта два 
села, Врнчана и Ручића, кафана је била коначиште 
и одмориште за путнике намернике свакојаком 
робом, сушеним шљивама понајвише. Локалне 
„сецикесе“ и „пилићари“ имали су посебан метод 
крађе сувих шљива са пуних каната волујске 
запреге. Метална кука, везана влачеком (канапом). 
Док ноћу пролази товар, они закаче куком џак, 
који се стровали на пут и привуче бешумно јер 
је канап везан за дрво, оближњи граб. Ни ту није 
био крај. Док су уморне кириџије ноћевале пред 
кафаном, извесни Жуљо, скидао је са запреге 
дрвени јарам, у који се прежу говеда. Сутрадан, 

очајном путнику продавали би тај исти јарам. То 
је трајало дуго између два светска рата, кафанско 
место се рашчује за избегавање и село реши да 
у подруму општинске зграде отвори затвор за 
непослушне и оне који срамоте место...

Милосава Никетића жена, Драга Никетић 
погинула је у кафани 1944. од залуталог метка. 
У оближњим Накучанима у Дробњацима, 
чуло се пушкарање четника и партизана. Њена 
радозналост ослушкивања крај прозора, коштала 
ју је живота. Милосав је после рата, док је још 
радила кафана, кренуо у село да откупи јаја. Била 
је ноћ, саплео се на путу, сломио ногу и умро убрзо 
од гангрене. Све је кренуло по злу. Његова посвојка 
Душанка, у нервном растројству отровала се 
шаком лекова коју је попила са киселином. Њен 
син Слободан Бобуле, неправедно оклеветан у 
селу, извршио је самоубиство бацивши се под 
камион на заобилазном путу у Г. Милановцу. 

Кафане и сеоске зграде више нема. Није остао 
камен на камену. Ту је сада башта, а у једном делу 
мали пашњак за овце. Оближња кућа, поштанског 
броја 42, такође онемела је. Као и цело село. Тако 
је завршена прича Радисава Лазовића Белог (1931) 
о кафанској историји села Врнчани.
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Гојна Гора

Душан Савић (1933), рођени Гојногорац и мештанин, подсећа на приче старијих о битисању две кафане 
у селу. Обе су биле без неког имена, само имале табле власника.

Прва, Сретена Браловића у „Миковој кући“, дому Јована Савића, објекат до школе, на истој страни 
пута за Чачак. Уз кафану је био дућан. Друга, „Шишовића кафана“ власнице Драге Шишовић, преко 
пута скоро направљене цркве (2018) али неосвећене. У тој, доњој страни пута била је „општинара“, 
како су звали сеоску кућу која је припадала Општини Каменица (Дружетићи). Кафанско кућиште је 
мираз Драгин. Њен отац, родом из „Доњих села“ (између Лозња и Горњих Бранетића), купио је кућу и 
окућницу својој ћерци да јој се „нађе“, злу не требало. То је до пута Добрињи и Пожеги. Пошто је Гојна 
Гора била народом раштркана, обе кафане, радиле су сезонски. За Спасовдан када је преслава, о вашеру 
две недеље пред Илиндан, о Видовдану код Вукадиновог грма и ту, за српску Нову годину. Зими такође, 
у селу на Ваведење и недељом често када снег заметне и нема пољских радова. Суботом у кафанама 
зими није било игранки и седељки јер је то задушни дан. Ова два здања нису имала дуг живот. Једна 
је отворена 1938, друга, две године пре. Други светски рат прекинуо је њихову кафанску историју. Код 
Вукадиновог грма вашеровало се до 1944. Касније, више пута долазила народна милиција да растера 
народ са тог места за српску Нову годину. 

Биле су две

„Ја кад пијем, ја нисам човек-него флаша“. 
(Мирослав Антић)
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Горња Врбава

„Горња Врбава, заселак Поље. У „бараци“ 
продавница - кафана Војимира Јевтовића који је 
дошао из Доње Црнуће на мираз пре Првог светског 
рата. Обична кафана, без кулинарске услуге. У тој 
безименој дашчари храстових талпи, билe су зими 
игранке и забаве за село. Барака је радила до 1941. 
Касније је „Рајко жандар“, у непосредној близини 
на истој страни пута отворио „Космос“, зидани 
кафански објекат. У оној претходној је био свирач 
у овој својој понекад, јер имао је много посла у 
служењу муштерија. 

На гробљу у Г. Врбави пише Сава, жена Глише 
Јевтовића. Они су родитељи Војимира (1900-
1954). Он је као момак дошао у Г. Врбаву код 
Марка Иконића Ћопа који је имао трлу у Пољу, на 
месту касније изграђене Бараке. Војимир је имао 

Барака

брата који је живео у Зеници и који је био трговац. 
Он је, такође, био трговац и кафеџија. Са Марком 
Ћопом је направио Бараку где је била кафана и 
продавница.“

„У поменутој Бараци, поред продавнице, била 
је и кафана која је била власништво Војимира 
Јевтовића. Она је била састајалиште мештана. 
Врло често су се ту окупљали мештани Г. Врбаве, 
као и бројни пролазници путем Г. Милановац – 
Крагујевац. Ова кафана је дуго била и стециште 
културног живота, нарочито пре Другог светског 
рата и у поратним годинама. У њој су одржаване 

игранке и забаве на којима се окупљало локално, 
а и становништво околних села: Доње Врбаве, 
Сврачковаца, Невада, Грабовице и др.

Шездесетих година је, у центру Поља, направљена 
кафана „Космос“ која је била власништво Рајка 
Миловановића. Ова кафана је била активна око 20 
година. Затворена је, и од тада је село без кафане.“14

14  С. Вучићевић, Горња Врбава, Београд, Културно-просветна 
заједница Србије, 2011, стр. 125, 227.
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„Космос“
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Засигурно, нема кафане у васцелој Гружи, таквог 
јединственог имена. После две и по деценије по 
затварању, остало је име аутобуског стајалишта 
и када купујете карту за превоз, тражите: „До 
Космоса“. Први човек који је путовао у свемир је 
Рус, Јуриј Гагарин, 12. aприла 1961. свемирским 
бродом ВАСТОК 1. Само две године касније, 
Валентина Терешкова у ВАСТОКУ 6, обавља први 
самостални лет жене у космос, 16. јуна 1963...

„Само се причало о небесима и да ће човек горе 
да се насели. Рајко одлучи да кафани да име, 
„Космос“. Озидали смо објекат до пута 10 х 5 м на 
нашој окућници. Нисмо бринули за муштерије. 

Место добро, ја дечкић, тата познат, мама черкез 
радник. Рајка су сви звали Жандар због картe, она 
му омиљена. Био добар забављач на хармоници за 
мобе. Највише од свега волео да организује пос`о 
други да ради“, тако почиње породичну причу о 
стварању кафане Владан Миловановић (1951), син 
Мице (1930-2016) и Рајка (1927-2000).

„У кафану је могло да седне 50 људи. Рајку 
падне на памет сепаре за парове. Особље се 
мењало. Први смо у овом крају имали увозну 
радну снагу. Конобарицe из Русије, Украјине, 
Молдавије и Бугарске. Неке су се удале у околна 
села и остале. Већина није. Много пре тога, 1970. 

Рајко Миловановић Жандар (1927 - 2000.)С лева на десно: 
Марија Едит Миловановић, Добрила Јоксић, Рајко Жандар, Драган Вучићевић и Богољуб Миловановић у „Космос“ (1978).

Кафана је адаптирана за проширење (кујна, 
остава, соба и предсобље). Улаз са бочне стране 
за нас који радимо, а гости на главни са улице. 
Пољски клозет иза кафане. Чесма напољу, сапун 
и пешкир. За шанком радила моја мајка Мица, 
ја конобарис`о ако нема девојака. Печење се 
служило на заказивање, роштиљског меса сваки 
дан. Није било свадби и игранки. Музика за 
викенд. Многи се изређали. Биле две девојке из 
Крагујевца са хармоникама. Уносили смо гајбице 
у кафану да се седне, све столице заузете. Усред 
фебруара, у мртвој сезони њима двема остане по 
фића. Нама за три. Купимо једну. Сам довозиш 
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пиће из Милановца. Могло у фићу да стане 10 
гајби ако извадиш предње седиште. Било дана, 
пет-шест пута дневно одем у град за набавку. Или 
се договоримо са сада покојним Свелом, возачем 
аутобуса, да повезе пар гајби, ја сачекам у селу. Кад 
се прошири пос`о човек постане алав, то га повуче 
и може да се отисне ако оде предалеко. Тата је био 
мудро бистар те купимо крпену цираду, шатру 
1972. Почнемо да радимо вашаре. Добривоје 
Топаловић нам пев`о осам дана за Пантелијевдан 
у Такову. Највећу шатру имао Аутопревоз из Чачка 
па наша Шумадија и од државних још Морава 
чачанска. Приватници: Сандала, Ранко Усташа и 
ми... Месец дана траје Пантелијевдан. Народ има 
живота. А `де је живот, има и пара. Најдаље смо 
стигли до Шапца. Њихов вашар непревазиђен. 
Онда нико није иш`о у Гучу. Од наших музичара 
највише се задржала Анђа певачица, Таласан 

Владан Миловановић

Владан и конобарица Лепа

хармоникаш и Љубо Чолић. Шатра је тешка за 
рад, ломи човека, можеш да пукнеш к`о чачкалица 
ако немаш способно особље. Мени жена умрла 
у болници у Београду, ћерка и син без мајке, а 
мораш да титраш муштерији. Црн је `лебац у 
кафани... Можда је било онда и лакше, иако је од 
Буренцета до Акваријума било на 7-8 места музике 
у кафанама. Конкуренција ти не да да заспиш. На 
кафи су „најслађе“ паре. Из аутобуса ти изађе 
20 људи у смени, сви запослени. Цео горњи крај 
Сврачковаца нагиње Врбави: Лазићи, Видојевићи, 
Симоновићи. Мој Рајко је велико спадало, зато 
никад није било туча у кафани. Долазили нама 
директори. Сви су га знали. Рајко је први, тада и 
једини, пуштао филмове за одрасле. Кад село легне, 
навучемо ћебе на прозоре и филм иде на зид. Мали 
пројектор на точкиће окреће се споро, има тон. 
Било у публици парова, оних буџованских, али 

Рајко те филмове није приказивао непознатима. 
Само на препоруку. Филмове смо добијали из 
Немачке од гастарбајтера. Четири пластична мала 
калема у једној кутији. То је онда било страшно 
кажњиво, а ми прошли к`о да није било. Данас 
све дозвољено, ал` нема ко ни да воли. Све к`о 
силовање. Кафана је престала у оној инфлацији и 
бомбардовању. Стоји она, нема ко да буде у њој, и 
као гост и као газда. Једини телевизор био у Дому. 
Цело село гледа „Љубав на сеоски начин“. Од кућа, 
прве га имале наше комшије, Доле Васиљевић 
и његова Рада. Она радила откуп вргања и 
лисичарки за задругу у Врбави. Народ довози 
тракторску приколицу печурака дневно. Чека се 
ред, мери, класира... Вагони. Исплата одма`, паре 
на руке. Опет, сви кафани. Ово данас нема појма 
са животом, ни кафаном. Све нека превара. Ко ће 
кога пре...“
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Горњи Бањани „Одох у кафану на кафу, да 
попијем једну ракију“.

(Тин Ујевић)
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Редов у оба балканска рата и Првом светском, 
Обрад Перишић (1889-1983), преселио се из родног 
Лозња Горњим Бањанима 1938. Уз купљену кућу 
направио је кафану. Место у центру варошице, 
на истој страни пута где је црква и Дом а преко, 
мало ниже, школа. Горњи Бањани су били јаки 
народом и домаћинима. Сматрају се оазом за 
играње домина. Раније, у доба ове кафане „Рајац“ 
домине су се играле и у новац. Временом, та 
навика је ишчилела. Немци су кафану палили 1944. 
Захваљујући мештанима, спасена је гашењем да не 
изгори. Наследник Милош (1934-2018) преузео је 
кафану. Од 1986. до 2016. о њеном вођењу бринуо 
се Милошев син Миодраг (1960). Породично, 
кафана „Рајац“ имала је прекид 6 година, давана 
под закуп Бранку Тодосијевићу из Брђана. У овај 
правоугаони објекат може да се „спакује“ 120 људи. 
Кафана је издавана за свадбе, бабине и испраћаје 
у ЈНА. Ван тога, кратак период 1970-1982 служено 
је месо са роштиља. Печење само по наруџбини. 
Данас, кафана стоји где је и била, као да чека да у њу 
неко уђе. Али у селу нема народа. 

Александар Симић Лејо имао је кафану изнад Обрадове на путу за Полом. Она је старија од кафане „Рајац“. 
Као рођак, генерал Божидар Терзић (1867-1939), свраћао је Леју, јер је његова мајка Јермина од Симића, 
свештеничке породице. У то златно доба, у Горње Бањане је стигла струја 1928. прикључена на воденицу 
Војислава Костића, а у Лозњу у исто време Мијаило Поповић на своју поточару прикачио „две жице“. 
Званично, оба села су електричну енергију добила 1949. „Код Леја“ увек било печења, играла се мунта, 
таблић и неизоставне домине. Кафана више нема у физичким траговима. Добијали су Бањани увек по 
неку кафану више, како кад. Стварни број је увек две. Обе су новијег датума. Једна Поповића, друга преко 
пута, Пера Петровића.

Престоница доминаша

Лејова кафана
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„Ако се догоди нешто лоше, пијеш како би заборавио; ако се догоди нешто добро, 
пијеш да би прославио; ако се ништа не догађа, пијеш како би се нешто догодило“.
 (Чарлс Буковски)
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Горњи Милановац

„Тек 1866. тамо се доселило неколико породица из среског места Брусница, која лежи у једном уском 
кланцу и која тамо није имала простора за даљи развој. Младо насеље је брзо расло. Окружни органи, 
трговци, кафеџије, занатлије, селили су се у нову „Деспотовицу“.15

Брусница је 1839. имала мезулану (пошту) и школу са 26 ђака. На бруснички пашњак Дивље поље, најпре је 
1853. из Старе чаршије у нову варош која је тек требало да никне, пресељено две кафане, два дућана, једна 
ковачница и пекара. После три године, 1856. сва економија занатске делатности напустила је Брусницу 
и преселила се на обалу Деспотовице. Годину дана пре, 1855. нова варош, данашњи Горњи Милановац, 
добила је свој први регулациони план где су се улице градског језгра спајале под правим углом.

Државни попис становништва 1862/63. говори да је варош Г. Милановац имала 775 становника, 66 занатлија, 
14 дућана, 19 механџија (6 кафеџија), 81 слуга, 1 свештеник, 1 адвокат, 48 чиновника, 1 телеграфиста, 1 
добошар, 2 учитеља.

1900 – 2.836 становника

1918 – 2.500 становника

1922 – 27 заната и 102 занатлија

„Механџије, кафеџије и касапи вароши Бруснице осетили су потребу да се удруже у еснаф да би се 
организовано изборили за одговарајуће плацеве за изградњу својих кафана, на новој локацији. У Брусници 
је 1846. године формиран „еснаф механџијски и кафеџијски“, који је 1851. године имао 28 чланова:

Почетак

1. Милан Филиповић, устабаша еснафа
2. Никола Нешковић
3. Јевђеније Богдановић
4. Иван Милисављевић
5. Живко Матић
6. Коста Маринковић
7. Стојан Јовановић
8. Вукосав Симић
9. Милан Миловановић
10. Ђорђе Ђаковић

Ф. Каниц, Србија: земља и порекло становништва од 
римског доба до краја века, Београд, 1888.

15

11. Ђорђе Божовић
12. Крста Борисављевић
13. Остоја Јевтовић
14. Арсеније Петровић
15. Стефан Илић
16. Миле Јовановић
17. Милета Ћосовић
18. Игњат Филиповић
19. Гаврило Кићовић
20. Павле Љутић

21. Јован Кукавичић
22. Мијаило Лучић
23. Димитрије Јовановић Грк
24. Ђурђе Миливојевић
25. Јевто Богдановић
26. Тодор Јанић
27. Јовица Миливојевић
28. Коста Јанић
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У Дивљем пољу, пре изградње (1853) вароши Деспотовице, касније Горњег Милановца постојала 
је механа која катастарски и данас припада Брусници. Звали су је МЕЗУЛАНА и она је била на тачки 
која се зове Камени мајдан. Данас место раскршћа Стара чаршија – Г. Милановац –Чачак. Сада је ту 
расадник биља „Тараксакум“ (маслачак), Љиљане Симовић. Наводно, први власник беше неки Кукавичић, 
„Крчмаревић“ или је то, извесно, само његов професионални надимак. Касније, дуго је опстао уски 
колосек на том месту за превоз ломљеног камена до железничке станице у Милановцу, а одатле за Београд, 
ћиром на „Дунав“ станицу. Механом, коју после Великог рата прозваше КАНТИНА, газдовао је Станимир 
Јаковљевић - Војкер из Бруснице. У КАНТИНИ од дасака, било је хране ако се задеси. Постоји прича о 
путнику незнанцу из далека за Чачак и његово свраћање у ову дашчару. Питајући Војкера, има ли јаја, 
добија потврдан одговор, а на захтев да се направи „кајгана од пет“ следи одговор да то „није могуће јер 
је нестало масти...“ Шине за вагоне, мезулана – кантина – дашчара, опстале су до 1951. У непосредној 
близини грађен је велики магацин за потребе Народне армије и свако цивилно окружење морало је да се 
рашчисти. Војни магацин још постоји, Камени мајдан покривен шибљем, а прва кафанска тачка будуће 
вароши је раскршће и аутобуско стајалиште. 

„Пресељење у Деспотовицу није одговарало Марку Лучићу из вароши Бруснице. Он 
је у својој жалби истакао да би му пресељење нанело велику штету, с обзиром на то 
да у вароши у Брусници има четири куће и једну кавану озидану од камена, која се не 
може пренети у Деспотовицу. Молио је за дозволу да му кафана остане у Брусници и 
да ради на истом месту. Окружно начелство подржало је ову молбу наводећи да је ова 
кавана прва подигнута у Брусници.17

Предисторија

1. септембра 1851. године у Брусници16

 М. Миловановић, Брусница под Рудником: хронике села, 
бр. 114, Г. Милановац, 2000; 17-АС, МУД-П,ФХ,Р.80, 1851.
Исто, стр. 113

16

17
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Поменута горе обштина имаде педесет и два странца из Турске, а из Аустрије двоицу, но ови странци, 
почем су се од пре две године дана настанили у Отечеству нашем живити, то су и зачисљени у надлежне 
класе, да данак на своје привреде плаћају.

Састављена Комисија из три лица чиновника, десет преценитеља и једног изванредног, предузела је овај 
посао 8-ог, а свршила закључително 12-ог маја ове године. Комисија је предходно Закон о порезу скупљеном 
житељству исте обштине прочитала и објаснила; па и позвала је да сваки своју имућност савестно 
под избежењем парафа 27. опредељење казни покаже; а тако је и својим членовима и преценитељима 
препоручило ревност и савестност у послу овом, а нарочито им параф 26 правила пописа пред очи ставила. 
– Свршивши Комисија попис овај изложила је свој рад Примирителном местном суду на углед пет дана. 

Свега имаде, по закључењу пописа у споменутој обштини, четири стотина шесет мушки, три стотине 
петнаест женски душа. По имању, од прве класе седамдесет седам, од друге четрнаест, од треће дванаест, 
од четврте седам, од пете један; и од шесте две. А по приходу, од прве класе сто двадесет и шест, од друге 
сто и четири, од треће двадесет и девет, од четврте двадесет, од пете осам и од шесте четири. Седма нема 
ништа. 

13. маја 1862. године
У Горњем Милановцу

Председатељ, В. Лукић (М. П.)
Петар Ј. Козељац
Вуле Јанковић, деловодитељ (М. П.)

1. Дмитр. Нешковић

2. Павле Грковић

3. Милош С. Милошевић

4. Јован Србовић 

Окружије рудничко, варош Горњи Милановац

5. Јевто Богдановић

6. Танасије Милановић

7. Танасије Павловић

8. + Вукосав Симић

9. + Јован Милојевић

10. + Јеремија Вилотијевић

11.  Вујо Васић, изванредни18 
 Државни попис становништва 1862/63. прир. А. Столић, 
Г. Милановац, 

18
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48. Јова Милојевић, меанџија, стар 38 г., 
жена Станија 35 г., кћи Јелка 6 г., синовица Круна 
16 г. Имање: једна кафана и 1 дућан с два спрата 
зидано у месту, један забран с воћњаком од 8, 
две њиве од 6, две ливаде од 7 и један виноград 
од једног ланца земље у Љутовници – свега 718 
дук. цес. Месечни приход од трговине меанске 
месечно 12 т. По имању спада у IV класу, по 
приходу у III класу.

55. Павле Грковић, кафеџија, стар 31 г., жена 
Аница 22 г. Имање: две куће од слабог материјала, 
1 дућан зидан и 1 плац кућни празан – свега 180 
дук. цес. Месечни приход од заната кафанског 
месечно 10 т. По имању спада у I класу, по 
приходу у II класу.

67. Миле Јовановић, меанџија, стар 37 г., 
жена Јелица 26 г., Христина Николина, сироче, 7 г. 
Имање: једна кућа слабог материјала, две ливаде 
од 9 ланаца, земље ораће и пола меане на друму 
Чачку водећем – свега 360 дук. цес. Месечни 
приход од своје радње месечно 20 т. По имању 
спада у III класу, по приходу у IV класу.

68. Миле Илијић, меанџија, стар 29 г. Жена 
Јела 20 г. Имање: једна кућа слабог материјала, 
две ливаде од 9 ланаца земље – свега 160 дук. цес. 
Месечни приход од радње меанске месечно 20 т. 
По имању спада у I класу, по приходу у IV класу. 

70. Радоица Миловановић, слуга, стар 16 г. 
Имање – нема. Месечни приход 4 т. По приходу 
спада у I класу.

71. Светозар Васић, слуга, стар 15 г. Имање 
– нема. Месечни приход 4 т. По приходу спада у I 
класу. 

89. Арсеније Кандић, кафеџија, стар 46 г., 

жена Марица 39 г., кћи Милева 12 г. Имање: једна 
кућа слабог материјала, 1 празан плац кућни, 2 
такође празна плаца кућна, једна кафана са два 
дућана, дућани од тврдог, а кафана од слабог 
материјала, три ливаде од 5 ланаца, једна њива 
од по, један воћњак од 3 и 1 шљивае од ½ ланца 
ораће земље – свега 299 дук. цес. Месечни приход 
од радње кафанске месечно 6 т. По имању спада у 
II класу, по приходу у II класу. 

90. Љота Стиловић, меанџија, стар 40 г. жена 
Христина, 35 г. кћи Настасија 11 г. Христина 8 г. 
Имање: једна бина у ортаклуку с Костом Баша 
– Јањићем с једном кафаном и меаном слабог 
материјала, пола процењено 300 дук. цес. 1 забран 
од 7 ланаца земље у ортаклуку са истим Костом 
25 дук. цес. Свега 325 дук. цес. Месечни приход 
од радње меанске месечно 25 т. По имању спада у 
III класу, по приходу у V класу.

91. Коста Баша – Јањић, меанџија, стар 36 г. 
жена Јанула 30 г. син Димитрије 12 г. кћи Фрасина 
3 г. Василија 2 г. Мати Акрина 75 г. Имање: 
две куће слабог материјала на два плаца, једна 
бина с кафаном и меаном у ортаклуку с Љотом 
Стиловићем слабог материјала, пола части и 1 
забран од 7 ланаца у ортаклуку с истим Љотом 
– свега 525 дук. цес. Месечни приход од радње 
меанске месечно 25 т. По имању спада у IV класу, 
по приходу у IV класу. 

92. Милорад Стефановић, слуга, стар 25 г. 
Имање: нема. Месечни приход 8 т. По приходу 
спада у II класу. 

93. Вукосав Радојковић, слуга, стар 28 г. 
Имање: 1 кућа слабог материјала – свега 30 дук. 
цес. Месечни приход 8 т. По имању спада у I 
класу, по приходу у II класу. 

98. Тоша Поповић, слуга из Турске, стар 25 г. 
Имање – нема. Месечни приход 5 т. По приходу 
спада у I класу. 

99. Ђорђе Марковић, слуга из Турске, стар 16 
г. Имање – нема. Месечни приход 5 т. По приходу 
спада у I класу.

100. Таса Димовић, меанџија, стар 28 г. 
Имање – нема. Месечни приход од меанисања 
месечно 10 т. По приходу спада у II класу.

101. Коста Матић, кафеџија, стар 26 г. жена 
Милица 20 г., брат Јеремија 16 г. Имање: 1 кафана 
и 1 празан плац до исте кафане – свега 200 дук. 
цес. Месечни приход од радње кафанске месечно 
15 т. По имању спада у II класу, по приходу у III 
класу.

103. Димитрије Ђорђевић, кафеџија, стар 
32 г. Имање – нема. Месечни приход од радње 
кафанске месечно 8 т. По приходу спада у II 
класу. 

104. Вук Буквић, меанџија, стар 31 г. жена 
Јелисавка 20 г. Имање: једна кућа од слабог 
материјала, 1 празан плац кућни и 1 њива од 2 
ланца – свега 80 дук. цес. Месечни приход од 
радње меанске месечно 15 т. По имању спада у III 
класу.

113. Павле Миливојевић, меанџија, стар 41 
г., жена Марица 30 г., син Алекса 6 г., кћи Милева 
1 г. Имање: 1 кућа слабог материјала – свега 40 
дук. цес. Месечни приход од радње меанске 
месечно 12 т. По имању спада у I класу, по 
приходу у III класу. 

114. Петар Илић, слуга, стар 16 г. Имање – нема. 
Месечни приход 5 т. По приходу спада у I класу. 
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117. Милован Вучићевић, меанџија, стар 
30 г. Имање: 1 кућа слаба с воћњаком од 3 ланца 
земље – свега 20 дук. цес. Месечни приход од 
радње меанске месечно 6 т. По имању спада у I 
класу, по приходу у II класу.

118. Милан Филиповић, трговац, стар 43 г., 
жена Станка 32 г., кћи Живка 3 г. Имање: две куће 
слабог материјала, 1 кафана и 1 дућан од тврдог 
материјала, 1 дућан одвојен слабог материјала, 
1 воћњак од 10 ланаца у Луњевици, 1 кућа у 
Јабланици од 6, 1 кућа и 1 башча од 8 у Озрему, 1 
воћњак.

127. Лаза Марковић, меанџија, стар 38 г., 
Урош Недељковић, сиромах, 20 г. Имање – нема. 
Месечни приход од радње меанске месечно 10 т. 
По приходу спада у II класу. 

128. Вучић Марковић, слуга, стар 30 г. 
Имање – нема. Месечни приход од 6 т. По 
приходу спада у II класу. 

129. Коста Марковић, меанџија, стар 40 г. 
Имање – нема. Месечни приход од радње меанске 
месчно 5 т. По приходу спада у I класу. 

132. Милован Петровић, меанџија, сакат 
у десну ногу, стар 32 г., жена Станка 26 г., син 
Димитрије 10 г. Милић 7 г., Теодор 5 г., Светозар 
1 г. Имање: 1 воћњак од једног ланца и 1 њива од 
једног ланца земље у селу Драгољу – свега 40 дук. 
цес. Месечни приход нема. По имању спада у I 
класу. 

133. Милован Јањић, слуга, стар 20 г., Имање 
– нема. Месечни приход 6 т. По приходу спада у 
II класу.

137. Живко Матић, меанџија, стар 35 г., 

жена Јелица 30 г., син Павле 5 г., кћи Петрија 7 г., 
Христина 2 г., Јела Маркова, сироче, 12 г. Имање: 
1 кућа, од меане кафана и дућана по по части и 
једна њива од по ланца земље – свега 193 дук. цес. 
Месечни приход од радње меанске месечно 8 т. 
По имању спада у I класу, по приходу у II класу. 

152. Нуша Стиловић, меанџија, стар 53 г., 
син Лазар 28 г. Имање – нема. Месечни приход од 
радње меанске месечно 12 т. По приходу спада у 
III класу.

156. Стојнка Стојанова, служавка, стара 51 
г. Имање – нема. Месечни приход 5 т. По приходу 
спада у I класу. 

186. Милија Милутиновић, кафеџија, стар 
32 г. Имање – нема. Месечни приход од заната 
кафеџиског месечно 8 т. По приходу спада у II 
класу. 

187. Јанко Милошевић, слуга, стар 13 г. 
Имање – нема. Месечни приход 4 т. По приходу 
спада у I класу. 

196. Јевђеније Богдановић, меанџија, стар 
57 г., жена Сава 40 г. Имање: 1 кућа од слабог 
материјала на 3 плаца, 1 меана слабог материјала 
у вароши, 1 кућа рђава у старој вароши и 1 њива 
од 2 ланца земље – свега 360 дук. цес. Месечни 
приход од меанисања месечно 4 т. По имању 
спада у III класу, по приходу у I класу. 

197. Јефрем Нешковић, кафеџија, стар 34 г., 
жена Сара 25 г. Имање – нема. Месечни приход од 
радње кафанске месечно 12 т. По приходу спада у 
III класу. 

198. Танасије Деспотовић, слуга, стар 18 г. 
Имање: нема. Месечни приход од 5 т. По приходу 

спада у I класу. 

204. Христивор Ивановић, меанџија, стар 
38 г. жена Савка 28 г., кћи Станица 9 г. Имање: 1 
кућа с меаном и опет 1 кућа – свега 200 дук. цес. 
Месечни приход од меанске радње месечно 10 т. 
По имању спада у II класу, по приходу у II класу. 

205. Мирко Бранковић, слуга из Турске, 
стар 23 г. Имање – нема. Месечни приход 8 т. По 
приходу спада у II класу. 

272. Танасије Николић, меанџија, стар 35 г. 
Имање – нема. Месечни приход од своје радње 
месечно 6 т. По приходу спада у II класу. 

299. Гаја Стефановић, слуга, стар 34 г. 
Имање – нема. Месечни приход 5 т. По приходу 
спада у I класу. 

301. Младен Јовановић, меанџија, стар 26 г. 
Имање – нема. Месечни приход од меанисања 6 т. 
По приходу спада у II класу. 

312. Тоша Настасијевић, меанџија, стар 
40 г., жена Василија 35 г., син Ламбра 8 г., кћи 
Стаматија 11 г., Агафија 4 г. Имање: једна кафана 
и меана – свега 700 дук. цес. Месчни приход од 
меанисања 25 т. По имању спада у IV класу. 
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„Смештен у доњем делу порте, Парохијски дом 
нестао је са лица земље почетком Другог светског 
рата.19 Без обзира на то што данас нема пуно 
сачуване историјске грађе која ће детаљније 
сведочити о кући цркве горњомилановачке један 
догађај с почетка XX века остао је забележен, и као 
такав, вредан је да се помене. Наиме, септембра 
месеца 1903. потписан је уговор између цркве и 
Округа рудничког по коме је зграда Парохијског 
дома издата на три године команди X пешадијског 
пука за укупну суму од 3420 динара.20 

Шта је приморало свештенство на овакав потез 
није познато, али се може претпоставити да је 
имало везе са изгубљеним парничним спором 
против овдашњег механџије Саве Нешића. 
По одлуци првостепеног општинског суда из 
фебруара 1898, црква је била дужна да исплати 
свом некадашњем тутору и рачунополагачу суму 
од 5000 динара, и тако му надокнади наводни 
дуг настао још 1880. године. Пуних шест година 
трајала је борба у којој је доказано, да су оптужбе 
базиране на фалсификованим доказима, биле 
лажне и неосноване, па су сви могли да одахну. 
Тако је вољом правде свештенство сачувало образ, 
а црква своју имовину.

Необичности

 Р. Гачић, „ Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу“ у 
Духовне речи, Горњи Милановац, 2001, стр. 83; АС, МПсЦ, 
Ф Vp 69/903
АС, МПсЦ, Ф Vp 69/904

19

20
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„Ofizirski Dom“ 
И. Ђуровић – Ilija Djurovitch

„Rudnik“ 
Ј. Матић – Jeremija Matitch

„Srpski kralj“ 
М. Николић – Milosch Nikolitch

„Kralj Alexandar“ 
П. Николић – Petar Nikolitch

„Evropa“ 
М. Тодовић – Milenko Todovitch

„Ljubitch“ 
М. Илић – Milenko Ilitch

„Plug“ 
П. Павловић – Pavle Pavlovitch

„Narodna gostioniza“ 
И. Л. Ђуровић – Ilija Djurovitch 
 П. Панић – Petar Panitch
 Т. Пантовић – Todor Pantovitch

„Касарна“
А. Весовић – Andrija Vesovitch
Ј. Чегањац – Janko Tcheganjaz

„Takovski grm“
Ј. Крстић – Jovan Krstich 
Ј. Стојиљковић – Jovan Stojiljkovitch
М. Јовичић – Milosav Jovitcitch

„Takovo“
М. Лазаревић – Miloje Lazarevitch

„Casina“
М. Вукосављевић – Milutin Vukosavljevitch Н. 
Петровић – Novak Petrovitc
П. Гачић – Petar Gatcitch
Р. Станојевић – Rista Stanojevitch
Т. Вукосављевић – Tina Vukosavljevitch
Т. Пантовић – Todor Pantovitch
Ђ. Димитријевић – Georg Dimitrijevitch

Трговачко – занатлијски шематизам 
Краљевине Србије

Јануар 1905.

Гостионице – Hotels Кафане – Cafes

 „Синдикално веће у Горњем Милановцу организовало је у кафани „Уставна Србија“ 
вече са предавањем, „О заштитном радничком законодавству“. Приход са ове 
приредбе намењен је за организовање прославе 1. маја.“

„Радничке новине“, бр. 34 од 24. марта 1908.
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Политика, 17. јануар 1910., бр. 2155
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Основана 1927. подружина је имала активних 426 чланова који су уредно плаћали годишњу чланарину од 
40 динара до 1935. По оснивању са чланском картом број 1 је кафеџија Драгомир Караулић. Од осталих 
из кафанског еснафа, свом колеги се придружује Лазар Ђорђевић 25. фебруара 1928. и Милан Ђурђевић, 
13. априла исте године, оба из Г. Милановца. Малиша Чоловић, кафеџија из Бершића, постаје члан овог 
удружења 1929. Убрзо у истој години придружују му се, Љубомир Караулић из Милановца и Александар 
Симић из Бањана. 

Војислав Крсмановић и Иван Јовичић, кафеџија из Г. Милановца, чланови Пољопривредне подружине су од 
1930. Радомир Глишовић постаје члан 1933. а његов суграђанин Бранко Вукашиновић 1935. године. 

Чланство ове подружине било је шаренолико по занимањима, од пољопривредника до лифераната, лекара и 
свештеника. Сви су имали једнака права и обавезу плаћања годишње чланарине. 

Списак чланова пољопривредне подружине у 
Горњем Милановцу која је основана 1927. године

„Мали град је имао жељу да буде велеград, па се тако понашао у свакодневном животу, нарочито 
недељом. Искрено, било је ту назнака малограђанштине, што је и разумљиво. Тек изашао из три 
рата, народ је живео силну потребу да „дане“. Кафане су биле иделане позорнице за такве представе 
живота.“

Раде Богосављевић

„У прошлости, сав наш јавни живот одвијао се у кафани и када се данас која од њих руши, односи са 
собом читаву једну прошлост и свако рушење брише по једну традицију сваког града.“ 

Бранислав Нушић

„На развој Горњег Милановца значајну улогу имало је смештање великог гарнизона војске, са скоро 
500 официра, подофицира и војника, у време када је варош имала једва преко 2000 житеља (1890 – 
2.375; 1900 – 2.836; 1910 – 2.122). Тиме је обезбеђено довољно велико унутрашње градско тржиште 
за многе производе, што је омогућило и развој многих других делатности као што су просвета и 
култура.“

„Малу варош великог значаја Немци су готово у потпуности спалили 1941. године. Горњи Милановац 
је изгубио око 90% својих зграда, а велики број људи је стрељан. Овакво страдање скоро да није 
доживео ниједан други град не само на простору Србије, већ и Југославије.“

Др Милош Тимотијевић, Зборник радова Народног музеја, XLII, Чачак, 2012, стр. 85-86

Горњи Милановац
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Горњи Милановац је 1910. био градић са 2.122 житеља. Тај број уочи Првог светског рата није прелазио 3.000 
становника јер су му претходила два рата у којима је Србија учествовала; Први балкански 1912. и Други 
балкански рат 1913. У свим поменутим оружаним сукобима било је мобилисаних занатлија који су били 
способни за војну службу. Горњи Милановац је дао 9 ратника –кафеџија. Сви су преживели балканске ратове и 
голготу Првог светског, двојица су стрељана у Другом светском рату. 

Ђуровић М. Милија „Хајдук“ (1869-1941). Стрељан у Крагујевцу од стране Немаца 21. октобра 1941. као талац. 

Јовичић П. Иван (1889-1957)

Крсмановић П. Борисав (1876-1957)

Караулић Ј. Драгомир (1876-1957)

Маринковић А. Драгић (1885-1951)

Милинковић С. Светолик (1887-1951)

Петровић В. Светолик (1887-1941). Стрељан у Крагујевцу од стране Немаца 21. октобра 1941. 

Прекић Андрија (1885-1965)

Савковић Радомир „Рапо“ (1885-1958)

У ратовима Србије (1912-1918), Горњи Милановац је дао 293 ратника. Њих 100 се није живо вратило кући. 

Кафеџије у ратовима
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Градска кафана између два светска рата
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Долепотписани јављам да смо узели под закуп Народну гостионицу звану „Жујовића 
здање“, исту смо снабдели са добрим јелом и пићем, као и добром услугом, собама за 
путнике као и кочијаше. Рад смо отпочели. Услуга брза и тачна. 

Влајко и Лука, браћа Главинићи

„Коло савеза трезвене омладине Милош Велики“ настало је 25. маја 1921. Циљ ове хуманитарне 
организације била је борба против алкохолизма и његовог разорног дејства на омладину. Активности 
веома бројног чланства испољавале су се кроз пропагирање трезвењачких идеја, писање радова и 
одржавање многобројних трибина. Сваког 3. маја на Дан трезвености организоване су шетње кроз град 
са задржавањем испред ондашњих кафана где се бурно протествовало. Најзначајније резултате коло је 
остварило када га је као повереник предводио професор Војислав Бабић.“

А. Марушић, „Стотридесето лето Гимназије у Горњем Милановцу“ у Извештај за школску 2009/10. годину, 
Горњи Милановац, Гимназија „Таковски устанак“, 2010, стр. 16

„Близина ретких, жмиркавих светиљки Горњег Милановца открављује наше прозебле редове. Кроз строј 
кружи вест да су већи локали, нарочито школе и болнице, пренатрпани рањеницима. За нас нема удобног 
склоништа. Разделиће нас на неколико места по кафанама. Пред ниском кафаницом засветле прозори... 
Ту смо... Топла унутрашњост крави тело и душу. Простор врло мали. Предњи пограбе оно мало згоднијих 
места и заседну око столова. Спаваће тако у седећем ставу. Пробијамо се ближе келнерају. Растеретимо 
оружје, поскидамо шињеле, блузе. Сагласни смо да овде треба загрејати себе изнутра.“

– Ракије!... Ракије!... салетесмо са свих страна, младу збуњену кафеџику. Погледи као жеравица укрсте 
се на њој. Погнуте главе прибира она испражњене чокањчиће, наплаћује и узнемирено наплаћује друге. 
Сужавање круга око ње доста је збуњује и плаши. Наши не чекају више на њену услугу. Плаћају унапред, 
наливају сами чокањчиће, не траже кусура – пију. Кафеџика се у једном тренутку тргне и уозбиљи. Црвени 
пламци пљусну јој лицем. Из наших речи и држања схвата и она да ми нисмо обични војници. Погледа још 
једанпут по нама и шмугне у келнерај, па на врата. Дечко, келнерски калфић, прихвата флаше и наставља 
посао.“

„Нас неколико, корак по корак, освојимо пролаз и натрпамо се у кафе-кухињу. Али, где лећи? Уместо 
дашчаног пода, овде је неравна и влажна хладна цигла. Око пећи и шпорета суши се наше одело и обућа. 
Успара гуши. Загрејан јаком клековачом, Срета ни за моменат не прекида започету дискусију.“

М. Верговић, И ђаци ратују: хроника из борби 1300 каплара, Маљен 1914, Београд, Просвета, стр. 26-27

На знање
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Коло савеза трезвене омладине Горњег Милановца „Милош Велики”, испред Гимназије (1937).
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Власник је био извесни Илија. После кафану продао 
Адаму и Милуну Ковачевићу из Невада. Њено 
место у потесу Дивљака, тада далекој периферији 
града, на раскршћу путева за Крагујевац и Рудник. 
Данас је на том месту бензинска пумпа а испред 
„спомен-тенк.“

Прва страдална кафана у Горњем Милановцу као 
последица надирања немачке казнене експедиције 
из правца Крагујевца 5. октобра 1941. Оно што 
није уништено авионским бомбама, завршиле 
су фосфорне плочице. Очевици се сећају како 
окупаторски пешадинац кундаком разбија стакло 
прозора и убацује унутра поменуту плочицу 
која одмах плане и све брзо постане ватра. 
Пар деценија касније, у непосредној близини 
УТП „Шумадија“ отвара кафану истог имена. 
Заклонита, испод надвожњака на заобилазном 
путу Ибарске магистрале, кафана врло брзо 
добија редовне муштерије. Највише по завршетку 
смене из фабрике посуђа „Металац“ и браварске 
радионице „Рапид.“

Пре ове „картонке“, како су је звали, „Мали 
Београд“ је имао своју „Београђанку“, такође 
у Невадама, иза тенка и иза бензинске пумпе, 
где још постоји зграда Дома, како су је звали – 
Задруга. Имала је два улаза, један за продавницу, 
други супротни за кафану. Извесни брачни пар 
из Београда, отворио је свечано „Мали Београд“ 
1966. За Нову годину. О томе прича Ацо Павловић 
(1945) кога сви у граду знају као Шиљо. 

„Црвена грађевина високих плафона и могло је да 
седне подоста људи. Толика је била навала да су 
нас сместили за музички сто. Свирао у двоенице 

„Мали Београд“

Саво Јеремић, чувен у то време. Довео неколико 
девојака из Музичке школе у Београду. У паузи, 
Саво пио шљивовицу. Девојке певају и свирају. 
Није било озвучења. Лепота божија. Сви осванемо 
у „Малом Београду“, па се понови дочек, сутрадан. 
После кафану држао возач Ђорђе Исаиловић из 
Милановца, па Мицко, конобар „Шофер кафане.“ 
Онда је ушла „Шумадија“, почела да ради Роса 
Вукићевић као конобарица. Када су срушили 
кафану на ТАШ-у код пијаца, „СПОРТ“ инвентар је 
пребачен у Велереч. Продавница прехране остала 
најдуже. Локал ПИК „Таково“ са две трговкиње... 
Она, најновија кафана, „Мали Београд“ заживела 
брзо, као место за коцкаре. Заклонито, испод 
надвожњака, близина Ибарске магистрале. 
Било лако у то време наћи себи кафану. Сви 
имали музику. Од Милановца до Рудника... Они 
Београђани са почетка приче, узели под закуп 
„Никића кафану“, некадашњи хотел на Руднику. 
После њих и ту била продавница.“

Раскрсница путева Рудник - Крагујевац на месту званом „Дивљака“ у Невадама и кафана „Мали Београд“. 
Сада је ту бензинаска пумпа и спомен-тенк

„Код Хајдука“
До пута и табле „Горњи Милановац“ између 
реке Деспотовице и касарне а близу пруге. Њена 
кафанска тачка још постоји. Деценијама је ту 
кафанско „Буренце“, у новијем добу „Златно 
буренце“. Ову, ондашњу кафану, звали су 
„Ајдук“, по надимку власника Милије Ђуровића. 
Првобитно, јер је била гранична, последња 
на излазу из варошице ка Велеречи, путу за 
Рудник, Тополу, Крагујевац и Београд. Прво се 
звала „Касарна“, кафеџије Јанка Чагањца па „Код 
последњег гроша“ Добросава Николића Коџа. 
Милија Ђуровић је постао гостионичар куповином 
овог кафанског обиталишта после Првог светског 
рата. Уз кафану имао и кућу за становање. Касније, 
за себе узима као ортака Милана Дринчића, који се 
1930. из Теочина спустио Милановцу. Карактерно, 
кафана је највише имала муштерија из оближње 
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касарне и војних магацина. У доњој окућници 
кафане направљена је прва куглана у граду, посебан 
објекат са једном линијом за кугле. Испод куглане, 
ближе прузи, пољски клозет са две кабине... 
У великом дворишту „Код Хајдука“, „`лад под 
орасом“ и бунар. У подрумском делу, у цигланим 
сводовима, ледара. У дужници кафане имале 
две собе за конак. Једна за особље, друга за госте. 
Упамћено много тога, највише Милијина ћерка 
Лела плавих увојака. За ову кафану, априлски слом 
1941. и почетак рата био је посве трагичан. О томе 
постоји више казивања тадашњих савременика. 
Међу њима и Рада Богосављевића: „Преко пута 
касарне, на истој страни пута, где је кафана, били 
су војни магацини. То је тачка данашње бензинске 
пумпе, некада „Југопетрол“, сада „НИС Газпром“. 
Када се догодила капитулација државе, почело је 
расуло. Војска је отворила магацине народу „на 
извол`те“. Ту није било оружја и муниције. Одеће 
и хране јесте. Грабило се шта је ко стигао. Шећер, 
со, конзерве, ћебад, цокуле... Уласком Немаца у 
град, још није уведен полицијски час али је издата 
наредба писмена и усмена „на добош“ гласом 
добошара Душана Јоксића Жуће, који је убрзо 
стрељан...“

Наредба је гласила, да све што је из магацина 
узето, мора да се врати. У противном, биће строгог 
кажњавања. Најхрабрији су враћали тамо одакле 
су и узели, већина остављала пред кафаном. Тако 
им било најзгодније и безбедно. Ова појава је 
била ноћна јер у граду није било струје. Милија и 
Милан су свакодневно враћали шта је ко оставио 
испред врата и жалили се да то нема везе са њима и 
кафаном. Када је било пуцања на Думачи и четници 
заробили тенк, Немци су прво спалили Рудник. 
Народ је осетио да је Милановац следећи. Кафана 
је била успут, Немцима на удару. Почела су да горе 

врата, део шанка и апарат за пиво. Кафана је спасена 
захваљујући Банаћанима, фолксдојчерима из 
Војводине који су били мобилисани као балкански 
Немци. Они су имали ратни распоред у касарни 
и магацинима, говорили исти језик као ми, и 
слободно време проводили у кафани. Та привидна 
радост спасавања кафане, кратка је. Већина 
мушкараца се склонила у оближња села. Немци су 
почели са хапшењем. Тачно 113 душа приведено је 
у порту. Сви који су транспортовани за Крагујевац, 
претходно су били у притвору војних магацина 
близу кафане „Код Хајдука“. У том привременом 
затвору био је гостионичар Милија Ђуровић. 
Његов ортак, Милан Дринчић, побегао је на 

време. Склонио се у Грабовицу код свог пријатеља 
зидара Туловића. Убрзо је стигла вест да је стрељан 
кафеџија Ајдук... +Ђуровић Милана Милија 1869. Г. 
Милановац (Срез таковски) СТРЕЉАЊЕ /Немци 
– Крагујевац 1941. 21. октобар – цивил.“

„Када су власт у граду преузели љотићевци, живот 
је ушао у неко затишје. Милан Дринчић – Дринка 
наставио је да ради с кафаном. Она је била нека 
врста карауле, граничног камена многих формација, 
војних и паравојних, чак и Ужичке републике, па 
је нико није дирао, а смрт једног кафеџије била је 
довољно црна за кафану.“

Милан Дринчић Дринка, крајње десно, као управник „Зеленгоре“.
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Ослобођењем Југославије и успостављањем нове власти, кафана „Код Хајдука“ национализована је и тзв. 
постаје део УП „Шумадија“, под новим именом „Буренце“. За то време, Милан Дринчић Дринка (1911-
2003) наставља свој живот угоститеља прво у кафани „Стаљинград“, пре Другог светског рата „Три круне“, 
после резолуције Информбироа ресторански део Дома ЈНА, ВУ „Дедиње“. Онда у „Савезовој кафани“ која 
је била прва новоградска, кафани „Спорт“, да би пензионисање дочекао као шеф ресторана „Зеленгора“ 
(некадашњи „Сувобор“). Дринчићима није одузета кафанска имовина јер се она водила на власника 
Милију Ђуровића. Уз кафанско двориште још постоји стара кућа ортака Милана Дринчића Дринке. У 
другој половини деведесетих година, кафана је враћена потомцима стрељаног гостионичара Милије и 
продата брачном пару из Лајковца, Љубу и Вери Јевтић. После једне деценије и смрти оца, Љубова ћерка 
даје „Буренце“ под закуп. Оно добија додатак „Златно“. Овај кафански простор није као некада, сужен 
је продавницом ауто-делова. Кафана има кувана јела, роштиљ и башту лети. Од угоститеља, упамћена је 
Драгица конобарица (Радоњић)“. Од 2009. власник кафане је Александар Ацо Дамјановић. 

Душко Нешовић, 1938. Улица Рудничка, 1938. У позадини десно, кафана „Хајдук“.
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Некадашња „Победа“

„Код Светолика“
Скромна кафана Светолика Милинковића Џоде 
(1887-1951). Њено место, тада у улици Рудничкој, 
преко пута кафане „Опленац“. Кафана је запаљена 
од стране Немаца 5. октобра 1941. У току рата 
имала преправке, али је врло брзо изгубила свој 
кафански карактер, и физички изглед. У дворишту 
после рата, једно време ту је било стовариште 
дрвене грађе. Столовала близу данашњих трговина 
храном „Урош“ и „Пролетер“. Упола мања од свог 
кафанског комшије, најбоље радила између два 
светска рата. Била омиљена због добрих ћевапа у 
сомуну. Милан Радовановић, ћевабџија, спремао 
је месо услужно многима, па и овој кафани. Град га 
упамтио и по томе, што је први 1928. купио радио 
- апарат. 

„Код последњег 
марјаша“
Кафана о којој се најмање зна. Власник, Добросав 
Николић Коџо. У мањој кафани од комшије 
Светолика Џоде, делила их само једна кућа. Коџо 
и Џода никада нису били у завади. Можда због 
песме и ћемана јер су у „Марјаш“ долазили често 
Цигани. Градски, сеоски и чергари. Нудили робу и 
пили шљиву меку, из чокања. Прича се, историјски 
није потврђено, њихово окупљање било је 
кобно у јесен 1941. Трећи батаљон 849. немачког 
пешадијског пука када је узимао таоце Милановца 
(113), покупио је и њих пред овом кафаницом 15. 
октобра. У Крагујевцу, шести дан, стрељано је 78. 
Колико их је било изведено из кафане и одакле 
су, јер нису овдашњи, никада није утврђено. Сви 
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за то време у вароши. Приземље постаје кафана 
„Опленац“. Имала је 12 столова, велики шанк на 
„Г“ и кухињу. Од Ђурђевдана до Михољског лета, 
баште до улице наставља своју традицију. 

Иза, двориште у које је могло стати 15 запрега. 
Кафану су запоседали сељаци и рабаџије 
који су долазили из Качера преко Рудника и 
Гружани, послом за Милановац. Мени допуњен 
роштиљским месом и печењем. Сачувано сећање 
да је између два багрема био ћепенак (буков 
пањ за сечење печења). До њега комарник за 
одлагање. Место постаје градско. Долазе занатлије 
и чиновници. Ћевапи на ћумуру постају „хит“ 
и купују се за понети. У кафани се организују 
мање свадбе, празницима „Опленац“ има своју 
музику. На спрату, Сретеновићи живе са својом 
децом (Злата, Здравка, Михаило, Раде и Милица). 
Бомбардовањем и паљењем Г. Милановца 1941. 
„Опленац“ је поштеђен пуким случајем. Такву 
судбину није имао већи део града. Неупотребљива 
за ђаке, школа „Краљ Александар Први“ наставу 
организује у овој кафани, кафанама („Хајдук 
Пролеће“, „Брезанац“ и башта Јовичић) и Женској 
занатској школи у Курсулиној улици. За време 
школских распуста кафана наставља свој живот под 
окупацијом. После Другог светског рата, одузета 
је и претворена у официрску мензу „Победа“. 
Горњомилановачки гарнизон постаје центар рода 
везе Народне армије за простор целе државе 
ФНРЈ. Знатан број официра и подофицира хранио 
се у овој мензи – кафани, па је због обима посла, 
допуњена војничком радном снагом. Шеф кухиње 
била је Ружа Тодоровић. После девет година 1959. 
официрска менза се сели у већи објекат, кафану 
„Таково“, власника Милосава Јовичића и Божа 
Новаковића. Национализовано место постаје Дом 
армије, а кафанска башта бетонира се за приредбе 

и игранке (данас Улица кнеза Александра између 
бројева 6 и 8). Од свог оснивања двориште 
„Опленца“ било је окружено занатлијама. До 
данашње школе „Момчило Настасијевић“ радила 
је вуновлачарска радња Милорада Јовановића из 
Љуљака. Он је свакодневно путовао бициклом 
од родне Груже до своје радње. Упамћен као 
женскарош, златног зуба „горе лево“ и по своме 
„точку“ јер је тада било не више од пет бицикала у 
граду. Бојаџија Милан Лукић имао радњу уз мост 
(данас продавница спортске опреме „Тим“). Робу 
фарбао и сушио у дворишту кафане. Тек касније 
се појављује радњом грнчар, Обрад Ђоковић из 
околине Пирота. 

Једно време, иза кафане своју радионицу има и 
Радомир Савић, пинтор. Познат као картарош, 
доживео је нимало пријатну епизоду. Драгиша 
Ковачевић „Зељов“ из Теочина, благајник, 
правдао се пописној комисији да је мањак у каси 
земљорадничке задруге „Брезна“ последица 
његове игре за коцкарским столом са шустером 
Жулом Топаловићем, столаром Јездимиром 
Јеремићем и Радомиром пинтором. Одмах је 
реаговала Народна милиција. Сва тројица су 
приведена, али су Жуле и Јездо као „другови“ 
истог дана пуштени. Радомир Савић, партијски 
неучлањен, бива осуђен на 6 месеци затвора 
због, како у пресуди пише, „бављења коцком као 
основним занатом“. Жалбом, временска казна 
није умањена, промењено је образложење јер је 
његово основно занимање било прављење буради. 
Избрисано је „основним“. Сваког дана Радомир је 
ишао у своју радионицу на посао од 8 до 14 часова 
у пратњи тројице стражара, његових суграђана: 
Живковић Миливоја, Филиповић Славка и Радише 
Јеремића. У својој кући преко пута, ручавао уз 
присуство својих пратилаца. Дозвољено му да 

таоци су укњижени као Срби православне вере. 

У истом дану пресеченог октобра на пола, кафана 
„Код последњег марјаша“ планула је као шибица. 
Нико није смео да је гаси јер су починиоци гледали 
њену смрт.

„Опленац“ и „Победа“
Многа кафанска места задрже своја „крштена“ 
имена само на табли или у документима а гости 
их занове другачијим, по ономе ко их је уздигао. 

Драгова кафана је добила надимак по свом 
власнику, Драгољубу Драгу Сретеновићу (1903-
1977) из Горњег Милановца. Њена полазна тачка 
у главној улици, тада Рудничкој, када се од цркве 
крене ка Београду. Педесетак корака од моста 
на Ивичком потоку, у левој страни улице (у 
старим мапама поменути поток бележи се као 
Гробљански). 

Све је почело 1931. Тада је Драго Сретеновић 
узео под кирију једну собицу од Драгомира 
Тројанчевића. Сада адвокатска канцеларија 
Драгослава и Јелене Тројанчевић (Кнеза 
Александра 51). У ту собу, која постаје БИФЕ, 
могло је стати четири стола, скучени шанк и 
дагарица зими. Када олиста, а слана нестане, 
између два багрема изношено шест столова. У 
служењу помагала супруга Драгиња. У почетку, 
продавало се само пиво, вино и ракија. Временом 
је придодата српска салата, млади сир и стари 
кајмак. Зими туршија и кисели купус. Ово успутно 
кафанско свратиште постаје омиљено и због 
ниских цена. Кутак постаје тесан. Уштеђевином, 
брачни пар купује од наследника Љубомира 
Тројанчевића, на дохват бифеа – кућу, понајвећу 
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понесе јастук. Даске, на којима је спавао, нису 
замењене душеком. Притвор Среза налазио се на 
месту данашње зграде МУП-а. После пола године, 
„дуг задрузи“ бива одрађен, Радомир Савић 1954. 
Заувек напушта економски део дворишта кафане 
„Опленац“ – официрске мензе „Победа“ и сели се 
алатом у двориште своје куће.

Од 1959. до 1976. „Драгова кафана“ је поново 
Драгова јер је враћена првом власнику уз напомену 
да објекат мора имати исту, угоститељску намену. 
У том „златном добу“ кафанске историје Горњег 
Милановца упамћени су стални гости: Боро 

Мијаиловић „Коњ“ (отац омиљеног кафанског 
лика Вилија), Слободан Маринковић Сојо (отац 
Бранка – Бранчеза, власника кафеа „Бонсаи“), 
Саво Милићевић „галама“ (отац боема Мића 
Савовца), Жико Михајловић Муцо (отац 
Слободана – Шеге, власника кафића „Браво“), 
Милета Јовановић (отац Владимира – Влајка, 
ветерана милановачког амтареског позоришта), 
Радомир Пинтор, Циле Тројанац, Љубо Ђоковић 
Џонгуљ... Инвентар кафане је и рам месингани за 
читање „Политике“.

Од музичара, остали у сећању брачни пар 

Дрињаковић, Милас хармоникаш, његова Рада 
за бубњевима и вокал Ђула Ајдаровски ( удато 
Алексић). Препричавају се згоде. Добрица 
Тројанчевић Циле, вероучитељ и монархиста, 
издржавао се препродајом белог мрса у Београду. 
Имао огромно имање, чувене „Цилове ливаде“. 
Ивичким потоком узводно, од моста каменог до 
доњег дела старог гробља. Волео цигарету, ретко је 
куповао, понекад на комад, без филтера. Обичајио 
да се олакти у шток кафане окренут леђима свима 
унутра, да гледа „пулс вароши“ и каже: „Тишина 
децо, ено га иде рејонски шаптач...“ Да кибицује 

Свадба Љубише Филиповића електричара 
и Дане Ђорђевић медицинске сестре (ћерка 
Божа Содаџије) у „Драговој кафани“ (1960.)
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Драго и Драгиња Сретеновић, власници кафане и Милијана и Милета Јовановић (1969.)

домине у кафани свом куму Гавру Гавриловићу 
из Грабовице и одушевљен његовом игром 
прозбори: „Куме, толико си паметан у доминама, 
могао би да будеш вицеконзул, али су „ови 
данас“ то занимање укинули...“ Син Драгољуба 
и Драгиње, Михаило Сретеновић (дипломирани 
економиста), именован је 1974. за директора УТП 
„Шумадија“ у Горњем Милановцу. Миле „Бубац“ 
(1934 - 2000) тако су га звали, породичним 
договором, продаје очеву кафану предузећу у 
коме је запослен. Део наследства добија млађи 
брат Раде и себи купује ресторан у Немачкој. 
Станове на спрату такође купује „Шумадија“. 
У један од њих се усељава брачни пар Ђуковић, 
Ђорђе (1937 - 1996) и Слободанка ( 1939 - 2016), 
радници овог предузећа. Други стан није имао 
сталне станаре, али су га користиле њихове колеге 
док се не скуће. „Победа“ је радила променљивом 
срећом. „Устајање“ кафане у пет ујутру и рибља 
чорба у понуди показало се добрим по речима 
конобара Милијана Стефановића. Драгову кафану 
све више зову „Рибљи ресторан“. Редовни гости 
на чорби су радници „Дечјих новина“ – Принт 
центар (ДИС маркет) и штампарије „Будућност“ 
(маркет „Таково“). Уз Милијана, у „Победи“ су као 
конобари најдуже остали Буба, Даница Вербић и 
Перо Јојић. Милијан прича да је пензионисањем 
његов колега Ђорђе Ђуко Ђуковић силазио одозго 
из свог откупљеног стана често у папучама и 
чашћавао целу кафану чим подигне пензију. Једног 
десетог у месецу своју кафу није испио. Клонула 
му глава заувек. Ова необична, неко би рекао лепа 
смрт у кафани, као да је предосећала судбину овог 
култног места. 

Догодио се пожар 1999. године, не од НАТО 
агресије, већ као последица домаћег немара 
и дотрајале електроинсталације. Приземље је 

изгорело. УТП „Шумадија“ је отишла у стечај. 
Од суда, као масу за заостале неисплаћене личне 
дохотке објекат купује предузетник Богољуб 
Симић „Боле Симбо“, 2003. године.

Сада је ту пекара. Многе ствари се мењају. 
Некада у улици Рудничкој, па краља Александра 
Карађорђевића, затим Маршала Тита скоро пола 
века, онда врло кратко Главна, да би сада носила 
име Кнеза Александра Карађорђевића. Остао је 
само исти поштански број 47.

Драгољуб Драго Сретеновић, био је знан 
и по оправданој штедњи. Имао обичај да 
ратлук за кафану сече на пола. Правдао 
се да то све „ради здравља народног“ јер 
шећер влада к`о куга.
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Када корачамо Улицом краља Александра, тражећи себе у излозима и неодложним пословима у некој од 
зграда службеног карактера, не размишљамо шта је ту, ко је све на тим местима био, пре нас? Куће које не 
постоје, живот у њима, био је куд и камо часнији од овог данашњег. 

Главна улица у Горњем Милановцу била је жила куцавица кафанског „општежића“ времена између и пре два 
светска рата. Од 33 кафане познате и убележене у градском језгру, свака је слична једна другој и посебна на 
свој начин. Њихове судбине, махом трагичне, издвајају их. 

Све је почело у Мајдану, засеоку Красојевци. Милан Вукашиновић, редов трећепозивац, 1. чета, 3. батаљон, 
10. пешадијског пука, није се вратио жив из Првог балканског рата. Не постоји службена белешка где се 
то догодило и где је покопан. У ревизији војног пописа из 1930. пише само уз име и презиме: година 1912. 
Овакве свеске по правилу се не баве породичним „жртвама“ оних који су остали. Удовица Ружа, четири сина 
и три ћерке. Најстарија мушка глава излази из куће тражећи надницом кору хлеба. Бранислав Вукашиновић 
(1897) налази себи посао у кафани „Рудник“, Добросава Радивојевића Бумбара. У неким сећањима помиње 
се Бумбар као Радојевић. Кафану ретко ословљавају фирмираним именом, те она постаје позната као 
„Бумбарева кафана“. Данашње место прекопута СУП-а, између трафике и пекаре „Тапа – тапа.“ Бранислав 
1916. доводи свог млађег брата у Горњи Милановац као дечака од 11 година да се учи школи и кафанском 
занату. Одвајају се послом од Бумбара узимајући локал под најам. Врло брзо Добросав Бумбар предлаже 
његову кафану под кирију. Бранислав умире изненада од последица можданог удара 22. новембра 1931. у 34. 
години. Бранко и његова снаха, удовица Драга, настављају рад у кафани наредних шест месеци. 

Половином 1932. узима самостално под закуп кафану свог земљака Милорада Мајданца. Данас зграда Бироа 
за запошљавање и зграде до ње, простор између две улице. Велика, правоугаона приземна грађевина са 
двориштем у залеђу, имала је кафану и дуг ходник који је издвајао простор за породично становање. 

„Механа Мајдан“, звали су је и „Кафана Бранка Добошара“. Истеком годишњице смрти свога брата, зими 
1932. Бранко Вукашиновић жени се Лепосавом Милетић са Рудника. Њихови еснафски и судбински бројеви 
се поклапају. Лепосава Милетић је доведена у хотел „Даниловић“, у варошицу Рудник као девојчица од 11 
година. Механџија Милан и његова супруга Драга нису имали деце. Лепосава (Лепа) почиње да помаже у 
кухињи хотела који постаје њена кућа... Механџијско дружење Милана Даниловића и Бранка Вукашиновића 
крунише се просидбом Лепосаве Милетић. Живот није песма... Кажу потомци да им је мајка пре венчања 
три пута бежала из Милановца на Рудник. Бранко Вукашиновић је био упоран. Све се променило рођењем 
Наде (1934) и Гордане (1937).

Данас, њих две врло емотивно листају сећања на родитељску механу „Мајдан“... „Улаз је имао пар степеника 
тесаног камена, бели столњаци били обавезни пеглани на ивицу, у једном делу кафане шанк, иза шубер 
одакле је излазило свакога дана три врсте куваних јела. Мама већ изучила занат куварице у својој првој кући, 
хотелу „Даниловић“. У понуди није било роштиљског меса, печења да. Кафане оног Милановца су испред 

„Мајдан“

Кафеџијске породице Даниловић и Вукашиновић (Милан 
и Драга Даниловић (лево) Лепосава Вукашиновић (десно) 
и Бранко Вукашиновић (седи)
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имале ћепенак (пањ) за сечу печења и кантар за меру. Многи пролазници купују не улазећи унутра. На 
дохват обавезан КОМАРНИК у коме се чувало печење. Постоје и данас такви правоугаони сандуци дрвених 
рамова, а зидова у мрежи које чува месо од инсеката. У топлијим месецима, месо се чувало спуштањем 
у бунар тик изнад површине воде. Зато је свака кућа имала бунар. Сем воде, доле је хладно и мрак, као у 
фрижидеру. Пиво се точило из дрвених бурића и нас две смо имале дрвени штапић за скидање пене са чаша. 
Тата је задржао навику устајања сваког дана у пет. Месо куповао у касапници „Код Толовца“. Из поштовања 
према мами он је ишао на пијац. Толико је било посла у кафани да смо имали жену која нас је чувала. Нас две 
нисмо биле залудне. 

Обавеза долажења у Ломину улицу по соду у радњу Драгомира Караулића, у пекару Милована Басарића, 
место испод данашњег хотела „Шумадија“. Као награду добијале од родитеља запоњац или свињски репић 
који смо обожавале јер је крцкао као чипс. Сода је имала стаклене боце од једног и два литра. Кисела вода 
тада није постојала. У нашој кафани није било свадби ни организованих забава, али су сваки дан долазили 
„абонирци“. То су виђенији људи (официри, лекари, чиновници...) који су самци, без породице. Кафана је 
била њихова друга кућа за исхрану. Постојала је посебна соба за ручавање. Плаћало се крајем месеца. У 
дворишту иза кафане, велики дуд и привез запрега. Пошто је наша кућа верујућа, монахиње из Манастира 
Враћевшница, сестре: Дара (возила чезу), Јелена (учила нас да цртамо) и монахиња Недеља. Врло поштоване 
и радо виђене у граду, долазиле су у набавку по потреби.

Као спољни момак задужен емигрант, Иван Рус. Судови се прали у дрвеним шафољима, ручно. Прво се скине 
груби слој масноће па онда пере цеђом у врелој води. Тако сваки дан. Све је кренуло наопако бомбардовањем 
Милановца 1941. Кућа и кафана су изгореле, сачувано је пар тањира. Рат проводимо у сељакању у Велеречи 
и Заграђу... Примио нас је под свој кров татин пријатељ, грнчар Манојловић. Године без ичега, њих двоје у 
време рата узимају подрум као кафаницу са два-три стола у Тадића кући. Прелазимо у „Мајданчеву кућу“ 
1946. Љубица Филиповић договорно уступа тестаментом нашим родитељима плац иза, у Хајдук Вељковој 
улици, са обавезом да је негује до краја живота и сахране по обичајима, што је учињено. Из поштовања према 
тетки Љубици ми и данас ломимо колач за њену славу Светог Николу.“ 

 Приватни угоститељски објекти се национализују. Бранко Вукашиновић пензију дочекује као портир 
у грађевинском предузећу „Каблар“ 1952. Народни одбор Општине Горњи Милановац 11. августа 1962. 
Бр. 05-6776/1 извршно решење, СПОРАЗУМ, поводом изградње зграде Среског суда на месту „дотрајале 
породичне куће Бранка Вукашиновића у Улици маршала Тита бр. 31, да се истом на име обештећења од истог 
материјала изгради кућа у Улици Хајдук - Вељка са две собе, кухињом, предсобљем и шпајзом, да је Бранко 
Вукашиновић овим документом – споразумном одлуком, обештећен за своју зграду и плац питање смештаја 
до усељења у другу треба да реши сам.“

Нада и Гордана се сећају исељења у Хајдук - Вељкову 45, без струје, воде и купатила... Бранко Вукашиновић 
се упокојио 1980, супруга Лепосава 1987. Нада (удато Зечевић) пензионисана као шеф кухиње милановачког 
обданишта. Гордана, дочекала је пензију у здравству.

Бранислав Вукашиновић - кафеџија
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Звали су је многи „Код Плиске“, по надимку Милутина Маринковића Плиске из Горње Црнуће. Било је у њој 
још гостионичара; Милован Тешић и Милован Милојковић. Кафана је била редовно одредиште Гружана, 
нарочито петком, када је у Милановцу пазарни дан. Гружа као жупни крај и житница овог краја (Калипоље) 
била је важан снабдевач града пшеницом и кукурузом. Продајом жита Тешића млину, сви су са запрегама 
свраћали „Код Плиске“ на печење. Продаја прасића и јагњади, била је, такође, разлог зашто свратити. Кафана 
„Девет Југовића“ имала је иза двориште за прихват запрега коњских и волујских. Најмлађи шегрти радну 
обавезу тимарења и храњења стоке док је гост у кафани. У том економском делу два тора за прихват стоке 
која се купује за кафану. Често се ноћевало у „Девет Југовића“ да би се пре зоре ухватио ред за продају жита 
пред млином. Тада је гостионичар са укућанима спавао на сенику штале, да би направили место за конак 
муштеријама јер је динар зарадити било тешко. Ова кафана преко пута данашњег СУП-а, некада Среза, на 
месту је мале стамбене зграде у чијем приземљу је сада бутик и продаја брзе хране. У паљењу града, неким 
чудом неоштећена, радила је током окупације и после рата. Упамћена по понуди чорбастог пасуља без меса 
(клот пасуљ) и купуса из земљаног лонца без пастрме. Плиска, Милутин Маринковић, самоуки хармоникаш 
(дворедна дугметара), имао је обичај да задржи госте уз свирку, а од своје супруге затражи гибаницу у касне 
сате, само да би у кафани они што дуже остали или преноћили.

 „Девет Југовића“
Кафеџија са два надимка – Црнућанин и Плиска

Кафану је основао 1900. Јеремија Милић, али је остала упамћена као „Бумбарева кафана“, по гостионичару 
Добросаву Радивојевићу Бумбару. Била у непосредној близини „Плискине кафане“. Делила их окућница, 
имала кафански карактер као „Девет Југовића“, али по некој неписаној подели и због имена, географски 
одређивала госте из Качера или самог Рудника. Једно време у њој је радио кафеџија Бранислав Вукашиновић. 
Ту почео свој занат, да би 1932. узео под закуп кафану свог земљака Милорада Мајданца. Механу „Мајдан“ 
многи су касније звали „Кафана Бранка Добошара.“ И ова кафана „Рудник“ физички је нестала.

На шпицу Ломине и некада Љубићске улице, власништво Тихомира Поповића и једним делом Михаила 
Милетића. Тихомира су суграђани звали „Тићо коњ“ јер је био активни коњички капетан. Није био 
гостионичар, није се женио, свом рођеном брату у парку витешког краља Александра подигао спомен 
чесму на којој пише „Задужбина Јове Т. Поповића од брата Тихомира, израдио Надзорни хигијенски завод 

„Рудник“
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1938.“ Зидана чесма још постоји. Парк у Горњем 
Милановцу је променио име. Зову га Велики парк. 
Многи гостионичари мењали су се у овој кафани 
узимајући је под закуп. А онда је столар Љубинко 
Вукашиновић купио целокупни плац са кафаном, 
кућицом и окућницом (8,75 ари) 1946. Наследници 
у купопродајном уговору биле су две породице 
из Београда, Поповић и Милетић а 3/8 плаца, 
што је врло занимљиво припало је Београдском 
универзитету. Нова власт, 14. октобра 1961. 
одузима 3,40 ари поменутог плаца новом власнику 
и од грађевинског материјала срушене кафане 
прави објекат за потребе Среза. То је данас седиште 
СУП-а. 

На месту „Рудника“ у Ломиној 15 (сада кнеза 
Александра 14) подиже се 1964. зграда са 
подрумом, приземљем, четири спрата и 15 станова. 
Вукашиновићи на преосталој окућници граде себи 
кућу, Ломина 16/А и ту данас живи Љубинкова 
најмлађа ћерка Љиљана (1937) удато Сретеновић, 
са сином Слободаном. 

Реституцијом, решењем 29. 10. 2018. наследницима 
је исплаћено обештећење у новчаном износу 6.000 
динара (50 евра) по 1 м2. Преко пута поменуте 
кафане (угао Ломине са „Главном“) била је кућа 
трговца Александра Дамњановића. У време Другог 
светског рата ту су били подстанари Јевреји, 
Бихали Давид и Клара. Њихова деца, Ото и Павле, 
у Београду су основали 1938. „Нолит“, који је као 
предузеће деведесетих приватизовано. Књижаре су 
постале бутици и спортске кладионице.

Бихали, изузетни интелектуалци који су се бавили 
ликовном критиком, превођењем и књижевним 

радом, у својим биографијама имају Хердерову 
награду и „Крст за заслуге у одбрани немачког 
народа од национализма.“ У овим временима, 
њихови потомци основали су покрет „Левијатан“. 
После Другог светског рата кућу у Горњем 
Милановцу купује Ђорђе Јовановић. Као и кафана 
„Рудник“ и ова кућа физички нестала је. На том 
месту је стамбена зграда. Остала је градска прича да 
су у дворишту у бунару пронашли леш наглавачке, 
извесног Цола жандара, познатог батинаша 
среског затвора (зграда Окружног начелства). 
Цоле жандар је имао кућицу у Рајићевој улици, 
где је од 2003. мурал Општине Горњи Милановац. 

„Време“, 18.05.1934, стр.12

У том кућерку његових родитеља преминуо је 
Велимир Рајић (1879-1915), песник и унук Танаска 
Рајића, славног војводе. 

У много каснијем историјском периоду, Љубомир 
Љубо Вукашиновић (1901-1990), остаје упамћен 
као градски боем и врстан занатлија. Имао 
надимак Прцо, јер је у картама највише волео даму 
и да јој тепа „поповка“. Ћерка Љиљана сећа се да 
се није крио одлазак у Манџурију, механу ‒ јавну 
кућу. Имао тамо извесну Деју (Десанку), али кућа 
Вукашиновића, мајка и њих четворо деце, никада 
ту његову ману није осетила у пажњи у буџету куће.
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То је, кафана Љубомира Милићевића (1863-1944) 
прадеде горњомилановачког предузетника Жика 
Милићевића. Њено место, на шпицу Ломине 
и Рудничке улице, данас Кнеза Александра 
Карађорђевића. Име кафане „изнуђено“ јер су 
испред била два врбова дрвета. По оснивању, објекат 
се издаје Љубисаву Јовичићу (1899-1958), оцу нашег 
суграђанина Радише Пана Јовичића који је радио 
у Беобанци, а касније радни век до пензионисања 
провео као управник мензе (ресторана друштвене 
исхране) у МК „Рудник“. Пане (1929-2001) упамћен 
као обожавалац фудбала и ФК „Таково“, пар година 
провео у Венецуели као фудбалски тренер. Његов 
отац Љубисав, толико се ужилио у „Две врбе“ да 
су сви место звали „Јовичића кафана“. Остао је 
у хроникама ове вароши и Владан Сретеновић, 
конобар у „Две врбе“. Упамћена и унутрашњост 
кафане по димњаку на средини, који је у висини 
1,5 м од пода, имао отвор од кованог гвожђа. То је 
била посебна преграда димњака, оригинални изум 
за кување кафе на жару. Иза кафане штала и два 
кућерка. У једној живели су Јовичићи; Славиша 
(1924-1949), Славка (1928-1928), где се родио и 
Радиша Пане (1929-2001).

„Две врбе“ изгореле су у погрому 1941. После 
рата ту је била радња „Стотекс“ у којој је радио 
као пословођа педантни трговац Димитрије 
Обреновић, надимка „Угурсуз“. Касније, 
„Пролетер“ отвара гвожђару коју је деценијама 
водио Бранко Симовић, отац Михаила (пејзажног 
архитекте) и Владимира (ветеринара) Симовића 
са Брда мира. У овим временима, ту је спортска 

„Две врбе“

кладионица. На месту врба, мењачница. Плац 
иза, заклонит послератним зградама, има гаражу 
и мањи пословни простор који је део породичног 
наслеђа, Милићевића. Кафане нема, као ни дугачког 
стола за који су смели само да седну газда Љубо и 
гостионичар Љубо. У једном од јутарњих разговора 

за поменутим столом, на савет Љуба Милићевића, 
Љубисав купује плац у Ломиној (сада број 11), 
простран за три куће, јер он и Наталија су имали 
ћерку и два сина. Али живот, често пише другачије. 
Славка је умрла као беба, а Славиша завршава 
живот у 25. години живота.



У паљењу Горњег Милановца 1941. „Две врбе“ су изгореле, али се у току рата народ 
сналазио да преживи, па и ова кафана имала је дораду, преправку као нужно зло. 
Када је Црвена армија ушла у град 1944. они су се размилели по постојећим 
кафанама. Белогардејац, Иван Атанасов, служећи три деценије код кафеџије 
Драгомира Караулића, имао је обичај да кафански сврати у комшилук. Задесио се у 
кафани „Две врбе“ у незнању да је ту засела група његових земљака али другачијих 
идеолошких знамења.
На опште чуђење присутних суграђана, у кафани је приучени конобар, извесни 
Владе берберин, пријавио Ивана Атанасова „црвеним“ Русима да им је то смртни 
непријатељ, а њихов... Ствар је отишла толико далеко да је између репетирања 
пиштоља и руског емигранта стала газдарица Наталија Наца Јовичић и спречила 
најгоре. Наручила брзо пиће за све госте и дала миг Ивану да се извуче. Он више 
никада није крочио у „Две врбе“.

„Када би Бог понекад попио вино, био би боље расположен“. 
(Клотилда)
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Кафана се налазила у дужници, као наставак куће Стјепановића и гледала на главну, калдрмисану џаду која 
је у то време била и корзо. Данашњи простор два бутика, између апотеке „Кршенковић“ и фотографске 
радње „Елит фото“, Зорана Ћајића. Пре Другог светског рата, ту су биле три занатлијске радње.

Бравар, Фићо Филиповић, врата до врата са кафаном, па берберин Милорад Лучић, а до њих опанчарска 
радња Родољуба Петковића који продаје локал 1957. Миловану Мићу Ћајићу из Славковице, за 
фотографски атеље „Фото Мића“.

Испред кафане багрем, а од Ђурђевдана до Митровдана под њим комарник и ћепенак. Све то, пањ и 
сечиво, због мува покривено чистим столњаком.

Кафеџија Драгојло Драги Стјепановић (1908-1980) и његова Коса (1908-1991), прва школована бабица 
милановачког породилишта, изродили су близанце (1940) Мирославу и Мирољуба а Милоша (1942). Сви 
мушки Стјепановићи одазивали су се на чаршијски надимак Гољо, Гољовци... Браћа, Мирко и Драгојло, 
дошли су испред 1930. у Горњи Милановац као конобари из Бајине Баште. По казивању потомака, из 
Костојевића, по Миленку С. Филиповићу из Рогачице.21 Добили посао у новој средини одмах, у кафани 
„Касина.“ Драгојло купује кафану себи на поменутом месту, а иза у дворишту дозиђује кућу и жени се. 
Непознато је порекло претходне кафане и њен власник. Ови милановачки Стјепановићи, славе Јовањдан, 
Сабор Светог Јована Крститеља (20. јануар).

По речима њиховог комшије, Милића Јаковљевића (1924-2021) кафана „Србија“ била је без бунара. Имао 
га у том џемату само Мелентије Миловановић. Без обзира на издашност свог бунарског врела, растеривао 
децу испред, шутирајући им кофе. Од најмлађих добио надимак „Зли чича“.Тако су стасала деца, мушка 
и женска, морала да шипче сваки дан на брдо уз Рајићеву улицу до куће Бранка Попа и Душка Барабинца 
(кафе „Бонсаи“) захватају воду и носе својима. А било је, прича Милић, „безбунарно“ најмање пет кућа. 
Тек касније, појавиле су се јавне чесме. У граду четири. На железничкој станици, пред Гимназијом, испред 
цркве и преко пута Среза (сада зграда милиције), поред кафане „Рудник“.

У кафани „Србија“, од оснивања је радила Зорка Царевић из Велеречи. Ту упознаје касапина Драгомира 
Јовановића Толовца и удаје се. Толовац је свежим месом снабдевао многе тадашње кафане. Зору због удаје 
замењује Мица, толико вешта у спремању ћевапчића да су деца у глас говорила родитељима да их воде 
на „тетка Мицине ћевапе“. Чест гост због овога у кафани био је са ћерком и три сина Светомир Симић 
(Свето штампар), доајен градског штампарства и кафанлука. Други светски рат није поштедео „Србију“. 
Захваљујући комшијама, спашена гашењем, у време окупације није добила дозволу за рад. Драгојло 
Гољо, издржава породицу штављењем коже у дворишту, за потребе свог комшије, опанчара Петковића. 

„Србија“

 М. С. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, Г. Милановац, 1997, стр. 275.

21
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Званично, „Србија“ је национализована једном, незванично, шест пута. Први пут, 1948. берберска задруга 
се оснивањем као државна својина спаја у два локала, кафанском и берберском „Лучић“. Онда, селидбом 
бербера у некадашњу кафану „Русија“ (1951), „Србија“ ради као бифе, али се поново преузима због отварања 
салона намештаја на тој адреси 1953. Затим постаје столарска радионица Љубинка Вукашиновића Прца, 
кратак период кројачки салон Радојка Сретеновића Сантиметра. .. Млади Стјепановићи су захваљујући 
комшији Љубинку добили прве скије, а Радојко Сантиметар им сашио матурска одела бесплатно... 

Захваљујући брату Мирку, који је конобар на Железничкој ресторацији предузећа „Таковски грм“ 
(национализована кафана „Сувобор“, „Опленац“ и Железничка ресторација, под новим именима „Зеленгора“, 
„Победа“, са Ресторацијом), постају уз 16 „нових“ кафана, УП „Шумадија.“

Драгојло Гољо ради на железници, не као угоститељ, већ билетар. Повремено, као обучен кинооператер 
кафане „Касина“, пушта филмске журнале деци у школи „Таковски партизански батаљон.“ Пензију дочекује у 
киоску „Дуван Чачак“, тик уз фотографску радњу „Фото Мића.“ Издржавати три студента није лако, нити ће 
икада бити. Гољо ваздушаром под Вујном лови зечеве. Његов Мирољуб, касније познати интерниста у граду, 
Батица (1940-2013) истицао да захваљујући родитељима, нико од њих није гладовао. Мирослава (1940-2019) 
анестезилог (САД и Немачка) и Милош (1942) ветеринар у Сарајеву, касније комерцијалиста ПИК „Таково“. 
Батица као најстарији, поносио се очевим наслеђем, вештином „чекања зеца“ и спремања гулаша од дивљачи. 

Драги Стјепановић испред трафике Кафана „Србија“, крајње десно

У Чачанском округу периода 1941-45. 
било је 40 лекара. Горњи Милановац 
је имао 3 (1 војни, 2 цивила за 
грађанство). Горњи Милановац 
1945. имао 2.479 становника и 749 
домаћинстава.“22

 Ј. Дашић, “Економске и социјлне прилике у Чачанском 
округу 1945.“, Зборник радова Х, Чачак, 1979, стр. 392.

22
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Старо кафанско место. Изданак чувене династије 
гостионичара, Јовичића. У кафани „Таково“ 
убележен је Милосав (1872-1932). Једно време 
била ортаклук са Владимиром Новаковићем који 
дође у Горњи Милановац из села Владимирци код 
Шапца, пре балканских ратова. Када је Милосав 
издахнуо напрасно, његова удовица Милунка је 
исплаћена поштено, а кафану преузео наследник 
у Новаковићима, Божидар.

Кафана „Таково“, је била у централној градској 
улици, данас Кнеза Александра, између бројева 6 
и 8. Син Божидар стасава у кафеџију и наслеђује 
очев посао. Старији Властимир, није се бавио овим 
занатом. Женидбом, Божидарева супруга Станица 
радила је у кафани свога мужа као куварица. Сем 
роштиљског меса и са ражња, било је и чорбастих 
јела. Догађало се, када комшија ‒ колега умали с 
прометом, Божо Новаковић покупи своје госте и 
са музиком на челу пређе у „Србију“, до пријатеља 
Драгојла Стјепановића Гоља. Сведок тог времена 
Драгојло, хвалио је комшијско кафанољубље Божа 
Новаковића које се није догађало само једном. У 
кафану „Таково“, је могло стати 10 столова, лети 
се допуњавало баштом испред, до улице. У рату 
неоштећена, 1946. постаје официрски дом и 
менза за официре. Двориште иза, проширује се 
и бетонира подијум за игру. Земљани део насипа 
ризлом за летњу башту. Све је наткривао хлад 
једног кестена и неколико багремова около... Ово 
место је први дом Народне армије ФНРЈ. Касније 
се ова установа сели тик уз зграду данашње 
општине, где је била кафана „Русија“, деценије 
касније, у некадашњу кафану „Три круне“, односно 

„Таково“

„Стаљинград“, која се руши 1962. и почиње градња 
великог и модерног наменског објекта Дома 
ЈНА. Кафанско здање „Таково“ нестаје и зида 
се стамбена зграда. Народни одбор Таковског 
среза, 25. априла 1953. оснива угоститељско 
предузеће „Шумадија“ и за првог директора 
именује Божидара Новаковића (1905-1978). Пре 
тога са својим замеником, управником хотела, 
Десимиром Трнавцем, радио у железничкој 
ресторацији. Једно време, непуних годину дана, 
Божу Новаковићу је држава дала задатак да дигне 
на ноге хотел „Златар“, што је и урађено.

У занату, Божидар није имао наследника, у животу 
јесте. На месту породичне куће, преко пута цркве, 
његов син Слободан (Бобан) и унук Никола, 
уздижу дизајн студио дигиталне штампе, „Мастер“. 
У појединим хроникама Горњег Милановца 
помиње се ортаклук Божидара Новаковића и 
Милосава Јовичића у кафани „Таково“. Јовичићи 
су угледна, градска лоза угоститеља: Љубисав, 
Иван, Милосав. Новица Јовичић је био запослен 
као конобар у предузећу (хотелу) „Шумадија“ у 
време руковођења Божидара Новаковића том 
установом. 

Божидар Новаковић (1905-1978)
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У центру града, где је сада зграда Општине Горњи Милановац, окренуто цркви столовало је ово здање. У 
једном делу власништво Михаила Нешковића и Светолика Петровића. За живота, добили су надимке Мика 
Националац и Свето Националац. Један период, под закупом водио хотел Милан Радовановић. Овај једини 
прави хотел у вароши, превасходно својина познатог велетрговца и политичара Народне радикалне странке, 
посланика и председника градске општине, Максима Сретеновића. Својим капиталом, он је уложио и у 
хотел „Српски краљ“ и хотел „Европа“ у Горњем Милановцу.

Временом, „Национал“ постаје део породичног наслеђа Сретеновића. У њему гостовало позориште „Илић“ 
из Београда и певала „Софка“. Тако су Милановчани звали Живану Жанку Стокић (1887-1947), хероину 
београдског глумишта и боемије Скадарлије...

Ресторански део, био је у партеру, улазом са улице (Рудничка, од 1934. Улица краља Александра Карађорђевића). 
Ова велика правоугаона зграда имала је спрат, три собе за госте и два стана за газду, са канцеларијама. 
Испред сваке хотелске собе сточић са лавором, сапуном и бокалом воде за умивање. На менију никада није 
било печења, меса са роштиља јесте и неколико врста супа. Градска елита волела је ово место, не и демократе, 
због Максима Сретеновића. Хотел је због економске неисплативости одржавања радио до 1937. По гашењу 
ресторански део постаје магацин (подрум) пића на велико и мало. Спрат испражњен, хотелски инвентар 
распродат. Народ је зграду и даље звао „Хотел“. У вихору Другог светског рата, све је отишло у прошлост 
далеку. Петровић В. Светолик (1887-1941) учесник свих ослободилачких ратова Србије 1912-1918. стрељан 
је у Крагујевцу као цивил и талац, 21. октобра 1941. од стране Немаца, заједно са 78 својих суграђана. 

Правда, 18.05.1927. стр. 3

Хотел „Национал“



Кафана Андре Прекића, „Русија“ пре Другог светског рата
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Кафана „Русија“, највиђенији угоститељски објекат 
Горњег Милановца пре Другог светског рата. Више 
је разлога. Место кафане, њен власник и судбина 
објекта. Сачуване су фотографије тако да није 
чудо колико су је сликари, савременици данашњег 
времена, користили као мотив на својим платнима. 
(Илија Драшовић, Бранко Николић, Драган 
Михаиловић и Милан Бојовић).

Фотографија из 1936. сведочи да је то била велика 
приземна кућа на углу Таковске и Хајдук Вељкове 
улице, тик уз зграду где је сада седиште Општине. 
Иза је била породична кућа Прекића. Кафана 
лепо уређена споља, покривена ћерамидом, стрехе 
оивичене олуцима, башта кафанска калдрмисана 
са украсом пет младих липа и ограђена тарабом. 
Изнад улазних врата, на средини, даска са 
натписом „Кафана Русија“. Лево и десно, по 
један двокрилни правоугаони прозор. Са горње 
стране, у Хајдук Вељковој улици, није било летава, 
два стола јесте, ако нема места на већој тераси 
(башти). Фотографија илуструје униформу особља: 
конобарска бела блуза и тамне панталоне. Логична 
је претпоставка да је у две дрвене саксије посађен 
лијандер, пре него лимун, јер цитрус тешко да 
би могао да опстане на оштрим мразевима крај 
Деспотовице. Нема сведочанства писаног ни 
сећања усменог казивања о унутрашњости кафане 
„Русија“. Власник, Андрија Андро Прекић, рођен је 
у Копљарима код Аранђеловца. Пре оснивања своје 
кафане, био је кафански у Крагујевцу. Он и његова 
Злата нису имали деце али су усвојили Загу, ћерку 
Андровог рођеног брата Драгомира. Породично 

Прекић Андрија (Андра), Злата и Зага, усвојеница у стричеву 
кућу, Ћерка Драгомира Прекића. 

„Русија“

долазе у Горњи Милановац 1925. Андрија Прекић 
ради под закупом у хотел-кафани „Српски краљ“. 
Непознаница је, ко је био власник кафане „Русија“ у 
центру вароши и је ли она постојала пре столовања 
угоститеља Прекића. Захваљујући фотографу 
Димитрију Коцићу, који се пред Други светски рат 
из родног Чачка сели породично и професионално 
у Горњи Милановац, имамо потресне фотографије 
спаљеног града под Рудником. Та судбина 
бомбардовања од стране Немаца 1941. задесила је 
и кафану „Русија“.

Од преосталог грађевинског материјала на 
згаришту, Андрија подиже скромни бифе „Прекић“ 
са собама за ноћење. У годинама после рата, ту је 
седиште берберске задруге, затим посластичарница 
„1. мај“, која 1953. улази у састав УП „Шумадија“. Као 
радница посластичарнице упамћена је Анђелија 
Дрињаковић (удато Милић) и две рођене сестре 
које се касније монаше у Манастиру Враћевшница 
и добијају имена Ксенија (1941) и Ирина (рођена 
1943). Седамдесетих година прошлог века „Унио-
техна“ Београд у објекту продаје техничку 
робу. Намена се мења, у просторијама је анекс 
општинских канцеларија да би 2004/5. све било 
срушено и направљен мали сквер од бехатона. 
Мини пешачка зона, открила је дуго заклониту кућу 
Прекића. Реновирану, у којој је породично живела 
Зага, удата за судију Душана Рашића. Њихов син 
јединац, Дарко (1958-2008), својевремено директор 
комбината „Таково“, сахрањен је уз бабу и деду 
Прекиће у старом делу милановачког гробља, 
преко пута предратне капеле. 
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Пансион „Русија“ (1948.)
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Многе кафане у градском језгру, нестале су. 

Остала су само сећања појединаца на некадашња кафанска места. Једна од ретких која је преживела и 
задржала свој изворни топоним је данашња „Зеленгора“, која доби име по планини и чувеној бици из 1943. 
године. Раније, ова кафана звала се „Сувобор“, по ништа мање значајној победи Срба у Великом рату.

Захваљујући Милану Радојковићу, пензионисаном професору славистике и војностручном преводиоцу са 
руског и пољског језика при Министарству одбране у две државе, СФРЈ и Републици Србији, добили смо 
на увид десет страна текста о његовом оцу, Радиши Радојковићу из Лозња, последњем приватном власнику 
кафане „Сувобор“. Најстарији документ који се чува у породичној архиви кафанске историје Радојковића 
је препис тапије јавне лицитације одржане 18. октобра 1878. коју је водио начелник Округа рудничког, о 
продаји непокретног имања Јанићија Миловановића из Г. Милановца које „откупи за 265 цесарских дуката 
Петар Гачић, кафеџија овдашњи“ („имања ар, самарлук од тврдог материјала, бунар, авлија окалдрмисана, 
једна кафана и четири собе, две на доњем, две на горњем боју (приземље и спрат), пекарица и подрум“).

Кафана „Сувобор“
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Велимир Вељо Терзић 1881-1967

Поуздано се зна да је кафана обиталиште превозника свакојаке робе коњском или волујском запрегом. Њеном 
карактеру погодовао је положај уз Таковску улицу, улазак у градску зону ка пијаци и повратак за „горња“ 
села. За ту намену иза, у дворишту, имала је шталу и сеник, за одмор и храњење стоке и бунар за појење. 
Бригу о овој захтевној и свакодневној економији водио је „арџија“, по правилу момак почетник који се тек 
учи кафанском зaнату. Ако је требало да се коначи, рабаџије су то чиниле на сену. Зими, међу испрегнутим 
товарним саоницама ложила се ватра. Унутра у кафани, кувала се врућа од благе ракије, шљивoвице. 

Кафана „Сувобор“ задржала је име и госте, али је у својој историји променила неколико власника. Тако у 
сачуваним документима сазнајемо да је 10. јануара 1922. Петар Гачић, трговац и кафеџија за 15.000 тадашњих 
динара продао имање (кафану и окућницу) свом колеги, кафеџији из Г. Милановца, Велимиру Терзићу, 
који је био синовац генерала Божидара Терзића. Постоје две црно-беле фотографије испред ове кафане. На 
једној је маса народа 23. маја 1923. године. У питању је свечани испраћај генерала Терзића на нову дужност, 
у Ниш, где ће бити командант Пете новоформиране армијске области краљевине СХС. Друга фотографија 
настала је неколико година касније. На њој весела, костиминирана дружина Спортског клуба „Грађански“ из 
Г. Милановца. У питању је карикирана свадба у Белој недељи и што је још занимљивије, на тој фотографији 
нема ниједне женске особе а у групи која позира је 96 лица. На основу ова два фото-документа сазнајемо 
физички, спољни изглед кафане. Изнад улазних врата била је електрична светиљка и натпис на ћирилици, 
„ГОСТИОНИЦА“. Целокупан изглед фасаде је на цртежу ситуациoног плана за потребе власника Петра 
Гачића. Зграда је гледала на Таковску улицу, имала у приземљу двоја улазна врата, између два прозора и 
један већи прозор двокрилни са капцима на крају објекта. На супротној страни, велика дрвена врата за 
колски пролаз у двориште. Изнад те капије, спрат за становање. У дужини, три оџака (димњака). У тапији с 
почетка приче, постоји анекс да је Велимир Вељо Терзић продао за дуг кафану трговцу Миловану Марићу 
11. септембра 1930. Милован је родом из Борча, службом као државни шумар у Брајићима и Горњим 
Бранетићима, 1927. „чувајући“ државну шуму, причало се, да се толико обогатио да је себи купио плац и 
направио кућу на месту данашње цвећаре Сретена Дмитровића, Милован је променио посао и званично се 
бавио трговином. Увео је сина Богољуба у посао, тако да су у центру града отворили „Подрум пића и вина 
Марић“. За то време, Велимир Вељо Терзић 1934. узима на лицитацији од Државне железнице под кирију 
кафану („Железничка ресторација“ која је имала свој „Железнички парк“ на месту данашње аутобуске 
станице). „Вељо се на овакав потез, промене места, одлучио због близине железничке станице. Његова 
значајна зарада била је продаја крофни путницима јер је воз одмарао неколико минута у Милановцу. За ту 
брзу продају, имао је пет запослених шегрта који су се растрчавали дуж композиције. У парку уз Ресторацију, 
беше башта кафанска. Увек је било шкембића у сафту“ (казивање Мијодрага Мила Радојичића, коме је 
Велимир Вељо Терзић рођени ујак). 

„Сувобор“ добија незванично име „Марића кафана“, гости су остали исти и знало се да је она „сељачка“. Ова 
одредница није била погрдна, напротив, у тим временима то је био устаљени речник, неписано правило где 
ко иде од гостију. Између два светска рата, а и раније, „сељачке“ кафане сем „Сувобора“ биле су; „Мајдан“, 
„Јасеница“, „Гружа“, „Девет Југовића“, „Ослобођење“ и „Рудник“.
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Следећи куцани документ је уговор закључен између Милована Марића и Војислава Павловића, кафеџије 
из Г. Милановца, по коме Марић издаје кафану у закуп од 01. новембра 1938. до 01. новембра 1941. месечне 
кирије од 1.000 динара. Следи руком писан анекс где се уговор преноси на Радишу Радојковића из Лозња. Сва 
тројица потписују овај папир у јесен 22. септембра 1938. године. 

Радиша Радојковић (1899-1971), самоуки кафеџија, по причи његових потомака, никада није пио, пушио, 
ни псовао. Није умео да пева, али му омиљена би песма „Ко покида са грла ђердане“. Имао је три страсти: 
песму, ракију (производња) и таблић. У овој карташкој игри сматрао се другим табленистом ондашње 
вароши, одмах иза адвоката Лазара Сретеновића. Таблић се играо у већини кафана оног времена. Није било 
телевизије, често су се „бацале“ карте и играле домине. Радиша је био редован читалац „Политике“, завршио 
је четири разреда основне школе у Горњим Бањанима. Имао је два брака. Прва жена Стаменка, родом од 
Дринчића из Теочина, умрла је 1928. у 22. години живота. Њихов син Радомир умро је као дечак 1940. Друга 
Радишина жена, Радовинка (1910-1980), такође из Теочина, али од Весковића, родила је Драгомира (1931) и 
Милана (1942). Оба су факултетски образована.

Занимљива је прича, која се дуго препричавала у предратном Милановцу, да је Богољуб, јединац Милована 
Марића, трговца и кафеџије, као војник примљен да вози принца Ђорђа Карађорђевића. Од нарави 
прворођеног сина краља Петра I, сви су зазирали, послуга нарочито. Наводно, Богољуб Марић је код принца 
„положио“ возачки када је „луди Ђорђе“ тражио све брже вожњу, са наредбом да вози право у Саву, што је 
млади возач и учинио. Пред реком, принц викну да стане. Тако је и било, а Богољуб је примљен у службу.

Кафански живот у Милановцу одвијао се устаљено, а на Савиндан 1941. у гостионици „Сувобор“, приређен 
је Светосавски бал. Нико није ни слутио да се таква светковина у овом објекту више никада неће поновити.

Завршетком Другог светског рата долази до огромних промена. Из корена се мења много тога, па и кафана. 
Таква места која су преживела окупацију добијају нове власнике и другачија имена. Кафана „Сувобор“ не 
зове се више тако, већ „Зеленгора“, као и до дана данашњег.

Црни дани за Горњи Милановац су 15. октобар и 27. новембар 1941. када град бива спаљен и засут авионским 
бомбама. Ова судбина није мимоишла ни тадашњу кафану Радише Радојковића, „Сувобор“. Породицу 
склања у свој родни Лозањ, а Срески суд 28. јануара 1943. доноси закључак по коме, „Ратна штета настала у 
комунистичким нередима приликом спаљивања Г. Милановца од стране немачки војне силе износи 354.450 
динара“. Прикупљена на брзину и од онога шта се могло употребити, кафана наставља своје животарење. 
То показује и дозвола за „точење пића на ситно“, издата у финансијској дирекцији у Крагујевцу 1943. У 

„Зеленгора“

Радиша на послу у кафани
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неким документима овај објекат се помиње и као „Марића кафана“. Нова власт дозвољава Радиши да се бави 
кафаном. О томе постоји потврда о регистровању радње издата од стране Трговинске коморе 2. маја 1945, 
у којој се Радиша помиње као власник. За овог кафеџију настаје нова невоља увођењем Аграрне реформе 
где је земљишни максимум пољопривредног земљишта три хектара. Радиша остаје без 5 хектара и 80 ари 
своје земље у Лозњу која се распарчава и дели беземљашима. Без обзира на то што добија уверење од Јавног 
тужилаштва (20. август 1946.) да се „не налази под кривичном истрагом за делање у рату“, он кафану мора 
да уступи Среској набављачкој задрузи. Покушава да ради у ходнику за једним столом и четири столице, 
али добија решење за порез. Одбија му се дозвола за продају алкохолних и безалколоних пића. У просторије 
кафане се усељава Опанчарска задруга. Постоји жалба Радишина Народном одбору у којој стоји: „Јутрос 
је довезен један камион пред моју кафану. Ушао је директор Државног магацина Лаушевић и казао ми да 
се одмах иселим и узмем своје ствари да би он истоварио своје. Долазе из Месног народног одбора Мита 
Петровић и Урош као референти за становање и рекоше ми да се иселим за 30 дана док они не нађу други 
магацин. Пошто кафански инвентар нисам имао где да изнесем, узео сам реверс од њих за исти и оставио га. 
Мени се радња поново узима иако на исту имам право, јер уредно плаћам порез и све таксе“.

Радиша Радојковић прибегава очајничком потезу. У економском делу дворишта покушава да оживи свој 
занат, али се у Таковској 5 нада гаси 3. маја 1948. када се у кафани „Сувобор“ оснива Народна менза под 
именом „Зеленгора“. Уз то иде решење да се „затечена породица исели из преосталог дела просторија 
због недостатка складишног простора и могућности ширења заразе јер именовани гаји у нехигијенским 
условима живину за своје потребе“. Тих дана Радиша среће на пијаци свог суграђанина и колегу Велисава 
Веља Крсмановића, који је са својим братом Слободаном наследио од оца Борисава кафану „Три круне“ која 
је такође отуђена и послује под новим именом „Стаљинград“ (потоњи Дом ЈНА, данас место Дома културе). 
Уследио је разговор који се увек препричавао у породици... 

„Како си, газда Радиша?“ упитао је Вељо Крсмановић. 

„Лоше, газда Вељо, избацише ме на улицу“, уследио је одговор...

„Да ти буде лакше и мене су. Имам на дну авлије летњу кујницу и шупу за дрва. Биће у њој места за краву и 
јуницу што ти је остала. Дођи са женом и децом код мене, делићемо добро и зло“. 

Тако се наставља чудесна одисеја еснафског солидарисања. Крсмановићи су се показали као врсни повртари, 
а радна снага Радојковића, као испомоћ, била им је добродшла. Лети је живот ове две породице имао 
баштовански ток, зими су Радиша и његови пресељавани у дневну собу Крсмановића где се коначило, кували 
ручкови, славила слава, проходали најмлађи, а основци за кухињским столом писали домаће задатке. 

На препоруку Веља Крсмановића, Радиша од зарађених надница купује од Радомира Ђурковића мали лампек 
за печење ракије и почиње своју дестилеријску турнеју од Велеречи до Семедражи, одлазећи и до Такова. 
Ушур (проценат) расте, некадашњи кафеџија улази у „велепродају“ своје шљивовице по Београду. Штедећи, 
купује земљу, тако да је у једном тренутку имао више хектара него што му је одузето. Милановчанин Иво 
казанџија му од правог бакра прави већи лампек а „машину“ монтира на металну шасију што је у оно 

У златној ери кафанске историје 
„Зеленгоре“ догодио се један инцидент, 
умало по живот трагичан. Конобарица 
Анђелија (дев. Дрињаковић) Јаковљевић 
била је жртва прекомерног свадбарског 
весеља у поменутој кафани. Док је 
служила госте, нехотично, једно парче 
срче (разбијеног стакла) повредило 
јој је око. Упркос операцији у Београду, 
њено око је заувек изгубљено. Врло 
брзо, Анђа (1929-2003) је отишла у 
инвалидску пензију. Тих година, било 
је „модерно“ лумповати, разбијати 
чаше уз музику. После овог догађаја 
у „Зеленгори“ инспекцијске службе су 
увеле строге забране, газде кафана 
и управници су се удружили са том 
одлуком а и сам догађај у малом граду 
рашчуо се и народ се колико-толико 
призвао памети. 
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Бекријска забава у Г.Милановцу на Светог Трифуна 1971. у кафани Зеленгора. С лева на десно: Сантиметар, Циго и Др Драган Павловић.
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доба била новина. Половином 1953. на Крсмановића имању појављује се човек и представља се као Душко 
Чекеревац, месар задруге „Шумадија“, саопштавајући Радојковићима невероватне вести: „Ја сам живео на 
вашем имању, сада сам са женом направио кућу, ево вам кључеви, они су ваши. Прелазите одмах“... После 
„избеглиштва“, 500 корака од куће, Радојковићи се враћају својој калдрми живећи у дворишним зградама 
које им нико није званично вратио, а јесте одузео. 

Заједно са „Победом“ и „Железничком ресторацијом“, „Зеленгора“ постаје предузеће „Таковски грм“. 
Руковођење овим угоститељством поверено је чувеном Десимиру Трнавцу (1914 – 2004), власнику кафане 
„Озремица“ у Бершићима, која му, такође, бива одузета. Народни одбор Таковског среза, 25. априла 1953. 
основа Угоститељско туристичко предузеће „Шумадија“, а први директор постаје Божидар Новаковић. 
Комисија за национализацију при Народном одбору Г. Милановца национализује „Зеленгору“ и 1961. као 
ресторанска менза има промет куваних јела 60 порција дневно. Коначно, 1968. новоизграђени објекат 
другачијег изгледа, а непромењеног имена, отвара своја врата досадашњим и будућим гостима за дочек Нове 
године. Појављује се велики рекламни оглас у Таковским новинама са ноћном ц/б фотографијом „Зеленгоре“ 
и ценовник конзумације, „од осам увече касиру се плаћа 5 нових динара“...

Место постаје омиљено, због добре музике. Испред кафане је аутобуско стајалиште за локал Крагујевац ‒ Г. 
Милановац (станица Зеленгора) ‒ „горња села“, са таблом. У топлим данима башта, зелена метална ограда и 
хлад две липе које маме мирисом. Многа чудеса, вољна и невољна, догодила су се на овој тачки кафанској, 
старог и новог имена. Као управник, најдуже је опстао Анђелко Ћериман Ћиро, од 1973. до 1987. У 
годинама „буђења“ Србије економски суноврат затиче многе, па и УТП „Шумадија“. Објекат у стечају купује 
„Типопластика-промет“ за своје дисконтне потребе. Гашењем, место постаје бутик кинеске робе. Угоститељ 
Десимир Јоксић од „Типопластике“ узима локал под закуп, реновира га и 2014. враћа му кафански карактер 
и пређашње име „Зеленгора“. Преуређеност спољна и унутрашња, као и намена објекта утичу да ту долазе 
многи. Поједини јој и тепају „градска“.



Мој сусрет и познанство са Миленком С. Филиповићем, 
сарадником Српске академије наука и уметности

„У то време Горњи Милановац није имао хотел, па ни неки пансион у коме би одседали људи који 
долазе разним пословима у наш град. Некако је пробрано неколико домаћинстава која су имала 
некакав минималан стамбени простор који би се могао издавати за преноћиште. У једном таквом 
простору сместио и Филиповић. Али, како је познато да је у том периоду владала велика оскудица за 
огревом и рестрикција, углавном дрва, то се спавало у хладним собама. Због ове чињенице сви који су 
посећивали наш град, после завршених послова, време су проводили у кафани која је била загрејана. 
У то време није било много ни кафана. Свега три-четири. У једној је био Дом армије, у другој 
официрска менза, а у знаменитој „Зеленгори“ или како су је после рата најчешће звали Марића 
кафана, била је смештена радничко-службеничка менза. Сви ми, корисници услуга ове мензе, имали 
смо бонове за ручак и вечеру који су издавани од одређених, тада среских служби. Ниси могао ни 
приватно ручати у граду, јер су и породице добијале тачно онолико намирница колико су имали 
чланова домаћинства. Значи, и Миленко Филиповић се хранио у мензи Зеленгоре. После ручка, могао 
си ићи у собу у којој станујеш, али само ако си спреман да подносиш хладноћу. Највећи број корисника 
мензе остајао је и после ручка неколико сати у мензи. У таквим условима сам се упознао са М. 
Филиповићем.
Пошто је тада на сцени била млада генерација, он је одударао од ње јер је био старији. Сретали смо 
се пред његов одлазак на терен. Сем једне веће ислужене ташне, није имао ништа друго. Колико сам 
могао запамтити, тих година, срео сам га у истом оделу као 1951. године. Био је то неки енглески 
штоф, са белим пругама, значи квалитетан материјал, али изношен. Али сви смо тада били слабо 
обучени. Тек када је Филиповић завршио посао изучавања порекла становништва и када је изашла 
прва збирка „Насеља и порекло становништва Таковског среза“ постало нам је потпуно јасно шта 
је радио Миленко С. Филиповић и чиме се бавио 1950/51, 1953 и 1954. године.“

Јован Томовић 



„Гурман“

Сви су је другачије звали. Радомир Савковић Рапо (1885-1958) био је општепознати чаршијски и омиљен 
кафански лик. Учесник ослободилачких ратова Србије од 1912. и један од оних који су преживели голготу 
Проклетија. Рапо је имао своју кафану „Гурман“ у Карађорђевој улици, преко пута колега: „Ђуровић“, 
„Златибор“, „Пролеће“ и „Европа“. Да кафану чини газда, још једна је потврда, јер „Гурман“ је имао своје 
чешће име у свакодневици, „Рапова кафана“. Њено место у низу зиданица почевши од највећег објекта ФЗД 
(Фонда занатског друштва), касније кројачке задруге, данас књижаре „НАЈ“. У том реду занатских радњи 
је поменута кафана, на месту некадашње „Додове кафане“, Слободана Вукашиновића Дода (1937-2004), 
монтажног угоститељског објекта „Сунце“ који је радио врло успешно пуних 16 година, од 1980. до 1996. А 
срушена заувек, почетком 2020. Горњомилановчани, Раде Богосављевић (1927) и Војо Мандић (1931) сећају 
се да је Рапо у дворишту комшинице Дивне Ковачевић (иза кафане), имао сушару за месо. Толико вешт у 
овом занату да је услужно сушио месо многим кафеџијама и продавао грађанству. 

Од ракија, знало се само за шљивовицу, она се служила у стакленим бокалчићима. Пива бивало у дрвеним 

На Васкрс 28. априла 1940.
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бачвама и точило се у кригле: мале, средње и велике. Вино разблаживало содом из сифона. Постоји сведочење, 
поменутих казивача да пре подне, до 11 сати није служена храна. Професори су често слали ђаке да им код 
Рапа купе запоњац или пикљеве. Ђак није смео да уђе у кафану, већ чекао испред. У овој кафани никада није 
било туче, песме увек. Раде и Војо памте извесног Ђеда шофера који је куповао џигерицу на жар, јер је била 
за „танак џеп“. Жула, који је за опкладу као салату уз ракију појео 2 кг младог лука са перима, комисијски – 
кафански измереног на кантару. Жуле је победио, али „заглавио“ у болници на испирању желуца. Доктору 
се правдао да то није од лука већ што му друштво за кафанским столом (комисија) није дозволила да све 
прогутано затрпава хлебом. 

Ова кафана је имала унутрашњи облик развученог правоугаоника. У сезони роштиљ на ћумур, испред. Рапо 
омиљен у народу, вешт у причи, често је позајмљивао ручак у непосредној околини ако имају вишка, остане 
им или пак наручивао циљно неко јело и све би то уредно платио домаћицама из комшилука. 

Кафана „Сунце“ (Додова кафана), 1980.
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Светомир Циго Вујовић Слободан Вукашиновић Додо Милић Јаковљевић
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Кафеџија Добривоје Николић дошао је у град на Деспотовици из Горњих Бањана 1927. Та година у Горњем 
Милановцу упамћена је као земљотресна. 

Мала кафана до улице, у сенци велике, „Три круне“. Удовица Перса Николић, овом кућом кафанчетом, 
хранила је породицу. Иза, био Остоја ткач у својој радњици. Још дубље, у дворишту, Милинко бојаџија где 
је „фарб`о“ пређу. Радњу имао на врху Циган-мале, у вароши радионицу. У свакодневном потапању вуне у 
велике лонце земљане, његов рођени брат Будисав – Будо, отрова се грдно, те умре. Рекоше од грудобоље. 

Данас, кафанско место „Блакан“ није препознатљиво. До улице је стамбена зграда. У партеру, некада 
продавница обуће коју смо сви звали „Код Кукиша“. Један кратак период, самоуслуга „Пролетер“. У новије 
доба, Поштанска штедионица. У златном добу Југославије, поменута сенка Дома ЈНА, беше колски, па 
после пешачки улаз бетонским трибинама игралишта КК „Таково“.Ту је Весо Кобасица (Веселин Вељић) 
чувао Дуција Симоновића а сви Звездини магови кошарке имали нове „Старке“ беле, само Дуци носио 
црвене, што је први пут виђено у граду под Рудником. 

Кафана – кућерак, „Балкан“ као тачка у данашњој Улици војводе Милана Обреновића између бројева 4 и 
6, нестала је са лица земље 1962/63.

Пошто у животу ништа не бива случајно, тридесетак корака ниже, 1989. Милан Ђурић отвара киоск брзе 
хране „Балкан експрес“.

„Балкан“

„Нема кафана. Кафане су умрле као и дух 
људи који је умро. За кафану треба време.“
(Петар Божовић) 
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Кафана „Ђуровић“ Недељко и Наталија Ђуровић возе 
кумове на венчање у манастир Вујан.



106

Углављена у најкафанскијој улици некадашње вароши, кафана „Ђуровић“ била је „залепљена“ на своју 
сестру кафанску „Пролеће“. Делио их само зид у Карађорђевој. 

Данас је то простор између некадашње „Беобанке“ и бившег СДК (Службе друштвеног књиговодства). 
Први власник ове кафане је Милан Ђуровић из Такова. Осам синова су имали Љубица и он. 

Један од млађих, а кафански наследник Недељко (1906-1958) жени се Наталијом Радојевић, сви су их звали 
Гавриловић, јер је њен отац призетак Гавриловићима у Брђанима. Петар Радојевић Солунац, својој ћерки 
Наталији наменио добру девојачку спрему. Тако се породични капитал увећао на две воденице на Дичини, 
ваљарицом и црепаном. Договорио са главом куће, газда Миланом, венчан млади пар улази у механски 
посао 1929. Плац од 23 ара је постојао уз кафану у Карађорђевој, а Недељков брата од стрица, Ђурђе 
(1882-1913), имао разрађену златару. Најмлађа ћерка Наталије и Недељка, Лепосава (1938) удато Николић, 
сећа се: „Камени подрум, простран и проветрен. Држали смо маслинке у саламури, пиво довожено из 
Јагодине у дрвеним бурићима. Наш плац узак, додиривао башту „Три круне“ у улици испод. Туршија у 
великим теглама стакла. Све под конац. Наш комшија имао сајџијску радњу, а отац његов обућарску испод 
данашњег хотела. Презивали се Албано, чика Драгољуб се звао Ђузепе, али је узео наше име и веру. Он 
је рођен на Сицилији, емигрирао у САД. Као добровољац италијанске бригаде у Првом светском рату 
заробљен од Аустријанаца. Побегао им и скрасио у Милановцу. Тетка Дара (девојачко Стефановић) и он, 
имали четворо деце и ми смо обожавали да му помажемо око ципела. Живели су испод цркве и сахрањени 
су на милановачком гробљу. Тата је већ имао возачку дозволу и купио „Форд“ па „Цитроен“. За град, кола 
била чудо. Имали их само хирург, апотекар, два фабриканта и један извозник. Укупно 6 аута. Није се тиме 
хвалио, волео је кафану и музиканте. Причао да је као војник возио краља Александра и џепни сат добио 
од њега на поклон." 

Лепа Николић каже да је мајка Наталија (1912-1990) била велики радник. Савршено секла печење 
сатаром. Тада није било сечке. Њена умешност за шпоретом спасила је укућане и кафану. Наиме, после 
бомбардовања града, оно што је остало неурушено, Немци су редом палили. „Ђуровића кафана“ је случајем 
поштеђена. Касно поподне, 15. октобра 1944. у кафану су банула три подофицира Вермахта и фолксдојчер, 
преводилац. Питали су има ли шта да се једе. Недељко је слегнуо раменима рекавши да има јаја и нешто 
сира, може се направити кајгана. Тражили су вина. Добили су... Врло задовољни спремљеном кајганом, 
питали за дезерт... Ту се иза кулиса, у кухињи, догодила кратка и нема препирка брачног пара, јер су се 
палачинке спремале за чељад (петоро деце). А мирисала цела кафана. Пошто се у оно време мушка није 
порицала, незвани гости услужени су палачинкама са џемом од нељуштених шљива. У плаћању, Недељко 
је рекао изненадним гостима да палачинке кућа части. После пар дана, међу многим ухапшеним виђенијим 
Милановчанима и колегама, био је и кафеџија Недељко. У пуној црквеној порти се рашчуло да их спремају 
за Крагујевац... Док се правио списак и одвајање по полу и узрасту, Недељко је спазио једног од тројице 
незваних гостију. Ту се створио и толмач (преводилац) и пренео наређење да „овог пусте“ „Гут“ (добар) 
човек. 

Историја се донекле понавља доласком нових власти. Недељко Ђуровић је као „сарадник окупатора“ од 
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1946. до 1948. више провео по апсанама, него у кафани. Ту се претходно 1945. догодио један инцидент. 
Припадник Црвене армије, војник, доносио је у кафану уље и брашно у замену за ракију. Једног дана, 
нестало је из кафане свега па и прибор за ручавање. Брзо је „проваљен“, Наталија му сочно опсова 
идеолошко порекло и бива саслушавана. Завршило се релативно „добро“. Кафана Ђуровић постаје војна 
менза...

Немирног духа и револтиран што му је кафана одузета и национализована, Недељко разбија сва стакла 
свог локала. ОЗНА га хапси и спроводи на принудни рад у рудник Нишког округа. Већ начетог здравља, 
он се „самостално пензионише“ и дане проводи у свом Такову и певуши уз чокањ шљивовице: „Док сам 
глас`о круну, нисам дав`о вуну, а сад гласам петокраку, узеше ми сваку длаку...“

„Док је земља била трула, ја сам јео лебац нула (0 ‒ ознака прве класе), а сад имам карту ЕР (бон за 

Љотићевци испред кафане, у зиму 1942.

 М. Нешовић, Приче из чаршијске мале, Горњи Милановац, 
Графопринт, 2013.

23

храну) живим као кер“. Недељко Ђуровић умире 
у милановачкој болници од срчаних тегоба. Није 
дочекао своју рехабилитацију. Његови потомци 
јесу. Враћање одузете имовине још чекају. 

„Одавде ћемо се провући између столова Рапове 
кафане и обавезно зауставити испред Ђуровића 
кафане у коју се улазило уз неколико камених 
степеника. У то време у овој кафани правио је 
бурек чувени бурегџија Радојица звани КОК. Овај 
човек је био изузетно крупан, а пошто смо га ми 
посматрали са тротоара из жабље перспективе, он 
нам је изгледао још крупнији. Радојица је носио 
белу капу и белу кецељу која му је досезала до 
испод колена. Овако униформисан Радојица је 
на једном великом столу месио и развијао коре 
за бурек. Радојица је овај посао радио изузетно 
вешто и атрактивно. Држећи кору на једном крају 
он је са њом размахивао по ваздуху изнад главе, 
чинило нам се да се понекад истегне до плафона. 
На овај начин коре постају танке као папир и 
скоро провидне. Кад се овај бурек сече у тепсији и 
кад се једе корице прште на све стране а о укусу и 
мирису боље да не причамо."23
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1. септембар 1904.

Пододбор Савеза абаџијских радника у Горњем Милановцу, објавио је преко 
„Радничких новина“ бојкот абаџијског радника Милије Мијаиловића због пијанчења 
и непоштовања одлука Управе пододбора. После месец дана бојкотовања Мијаиловић 
је поднео писмену молбу Пододбору да га поново приме за свога члана, што је 
прихваћено. 

Радничке новине, бр. 44, од 10. априла 1908.

Кафана „Златибор“

Сврдлов је био надимак Драгољуба Танасковића, власника кафане „Златибор“ у Карађорђевој улици. У 
свом непосредном окружењу имала је још четири локала исте намене: „Гурман“, хотел „Европа“, „Ђуровић-
кафана“ и „Пролеће“. 

Скупштина Радничког друштва из Г. Милановца објавила је бојкот опанчарских 
послодаваца Димитрија Петковића и Милоја Ђурића зато што нису хтели да 
потпишу тарифни правилник. Бојкот се односио и на раднике који су радили код 
ових послодаваца. Скупштина је исто тако усвојила предлог да радници не посећују 
кафане и радње које не примају „Радничке новине“.

Радничке новине бр. 71, од 1. септембра

11.април 
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Пред гостионицом и кафаном у зиму 1941.
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„Пролеће“

Кафанско здање у Карађорђевој улици, власника Чедомира Чеда Калојевића (1887-1974), званог Колируша. 

Приљубљена уз кафану „Ђуровић“, такође је имала башту, у дворишту. „Пролеће“ је било место за таблић 
и мунту. Пре подне докони, у сумрак зависни. Неизгорела у погрому 1941: ова кафана прве године рата 
постаје једна од пет учионица. Кафане уступљене у време Другог светског рата за наставу основног и 
средњег образовања су: „Опленац“, „Код Брезанца“, „Хајдук“, и башта кафане „Јасеница“, ако напољу бива 
топло време. У својим усменим сећањима, Раде Богосављевић помиње, да је корзо био од цркве до кафане 
„Рудник“, десном страном. Када је коловоз проширен и калдрмисан тротоар, корзо се отегао до „Три круне“. 
Сатница корзоа није измењена, „штрапацирање“ суботом и недељом, од шест поподне до осам увече. Девојке 
ишле у групама, најмање три заједно. Момци удвојени, никада сами. Када „удари“ сат на цркви, остајао је 
на улици само дежурни наставник да провери је ли ико „пробио“ време. Сутрадан, сем прозивања пре часа, 
ученик је морао да донесе писмену изјаву родитеља, ако је оправдана. Улазе у моду блокеје – металне плочице 
углављене у ђон ципела, најчешће пету, ради дужег трајања. Да би све добило прави смисао, попуштају 
шрафове на блокејама, да олабаве и звецкају калдрмом. Тако се кицошки привлачила пажња девојака. На 
негодовање старијих, уведена је забрана писменом уредбом, на ово „оглашавање мушке школске омладине“.

Ни у време рата корзо није прекидао са радом. ЗБОР – Југословенски народни покрет Димитрија Љотића 
као страначка војска, спроводила је власт у Горњем Милановцу 1942-1944. Сваког викенда ЗБОР је у кафани 
„Пролеће“ имао свирку правог оркестра у војним униформама, за грађанство. Улаз бесплатан и тако се, по 
казивању Рада Богосављевића, корзо преусмерио у Карађорђеву улицу, која је сем нота, имала и дрворед 
кестенова. 

Завршетком рата, Срески одбор Среза таковског, на Видовдан 1946. оснива предузеће за снабдевање народа, 
„Пролетер“. Некадашња кафана „Пролеће“, у Карађорђевој 7, постаје продавница текстила. „Пролетеров“ 
главни снабдевач робом бива „Центротекстил – Београд“ да би временом то постала београдска трговина 
„Текстил“. Стечајем ове некада угледне куће, закуп губи смисао и наследници деле наслеђе. 

Неколико деценија пре овога, Чедомир Калојевић, испред своје куће, преко пута „Манџурије“, (данас Војводе 
Милана Обреновића), где је сада пекара „Зебра“ и обућарска радња, има бифе, кога су сви звали „Код 
Колируше". Упркос зашлим годинама, кафеџија „држи“ сталне муштерије. Чедова супруга Радовинка (1923-
2005), пензионисана је као радник градске болнице. Запослена за врло незахвалан и мучан посао, купала је 
покојнике и облачила у градској капели. Калојевић је ретко презиме али су они са ових простора. 

„Калојевић (1 дом) келнер, дошао из Грабовице, око 1922."24

Чедо Калојевић породично

Кафана „Пролеће“ у Карађорђевој улици једно 
време била је кафански закуп гостионичара 
Драгомира Караулића. То је трајало кратко, 
између столовања у кафанама „Ослобођење“ и 
„Шумадије“.

М. Филиповић, Насеља и порекло становништва 
Таковског среза, Г. Милановац, Графика ТМ, 1997, стр. 272.

24
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Хотел „Европа“ у Горњем Милановцу, 1940.

„Кафана је једна топла туђина“. (Мухарем Первић)
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„Европа“

У Карађорђевој улици, преко пута зграде Среског начелства где је здање у коме је више деценија врло успешно 
деловао СДК (Служба друштвеног књиговодства) место је хотела подигнутог 1939. Због величине и изгледа, 
још у току градње, рашчуло се да ће ту бити услуга на „европском нивоу“. Власници, Сретеновићи, давали су 
„Европу“ под кирију. Прво Милијану Гачановићу, па Симу Бајићу. Овај хотел, који по карактеру то уопште 
није јер соба за издавање никада није било, разочарао је многе још у првим данима због „европских цена“. 
Градске демократе сматрале су „Европу“ својом кућом окупљања. Можда је и то политизовање допринело 
раслојавању клијентеле. Живот ове угоститељске тачке, нажалост, био је врло кратак. Све је прекинуто 
бомбардовањем града у јесен 1941. „Европа“ је постала гомила цигала. Оба гостионичара су послом прешла 
у Чачак. 

Хотел „Европа“, 1941.



113

„Занатлијска касина Јаћима Николића“

Кафеџија који је дошао у Горњи Милановац из Бершића 1898. Данашњи градски парк имао је више живота 
у „оним“ временима. Ту је био мали град занатлија. Продавница мешовите робе „Петковић-Солујић“, 
продавница дувана „Браћа Чаировић“, касапница Драгана Јовановића Толовца, берберска радња „Стековић“, 
трговачка радња извозника Пера Миловановића, продавница штофане робе „Тадић“, обуће „Бата“, „Дуван 
Оташевић“, апотека Драгољуба Скубица и Рудничка банка. У том магичном „једнакостраничном троуглу“ 
живеле су свој устаљени живот три угоститељска здања: „Занатлијска касина Јаћима Николића“, кафана 
„Касина“ и хотел „Српски краљ“ („Краљ кафана“). Јаћим је имао надимак „Ђаво“ само за одабране, а Аћим 
за свакодневне. Кафана са најбољим печењем. После ослободилачких ратова Србије 1912-1918. Горњи 
Милановац „нараста“ на 3000 житеља и 40 кафана. То значи, на сваких 75 становника, укључујући старачки, 
женски и малолетни живаљ, по једна кафана. То је статистика. Чињеница је да сем прасетине, „Занатлијска 
касина“ често нуди и младу јаретину. У ову кафану, преко пута цркве, свраћали су разне еснафлије и трговци. 
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29. фебруар 1904. 

„Радничко друштво у Горњем 
Милановцу приредило је свој први 
концерт са играњем и певањем. 
Забава је била добро посећена, а 
сав приход намењен је за потребе 
„Друштва“

Радничке новине, бр. 21 од 21-13.03.

Јаћим Николић Еснафска слава пекара и посластичара, Теодорова субота 
у кафани „Касина“ Јаћима Николића

Многи је сматрали берзом. У овој кафани основана су многа удружења занатлија и први синдикати. Злобници, 
су ову кафану прозвали „Код Ђавола“. После се то име усталило. Цео овај градић нестао је као последица 
Другог светског рата. Немци су га сравнили са земљом. Већ 1946. простор је почео да се рашчишћава и 
грађевински материјал употребљен је за државне установе у граду. 

Кафана је једно, живот друго. Засигурно, најтрагичнија кафанско-механска фигура историје Горњег 
Милановца је Јаћим Николић и његова супруга Милунка. Имали су шесторо деце. Три сина и три ћерке. 
Нису дочекали да их деца надживе. Најстарији Жико доживео је 33 године (1913-1946). После њега се родила 
Цана (1915) па Вера (1917). Обе су умрле од туберкулозе 1936. Иста судбина задесила је и Радишу (1919-1939). 
Братислав је имао најкраћи век (1923-1926). Најстарија ћерка Живка, (1925-1958), надживела је оца Јаћима 
(1884-1957), а све њих, вечно у црнини Милунка (1894-1973). Сви они почивају у породичној гробници у 
чијем дну пише: „Последњи поклон несрећне мајке-супруге Милунке“.
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Љуба Давидовић, демократа, држи говор опозицији 
испред кафане „Касина“ у Г. Милановцу 1938.
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„Касина“

Позив

Стара, угледна и посећена кафана која се негде помиње као хотел, али то никада није био. Као угоститељи 
помињу се Милутин Вукосављевић, Мирко Стјепановић Гољо, рођени брат кафеџије Драгојла - Гоља (власника 
кафане „Србија“ у Љубићској улици), један краћи период Милоје Никић са Рудника који је упамћен по свом 
хотелу „Никић“ на Руднику, Иван Јовичић који је имао под закуп кафану „Јасеница“ (испод некадашњег 
хотела „Шумадија“) и до пред рат, гостионичар М. Тадић. Оно што „Касину“ издваја од својих сродника је 
податак да је ту одржан први и за сада једини професионални бокс меч, ревијалног карактера. Нема података 
о учесницима овог спектакла, ни назива филма који је премијерно за Горњи Милановац приказан 1928. у 
овој гостионици. Остало је усмено предање за ова два историјска догађаја која надрастају кафански карактер 
и њихово чување говором, са генерације на генерацију (Раде Богосављевић, Војимир Мандић). Поуздан је 
и податак да је „Гољу Старијем“ помогао конобар почетник, Драгојло (1908-1980), градећи своју кафанску 
репутацију, у почетку као кинооператер, ц/б филмова на траци, јер га је брат и томе научио. Старији Гољо 
(Мирко Стјепановић) послом је отишао у Београд, хотел „Империјал“ и радио у њему као конобар све до 
априлског слома 1941. 

( Кафана истоименог хотела. Важила за отменију кафану или, како се у то време говорило, кафану европског 
стила у којој су се служила пробрана и квалитетна јела и пића. Налазила се у Васиној 19“).25

Мирко се из окупираног Београда враћа родном граду, али је затекао спаљену „Касину“. Свој угоститељски 
живот наставља у родном граду. Најдуже као конобар „Железничке ресторације“ која непуну деценију после 
Другог светског рата постаје део УП „Шумадија“.

Управа горњомилановачке читаонице, позива све 
чланове и остале који се желе уписати у чланство, 
на Скупштину, која ће бити 12 о. м. у кафани 
„Касина“ пре подне у девет и по часова. 

Дневни ред:

1. Упис у чланство

2. Бирање управе

3. Полагање рачуна

4. Разни предлози

10. септембар 1893. године, 
Горњи Милановац, Управа

 В. Голубовић, Механе и кафане старог Београда, Београд, 
Службени лист, Драслар партнер, 2007, 215,216.

25
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У „Касини“ се налазио агрегат којим је руковао Божидар Божо Мариновић. Агрегат, својина 
Андрија Миклоша који је набављао филмове у Београду, наручивао их телеграмом, а добијао 
железницом. Биле су две пројекције седмично. Ради забаве, испод платна (белог зида) оркестар 
из Циган-мале свирком је пратио радњу немог филма. Гости кафане и гледаоци филма 
учествовали у бирању репертоара договорно са газдом. Појавом тонског филма, музичка 
пратња није била потребна, али су често долазили да виде и чују „свирку у живо“ и „како се 
то у свету ради.“

25. јануар 1904. у Горњем Милановцу је у кафани „Касина“ одржана прва редовна скупштина 
Радничког друштва. На скупштини је изабрана нова управа у саставу: председник Петар 
Ломић, типограф, благајник Милош Планић, келнер; секретар Милорад Милановић, столарски 
радник. Чланови управе: Михаило Филиповић, терзијски радник; Влајко Јаковљевић, 
опанчарски радник; Реља Ивановић, зидарски радник и Јелисије Дамњановић, зидарски 
радник. За чланове надзорног одбора изабрани су: Мића Чакаревић, Мијајло Гроздановић, 
Петар Радојковић, Чеда Трифуновић и Станимир Јоловић. На скупштини је Милош Планић, 
келнер, предао на поклон Друштву црвену заставу. 

Радничке новине, бр. 8, од 30. јануара 1904.

12. јул 1908. – месна организација Социјалдемократске странке у Горњем Милановцу одржала 
је збор радника на пијаци испред кафане „Касина“. На збору је радницима говорено о 
„политичким приликама и растурању социјалистичке штампе“.

Радничке новине, бр. 82, од 12. јула 1908.

1928. године – приказан први неми филм 
у хотелу „Касина“
1930. стиже тонски филм

 Ф. Каниц, Србија – земља и становништво од римског 
доба до краја века, Београд, 1888.

26

„Заустависмо се пред гостионицом „Код српског краља“, коју су нам препоручили као најбољу. Како је 
већ била дубока ноћ, у њеној сали су се млади трговци, официри и др. још веселили.26
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„Српски краљ“

„Многи су ово место звали „Краљ кафана“. Данас је ту градски прак. Као детаљнија одредница, преко пута 
некадашњег хотела „Шумадија“. Власник, Петар Милановић, трговац београдски, старином из Луњевице, 
водио је хотел, али га давао и под кирију познатим гостионичарима Андрији Андру Прекићу (касније власник 
кафане „Русија“) и Мијалку Ђунисијевићу. Знатан део учешћа, скоро половину акција овог здања, имао је 
Максим Сретеновић, политичар – посланик радикала (Напредна радикална странка) и Председник градске 
општине. „Српски краљ“ је имао две етаже. Партер, за ручавање и свакодневно окупљање. На масивним 
дрвеним стубовима, пет соба за конак распоређених у облику слова „Г“, такав је иначе био цео спрат (казивање „Таково“ - 1893, бр 77, стр. 4
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Рада Богосављевића). Ово угоститељско место, одличног угледа, сваког викенда имало је матине поподневни, 
или вечерњу забаву. Најчешћи посетиоци: руска емиграција, официри и млада интелигенција која се вратила 
са студија по метрополама, или се још увек школује. Девојке из Гимназије, долазиле су групно, у пратњи 
професора на окретне игре. 

„Доксат“ како су звали партер, место за бал, где сте морали показати позивницу. На полеђини, штампан 
протокол игара, купон за шаљиву пошту и бирање најлепше девојке...

Још увек кружи градом давнашња прича да се принц Ђорђе Карађорђевић упутио из милановачког гарнизона 
јашући коња и тако бануо у овај хотел право пред оркестар. Ова локална цртица нема историјску потврду. 
Познато је да 1909. принц Ђорђе на двору у афекту удара у стомак ногом, свог собара Стевана Колаковића и 
одгурава га низ степенице, који после неколико дана умире у агонији. Избија скандал. Принц абдицира и Влада 
га склања у провинцију. Изабран је Горњи Милановац. То је период од осам месеци 1910. У својим мемоарима 
„Истина о мом животу“, Ђорђе Карађорђевић варош под Рудником помиње само у једном пасусу, мирно и 
живописно. Овај догађај не може се наћи у тадашњој штампи, да је био, сви би потрчали. Овако, остао је као 
локална легенда. 

Историчар Никола Петровић, истраживач династије Карађорђевић, пронашао је документ да принц 
Ђорђе за време свог боравка у граду под Рудником није био никакав командир чете. Напротив, бавио се 
административним пословима у касарни. Што би рекли, обичан ћата. Препричавање о принчевом ујахивању у 
кафану можда пада у воду ако се прочита сећање наше суграђанке Терице Сабати: „Милановачка касарна била 
је и тада као и даље на гласу. Млади ветеринарски капетан, Балдомир Сабати једног дана је решио да прошета 
на коњу кроз град, и из неког свог разлога ушао коњем у „Краљ“ кафану и изазвао метеж гостију. Наравно, 
реаговали су надлежни и он је по казни премештен у Царево село, данашње Делчево (Северна Македонија). 
Преко пута „Краљ“ кафане налазила се трафика госпође Пантелић. Сцену са коњем су посматрале она и њена 
ћерка Лела, и које су сведочиле против младог капетана, па су се после више година избегавали сусрети у 
Горњем Милановцу.

„Аутобус је пролазио сваки дан изузев недеље у 6 часова испред кафане „Српски краљ“ на Кнез ‒ Михаиловом 
тргу, и враћао увече око 18 часова. Непосредно пред долазак аутобуса из Крагујевца грађани би запосели све 
столове испред кафане и уз пиће сачекали аутобус, са новодошлим путницима попричали и измењали дневне 
информације. Аутобус је био изазов и за босоногу децу да се такмиче ко ће пре стићи од претпоследње станице 
„код среза“, на углу краља Александра и Ломине до „Краљ кафане“.27

Априла 1941. извршена је ратна мобилизација 72. пешадијског пука Војске Краљевине Југославије. Одзив је 
био масован: „Овај пук је у борби против Немаца отишао према Крагујевцу марширајући у строју два по два. 
Цео град је изашао испред среског начелства и кафане „Краљ“ и клицао војницима узвицима: „Живео, живео“. 
Војници су корачали убрзаним маршевским кораком, достојанствено, баш као прави потомци прослављених 
солунских бораца. Носили су дубоке шајкаче за чија клемпета је са унутрашње стране била забодена по једна 
игла са концом, игла спучаница, неколико дугмади, а са друге стране евентуално понека слика најмилијих.28 

Стари Милановац, Горњи Милановац, Музеј рудничко-
таковског краја, 2003, стр. 76.
М. Нешовић, Нав. дело, стр. 209.

27

28
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Шегртска протекција

У хотелу „Српски краљ“ власник чика Андра Прекић много је волео свог вредног „пиколо келнера“ 
Десимира, па је за њега правио посебну протекцију. У подземним просторијама биле су кухиње и помоћне 
просторије. Посебним дизалом (лифтом) из кухиње је подизана поруџбина за госте. Знајући своју супругу 
и куварице, да шегртима служе слабије порције, чика Андра је лично поручивао доручак или ручак „за 
посебне и угледне госте“, мада се то односило на Десимира. До краја живота, у дубокој старости, чика 
Андра је био драги гост у кући, посебно у време крсне славе, за Пантелејевдан.29

Дивна и Милета Ковачевић (први лево), Рајко Обреновић у наочарима и супруга Наталија - Наца са сином у крилима, 
Драшком Обреновићем, 1939.

 Сећање Недељка Трнавца 19-202.29
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ИЗ СРЕСКОГ СУДА
Председник и секретар Удружења 
музиканата пред судом

Судија г. Момчило Тодоровић са записничарем г-ђицом Милицом Николић ликвидирао је данас један 
предмет по коме се претрес одлагао неколико пута:

„По тужби г. Андреје М. Прекића, кавеџије из Горњег Милановца, одговарали су г. Жика Ковачевић, 
претседник и Бранко Ризнић, секретар Удружења музиканата Краљевине Југославије. 

У тужби је г. Прекић навео ово: „Децембра 1932. године биле су му потребне за његов локал у Горњем 
Милановцу певачице. Затражио их је преко Удружења музиканата. Удружење односно г. Жика Ковачевић, 
одговорило му је да прво достави новац. И г. Прекић је послао 2. децембра 170 динара. 

Убрзо, добио је извештај од Удружења да је ова сума недовољна. После два дана доставио је поштом још 
105 динара, али певачице нису дошле ни до јуна 1933. године. Писао је Удружењу, али је све било узалуд. 

Г. Андреја Прекић је сео на воз, дошао у Београд и бануо у канцеларију Удружења. Тамо је био секретар г. 
Ризнић: – Где је претседник? – упитао је. – Сачекајте, одговорио му је г. Ризнић. Кавеџија из унутрашњости 
је чекао и чекао, али претседник није никако долазио. После је, како наводи у тужби, сазнао да је 
претседник г. Жика Ковачевић притворен у Управи града. Окривљени г. Ковачевић брани се да имају 
28.000 организованих чланова у Удружењу и да не само он, већ и секретар г. Ризнић нису ни помислили 
да кога уцене на овај начин, а камо ли да изврше дело за које се оптужују. Новац који су тражили био је за 
певачице које ће се упутити, а да би могле да крену морале су претходно да исплате своја дуговања. Што 
певачице нису отишле онамо куда су упућене налазе да кривице нема до њих. 

Суд је после испита сведока нашао да су претседеник Удружења музиканата г. Жика Ковачевић и секретар 
његов г. Бранко Ризнић криви, па их је осудио: првога на 720 динара новчане казне, а другог на 300; ако ову 
суму не плате да претседник одлежи у затвору 12 дана, а секретар пет. Поред овога, оштећеном г. Андреји 
Прекићу има да надокнаде и сву штету коју су му својим поступком причинили. 

Тужбу у горњем смислу против претседника и секретара поднео је и кавеџија из Сремске Митровице г. 
Никола Моачанин.

Записник суда, 1934.
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„Шумадија“

Драгомир Караулић, као кафеџија, највише је од свих колега досегао својим занатом и друштвеним 
положајем.

Караулићи су пореклом са Рудника, а Драгомир Јована Караулић (1876-1957) дошао је занатом у Г. 
Милановац уочи Првог балканског рата. У Ломиној улици од Ивана Кремића узима под закуп кафану 
„Шумадија“, саграђену давне 1898. Сачувана је фотографија те кафане на чијој фасади је био јединствен 
украс, плитки рељеф укрштене две руке са чашама. Драгомир Караулић проводи у рову пуних седам 
година са својих девет колега из Горњег Милановца. За исказану храброст три пута је одликован и 

Драгомир Караулић (1876-1957)
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носилац је Албанске споменице. Повратком породици, наставља своју основну делатност и покреће 
оснивање кафанско-механџијског еснафа у граду 1920. Бива његов први председник. Те године, Караулићи 
доживљавају кућну трагедију. Умире им од туберкулозе прва радост, ћерка Десанка. „У овом мрачном 
гробу почивају смртни остаци наше незаборављенице, ћери која премину 17.05.1920. у 18. години и 
најлепшем цвету младости. Спомен подигоше родитељи Драгомир и Даринка“. Захваљујући осталој деци 
(Лепосава 1904-1979) и (Бранко 1906-1965) живот иде даље. Драгомир Караулић, као угледан грађанин 
и патриота, именован је за председника градске општине Горњи Милановац. У Ломиној су 1921. купили 
кућу, иза прве „Шумадије“. Драгомир се гостионичарски селио три пута, носећи са собом име кафане. У 
хроникама, најчешће се помиње место у атару некадашњег послератног хотела „Шумадија“, до кафане 
„Слога“. Овај локал, Драгомир уступа под закуп неком кафеџији из Прислонице узимајући себи под 
кирију кафану „Ослобођење“, где је сада Дом здравља. После Другог светског рата, у овој кафани је једно 
време била шустерска радња. Караулићи су имали три куће, радионицу, шталу, подрум. Сем крава, гајили 
свиње, кокошке и зечеве. Сви укућани били укључени у кафанску економију. Драгомир имао ретку страст, 
гајио је голубове. Говорио, да је та љубав наслеђе из Солунског фронта, према птицама писмоношама. 
Постоји породично предање да је Драгомир купио на лицитацији у Горњој Црнући испред Милошевог 
конака, неколико ствари. Две кубуре, једну либаду, штап од абоноса са сребрном дршком (наводно је 
припадао кнегињи Љубици) и вајат у дуборезу. Та грађевина, на коју је Драгомир био врло поносан, имала 
је своје посебно место, била је у окућници. Довезли су је запрегом Гружани, са којима је Драгомир трговао 
вином и ракијом. Богат дрворезбом, вајат који је био величине качаре изнад врата је имао натпис: „СВОМ 
КЊАЗУ ЊЕГОВ СРПСКИ НАРОД“. У времену окупације све је нестало на разне начине. У паљењу Горњег 
Милановца, 1941. спасили су шиваћу машину у чијем изношењу из куће, Даринки и Лепосави поможе један 
немачки војник. У измаку поменутог рата, 1944. у кућу се усељавају официри Црвене армије. Остале две 
су већ изгореле. Њихова велика породична кућа са двориштем, продаје се 1946. Милијану Максимовићу, 
колару и ковачу из Љутовнице (Ломина 3). У истој улици, Ломина 1, Драгомир Караулић прави киоск од 
дасака, преживљавајући продајом сода-воде, клакера и кабезе. Две кубуре, либаду и штап Обреновића, 
откупљује један адвокат-колекционар и антиквар из Београда. Таворење Солунског ратника траје, и уз 
узалудно чекање да ће му нове власти исплатити ратну одштету за спаљену имовину. Син Бранко, без икакве 
кривице и доказа бива ухапшен као „реакционар“ и зет стрељаног попа Страњаковића.30 Врло брзо, чим су 
му сина пустили из затвора (заслугом већника ФНРЈ, проте Милана Смиљанића) Драгомир се 1952. сели 
за Београд. Заувек. У Београду сазнаје да му је вајат – качара Обреновића ( у Другом светском рату спашен 
и пресељен код сестре на Рудник) спаљен и потпуно изгорео под неразјашњеним околностима. Иван Рус, 
верни послужитељ куће Караулића наставља да живи у Горњем Милановцу бавећи се производњом и 
продајом соде у Ломиној 1. Што заради, шаље Караулићима за Београд. 

 Добривоје Страњаковић, протојереј, стрељан као талац у 
Крагујевцу, од стране Немаца 1941.

30
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27/28. септембар 1941. године – у првом 
ослобађању Горњег Милановца 28. 
септембра 1941. године учествовали 
су Таковски и Љубићски НОП одреди 
и Таковски четнички одред под 
вођством поручника Звонимира 
Вучковића. Наређење да формира 
самостални четнички одред, Звонко 
Вучковић добио је 8. септембра од 

пуковника Драгослава Михаиловића. 
28. септембра почиње заједнички 
напад за ослобођење града. Немачке 
јединице нису биле бројне, али су биле 
изузетно снажне са најмодернијим 
наоружањем. Град је имао око 3000 
становника. План напада саставили 
су поручник Вучковић и Бранко Ракић, 
учитељ командир Таковског НОП 

одреда. Четнички одреди су прешавши 
преко реке Деспотовице дошли у 
западни део града. Кафана „Шумадија“ 
нападнута је тачно у 3 сата. Вучковић 
је са 3 борца разоружао 12 немачких 
војника без борбе. Партизани су 
имали задатак да запоседну основну 
школу. Немачка посада је отварала 
жестоку митраљеску паљбу, при 
чему су страдала тројица младих 
војника. Увидевши да школу неће 
лако освојити и да прети опасност 
да из правца Крагујевца стигну нове 
немачке трупе, позвали су Немце на 
предају, запретивши им минирањем 
школе. Немачки заробљеници упућени 
су на Равну гору а заплењено оружје 
подељено је на два равноправна дела. У 
ослобођеном Милановцу, штампане су 
прве новине ЈВуО „Слобода или смрт“. 
Уређивао их је књижевник Драгиша 
Васић. Изашао је и први и једини број 
партизанског листа „Реч народа“ 
(лист народноослободилачке војске 
Среза таковског)“.31

Објашњење је дао Александар Марушић, историчар31
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Из хронике једне вароши

Како је и због чега, један солунски ратник наменио надгробник свом раднику, емигранту, избеглом 
белогардејцу из далеког Крима.

После Октобарске револуције 1919-1920. у Горњем Милановцу се појавио незнанац зрелих година. У 
стасу темељаст, проћелав, чврст и хитар. На души му се читала сета... Емигрант, избегао из царске Русије. 
„Примио га мој деда, Драгомир Караулић, власник кафане „Шумадија“ да помаже у кућним пословима, 
буде спољни момак, како се то звало, део је казивања потомка Драгана Караулића у књизи „Милановачки 
Руси“, Друштва српско-руског пријатељства „Таково“ у Горњем Милановцу.

Временом се сазнаје да је Иван Атанасов Шеше(љ) (1877-1954), рођен у Украјини, у царској Русији, близу 
обале Црног мора, на Криму. Из породице земљопоседника, бежећи од Октобарске револуције, бродом 
избегао у Турску, одатле у Србију. Од њих шесторо деце, био је најстарији. Семјон је погинуо на Галицији 
1915. Најмлађи Јегор оставио своје кости изгнан, у Сибиру 1929. За остале, Алексеја и сестре Тању и Вању, 
никада ништа није сазнао. Врло брзо, град је заволео Ивана Руса. Стругао је дрва и за кућу и за кафану. 
Водио рачуна о штали и животињама у њој. Деца су га обожавала јер им је дозвољавао да јашу коња у 
кафанском дворишту. „Био је веома скроман, од деде није тражио никакву плату, чак није тражио ни да 
једе док му не понуде. Водио бригу о мени, можда више од мојих родитеља. Као дечака, водао по граду и 
кафанама. Знало се, прво у кафану „Српски краљ“, ту се окупљала руска емиграција. Потом на железничку 
станицу, у два сата је пролазио воз из Београда ка Чачку, Ужицу и даље, Сарајеву и Дубровнику. Нада да 
види некога свог никад га није напуштала (Драган Караулић 1932-2017).

Иван Рус се никада није женио, ни у отаџбини, ни другој домовини. Сетан, као већина емиграната, волео 
је да певуши руске песме, лагано, милујући чокањ шљивовице. Његова друга страст била је кухиња. 
Захваљујући овом човеку, милановачке домаћице су сазнале шта је боршч, а кафански мени постао је 
јединствен по многим чорбама од зеља и осталог поврћа. Ови рецепти показали су се спасоносним у 
годинама рата који долази. „Иван је свако вече по завршетку посла одлазио у кафану „Код Лафа“. Враћао 
се касно, у време полицијског часа. У то време Милановац су контролисали Немци и Недићевци. Узалуд су 
га моји саветовали да не иде ноћу, он се није обазирао, нити чега плашио“, пише у сећању унук Караулић. 

Споменик Русу



Сваки рат доноси немаштину. Кафана „Шумадија“ није давала приходе. Драгомир Караулић почиње да 
производи соду, клакер и кабезу. Иван Рус му помаже. Знајући да има много гладних уста у кући, самовољно 
се пријављује за раду Борском руднику. За непуну годину враћа се, јер плате нису примали. Куће Караулића 
нису имале чиме да се обнове. Иван налази собичак у дворишту угледне породице Стефановић, али 
наставља да ради у Караулићима. Хапшен од партизана 1944. али пуштен доласком његових сународника 
„црвене“ боје. Савременици тог доба сведоче да ту није било очекиваних идеолошких разлика, напротив, 
све се завршило потоцима суза и далеким песмама у кафани „Код Лафа“.

Завршетком рата, народна власт Караулић Драгомиру трговцу и кафеџији, одузима све куће сем једне у 
коју се усељавају официри. Драгомир Караулић се породично, трбухом за крухом сели у Београд. Иван 
Рус, што заради и претекне од содаџијског киоска у Г. Милановцу шаље својима, Караулићима за Београд. 

Умро је тихо, као да није боловао. Сахрањен о трошку града, а Караулићи му подижу надгробник. Газди 
Драгомиру није испуњена жеља да његов „верни брат“ буде сахрањен поред њега у породичној гробници. 
Кафеџија Караулић умире у Београду три године касније. И данас, на старом делу гробља у Г. Милановцу 
близу кафеџије Крсмановића и содаџије Божидара Милосављевића стоји бели срезани стуб камена на 
коме испод крста пише:

Иван Атанасов Шешељ

Рус
1877+1954
За 30 година рада у нашој кући.

ЗАСЛУЖИО СИ ВИШЕ.
Породица Караулић



Иван Рус, рођен „од далеко“, ушао је у градске кафанске легенде које се још увек 
препричавају међу аутохтоним Горњомилановчанима. У време Другог светског 
рата, када су се смењивале власти разне, као на траци, војне и паравојне, 
Иван своје навике није желео да мења. Одлазио кафани „Код Лафа“ најчешће, 
враћао омамљен после, или у време трајања полицијског часа. Тако су га пресрели 
непознати у војничким униформама и питали који је, он им одговорио да је „Рус, 
али црвени“ не знајући да је патрола монархиста. Добио је добре батине. После пар 
месеци слична ситуација. Он, такође непознатима, на питање дао одговор да је 
за „цара и краља“... И добио по носу, јер су партизани били у питању. Трећи пут и 
касније, ако би га неко легитимисао, Иван би давао одговор: „Ништа не питајте. 
Само удрите!“ Друга анегдота за Ивана сећа на долазак његових сународника 
у Г. Милановац 1944. Артиљеријска батерија у дворишту кафеџије Драгомира 
Караулића. Усељени у кућу, црвеноармејци су се одомаћили и нашли „течну везу“ са 
својим Иваном, тако да једно планирано гранатирање околине Чачка није могло 
да се у потпуности оствари јер је нишанџија једног од два топа Низов, био пијан 
данима. Изнервиран, поручник Рошков је питао Даринку Караулић, као домаћицу 
куће, постоји ли неки подрум. На потврдан одговор, Низова, кога су укућани звали 
Низо, затворили су у подрумске просторије да се отрезни. Нису ни слутили да је 
„приземље“ пуно буради ракије. После три дана отпуста били су запањени јер је 
нишанџија избауљао још веселији из подрума. Убрзо, све је разрешено...32  Казивање Драгана Драгомира Б. Караулића (1932-2017)32
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„Јасеница“
Кафана, која се често помиње у причама о старом 
Милановцу. Већина је зна као „Иванова башта“, по 
власнику Ивану Јовичићу. Њена пространост са 
летњом баштом и музикантима остаје у сећањима 
као и мирис роштиља на ћумур. То су сведочења 
Рада Богосављевића и Војимира Мандића, који 
су као деца обожавали ово место због ћевапа. 
Када су се замомчили, памте дрворед кестена и ту 
„Јасеницу“ Иванову, где су научили прве кораке 
плеса. Кафана је имала велику дрвену капију 
оковану гвожђем и посебан улаз у економски 
део, из Карађорђеве улице. Често се у сећањима 
саговорника, савременика тог времена, догађала 
забуна, чак међу њима расправа, јер постојала је 
у граду још једна „Јасеница“, Зарија Маринковића. 
Јовичићи (3 дом.) из Мајдана, појединци долазили 
као службеници, кафеџије и др. Између два 
светска рата“.33

Иван Јовичић (1889-1952) кафански се селио на 
више места у граду. Учесник оба рата балканска и 
Првог светског. Његов млађи брат Љубисав (1899-
1958) такође кафеџија и гостионичар „Две врбе“. 
Оба брата сахрањена су у породичну гробницу 
Јовичића у старом делу горњомилановачког 
гробља. Први ред лево од капеле, три гробнице 
једна уз другу. Ова „Јасеница“, Ивана Јовичића 
налазила се преко пута данашњег градског парка, 
изнад основне школе „Краљ Александар Први“, 
на месту некадашњег хотела „Шумадија“, односно 
њеног паркинга. Иван је био и власник „Ледаре 
Јовичић“ која је радила за време Другог светског 
рата, а била на месту управне зграде грађевинског 
предузећа „Градитељ“ (угао Тихомира Матијевића 
и Илије Бирчанина).

У Другом светском рату пуким случајем 
неокрзнута, Иванова башта имала је улогу 
школске учионице. После рата, наставила са 
радом уз велику помоћ Љубисава, млађег брата, 
јер „Две врбе“ су биле власништво Милићевића и 
урушене од стране Немаца 1941.

„Јасеница“ браће Јовичић, после рата добија 
дозволу за прву стрељану у граду, на отвореном, 
ваздушном пушком. После смрти Ивана и 
Љубисава кафана је наставила да ради под 
надзором Иванове супруге Гине (1894-1971) и 
њиховог конобара Јарослава. Гина је била прва 
рука кафанске кухиње. У послератној кафанској 
историји памти се и помиње 1959. Слободан 
Пенезић Крцун, потпредседник Извршног већа 
Социјалистичке Републике Србије, надзорни 
орган градње и припрема свечаности „Споменику 
слободе“ у граду. Пошто се „шушкало“ да му је 
мајка врло побожна, Крцун је свратио до храма 
Свете Тројице који је на дохват. Видевши цркву, 
наредио зидарима да стану са радовима, пређу 
до порте и поправе зид. Када заврше, врате на 
започето и заврше на време. Тако је и било. 
Крцунов долазак је био велики догађај за овај 
крај и његов планирани говор на свечаности, јер 
сви су га доживљавали као свог. Гина Јовичић је 
желела да искористи бројност народа. У договору 
са УП „Шумадија“ шатор од цираде могао је да 
„зађе“ до пола улице. Кафеџија Десимир Трнавац 
одиграо је у томе велику улогу као шеф персонала 
и предратни школовани угоститељ, као и Божо 
Новаковић, управник хотела, некадашњи власник 
кафане „Таково“. Гини, на испомоћ под шатром, 
послао је Десимир свог тада седамнаестогодишњег 

сина Недељка, потоњег професора Педагошког 
факултета. За шатор Народне армије постарао се 
ратни херој Другог рата, кафанац и велики локал 
- патриота Трушо. (Веселин Перовић 1924-1974, 
једно време „в.д.“ а у два наврата командант Друге 
пролетерске бригаде). Стрељана тих дана није 
радила, упркос популарности међу суграђанима. 
Свих пет пушака однето је у војни одсек, док све 
„прође“. Дани и године које долазе, наставили 
су свој живот до рушења кафане и градње новог 
хотела „Шумадија“.
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„Иванова башта“, после Другог светског рата
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„Ослобођење“

Кафана где је данас Дом здравља. Власници, Лена Ђуровић и Војо Павловић, родом из Шаторње. Касније, 
ову кафану преузима Драгомир Караулић, па Љубо Ћировић Гајо. Ова кафана имала је изузетну локацију, 
непосредну близину Поште. Запамаћена и као зборно место Луњевчана. Спаљена 1941. „Кочијаш, 
Љубивоје Благојевић, родом из Горње Горевнице, ратник Солунац, возио је пошту за Рудник између два 
светска рата. Живео је једно време на Руднику и Горњем Милановцу, на дну Рајићеве улице, где је имао 
шталу. Сваки дан, по сваком времену, изузев када је црвено слово у календару, паркирао би изгланцани 
фијакер са истимареним коњима тачно у 745 часова испред кафане „Ослобођење“, преко пута Поште. За 
15 минута преузео би пошту, примио путнике и кренуо за Рудник. Сличан превоз фијакером организован 
је до Такова“.34

1. јул 1908. Радничке новине објавиле су чланак у коме се говори о веома тешком стању келнерских радника 
у Горњем Милановцу, радно време милановачких келнера траје неограничено, шиканирање послодаваца и 
пијаних гостију је безочно, а чести су случајеви и физичких напада. 

Љубивоје Благојевић

 Стари Милановац, група аутора, Горњи Милановац, 
Музеј рудничко-таковског краја, 2003, стр. 77.

34

„ВИНО; ни краће речи ни дуже приче. 
Ко год се вину обратио добио је одговор 
какав је заслужио“. 

(Драгомир Ацовић)
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Железничка ресторација

„Кад свираш у кафани, патиш се са бекријама док не попадају“. 
(Будо Миливојевић)



132

Радничке новине, бр. 79 од 5. јула 

Угоститељски објекат у склопу железничке станице, власништво Државне железнице Србије. Градња пруге 
уског колосека у нашем граду почела је 1911. Балкански ратови спречили су њен завршетак, а у току Првог 
светског рата користили су је Аустријанци. Они су почетком 1917. изградили поменуту железничку станицу у 
Г. Милановцу и околним селима (Крива Река, Љутовница, Угриновци, Брђани).

Угоститељски објекти при железници давани под закуп, архитектонски су као и станице пројектовани типски, 
по категоријама. Према важности железничког стајалишта била је и величина услужних објеката. Железничка 
ресторација и станица у Г. Милановцу спадају у средњу категорију објеката за ту намену. 

Под закупом, као гостионичар, најдуже се задржао Велимир Вељо Терзић звани Славуј. Једно време ту је 
столовао и Мирко Стјепановић Гољо („Касина“ – Г. Милановац, „Империјал хотел“ – Београд). Продајом своје 
кафане „Сувобор“ Миловану Марићу (касније „Марића кафана“, па „Зеленгора“), Терзић се свесно послом 
„спушта“ прузи јер између два светска рата долази до процвата путничког железничког саобраћаја у Србији. 

На месту данашње аутобуске станице, 
стајалишта за полаз и долазак 
локалних аутобуса, био је железнички 
парк. Мало „нагнут“ али уредан са 
клупама и ограђен белом оградом. 
После 1945. рашчишћавање града, 
нарочито шута испод некадашње 
зелене пијаце (место занатских радњи 
и три гостионице), сада парк са 
јавном чесмом „Камени цвет“. Сав тај 
неупотребљив грађевински материјал 
као последица бомбардовања и паљења 
града 1941. употребљен је за равњање 
терена, затрпавање парка који више не 
постоји. 
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„Лепе користи од кланице имали су ресторатори који су држали железничку ресторацију. Због близине 
кланице, они су имали и увек свеже шкембиће које је изузетно укусно спремала куварица Бела Средојевић, 
ћерка Средоја поштара. Љубитељи ових специјалитета радо су долазили у Ресторацију, а многи су 
шкембиће носили кућама“.35

После Другог светског рата кафана „Опленац“, касније „Победа“, „Сувобор“ – промењено у „Зеленгора“, 
заједно са „Железничком ресторацијом“ удружују се у државно угоститељско предузеће „Таковски грм“ 
(1946). Руковођење овом кафанском трију поверено је Десимиру Трнавцу (1914-2004), школованом 
гостионичару, коме је одузета кафана „Озремица“ у Бершићима. Народни одбор Таковског среза, 25. 
априла 1953. оснива УТП „Шумадија“ и „Железничка ресторација“ постаје самостални објекат новог 
имена „Ресторација“. 

Локал наставља свој живот и по укидању железничке пруге у Г. Милановцу 1969. доживљава успон због 
близине зелене пијаце, аутобуске станице и новог трасирања Железничке улице која је уз индустријску 
зону града (фабрике „Звезда“, „Типопластика“ и ПИК „Таково“).

Године „буђења народа“ (вишестраначја, међународних санкција, инфлације, ратова на простору СФРЈ и 
коначно приватизације, коју многи с правом називају отимачином, узимају свој крвави данак и у кафанама. 
„Ресторација“ распадом УТП „Шумадија“ као део стечајне масе иде на „добош“.

У новијој кафанској историји Горњег Милановца, некадашња зграда Железничке станице доживела је три 
кафане, приљубљене једна уз другу. Поменута „Ресторација“ коју је узела под закуп Љиљана Обрадовић, на 
сада непостојећу пругу (данас Улица Железничка), гледале су: „Ћира“ (Драгица Радојичић Ивовић) и „Воз“ 
(Анђелке Ликић). О ове три кафане којима су газдовале жене, објављена је репортажа у „Илустрованој 
политици“, новинара Милоша Лазића из Београда („Три амазонке“, бр. 2374, година 2004. стр. 32-33). Где 
је некада била „Железничка ресторација“ са баштом, тренутно је продавница меса и месних прерађевина 
„Матијевић“ из Новог Сада, основана 1994. 
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„Слога“ 

Ова кафана је позната и под другим, незваничним именом, које је припадало посебном еснафу, Ловачка 
касина. „Слога“ је била сабирно место градских заљубљеника у лов и њихова тачка поласка. У овој кафани 
су одржане прве ловачке забаве. Важила је за озбиљну и простојну кафану средњег сталежа. Кафана је 
имала шмек велике калдрмисане летње баште у којој је владао пркос, биљка лета која ниско расте а цветава. 
Над баштом царевао један бршљан и правио „лад“ јачи од сваке вињаге. У „Слогу“ су често свраћале 
колеге кафеџије. Власник, Драгутин Станојчић Слога, из првог брака имао три ћерке, у другом добио сина. 
Најстарија Вукосава удала се за народног хероја Душана Петровића Шанета, који је као пензионисан дуго 
био управник Задужбине краља Петра на Опленцу. „Слога“ – њено место у кафанском низу Љубићске 
улице, преко пута кафане „Три круне“. Где је „Слога“ дуго, дуго беше продавница прехране „Пролетер“. 
Сви смо је звали, код „Славољуба“. Сада ту нема пркоса ни бршљана. Простор је климатизован и продају 
се пакети за кабловску телевизију. 

28. фебруар 1912. Месна организација Социјалдемократске партије у Г. Милановцу организовала је у 
кафани „Слога“ велики збор на коме је говорио Лука Павићевић, председник Радничке коморе Србије. 

Драгутин Слога у кафани Драгутин Слога породично

Почетком XX века, кафана 
„Слога“ постаје место окупљања 
радничке класе. На улазу у кафану 
вијорила се црвена застава са 
три осмице, које су симболички 
означавале борбу за осмочасовно 
радно време

Радничке новине, бр. 55 од 6. марта
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„Три круне и Стаљинград“

„Кафане су покретна трака људи и судбина“. 
(Раде Ковачевић –Мрвица)
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У хроникама вароши помиње се и као 
„Крсмановића кафана“, по власницима, оцу и 
сину. Ово здање није мењало место, име и изглед 
јесте. Како прилике налажу...

Писати о овој теми, а не помињати Крсмановиће, 
није примерено. Борисав (отац) и Велисав (син) 
покренули су је куповином кафане захваљујући 
својим дедовима 1902. У градском језгру, тик 
уз главну улицу, Рудничку, која касније добија 
име краља Александра, па Маршала Тита. 
Крсмановићи овдашњи, пореклом су из Брђана. 
Све је почело пре два и по века у Лимској долини 
и одјекивању звона Манастира Милешева. У 
време Карађорђевог устанка они се заустављају у 
Прислоници. Свикли на заклониту валовитост селе 
се Брђанима у заселак Дикића брег. Први писани 
траг о Крсмановићима у Брђанима налазимо у 
пореском запису (тефтеру) 1823. Помиње се Петар 
Крсмановић. Његов отац Крсман, родоначелник 
је ове лозе. Петорица браће и свако је својем 
имену додао ИЋ. Крсман, Милош, Илија, Стјепан 
(данас су они Тепчевићи) и Максим. У кафанској 
историји, све почиње одлуком Борисава П. 
Крсмановића (1876 – 1943) да постане механџија. 
Као посмрче Балканских ратова, његови стричеви 
купују за њега зграду-кафану „ТРИ КРУНЕ“ у 
Горњем Милановцу. Када је изучио механџијски 
занат, Борисав, његова жена и деца (Велисав, 
Слободан, Десанка, Павлија и Љубинка) прелазе у 
град. До тада је кафана издавана у најам. То је било 
1922. године. Велика зграда на спрат са ходником, 
шест соба и парно купатило. У приземљу, кафана. 
Прозори гледали на 14 ари плаца где се налазила 
зидана штала, мишана и магаза. Вељо у договору 
са оцем купио 7 хекара земље од Војимира 
Ковачевића. Милановчани овај простор, од 
данашњег обданишта, Техничке школе, спортске 
хале и Треће основне, зову Крсмановића ливаде. 

Кафеџија Борисав Крсмановић, власник кафане „Три круне“

Чак и поток, Глибића који иде Деспотовици, 
добија ново име.

Рушница улази у кафану. Отац 1943. године умире 
на рукама сина. Завршетком рата, новоустановљена 
власт у граду затиче од 16 кафана, 4 читаве и све 
их одузима власницима. Вељо Крсмановић се 
предано бави пољопривредом. Често прискочи као 
конобар на Руднику, у хотел „Даниловић“ и хотел 
„Никић“. Његов колега кафеџија Десимир Трнавац 
из одузете кафане у Бершићима, као и колеге 
са Рудника, тзв. ротацијом, одлуком Народног 
одбора конобаришу у Г. Милановцу. „Три круне“ 
добијају ново име „Стаљинград“. Кафана постаје 
Официрски дом Југословенске народне армије. 
Бивши власник, Велисав Вељо Крсмановић, 
мора да је руши сам, а сав грађевински материјал 
у одређеном року узме себи као обештећење. 
Некадашњи „Стаљинград“ карактер официрске 
мензе сели у „САВЕЗ“, управна зграда предузећа 
„Пролетер“, преко пута робне куће. У Главној 
улици иза дрвореда багрема, град прави прву 
официрску зграду. Сада је ту ред Уни банка – пекара 
– продавница – бутик. Кућа Василија „Кајмачара“ 
се руши. У њој је столовао први Дом ЈНА, врло 
строгог карактера. На спрату канцеларије, у 
приземљу менза. Куварице за официрски Дом су 
Мара Маринковић, удовица Грујице Маринковића 
четничког командира града и Жижа Јаковљевић, 
супруга информбировца, голооточанина... Жижа 
је мајка нашег прослављеног тренера срељаштва 
Србољуба Јаковљевића. Њих две раде заједно 
и прелазе у кухињски део новог Дома ЈНА 1963. 
Тадашњи председник општине Милојко Вељовић 
у договору са командом Армије у Београду, овом 
здању удахњује нови живот. 

Први начелник ове установе у Милановцу био је 
поручник Тихомир Божовић, касније мајор Мићо 

Вељић. За свега годину дана, ГП „Градитељ“ по 
пројекту инжењерке Ботић (родом од Теочина) 
свечано предаје Армији кључ објекта.

Друштвени живот некадашње кафане 
Крсмановића био је врло разнолик. Гардијски 
оркестар свако вече у летњој башти под управом 
Франца Клинера. Слушао се Сиркетов кларинет, 
труба Љуба Крстовића и Здравка Коларевића 
као и хармоника Крла Крстића. Прва рукометна 
утакмица у граду одржана је под окриљем ове 
установе, нова куглана...
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Милојко Мариновић - Тоцило, Драган Никић - Врабац, Владан Сретеновић, Вељо Крсмановић (стоје), Јарослав Јаре Пантовић, 
Милић Јаковљевић - Маринац, Милан Жижовић (чуче)

Као начелник Дома ЈНА у граду, најдужи стаж је 
имао суграђанин, капетан прве класе Миодраг 
Танасковић. Град није имао Дом културе, те се 
стога живот одвијао у Дому ЈНА. Многи се сећају 
приредби своје деце, неко ликовне изложбе, 
поједини доделе признања или обраћања 
публици са дасака које живот значе. Велисав Вељо 
Крсмановић виђан је у својој кафани која му је 
одузета. Увек је носио антерију. Школујући децу, 

део Крсмановића ливада продао. Један део, морао 
је да уступи друштвеној заједници за градњу 
улица, бесплатно. Старији суграђани сећају се 
велике хумке, масовне гробнице црвеноармејаца 
изгинулих 1945. Њихов артиљеријски батаљон 
„каћушама“ је засипао Чачак из Семедражи, да 
га очисти од Немаца. Тела погинулих војника 
СССР-а налазила су се на раскршћу Дринчићеве 
за обданиште, халу Техничке и ка кафани „Снага“. 

Ексхумирана су и пренета на Брдо мира.

Жељу за повратком своје кафанске имовине, 
Вељо Крсмановић није дочекао. Поступак је још у 
фиокама надлежних установа у Крагујевцу.

У новијој кафанској историји, војска уступа ДОМ 
ЈНА локалној самоуправи. Тада је председник 
општине био Дражимир Марушић. Почиње да 
ради „Градска кафана” Десимира Јоксића, од 2008. 
до 2014. Здање постаје Дом културе под управом 
Културног центра. Касније, у владама градских 
власти ради се пројекат који многи оспоравају, 
неки не. Простор дојучерашње градске кафане 
има застор и није за људске очи. Ту је давно, 1966. 
основан први биг састав Милановца заражен 
Ливерпулским бубама и Ролингстонсима. Звали су 
се ЛАВОВИ. Борисав Крсмановић – клавијатуре, 
Владимир Јовановић Влајко бубњеви, Бранко 
Кнежевић Кнез – бас гитара, Милета Ђунисијевић 
Ђуне – ритам гитара и Божо Ђорђевић – соло 
гитара. Имали су један микрофон и много 
обожаватељки. Бубањ напукле коже купили од 
Десимира Ере... Кад су се рашчули, свирали на 
тераси старог хотела „Шумадија“. Те, 1977. били 
предгрупа шампионима Зајечарске гитаријаде, 
групи „Беле вишње“. Имали трему, не због 
обожаватељки, већ појачала које је купљено од 
београдских „Силуета“.

Прича Борисав Крсмановић (пензионисан као 
музички уредник Културног центра) да је име 
добио по деди кафеџији... Наступ ЛАВОВА у 
бившој кафани гледали су из даљине, али са 
осмехом, његов отац Слободан и стриц Велисав, 
Вељо кафеџија. Рекли му да се у те звуке мало 
разумеју али им се име групе много свиђа...

Јер живот јесте лавовска борба, без помисли на 
предају…
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„Из Мојсиња отишао сам у Горњи Милановац, где смо са г. Срећком Милинковићем, 
врло агилним тамошњим пољ. среским референтом и одличним секретаром 
тамошње пољ. подружине, учинили потребне припреме за предавање које сам 31. 
децембра 1928. одржао пред великим бројем слушалаца из целога среза таковског у 
кафани код „Три круне“. 

После предавања отишли смо у један оближњи шљивик у село Брусницу, где сам 
одржао предавање са демонстрацијом, које је трајало од 10:30, часова пре подне, па 
скоро до 2 часа по подне. 

На овом предавању, благодарећи г. Милинковићу, било је присутних сељака око 500-
600. Један од њих објаснио је присутнима да је свој шљивик од 1000 дрвета прскањем 
очистио од штеточине. 

На крају, част ми је напоменути, да сам у својим предавањима, од опробаних 
средстава за уништавање шљивине штитасте ваши, слушаоцима својим 
препоручивао од карболинеума – дрворин, који Друштво има на распродаји, као 
домаћи препарат и карбокримп, са којим су многи тамошњи пољопривредници, из 
ранијих предавања среских економа, приличио упознати. 

 Љ. Зарић, “Обнова и развој (1944-1957)“, у Године за 
незаборав, Г. Милановац, Клуб привреде; Удружење ПП 
„Компас“, 2000, стр. 28,29.

36

„За извршавање угоститељских и туристичких услуга, 1946. основано је предузеће 
„Стаљинград“. Њен главни објекат, до подизања хотела, била је кафана „Три круне“, 
власништво Веља Крсмановића. Пошто је паљевином и бомбардовањем објекат био 
знатно оштећен, идеолошком симболиком, фирми је дат назив „Стаљинград“ да 
би неколико година касније име било промењено у „Шумадија“. Први директор био је 
синдикални борац и партизан, Живојин Жуле Топаловић а кухињу успешно водила 
Дана Радишић“.36 

Јануара, 1929. год.     Ник. Ж. Петровић 
Београд      члан Управе
          Тежак, 15.2.1929. 
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 Дом ЈНА

Дом ЈНА од свог отварања 1963. па наредних пола века био је култна зграда у граду која је била замена 
Дома културе. Власништво Југословенске армије са угоститељским делом којим је пословала ВУ 
„Дедиње“ Београд. Имао је у партеру ресторан који је био врло посећен и омиљен због одличне услуге и 
роштиљског меса на струју и плин. Недостатак ћумура и жара нико није примећивао. Ресторански део, 
85 места за седење али се по потреби за веће свечаности (матуре, свадбе) ширио до 120 места. Биоскоп 
сала је такође имала угоститељску намену у случају масовнијих окупљања. Тада би се уклањали биоскоп 
редови за седење и користили столови и столице из летње баште. Башта, у сезони филмске пројекције 
и викендом музички програм оркестра из гарнизона. До деведесетих година прошлог века, није се 
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могло ући у Дом ЈНА без чланске карте коју су могли имати и старији средњошколци који нису били 
деликвентног понашања. У портирници дежурао војник ненаоружан 24 сата. Имаоци чланске карте могли 
су користити услуге гарнизонске библиотеке која је била на спрату Дома ЈНА. Спратни део: канцеларија 
начелника, администрација, сала за састанке и фото-лабораторија, тзв. суви и мокри део. Као фотограф, 
за потребе армије најдуже се задржао као цивилно лице на служби Ранко Даничић. Велики хол пред салом 
за пројекције служио и као галеријски простор за изложбе ликовног карактера и дуго времена једини 
простор такве врсте у граду. Горњомилановачко аматерско позориште „Никола Поповић“ свој репертоар 
је нудило грађанству са бине овог објекта. Исто тако, многи концерти, гостовања, предавања, трибине и 
филмске представе догодиле су се у овој сали. 

Упамћено је служење војног рока у Г. Милановцу (1983) Бобана Марковића (1964) из Владичиног Хана 
који је после са својим оркестром више пута освојио Златну трубу Сабора у Гучи и проглашен светским 
мајстором трубе. 

Последњи састав особља 
Војне установе „Дедиње“

Конобари:
Станојевић Радомир
Тадић Милун
Вукашиновић Душанка
Радојичић Милена
Марковић Радиша

Кувари:
Секулић Раденко
Поповић Милица
Пашић Бранкица
Тодосијевић Славица

Хигијеничарка:
Марјановић Вера

Почетак градње Дома ЈНА 1962. године

С лева на десно; Светислав Ђурић, Радмила Васиљевић, Вера Ђурић и Добросав Васиљевић 1962.
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„Код Лафа“

Стара кафана. Где је данас робна кућа „Пролетер“, било њено место. Власник Радомир Глишовић имао 
познати комшилук, јер је уз кафану била кућа „тетка Јованке“, тетке од стрица краљице Драге Обреновић. 
Јованка није имала деце, њена башта додиривала кафанску. „Власник кафане „Код Лафа“, Радомир 
Глишовић позове једног дана молера Јездимира Ристића, званог Лила Мондиш, да му испише фирму и 
нацрта лава на фасади кафане. У току погађања Лила Мондиш је упитао да ли жели лава са или без ланца, 
јер од тога зависи цена. На то му кафеџија одговори да му не треба везани лав. По завршеном послу 
мајстор је наплатио свој рад и добро се почастио, а волео је и добро да попије. После неколико дана кише 
су спрале лава. Кафеџија позове мајстора и поче га грдити због тога што се лав изгубио . На то му мајстор 
шеретски одговори да је лав побегао јер је био без ланца...“37

Породица кафеџије Микаила Новаковића

 “Код Лафа“, један добар период, између два светска 
рата, скоро две деценије под закупом је кафански радио 
Микаило Новаковић, деда по мајци, милановачког 
познатог позоришног редитеља Михаила Костадинова 
(1939-2016) и Драгослава Даничића - Џаје (1956).

37
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„Спорт“

После рата, крајем педесетих година ту је отворена кафана „Спорт“, монтажна. Имала терасу иза, улаз 
степеницама металним, а газиштима дашчаним, са обе стране. Чело кафане хладиле тополе. Њих осам. 
Стари Милановчани, када одлазе кафани, избегавали су реч за ово место „Спорт“ већ употребљавали 
своје распознавање „Осам топола“. Један се изрекао рекавши: „Зато што само њих нисте исекли“, па 
заглавио на „преваспитавању“. У овој кафани се играла томбола викендом, свакодневно домине и таблић. 
Објектом газдовала „Шумадија“. Мењало се доста конобара тако да нико није остао у дужем сећању. Сви су 
запамтили куглану која је прва послератна у граду. Имала једну линију али су јој се сви радовали. Близина 
пијаце (преко пута) и рукометног игралишта „Таш“ (иза), условила је састав гостију. Све постојеће, кафана, 
рукометно игралиште, бетонске трибине до Гимназије и плац оивичен зидом цигле, срушено је 1977. На 
том месту ГП „Градитељ“ за потребе ТП „Пролетер“ изградио је Робну кућу 1978. као вансудско поравњање 
за кафану, договорено је да у склопу објекта буде ресторан „Тимок“, који је припадао „Шумадији“.38 Стари Милановац, стр. 202.38

„Већину новца, потрошио сам на кафане 
и курве, а нешто је отишло и безвезе“. 

(Џорџ Бест)
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 Ђ. Недељковић, “Први дани Пролетера“ у Године за 
незаборав, Горњи Милановац, Графопринт, 2001, стр. 325.
Милојко Нешовић, Нав. дело, стр. 248

39

40

„Тешића кафана“

У Љубићској улици, где је данас сајџијска радња „Радишић“, Милован Тешић, имао је свој кафански кутак. 
Није била велика, успутна јесте, многим просветним радницима због близине Гимназије „Таковски устанак“. 

„Ја сам одмах прихватио да свој локал, који се налазио у згради кафеџије Милована Тешића пренесем у 
новоформирано предузеће“. Милован Тешић је кафанским занатом дошао 1914. из Брђана у Горњи 
Милановац. За време Првог рата ова кафана није постојала, почела је са радом 1919.39

„Мали Шангај“

Власник кафане, чувени механџија и солунски ратник, Драгић Марковић (1885-1951). Имао је једно време у 
овој кафани ортаклук са Драгишом Недићем Брезанцем који се пред рат осамосталио.

Кафана се налазила на углу Љубићске и Милоша Великог, преко пута гимназијске чесме. Ова кафана 
је била велика и скоро увек у њој је била музика. Још са тротоара могао се видети повелики чивилук од 
животињских рогова који су били причвршћени на зид, испод обложен зеленом чојом. За време рата, ову 
кафану је држао један Чачанин, кога су по називу кафане, „Шангај кафана“, звали Шангајац. Шангајчева 
породица је становала у сутерену куће Милана Брезанца. Шангајац је имао двоје деце, сина Кала и ћерку 
Раду, који су се непрекидно дружили са клинцима из ове мале.“ 40

Сем рогова, многи се сећају билијар стола који је често био заузет. Дешавало се да за њим у свитање затекну 
заспалог Веселина Перовића Труша (1924-1974), младог боема-радника, у Другом светском рату митраљесца 
Друге пролетерске бригаде (2. батаљон, 3. чета). Трушо има улицу у родном граду али је од историје и 
хроничара, као локал патриота неправедно скрајнут. Казивање Терице Сабати (1942): „Драгић Марковић је 
живео у својој кући на спрат, преко пута некадашње кафане „Манџурија“. Он и супруга Драгана, имали су 
сина Здравка Зала који је завршио агрономију у Загребу. Пошто је Драгић учесник ратова, био је познат и 
омиљен у народу, па су његови гости били озбиљни људи који су водили озбиљне разговоре“...

Здравко Зале се повремено упознавао са људима у очевој кафани и када су Немци одвели групу Милановчана 
1941. у Ваљево, одведен је и он. Пред стрељачким стројем апотекар (Стајцман) Драгољуб Скубиц41 повукао га 
за рукав и извео из групе. То је био један од гостију из кафане, наш суграђанин, који се у Милановац доселио Драгић Марковић (1885-1951)
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1911. основао породицу и прешао у православну веру. Скубиц је рођени Словенац а Немцима је служио 
као преводилац. После рата, Драгић Богу захвалан и пресрећан, што му је јединац остао жив, поклања плац 
своје окућнице Народној власти и ту се подиже задруга села Брусница. У даљем развоју догађаја, у земљи, 
социјалистичко-федеративног карактера, Здравко Зале Марковић се нашао на Голом отоку као заточеник. 
После пар година, наставио је да ради у својој струци. У време резолуције Информбироа, када му је син 
ухапшен и спроведен на робију без образложења и суђења, плац урушене кафане 1941.одузет му је и припао 
новој власти. Два хапшења сина и заплена имовине били су кључни да солунски ратник Драгић Марковић, 
не доживи дубоку старост, већ умре у 66. години живота. 

Необичан назив кафане, јединствен у граду, увек се препричавао. Могуће је да Драгић, желећи да избегне 
било какво политизовање у кафани или уобичајено надевање имена по локалном топониму, смишља далеко, 
неутрално и привлачно, „Мали Шангај“. Ова кафанска кућа на углу, не постоји. Још је ту послератна зграда 
на спрат, у чијем је партеру радила парфимерија „Пролетер“ и сајџијска радња „Кириз“ која је сада подељена 
на два локала. Поклоњена окућница брусничке задруге постаје власништво комбината „Таково“, да би било 
све срушено и започет приватан простор. Голооточанин Зале и његова Мила, имали су две ћерке, Веру и 
Бранку, дипломиране празнике. Верица је сада у Вашингтону, удата за дипломату Србије, Ђорђа Матковића, 
а Бранка живи са породицом у Београду. 

Син Виктора Скубица, првог словеначког доктора у 
српској војсци који је учествовао у српским ратовима за 
ослобођење.

41

„Бог забринут, прође поред нас и оде до 
шанка да се напије“. 

(Зоран Ранкић)
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„Код Брезанца“

Сећање на гимназијске дане у Горњем Милановцу

„Ми, ђаци, у кафане нисмо смели да улазимо ни 
за живу главу. Сећам се да смо направили једини 
преседан када је играна фудбалска утакмица 
са Енглеском у Београду. Тада је био први радио 
пренос једне утакмице. Једина кафана која је 
имала у то време радио и која је том приликом 
дозволила да се публика, коју смо и ми ђаци 
чинили, искупи код радио - апарата, била је 
кафана „Код Шмита“. Ту утакмицу смо добили 
са 2:1, што је било за све нас право чудо. Сећам 
се да су голове за нас дали Никола Перлић и 
Светислав Глишовић.“

Божидар Петровић Кифла (1922-2012), 
професор архитектуре

Драгић Марковић и Драгомир (Драгиша) Недић Брезанац, као пријатељи и колеге, постали су ортаци 
у кафани „Мали Шангај“. Временом, Брезанац се осамостаљује и отвара себи кафану на кривини „код 
казанџије“ и табле на којој је писало Горњи Милановац. Кућа до пута, данас Војводе Милана 28. Уместо 
кафане, у приземљу је бутик. Здање Стаменић Рада Казанџије такође постоји. На фасади је видљив рељеф, 
године градње 1928. Ту је основан први видео клуб у граду „Ласер“. Сада је пекара. Кафана „Код Брезанца“ 
остала је неоштећена 1941. У њој и још четири градске, биле су учионице за ђаке (1941-1944). Чува се 
породично, усмено сећање Војка Вујића који је као ђак првак из Горње Бруснице имао обавезу да понесе 
троношку у нову учионицу у кафани. По завршеној настави, троношке би биле наслагане једна преко 
друге у ћошку учионице Брезанчеве кафане. Сутрадан, ђаци би имали уобичајени распоред, држећи на 
крилу табле са крпом и комадићима креде за писање, учење првих слова, „коса-танка-усправна-дебела“. 
Ова кафана имала је друго, незванично име „Код Шмита“. Шмит на немачком значи ковач. Иза кафана, 
Славко Благојевић (1911-1987) имао је ковачку радњу. У том окружењу било је око 30 занатских радњи. 
Драгомир (Драгиша) Недић (1885-1962) као присталица династије Карађорђевић, синовима дао имена: 
Александар, Томислав и Андреј. После рата, Недићи су одселили за Београд. Потомци наследили кућу-
кафану, али је нису продали. Ту живи једна старица. 
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„Гружа“

Светозар Зарије Маринковић дошао у Г. Милановац из Доње Шаторње 1919. Ова кафана се налазила преко 
пута Гимназије, на углу укрштања Љубићске улице и Милоша Великог. Сада је на том месту стамбена зграда. 

„Од Драгишине пекаре провлачили смо се између столова испред кафане Зарије Маринковића постављених 
испод питомих багремова који су обезбеђивали дебелу хладовину. Гости испред кафане били су Тошо 
Пушкар и Лазић Вељо Чубрило, власник неколико кућа и поткивачнице у потезу од дворишта поткивача 
Видосава Ере, па до улице Срећка Тешића“. У овој кафани није служена храна и по причи хроничара, она 
је по карактеру гостију припадала групи „сељачких кафана“. Њена судбина запечаћена је бомбардовањем и 
паљењем града од стране Немаца 1941.42

„Гружа“ је једно време била кафана „Јасеница“ па је њено име промењено, власник не. У поменуту групу тзв. 
„сељачких кафана“ у Г. Милановцу уз „Гружу“ („Јасеницу“) су: „Сувобор“, „Мајдан“, „Три круне“, „Домовина“, 
„Ослобођење“ и „Девет Југовића.“

Светозар Зарије Маринковић

 М. Нешовић, Нав. дело, стр. 263.42

Панорама испред кафане 
(темељи Гимназије у 
изградњи)
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„Манџурија“
Објекат који се највише помиње у свим причама 
о старом Милановцу. Очуван у свом основном 
архитектонском облику, али му је одавно 
промењена намена. 

„Прича се да је пре рата овде била јавна кућа, 
а да је један од познатијих њених посетилаца 
био неки Маџо, циганин. Ова зграда је уочи и 
за време рата била на периферији града па су 
многе демонстрације почињале од Гимназије, 
а завршавале код Манџурије. Познате су 
демонстрације од 27. марта 1941. године када је цео 
Београд демонстрирао против пакта са Немцима. 
Онда су и неки Милановчани демонстрирали 
и узвикивали: „Боље рат него пакт“, па наравно, 
да смо се и ми клинци из ове мале врзмали око 
демонстраната, мада нисмо ни знали шта оне 
значе. На овој истој релацији демонстрирали су 
партизани када су се посвађали са четницима 
само неколико дана пошто су заједно ослободили 
Милановац и заробили Немце у варошкој школи 
и касарни. Партизани су узвикивали да неће даље 
да сарађују са четницима, јер наводно једу бољу 
храну од партизана.“43

Прича о овом здању наставља се казивањем наше 
суграђанке Терице Сабати: „Први власник кафане 
„Манџурија“ био је Василије Николић, који је са 
супругом Винком имао двоје деце, Радосава и 
Даринку. Пошто му је жена умрла, други брак 
је засновао са Милком, богатом удовицом из 
Груже и са њом је добио ћерку Лепосаву (Лепшу). 
Њихова породична кућа била је у непосредној 
близини кафане, што је имало одређене 
предности у организацији послова. Кафана је 
имала све садржаје. Поред хране и пића, имала 

 Исто, стр. 56.
М. Нешовић, Нав. дело, стр. 205.

43
44

је преноћиште (собе за спавање), па и анимир 
даме, девојке чије је здравствено стање редовно 
проверавано од стране овлашћеног лекара. 
Многи Милановчани као младићи ишли су 
кришом у кафану да виде девојке. Други власник 
„Манџурије“ био је Петар Љутић, а трећи Чедомир 
Марјановић, који је кафану продао када је удавао 
ћерку Наталију за угледног чачанског трговца 
Михаила Милићевића, пореклом из Краљева. 
Кафану је после купио Милован Петровић из 
Добраче који је радни век провео на железници у 
Горњем Милановцу. Његов син, Миле Петровић, 
кога су сви звали Њоко, био је свестран човек, 
интелектуалац који је био изузетан познавалац 
лековитих трава и гљива. Њихова породична 
кућа са огромним двориштем које је било врт за 

гледање, граничила се са „Манџуријом“.

„На пијаци испред пиљарница којих је за време рата 
било тридесетак поређаних уз живу ограду испред 
Старог суда. У том реду прва до Карађорђеве улице 
била је зидана државна трафика где је шибице и 
цигаре продавала позната Јела трафиканткиња. 
Одмах до ње била је пиљарница Мите Тришића 
чија је супруга била Милостива, дугогодишња 
куварица у болници. Они су дуго становали у 
Манџурији док једне вечери четници нису одвели 
и заклали Мита на Нешковића брду“.44
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Подруми 
вина и 
ракије

„Ми вином само подвлачимо занос у књизи нашег живота“. 
(Бранко Миљковић)

Подрум пића „Савић“
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Продавали су пиће на велико, кафанама и за 
славља. У Србију је пиво као пиће масовне 
употребе дошло релативно касно, тек после 
Првог светског рата. Пар година касније, мрежа 
производње и доставе шири се ка унутрашњости, 
искључиво по варошким кафанама. Индустријски, 
пиво се набављало у дрвеним бачвама из Чачка, 
Јагодине и Панчева, тек касније из Београда. Вино 
за веће кафане куповало се у Тополи или Жупи. 
У селима рудничко-таковског краја, готово свака 

„Вино је течна љубав“. (Бела Ханваш)

кућа имала је свој виноград, али квалитет тог вина 
и количина, није могао да задовољи кафанске 
госте. Проблем је био и неуједначеност квалитета. 
Ако механџија није имао свој шљивик, ракију је 
куповао по селима. Сељани су често ради добре 
зараде, можда и једине сигурне, довозили своју 
ракију на прву зелену пијацу у Г. Милановцу, која 
је била испод Среског начелства, или подрумарима 
који су откупљивали шљивовицу на велико и 
плаћали одмах. Драго Савић из Брђана, имао је 

свој подрум пића између Љутића кућа и кафане, 
„Код Лафа“ (данас Робна кућа „Пролетер“). 
Затварањем хотела „Национал“ (данас зграда 
Општине Горњи Милановац), приземље тадашњег 
хотела променило је намену, постало је подрум 
продаје пића на велико и мало. Ту делатност су 
обављали Свето Перовић и Михаило Нешковић, 
бивши хотелијери. „Подрум Марић“, власништво 
оца и сина, Милована и Богољуба Марића. 
Они су толико ојачали послом да су откупили 
кафану „Сувобор“ (садашња „Зеленгора“) од 
Велимира Веља Терзића и ушли у кафански посао, 
али подрумарски, нису напуштали. Често су 
рекламирали своје услуге у новинским – градским 
гласилима („Руднички гласник“, „Руднички глас“, 
„Сувобор“, „Народни лист“, „Народна воља“). 
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Пецара
Василије Васиљевић Кајмачар, родом Гружанин, врло брзо постао је трговац на велико и газда у вароши. 
Иметак стекао радним временом од пет ујутру до девет сати увече. Продавао бели мрс и пршуту по 
Београду. Отуда његов надимак Кајмачар. Њихова кућа у Горњем Милановцу имала је велико двориште 
и два столетна кестена. Окућница заузимала простор између Ломине и Рајићеве улице. Испред куће била 
ручна пумпа за воду и многа домаћинства у комшилуку користила су ту погодност захватања воде на тада, 
нов и савремен начин. 

Временом, Василије се шири десном страном улице, од Басарића до Чивовића куће. На средини те империје, 
где је некада била пекара МПИ „Београд“, па касније апотека „Таковски устанак“, претходила је пецара 
са колским улазом. Ту се у два лампека пекла ракија свакодневно, продавала грађанима и кафеџијама, 
а у већој количини бурадима храстовим возила железницом за Београд и Сарајево. Василије откупљује 
шљиве и џибру по околним селима. Добија атест Дворског краљевског лиферанта 1940. Купује за своје 
потребе два камиона марке „Мерцедес“ што се онда смтрало невероватним богатством. У пецари је било 
запослено пет људи. Један мајстор и четири помоћника. Василије и његова Јеја, имали су два сина. Народ 
се шалио да је „гора“ од свог човека и да се сигурно у трку породила. Драган је радио као економиста у 
Београду, а Радомир – Рајко правник адвокатски приправник у канцеларији „Мојсиловић“ у Крагујевцу. 
Избија Други светски рат. Рајко идеолошки левичар, дружио се са оснивачем „Нолита“ (Издавачка кућа 
„Нова литература“) Павлом Бихали Мерином. Када је 1941. Павле стрељан у Маринковој бари крај 
Београда, Рајко збрињава његове родитеље, супругу, сина и рођаку у Горњем Милановцу. Захваљујући 
угледу и везама Василија Кајмачара, они нису носили жуте траке на рукаву, већ добили документа под 
другим именима, православног порекла. Цео рат, до 1944. Бихали породица хранила се у кући Васиљевића, 
а становали су у непосредној близини, у Ломиној улици. 

Као у неком трилеру, у кући Васиљевића, уредбом, становао је Георг, официр Гестапоа, словенског нагласка. 
Шаптало се да је „Бели Рус“. Георг од Рајка добија немачки превод Јована Јоцовића, „Дипломатска историја 
Нове Европе“, два капитална тома у издању „Нолита“. Да би им узвратио, Георг на опште чуђење, увече 
пушта „радио - Лондон“ толико јако да су се вести могле чути међу гостима кафане „Таково“. За заједничком 
трпезом, Георг и „пријатељи из Београда“, хвале квалитет сира немачких крава које је пред рат газда Василије 
увезао са Алпа. За то време, док се руча, Иван, син стрељаног Павла, стрепи хоће ли се рашчути његов 
надимак милановачки, „Шумадинац из Палестине“. Неку врсту лажног спокоја, прекида вест да је Радимир 
– Рајко убијен на путу од Крагујевца ка Горњем Милановцу. Њега пљачка четничка тројка отпадника, поп 
из села Грбица са два сина. Одузимају му бицикл, скидају одело и кожне чизме. Његово наго тело бацају у 
оближњу шуму и покривају лишћем. Траже откуп тела од Василија Васиљевића, што он и чини. По савету 
старијег сина Драгана, новац носи гласник, мајстор пецаре, и преузима тело уз помоћ шегрта. Све се догађа 
у пролеће 1944. Непосредно пре ове трагедије, Георг нестаје из Г. Милановца, прекомандован у Београд. 
Тек после рата стижу вести да је „Бели Рус“ радио као дупли агент британског одсека. Деценију после, 

Василије Кајмачар



151

„Од пуне чаше боља је пуна флаша“. 
(Радоје Домановић)

Васиљевићи добијају велику грамату, захвалницу државе Израел. Василије Кајмачар остаје без посла. Чим 
је дошао у „Таково“, Јован Томовић користи прву кадровску шансу и запошљава Василија на место шефа 
стоваришта комбината „Таково“ у Београду. Сви предратни хотелијери и угоститељи Београда којима 
је одузета имовина а имали занат у малом прсту, раде у државним ресторанима престонице и одавно 
знају реч свог поузданог добављача. ПИК „Таково“ својим програмом „окупира ослобођени Београд“. По 
неписаном правилу, реагује се „одозго“. Директор, Јован Томовић је на „рибању“, а Василија склањају у 
малену Пожегу да откупљује шљиве од сељака. Син Драган се жени угледном девојком из предратне куће 
Вујовића, дипломата и лекара из Чачка. Породична гробница од црног јабланичког гранита налази се у 
старом делу гробља са десне стране, друго гробно место до капеле у Горњем Милановцу. 

Васиљевићи Василије (1901-1969) и Милева Јеја (1900-1979), најзад спавају са својим младунцем, 
Радомиром – Рајком (1918-27. мај 1944), чије тело је између њих. Она окућница, где су биле два кестена 
– као два сина, данас је другачија. Ту су сада сиве, страначке просторије политичких партија. Објекат је 
власништво локалне самоуправе. 
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Содаџије

Производња и употреба сода-воде била је непознаница за Србију све до доласка Аустроугара. Највећи 
утицај на овај безалкохолни додатак алкохолу направили су Мађари. Машине и рецептуре из Будимпеште 
биле су најомиљеније у хотелима и кафанама целе Србије. Горњи Милановац сода-воду упознаје у својим 
гостионицама тек деценију после Великог рата, као масовну моду и потребу, искључиво у градским 
кафанама. По сеоским вашарима, мајстори продају деци клакер и кабезу, мешањем содиране воде са аромом 
и воћним сирупом. Пионир содаџија, у граду под Рудником, био је кафеџија Драгомир Ј. Караулић, власник 
гостионице „Шумадија“. 

Највећи траг содаџијски после Другог светског рата оставио је његов ученик, Божидар Милосављевић. 
Рођен у Коњуши, детињство провео у Барама. Као дечак долази у Горњи Милановац 1912. да учи за опанчара. 
Врло брзо, на наговор старијих, мења одлуку спремајући се за содаџију јер је у милановачкој вароши било 
неколико опанчарских радњи, а содаџијски мајсторлук све траженији. Цео Први светски рат проводи у 
заробљеништву. Повратком, отвара радњу за сода - воду у улици Рудничкој у линији кафане „Опленац“. У 
периоду 1945-1950, Горњи Милановац је имао 26 различитих заната, а пет содаџија: Драгомир Ј. Караулић 
(Ломина 1), Драгутин В. Пантелић (Ђенерала Терзића 3), Тихомир Миловановић, Драгутин С. Миљковић и 
Божидар Милосављевић имали су ортачку радњу на истој адреси (Љубићска 24).

Оснивањем УП „Шумадија“ (1953), Божидар заснива стални радни однос у овом предузећу доносећи 
свој „мираз“, машину за прављење соде. То је био услов за посао. У тадашњем хотелу који је имао 380 
ресторанских столица и 250 сезонских на тераси, потребе за „додавањем угљен - диоксида у пречишћену 
воду“ све су веће. „Шумадија“ шири мрежу својих објеката, тиме и понуду безалкохолних напитака клакера, 
бозе, оранжаде и кабезе. Сода се за шприцер подразумевала. Први радник кога је обучио у „Шумадији“ био 
је Раденко Тимотијевић, из Бољковаца. Када је његов ученик стекао квалификацију, Божо истога дана одлази 
у пензију. Машину за соду оставља свом ученику и предузећу. Масовним увођењем минералне индустријске 
воде у угоститељство, седамдесетих година прошлог века, све је мање интересовања за сода - воду која није 
кисела, за разлику од минералне не појачава киселост вина, напротив, умирује га и код конзумената не 
изазива надутост, као наведена фабрикована течност. Изградњом новог хотела (1987), „Шумадија“ жели да 
буде у тренду. Сифони као стаклена амбалажа се селе на Рудник у бившу зграду СДК (Служба друштвеног 
књиговодства) која постаје ресторан а сода - машина завршава на отпаду као секундарна сировина. Божидар 
Милосављевић (1897-1965) је сахрањен на горњомилановачком гробљу. Остало је његово занимање као 
надимак свим потомцима кроз генерације. Сода – Содинци, чиме се поносе. 

Божо Содаџија
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Ледара

У граду су постојале три ледаре као спремишта 
леда. Две веће и једна мања. Било је кафана које су 
имале „трапове леда“ само за своју личну употребу 
и на просторима рудничко-таковског краја њих 
виђамо само у сећањима о богатијим сеоским 
гостионицама. Те мале, у таквом облику у граду 
нису постојале, само веће, које су радиле услужно, 
продајући лед околним кафанама, месарима и 
виђенијим кућама, ако су у питању већа окупљања. 
Свадбе, на пример. Најмања ледара припадала је 
кафани „Српски краљ“. Укопана у обалу која гледа 
на зграду Среског начелства, била је у економском 
делу дворишта. Њена производња леда није била 
велика. Сем себе, опслуживала је своје комшије 
кафане, „Занатлијску касину Јаћима Николића“ 
и „Касину“. Већа ледара припадала је кафеџији 
Ивану Јовичићу, друга још већа, његовом колеги 
Драгомиру Ј. Караулићу. Иванова ледара на 
углу данашње Улице Тихомира Матијевића и 
Илије Бирчанина. Циљно бирана локација због 
близине реке Деспотовице, девилације терена и 
железничке пруге. Табле, дусе леда „производиле“ 
су се зими. Чувале у коморама, дубоко укопаним, 
опасане дебелим каменим зидовима и покривале 
сламом. У том мраку где зрака сунца није могла 
ни да такне, лед је опстајао до Преображења 
Господњег. Тај велики празник, када се у половини 
августа преображава и вода и гора, престаје 
купање у рекама, био је кључан. Знак да је сезона 
расхлађивања хране и пића завршена. Вађење 
леда је тежачки, суров посао, намењен шегртима, 
физички способним да издрже такав рад. У 

Некадашња ледара па млекара у Г. Милановцу
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минусу, када „пуца церић“, одлазило се до реке. Лед се цепао секирама или секао кладаром. Табле леда, 
дебљине су колико је река заледила, некада и до 20 цм а дужине преко метар. Саоницама се лед возио у 
спремиште, ту слагао на кант (усправно) ради лакшег узимања. По Ђурђевдану, лед се у јутаним џаковима 
носио наручиоцу. Оба гостионичара унапређују чување леда. У коморе убацују челичне касете.

Иван Јовичић је имао једног магарца, а Драгомир Караулић два. На самар се привежу до четири џака леда 
и шегрт са товаром иде на одређену адресу. Кафане су бурад пића опасивале ледом, ако су врућине још 
веће, убацивале га унутра заједно са флашама. За храну је било нешто другачије. Дрвено корито, пуно 
меса свежег а усољено, покривало се даском. Лед бивао одозго и са стране. У Србији тог времена, пре 
Другог светског рата, лед није стављен у пиће. Провинција није познавала тај обичај. Иванова ледара 
престала је са производњом и чувањем леда 1941. На углу, преко пута данашње аутобуске станице 
остала је само рупа опасаног камена. У близини, стовариште дрва за огрев. У тим бившим јамама леда, 
предузеће „Гранит“ (касније хемијска индустрија „Звезда“) подиже млинове сувих земљаних боја за 
фасаде кућа и унутрашњих зидова. Предузеће се сели на периферију града 1956, у нову индустријску зону. 
На месту ледаре Ивана Јовичића, 1962. ниче нова управна зграда ГП „Градитељ“, која и данас постоји. 
Трећа и највећа ледара кафеџије Драгомира Ј. Караулића, имала је најбољи нагиб обале и близину пруге. 
Национализацијом, ледара постаје млекара 1950. Одлуком народних власти та задруга „Јединство“ у 
истим просторијама задржава минималну производњу леда за расхлађивање млека и млечних производа. 
У жељи да унапреди развој сточарства у нашем крају, генерални директор комбината „Таково“, Јован 
Томовић, доводи, враћа пословно родном граду инжењера сточарства Ивана Ђурића. Претходно, Ђурић 
је био запослен на сточарској економији у Великој Плани. Постојала је идеја да се мала задруга припоји 
великом „Такову“ и отвори погон за производњу сладоледа. Иван Ђурић напушта комбинат и постаје 
руководилац интегрисаног „Јединства“ у „Млекару Горњи Милановац“ која постаје кооперант комбината 
„Сточар ПКБ“ 1964). Млеко, као основна сировина, продавало се у стакленим флашама као повратној 
амбалажи. Домаћица је имала обавезу да преда празну и опрану флашицу (1л-0.5л) да би купила пуну. 
Још 1964. поменута млекара је имала способност прераде млека у пастеризовано, јогурт и мању количину 
сирева. Пословни гигант ИМЛЕК, преузима милановачку млекару 1972. Наставља се рад у постојећем 
објекту, али само као сабирна станица која откупљује сирово млеко и претаче га из својих укопаних 
цистерни (где је некада био лед) у камионске, да садржај возе за Београд. Број запослених се повећава и 
гради се нова зграда на заобилазном путу, петљи за Крагујевац и Београд. Деведесетих година прошлог 
века, некадашња „Ледара Караулић“, послератна млекара, као објекат је потпуно запустела до свог коначног 
рушења и подизања стамбене зграде 2007. у улици Синђелићевој 40. 

„Фабрика леда у Краљеву „Косовљанин“, 
за 9 сати рада производила је 960 кг 
леда. У Чачку, парна пивара „Крен 
и Станковић“, имала 16 радника и 2 
намештеника. За 10 сати рада они су 
производили 500 кг пива, 350 кг слада и 
2.350 кг леда“.45

Ј. Дашић, „Економске и социјалне прилике у чачанском 
крају 1945“, Зборник радова Народног музеја Чачак, Х, 1979, 
стр. 365.

45
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Ледара Десимира Трнавца на „Озремици“
Колико је Десимир приступио плански градњи објеката, говори и начин градње кафанске ледаре. Испод 
целе куће, прво је дубоко у земљу ископана и у бетону изграђена ледара, тј. три просторије у које се улазило 
низ степенице. Сви зидови су били обрађени цементним малтером и глазуром, што је пре Другог светског 
рата био велики трошак. 

Зими су воловским колима са Западне Мораве у Чачку, довозили санте леда и замотане у сламу слагали у 
скровиту и хладну ледару. Тако је у кафани и у сред лета (а посебно у време Пантелејевдана) било хладног 
пива, клакера (кабеза) сода - воде за шприцер, сока од малине, киселог млека и слично. Нажалост, током 
рата, као последица поплава, подземне воде су продрле у ледару, па се у њу могло улазити само у чизмама, 
али је вода и у сред лета била довољно хладна да се у њој хлади пиће. 

Народне кухиње
Оне су претеча данашње доставе хране, тзв. комерцијалног кетеринга. Најпознатији газда ове услужне 
делатности која је имала неку врсту кафанског карактера је Ристо Радишић Кезун, из Кезун мале. Његова 
кухињица је била на месту сада већ бившег хотела „Шумадија“, окренута тада, Краља Милана улици. Углављена 
између две кафане; „Слога“ и „Јовичића башта“.

Овај локал је имао увек два момка, дежурна потрчка, који су у мањеркама носили порције хране у обе руке, а 
испод вариво све време подгрејавано на гас и тако топло нуђено пролазницима. Они су имали, свако свој рејон 
у вароши, обилазећи железничку станицу и кафане које нису нудиле вариво. Механџије су одобравале такав 
начин улажења ова два момка у кафану јер, после добре кашике, гост би се засладио вином или пивом. Први 
локал до, колега – конкурент Ристу Кезуну, био је Свето Савић Бурдо. Бурдовац, како су га чаршијани звали, 
свој маркетинг је појачао оглашавањем из мале лимене трубе коју је носио око врата и виком најављивао шта 
од варива данас има у понуди. 

Трећи народни кухињар је Петар Нешовић. На Савинцу, у парохијском дому постоји диван списак у краснопису: 
„ ПРИЛОЖНИЦИ ЗА КУПЉЕНО ЗВОНО У ЦРКВИ САВИНАЧКОЈ У 1924“. 

Из Дренове, приложника је било 115, Шарана 88, Семедражи 37, разних села 15, Горњег Милановца 40. 
Укупно 295 приложника. Новчани износ није лимитиран и у списку има сем сељана, свештеника, трговаца, 
апотекара и занатлија. Међу Горњомилановчанима, као кафеџије приложници уписани су: Милоје Никић и 
Зарија Маринковић по 10 динара; Драгић Марковић, Драгољуб Атанацковић и Јаћим Николић по 20; а Теодор 
Марковић по 50 динара. По овом списку, Риста Радишић – кафеџија, приложио је цркви за звоно 80 динара.
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Бити шегрт

Бити шегрт – на примеру Десимира Трнавца
Пиколо келнер и обер келнер
У свом шегртском напредовању до мајстора угоститељства, Десимир 
Трнавац прво је био „пиколо“, а касније „обер“ келнер (конобар). Пиколо је 
најниже звање у рангу и то је шегрт који има белу блузу, али нема право на 
ношење буђелара (новчаника) и наплаћивање услуга. Обер келнер (немачка 
реч), већ има виши статус, јер сама реч „обер“ значи виши, онај који је 
изнад и главни, и тада стиче право на ношење буђелара. За то напредовање 
било му је потребно пет година (1929-1934). 

„Останите ту где сте се затекли; оснујте земљорадничке задруге; одучавајте сељане од механе, од карата и од многе ракије; уносите у школу кроз 
народ све што је лепо и добро и како наша песма вели: „МИЛОМ БОГУ ПРИСТУПАЧНО“.

Сретен Пашић, Путничке успомене кроз Руднички округ, Сремски Карловци, 1903.

Сламарица
Шегрти нису имали свој кревет и своју собу, већ су спавали у радионици, 
односно кафани. На пример, Десимир је свако вече имао обавезу да 
кафанске столице подигне на столове, да детаљно обрише кафану, а ако 
треба и да под намаже олајом (нафтним премазом), а затим у једном углу, 
најчешће поред фуруне (пећи), намести себи у два реда осам столица, 
из шупе донесе сламарицу, чаршафе, јастук и губере и ту спава. Пошто 
је Десимир имао чврст сан, најчешће због умора, увече је морао да сат 
будилник ставља у порцулански тањир са виљушком и кашиком, тако да 
ујутру јаче звони и да га пробуди за посао. Устајао је рано, „чим сване“, 
поново пребрисао прашину, поређао столице и столњаке, уредио столове 
испред кафане, а потом редом будио газду, газдарицу и осталу послугу.

На јутарњу „коцку шећера и кафу“, прво су долазили газда Драгомир и његов 
кум Танасије Мишковић, трговац, а потом и остали власници занатлијских 
радњи, банкарски, судски, поштански, срески и остали службеници; а за 
то време су шегрети калфе и „нижи“ службеници припремали „радње“ за 
отварање. Нико није журио, а сви су стизали све да ураде на време. Шегрт хотела „Даниловић“ на Руднику
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УТП „Шумадија“
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1946. године - оснивање предузећа „Стаљинград“ које ће прерасти у „Шумадију“. 

1953. године – изградња хотела „Шумадија“ (изградња почела 1948. а пожар у хотелу био 1966. 

Нови десетоспратни блок саграђен 1978). 

„Народни одбор Таковског среза, својим решењем, основао је Угоститељско предузеће „Шумадија“. Никао 
у самом средишту града хотел (данас га зову стари), у то време атрактиван и привлачан, са 28 соба и једним 
апартманом, у које се на коначење могло примити 54 особе. Хотелски ресторан је имао 380 седишта, 
још 250 их је било на тераси под ведрим небом; у сепаре-салону је било места за 32 особе, а у експрес-
ресторану за 60. Кухиња је, у једној смени, могла да припреми 1300 оброка. Овде треба додати да је 1966. 
године, троспратни хотел страдао у пожару (кухиња, посластичарница, део сале и канцеларије), а касније 
обновљен. 

Пред хотелом је годинама било главно транзитно аутобуско стајалиште (све до изградње аутобуске 
станице). На тек просеченој Ибарској магистрали, у помањкању приватних радњи, пијачни дани и вашари 
пунили су хотел гостима. 

Мрежа ресторана и кафана под кровом „Шумадије“ нагло се ширила. У Семедражи је, крај Ибарске 
магистрале, никао ресторан „Национал“ са 360 места. Људи су чекали аутобусе пред „Зеленгором“ у 
Таковској улици, јер је дуго била станица за локалне линије. „Шумадија“ је купила и бившу зграду СДК 
на Руднику и отворила ресторан; и Шумска кућа на рудничкој планини, истина са 18 лежаја у згради и 
бунгаловима и 40 места у ресторану, била је радо посећивана (једно време је радила као објекат „затвореног 
типа“), поготову кад је, уз залагање Радована Грковића, средином седамдесетих асфалтиран пут до ње. 

Зависно од укуса и близине, „Шумадијини“ гости су били у кафанама „Мали Београд“, „Победа“, „Врбава“, 
„Сувобор“ у Прањанима и „Шофер-кафани“ у Мајдану; у радничком ресторану у предузећу „Звезда“; у 
бифеима „Буренце“ „Суд“ и „Слога“, у посластичарници „1. мај“, а ту су још и „Таково“, „Тимок“ и „Градска 
кафана“, „Стари савез“ – уз шест властитих, било је и 12 закупљених угоститељских простора. 

Да се попије, поједе и поприча било је много места, али је стари хотел постао тесан за оне који су хтели 
овде да преноће, за све бројније туристичке знатижељнике, домаће и стране (учестале су туристичке групе 
из СССР и Пољске). Зато је 1978. године изграђен нови десетоспратни хотел, архитектонски укомпонован 
у старо здање.

Први директор био је Божо Новаковић, а онда се смењују следећим редом: Милојко Трнавац Хитлер, 
Миодраг Димитријевић Дирис, Милић Миловановић, Миле Сретеновић, Обрад Шкипић, Младен 
Радоњић и Драган Симовић.“46

Године за незаборав, ур. Б. Ломовић, Горњи Милановац, 
Графопринт, 2001, стр. 217, 221.

46
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На обуци у ресторану „Зеленгора“
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Први запослени УП „Шумадија“
Ресторан „Национаал“
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На путу из Београда Председник 
Републике и његова супруга, као 
и личности које га прате, били су 
нарочито срдачно дочекани у Горњем 
Милановцу, где су се задржали око пола 
часа. Пред хотелом „Шумадија“ високог 
госта је дочекало 15 хиљада ученика, 
радника и осталих грађана Горњег 
Милановца и околних села који су га 
топло поздравили. 
Председнику Републике, његовој супрузи 
и личностима које га прате, пожелели 
су добродошлицу Станимир Јовановић, 
председник Скупштине општине, 
Мирослав Милисављевић, секретар 
општинског комитета СК, Јовиша 
Марковић, председник Социјалистичког 
савеза и представници привреде. 

Јоспи Броз Тито у Горњем Милановцу, 4. јун 1974. године
Срдачан дочек у Горњем Милановцу



162

У Титовој пратњи били су:

Потпредседник Председништва СФРЈ Петар Стамболић са супругом 

Председник Председништва СР Србије Драгослав Марковић са супругом 

Председник Скупштине ЦК СК Србије Тихомир Влашкалић 

Председник Скупштине СР Србије Живан Васиљевић

Савезни секретар за народну одбрану

Члан Председништва СР Србије Спасенија Бабовић

Хотел „Шумадија“, имао је три ресторана и та подела се још више уочавала у саставу гостију. Национални 
ресторан (у партеру лево), како се прилази рецепцији. Сем пића, служена храна, качамак био омиљен. 
Ентеријер украшен тешким тамним столицама пуног дрвета које су прозвали, „Немице“. До шанка велико 
огњиште за сач, али ту ватра никада није опстајала. Чести гости, свакодневни из околних фирми (на 
доручку), таксисти, музичари и остали градски „оци“. 

На спрат водиле вијугаве тапациране степенице Великој сали где је у смени радило и до 15 конобара. Радним 
данима, тихо и пусто место. Викендом свадбе. У том простору годишње бивало око 14 „масовки“. Дочек 
Нове године (први дан), други и трећи (за све дежурне у новогодишњој ноћи, портире, лекаре, ватрогасце 
и остале). Голубарска забава, Занатска, Цигански бал, Шофер вече, Ловачка забава, Дан просветара, Плаво 
вече (омладинска забава), забава ФК „Металац“, Спортског друштва „Таково“, Земљорадничке задруге 
„Бољковци“...

На десетом спрату ексклузивни ресторан „Видиковац“. Обичним данима дежурао шеф ресторана, два 
конобара и двоје у кухињи. За већи број гостију, коришћен посебан лифт за доставу хране из главне 
кухиње у партеру. Видиковац је имао терасу опасану стаклом и диван поглед на град. Могла су се отворити 
клизна врата за разгледање терасе. Изласком из лифта на Видиковац, посетилац би одмах уочио зидне 
витрине попуњене најновијим производима најпознатијих предузећа у граду: МК „Рудник“, „ФАД“, МИ 
„Металац“, ПИК „Таково“. 

Велика сала (650) места, имала је два улаза и велику терасу која је припадала Каменој сали. Под поплочан 
смеђим мермером, неколико сепареа привлачило младе парове и омиљени специјалитет било жито са 
шлагом. О овом здању сећања многа, гостовања естраде. Ипак, једна овдашња свадба, венчање певачког 
пара Александра Илића и Биљане Јефтић, засенило је многе. За тај догађај (септембар 1989) спојене су 
Велика и Камена сала за пријем свих сватова. Њих 1150.
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„Узрок многих несрећа лежи на дну винске чаше. 
(Толстој)
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„Ново пролеће“ и Кућа Трепчанца

Кафана се звала „Пролеће“, никла накнадно, без традиције, локације и припадала послератном државном 
угоститељском предузећу „Шумадија“. Кућа на углу Рајићеве улице и некада Краља Александра, има и 
данас фасадно датовање из 1927. У документима се помиње као имање Татовића, мираз Боркин која се 
удаје за Радована Јовановића Трепчанца. У браку нису имали деце, али су себи поменуте године направили 
здање за становање на спрату и са радњом абаџијском у приземљу. Ту је била шнајдерска радња и метража. 
Једно време продавале се машине за шивење. Абаџија Трепчанац умире на рукама свог колеге Божидара 
Живковића и као ортак стара се о Борки за њеног живота и наслеђује кућу на углу. Срећа кратко траје, 
јер 1941. кућа је тешко оштећена у бомбардовању града тако да остају само голи зидови. После Другог 
светског рата, у реновирани стан на спрату усељава се Градски комитет, па угоститељ Милојко Трнавац – 
„Хитлер“, као управник хотела „Шумадија“. НИП „Дечје новине“ откупљују спратну квадратуру и додељују 
свом раднику, шефу репро - фотографије, Радовану Раку Обрадовићу. Још у времену становања Градског 
комитета, Живковићи на свом плацу изнад ове куће зидају себи скромнију коју ће временом заменити 
много већа. Та породична жеља се испуњава. Божидарев син, Василије Васо Живковић направио је већу 
кућу од оне на миразу абаџије Трепчанца. 

А кућа из 1927. у приземљу, једно кратко време бива радња „Паја воскара“ (Павле Алексић). После воскара, 
ту се усељавају канцеларије Комуналног предузећа 17. септембар и Модна конфекција „Рудник“, па се 
продавало млеко и била градска библиотека пре пресељења у зграду Начелства (Стари суд). Као неко 
трајно решење, приземље постаје кафана „Пролеће“ која је радила осам година, можда месец више, до 
1973. Овај стојећи бифе, чаршија спонтано прозва, „Коњопој“ јер у њему није било столица, већ само 
високих астала где се служило пиво на кригле и ракија у сеченим чашицама. Највећа навала у „Пролеће“ 
била је викендом, после два поподне, када војска има излаз у град. Живана Марјановић из Бруснице ту 
се најдуже задржала као точилац пића. Ово место на углу са два степеника улазна, два унутра, на мало 
„Г“, више није ни абаџијско ни кафанско. У златно доба СФРЈ, ту се уселио „Центротекстил“ Београд са 
трговином. Ни он више не постоји. Сада је локал приватно власништво, преграђен у три локала и ниједан 
од њих није „Пролеће“. 
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„Задругар“ („Савезова кафана“)

„У то време, поред наше фирме, постојао је Срески савез земљорадничких задруга путем којег је село 
снабдевано неопходном робом. Да напоменем, да се више артикала издавало на бонове и познате 
тачкице“.

Ђуро Недељковић

Ту зграду, која још увек постоји у спољном, непромењеном облику, најстарији суграђани зову „Савезова 
кафана“. Она и јесте била кафана, престижна и прва нове државе, направљена за те потребе 1953. Сви 
остали објекти у годинама после рата, очувани, а некадашње приватне кафане ако „испуњавају“ стандарде, 
постају државно власништво за мензе, официрске и радничке. 

Оснивањем „Среског савеза земљорадничких задруга“, направљена је наменска зграда црвене фасаде, 
„Задругар“, улаз од Улице Милоша Великог, преко пута касније, сада постојеће Робне куће. На спрату 
Савеза књиговодство. У приземљу, угоститељски део у два нивоа. Лево, мањи на „Г“, са шанком и стакленом 
витрином. Доња зона у три степеника ниже, са дугачком и уском салом где је могло стати два реда столова 
на дуж. Конобари униформисани, Милан Дринчић (кафана „Хајдук“ – сувласник пре Другог рата) и 
Славиша Трнавац Кудро из Бољковаца. Служила се кафа, сок, ракија и чај. Зими кувала врућа и вино. 
Хране није било у понуди. Предузеће „Шумадија“ водило рачуна о пословању овог објекта. Рођени брат 
Славишин, Родољуб, такође је био конобар „Шумадије“ и дешавало се да пазарним данима има распоред 
своје смене у овом „бистроу“. По речима Јована Томовића, фабрика бомбоне „Прогрес“ и задруга „Таково“, 
спојиле су се у једно предузеће прехрамбеног програма. Сва села имала задругу, а централа свих њих на 
спрату „Савезове“ кафане, „Савеза“, како су је звали.

Временом, задруге „излазе из политичке моде“, нова администрација се усељава на поменути спрат и ту 
једно време бива директорат комбината „Таково“ (1960).

За то време, ТП „Пролетер“, имао своје канцеларије књиговодства у дрвеној бараци преко пута, иза Тешића 
магацина. После две године, „Таково“ се сели на обале Деспотовице (1962) у новоосновану индустријску 
зону, тако да се „Пролетеру“ уступа зграда Савеза земљорадничких задруга која је већ „прекомпонована“ 
на нивоу државе. 

Где је некада био угоститељски део, „Пролетер“ отвара гвожђару. На спрату су просторије за комерцијалу 
и администрацију. Тако је било пар деценија и нешто више. По изградњи пословно – магацинске хале на 
заобилазном путу у Луњевици (Ражаник), „Пролетер“ се усељава са рачуноводством. Некадашња Савезова 
кафана, па гвожђара, као део удруживања у нови систем, постаје 2007. „Металац – Пролетер“, прецизније, 
продавница прехрамбене робе бр. 34 у Улици Милоша Великог 12.
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„Парк као павиљон“

Акваријум

До краја Другог светског рата, тај простор периферије града звао се „Парк краља Александра I ујединитеља“. 
После су га прозвали Велики или Стари парк. Ипак, нова власт дала му је нове врлине и допуну садржаја 
једном кафаницом којом је руководило УП „Шумадија“. Ова кафанска тачка је као сезонска радила 
искључиво лети. Фотографија љупког објекта још није пронађена али су многима сећања детињства и 
младости тог места неизбрисива. Званичан назив „Парк“ у народу преименован у „Павиљон“. Кафана без 
зидова, до Ломине улице, на ивици парка, у линији изнад зидане Поповића чесме. Између ова два топонима 
– извор. „Павиљон“ имао издужени, правоугаони облик наткривене терасе у случају кише, дугачак кров 
на две воде. Под бетониран терацо подлогом, на крају роштиљ зидан, са „левком“ – аспиратором од лима. 
Специјалитет – ћевапи на жару и сок од малине (са обичном водом или содом из сифона), разлика је у 
цени. Најомиљеније градско излетиште дечака, девојчица и родитеља, јер када се деца задовоље ћевапима, 
„широко им поље“ за игру целим парком који је био ограђен металном плетеном жицом. Тераса имала 
ограду дрвених укрштених летвица фарбаних у зелено. Иза роштиљског дела, бетонирани плато невелики, 
али довољан да се два пара размахну плесом. Овде је лето 1961. проводила у теферичу певачица Дервиша 
која је имала аранжман у хотелу „Шумадија“ (казивање Боривоја Петковића, 1935).

На дохват, изван „Парка“, јабучар у државном власништву и засад питомих јагода које су у сезони брали 
средњошколци у склопу радне обавезе. Данас, ту је насеље породичних кућа чије становнике зову 
„Брдари“. Ако сте куповали плац за градњу (5 ари свима), а ту је била јабука или нешто више, морали 
сте плац да доплатите куповином саднице исте, која се сади на другом месту. Парк – павиљон нестао је у 
последњем лету шездесетих година као економски неисплатив. То је узроковало даљу незаинтересованост 
за одржавање Великог парка који изгуби лепоту какву је некада имао. 

Испред куће у којој је Брусничка општина (Брусница, Луњевица, Клатичево) УП „Шумадија“ добија 
привремену грађевинску дозволу за монтажни угоститељски објекат до улице, „Слога“. У народу добија 
популарно име „Акваријум“ јер су доминирале стаклене површине на алуминијумској столарији (1971). Због 
непосредне близине болнице (преко пута), звали су је и „Бели мантил“. Као конобар са најдужим стажом у 
овој кафани, упамћен је Родољуб Трнавац Таслак, а од колегиница Драгица Тодоровић, супруга познатог 
месара Радише који је радио у касапници ПИК „Таково“. У жељи да се објекат освежи и реновира, „Акваријум“ 
добија потпуно другачији спољни и унутрашњи изглед, новом кућом са четири воде 1989. Сем пића, служио 
се роштиљ и чорбалук. Ту се појављује незванична такси станица за линијске вожње ГМ–Чачак–ГМ.

У тим временима, Србију су већ захватиле године хипер инфлације и стечај предузећа „Шумадија“ је био 
очигледан. Кафана се руши 2019. Плац се рашчишћава и у току је поступак локалне самоуправе шта ће се ту 
појавити. 

„Кафана је изгубила снагу и у 
новинарству. Данас новинари 

готово и да не иду у кафане. То 
говори о кафанама али и о нашем 

новинарству“. 

(Горислав Папић)



167

„Аутопревоз“ „Упућујем се полако, готово 
обазриво, ка свом столу. Како 

му се приближавам, на њему 
све више крупља слика новог, 

црвеног бокалчића“.
(Стеван Раичковић)
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„Југопревоз – Чачак“, 1961. отвара своју 
пословницу у Горњем Милановцу. Погон за 
саобраћај, „Аутопревоз – Горњи Милановац“ 
постаје економски самосталан као предузеће 1962. 
Нова аутобуска станица са рестораном и кухињом 
отворена је септембра 1969. 

Први управник јединице угоститељства био је 
Милан Жиловић из Липовца (касније оснивач 
кафане „Гружа“ у приземљу породичне куће). 

Шеф услужног особља Чедомир Марковић, 
а кухиње Светислав Јосифовић Баћо. Први 
бурекџија (пекар) Ратко Тодоровић из Дренове 
који је обучио многе, међу њима и потоњег мајстора 
бурека, Радомира Рада Ковачевића – Мрвицу. 
„Аутопревоз – Г. Милановац“, угоститељство 1975. 

Купује у Словенији, киблу – машину за мешање 
теста. 

Ресторан на аутобуској станици је имао свакодневно 
радно време од 03 до 24 часа. У понуди било 10 
куваних јела, јела са роштиља, бурек, лепиње на 
кајмаку и пецива. У смени 6 конобара, искључиво 
мушкараца. За шанком две жене, на роштиљу 
један запослени, у кухињи кувар и помоћник, на 
салатама једна жена, на припреми чорби такође. У 
пекари три запослена по смени, двојица на буреку, 
један задужен за пецива. Месари – Славољуб 
Мартиновић и Горан Јоцовић, набавка – Бранко 
Филиповић и Радош Радовановић.

Припремано је 1000 топлих варива дневно, јер су 
бивале велике и честе паузе аутобуских линија на 

станици у Горњем Милановцу. „Аутопревоз“ је 
имао своју мензу у градској болници и ресторан 
„Норвешка кућа“ (Кућа југословенско-норвешког 
пријатељства, 1987). Угоститељска делатност 
запошљавала 60 особа. Постојећа сала за 130 
места проширује се 1976. за још 160 столица. Сем 
путника, због радног времена и услуге, омиљено је 
место суграђана. Викендом је уведена у кафанском 
делу томбола. Ресторански део изнајмљиван са 
комплетном угоститељском услугом за свадбе, 
испраћаје у ЈНА и сл. 

На перонима, била три продајна места. Два бифеа 
и унутра до билетарнице, продавница прехрамбене 
робе. Приватизацијом, све је изгубило свој 
првобитни карактер.
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„Милошев конак“ („Рупа“)
Кафанско место старог имена и новијег датума

„Глумци много троше и пију, неки од среће, неки од туге, а 
неки од ујутру. Зато они лутају ходницима пакла дубоко 

верујући да се ту негде налази пут за рај“. 
(Предраг Ејдус)
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Зграда фабрике бомбона и ратлука, „Шумадија“, 
пуштена је у рад 1937. власништво Рајка 
Чаировића (1894-1973) и Михаила Мика Мајданца 
(1907-1970). Као ортак, убрзо им се придружује 
две године млађи Рајков брат, Илија Чаировић, 
оснивач прве конфекције рубља, „Рудник“ у Г. 
Милановцу. Велико здање правоугаоног облика 
имало је у дворишту улаз одоздо, од Крсмановића 
потока, за запреге натоварене џаковима шећера, 
и полуукопане подрумске просторије лучних 
сводова и облих плафона, јаке печене цигле. 
Ту је био магацин, изнад – производња. Све је 
изгорело у јесен 1941. Град је мирисао на пржен 
шећер, а томе су се само деца радовала. Спратни 
део се рашчишћава од рушевина 1948. Следеће 
године, Народна власт доноси одлуку да се на 
новоизливеној бетонској плочи „одозго“, изгради 
биоскоп „Волга“ (касније „Таково“). Наредних 
неколико деценија, биоскоп је радио сваки дан, 
а викендом дупле пројекције од 14 до 17 и од 19 
до 21 сат. Испод, међу сводовима, ПИК „Таково“, 
држао бурад пулпе за сокове. Промене у модерном, 
пословном схватању културе, почињу доласком 
Милановчанина, Милорада Даничића Глира 
(1941-2018) за генералног директора Културног 
центра, 1970. Савет поменуте установе за културу, 
уписује у регистар Привредног суда 16. 10. 1971. 
ресторан „Милошев конак“. Остало је историја. 
Простор, 120 м2 у пет отворених „соба“, већих 
и мањих, „ни велико – ни мало, ни ниско – ни 
високо“. Таман. Музичари су одувек говорили да 
је место изузетно акустично. Сликари: Радомир 
Бојовић – Шумадинац (Шуменко), Милинко 
Миковић и Илија Драшовић добили су задатак да 
осликају зидове и аранжирају бину која је имала 
свега један степеник висине. 

У ентеријеру, сем књаза Милоша, Таковског грма 

и стихова Настасијевића, било је лустера од 
потковица, до лампи сечених литарских флаша, 
појилица за кокошке, шерпи и металних тањира 
из „Металца“ које су асоцирале на шанац. Место 
постаје култно и врло брзо надраста локалне 
оквире. Ту је сем службених ручкова Културног 
центра, било место окупљања свих посленика 
културе, чланова аматерског позоришта. Многи 
сценски наступи: „Црнућанка“, Кемал Монтено, 
Ибрица Јусић, Точак, Мики Јевремовић, Лео 
Мартин...

Како време одмиче и стижу нове генерације, све 
мање се помиње „Милошев конак“ а сазива „Рупа“. 
Ова кафанска тачка постаје прва дискотека у 
граду, пре диско клуба у новоизграђеном хотелу. 
Предраг Бојовић Педо радио је као диско-џокеј у 
овом простору од 1976. до 1980. 

„Као клинац, тек средњошколац, потписали смо 
Скале Скакавац и ја уговор о пословној сарадњи 
са Управником „Милошевог конака“, Драгољубом 
Солујићем Сулом. Сваки викенд – журка. Могло 
је да стане до 300 клинаца. Колико уђе, толико 
изађе. То су били наши почеци. Пушташ плоче – 
синглерице, велике ЛП и „макси – сингл“ (то је као 
велика ЛП плоча само има на једној страни једну 
нумеру). Грамофон „Tosca“, појачало „Maršal“. 
Било је тешко набавити плочу која је хит. Мишко 
„Гребић“, Мочо Јоксимовић и Микица „Либијац“ 
имали су најбоље колекције. Доћи до њих, то је 
процес. Купили смо миксету и све је било лакше. 
Из Чачка се укључила ПОП – ЛИГА са радио- 
преносом рок музике. Почели су да нас зову по 
целој Србији. Нисам могао да издржим такав 
темпо. Отишао сам даље...“ У том вакууму између 
два диско лика и времена, „Милошев конак – Рупа“ 
организује викендом у касним вечерњим сатима и 
стриптиз представе. За „регрутацију“ тог кадра 

био је незванично задужен радник Културног 
центра, Милован Вучићевић Кине. Прокњижено 
као сценско - уметнички програм хонорарних 
сарадница из БиХ.

Тодоровић Љубисав Банковац заснива радни 
однос у Културном центру и у њему остаје за 
музичком миксетом у периоду 1982-1992. Толико 
је било позитивног набоја и енергије да је за 
данашње прилике, оно време било „воз на млазни 
погон“. Ми смо први имали лед-светло у дискотеци, 
набавио сам из Канаде велику љубичасту куглу од 
стакла. Чачак нема лајт-шоу – Културни центар 
има! Прва службена ВХС камера набављена је из 
Офербаха у Немачкој од мог пријатеља. Највише 
су свраћали глумци. Чим се заврши представа у 
Дому ЈНА (место данашњег Дома културе) сви се 
сјате у „Рупу“.

Једне године се запијемо, наша колегиница – 
конобарица договорно украде „фићу“ Мији 
Алексићу. Слети с пута на кров. То је прва жена 
у граду Милановцу којој је одузета возачка због 
алкохола. Више никада није ишла на посао у 
сукњи него у панталонама. Имала велике ожиљке 
на коленима. А било је да цео „Атеље 212“ чека у 
бусу да Зоран Радмиловић попије још један вињак. 
Дође Танасије Узуновић, моли га: „Ајмо, човече“, а 
он каже: „Ко ти је крив кад си престао да пијеш, 
па ти све смета...“ Зоран није подносио униформу. 
Дође Мишо Капетан (Миодраг Танасковић) у 
Рупу у униформи као начелник Дома армије, а 
Зоран гледа кроз обрве и шапће столу: “Види 
милицију, ал` напредује, променили им одело...“ 
Долазе године урушавања свега. Миодраг 
Даничић Глире одлази у Београд и постаје уредник 
„Политике“. Рок се „прешалтава“ у турбо-фолк. 
Гостује Зорица Брунцлик, Весна Змијанац... Чак 
престају легендарне градске туче, на заказивање 
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Р. М. Точак, у Рупи са пријатељима 

градске младежи Чачана и Милановчана, због 
„отетих“ девојака. Сва витештва нестала су. 
Локал се деведесетих година издаје под закуп, 
али га престижу времена хиперинфлације. 
После 59 година рада, због „небезбедних 
грађевинско-статистичких услова и неадекватне 
противпожарне заштите“ биоскоп „Таково“ и 
ресторан „Милошев конак“, незванично „Рупа“, 
руше се 2009. Сада је то наставак Улице Вука 
Караџића и ништа више. 

„Цигани лете у небо“ је совјетски филмски мјузикл, 
снимљен 1975. доживео је интернационалну 
славу и видело га је 64,9 милиона гледалаца. 
Главни глумци овог филма боравили су у 
Југославији поводом награде на београдском 

ФЕСТ-у. Премијерна турнеја их је довела у Горњи 
Милановац. Као гости Културног центра, имали 
су свечану вечеру и дружење у кафани „Милошев 
конак“. У немању „довољно“ преводилаца, 
надлежни су се сетили музичара из Циган – мале: 
Пикана, Дула Тетала и осталих. Наравно, ни они 
нису знали руски језик, али јесу свој матерњи, као 
и јунаци овог филма. Уз акорде черги и далеких 
пољана, протокол је „пробијен“, па су гости тек у 
зору отишли за Београд.

„На подручју округа радило је 6 
сталних биоскопа. Сви су имали 
тонске филмске апаратуре. То су: 
у Чачку „Праг“ и „Крен“, у Краљеву 
„Југославија“, Ивањици „Моравица“, 
Горњем Милановцу „Волга“ и у Рашкој 
без имена. 47

47  Ј. Дашић, “Економске и социјалне прилике у Чачанском 
округу 1945“, Зборник радова Народног музеја Чачак, Х, 
Чачак, 1979, стр. 392.

Лаудица, Џони Поњо, Мунгос и Крсман
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„Срећна Нова 1979.“
Како се догодило јединствено 
„Јединство у забави“

„Алкохол и жене ниједан мушкарац није победио“. 
(Милета Николић)
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Генерални директор „Типопластике“, Живојин 
Андрејевић, најзаслужнији је за дочек Нове 
године 1979. А он се догодио у кругу ове фабрике. 
„Типопластика“ је већ имала лиценцу из Шведске за 
тетрапак амбалажу а Југославија била једина земља 
социјалистичког блока по том питању. Предузеће 
у Г. Милановцу имало раст производње и продаје. 
Никла је нова хала. Чекале се машине за нови 
програм. Живојин Андрејевић је дошао на идеју да 
крунише измак календарске и пословне 1978. године 
дочеком Нове 1979. Они, као главни организатор 
и покровитељ. Позвани су равноправно, УТРО 
„Шумадија“ и „Културни центар“. Нова година за 
памћење, намењена свим запосленима, пословним 
партнерима и грађанству. Мени класичан, цене 
пристојне, 300 динара за слављенике који нису у 
радном односу у „Типопластици“. Припреме су 

трајале два месеца. За прво лице организације 
био задужен технички директор „Типопластике“, 
Радомир Савковић Рапо. Требало је у празној 
хали направити кулисе, велику сцену са улицама, 
макете старог Милановца у природној величини, 
са најпознатијим кафанама. А било их је. „Краљ 
кафана“, „Касина“, „Занатлијска касина“, „Сувобор“, 
„Опленац“, „Таково“, „Три круне“, „Русија“, „Слога“, 
„Ослобођење“... Сценографија је прављена по 
цртежима Илије Драшовића (1933), сликара и 
уредника ликовног програма „Културног центра“. 
Њему је дат на располагање цео столарски погон 
„Типопластике“ са Боривојем Петковићем – „Бором 
Овцом“, као главним мајстором. Илија прича да 
се није штедело на материјалу и уверљивости. 
Направљен замишљени трг са црквом, звоном и 
крстом, неколико кафанских сокака са баштама. 

На средини хале, огромна округла бина коју 
наткриљује монументални жирадо шешир. 
Потрошено много боја на шперплочу, стиропор и 
иверицу. Свака кафана имала истакнуто своје име. 
Укупно 19 кафанских обиталишта која ће подсећати 
на некадашње. Штампано улазница за „не мање од 
1978 и не више 1979 места“. Колор дволисница 31 х 
21 цм имала протокол са учесницима уметничког 
програма. Прва награда на лутрији „милионче“. 
Тада је нов „тристаћ“, Застава 1300, коштао два и по 
милиона динара. Друга награда пут за Лондон, трећа 
у Рим. Оба путовања за две особе. Послуживање, 
конобари УТРО „Шумадија“, у кухињи, особље 
радничке мензе уз надзор главног кувара из хотела. 
Водитељ, чувени Милоје Мића Орловић. Певали 
Оливера Катарина, Ђорђе Марјановић, Радмила 
Караклајић и Александар Трандафиловић. Многи 
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Борисав Петковић (1936) сећа се да 
је по „завршеном послу“ град, стари 
Милановац, раскован и спакован. 
Пун камион кулиса одвезен је у депо 
биоскопа „Таково“ и Дом ЈНА. То је био 
знак пажње и поклон „Типопластике“ 
аматерском позоришту Културног 
центра. Постојећа сценографија се 
мењала по потреби, за представе и 
разне школске приредбе.

учесници овог, ЈЕДИНСТВА У ЗАБАВИ, (што 
је званичан слоган дочека), сведоче да је тај 31. 
децембар 1978. године био сув као и михољски. 
Због тога је планирано да у поноћ уђе Нова година 
са Деда Мразом и Мразицом на фијакеру који је 
резервисан од једног домаћина из Грабовице. Од 
гостију нико није знао за то изненађење. Нажалост, 
то се није догодило, јер је у вечерњим сатима нападао 
огроман снег. У Нову годину се укорачило звуцима 
драгачевских трубача. Реприза, други и трећи дан, 
већ су били распродати. У трећој ноћи непонова, 
припремљен је солистички концерт фолклорног 
ансамбла „Културног центра“ са кореографијом 
Слободана Словића. После два биса, све се у колу 
помешало. Пред поноћ, микрофоне су узели Цуне 
Гојковић и Мики Јевремовић. Пратио их култни 

Предраг Цуне Гојковић, у Типопластици, на дочеку 1979.

оркестар „Сингидунум“ из Београда. 

Многи срећници који су били тамо, а има их, 
кажу да је било као у неком сну. Камера није било, 
фотограф јесте, Момир Делић из „Типопластике“. 
По завршеном трослављу, град са тргом, кафанама и 
четири улице остао је у хали да сачека Међународни 
дан жена. Све се поновило 8. марта. Места намењена 
дамама запосленим у „Типопластици“ и њиховим 
кућним, мушким половинама. Програм је допуњен 
ревијом женских фризура салона „Рушка“... 

Милена Никић (1935) и њен супруг Славко (1924-
1999) били су на дочеку у тој први ноћи Нове 
1979. године: „Мој свекар, Милоје Никић, био је 
кафеџија на Руднику и у „Касини“ у Милановцу. 
Циљно смо купили карте за ту кафану. Наш сто, 
бр. 17. Конобари у народним оделима, неки у 

градској ношњи опасани кецељама. Сваки сто 
украшен цвећем, столњаци карирани, пиксле од 
лима. Као некад. Мића Орловић са бине сећао на 
биографију града и кафана. Диван час историје 
допуњен староградским и народним песмама. 
Чули смо многе догодовштине и згоде кафанске тог 
времена. Бранка Костадинов је писала сценарио... 
Музика се спустила у стари Милановац. Оливера 
Катарина узела под руку „Црнућанку“ и заорило 
се „Ој Рудниче, ти планино стара“. Хала је почела 
да се љуља. Сећам се бунара који је направљен од 
плитког бурета, обложен имитацијом камена. 
Захватало се вино сантрачем, не вода. Конобар је 
стајао са кутлачом и сипао „ружицу“ свакоме ко би 
желео. Сем кафана, било је и трговачких радњи са 
натписима предратних газда: Солујић, Петровић... 
Нисте могли да купите карту за два или три дочека, 
већ само за једно вече, да би што више Милановчана 
било на дочеку. Све што је добро, човек не може 
да заборави. Нисам видела ватромет. Нико није 
марио. Ми млади, било је још млађих, сви смо 
доживели тај ватромет у себи. Била је привилегија 
бити тамо 1979. 
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Од чокања до чутуре
ПИК „Таково“ у свим кафанама

Посебност будућег џина прехрамбене индустрије Југославије, имала је карактерно добре темеље. Фабрика 
ратлука „Рудник“ (Илић – Пантовић – Маринковић), 1922. постаје највећи произвођач ратлука у Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца. Завршетком Другог светског рата, преласком приватне у државну својину, замисао 
наставка традиције у овој грани индустрије у Горњем Милановцу, било је дуго „лутање и тражење себе“. До 
1962. удруживањем више задружних коопераната, основан је ПИК „Таково“ – Горњи Милановац. Изградња 
подрума ракије „Таково“ 1968. са планираних 5000 тона ракије годишње, достиже цифру 12000 тона и постаје 
највећи произвођач ракија у целој земљи, од Триглава до Ђевђелије. Милољуб Гојковић Маре (Чачак – 
Трепча) и Иванка (Крагујевац) студенти технологије у Новом Саду, у трећој години постају стипендисти. По 
завршеном факултету добили су посао у комбинату „Таково“, што није била нека новина, јер је сваке године 
„Таково“ школовало и припремало за себе просечно 40 високообразованих кадрова различитих струка. Овај 
брачни пар се подсећа да су убрзо добили стан, а да су имали радну обавезу у средњој техничкој школи 
два пута седмично, као предавачи. Школа ученика у привреди прехрамбене струке, припремала је ђаке за 
посао у производњи. Ученици имали стручну праксу у комбинату тако да њихово запослење у ПИК „Такову“ 
није било стресна непознаница, већ само логичан след ствари. У кафанској историји, „Таково“ је оставило 
легендарне производе, 25 врста жестоких алкохолних пића (три различита паковања) и 9 врста брик сокова 
не рачунајући воћне сирупе. 

БРКА – прво велико име природне препеченице. У ношењу традиције, све је почело од етикете, чији аутор 
је Десимир Жижовић Буин, творац стрип јунака „Мирко и Славко“ у издању „Дечјих новина“ из Горњег 
Милановца. Један детаљ је посебан, модел за ракију БРКА Буину је био његов кафански другар и суграђанин, 
Светомир Циго Вујовић (1932-2019).

Ракија Брка са три јачине: 25%, 27% и 32%. Тржиште Босне и Херцеговине увек је тражило мекшу, блажу 
ракију. УП „Липа“ из Новог Пазара покривало целу Рашку област и тражена је само 25-ица и 27-ица. 
Забележен је податак да је сваки други дан у седмици ишао пун камион пут Ибарске долине. 

ТАКОВО 69 Пошто је година 1968, време уходавања погона Подрума комбината, а „пуна пара“, у технологији 
следеће године појавио се нови бренд, ТАКОВО 69. Идеалан аромни спој шљива: пожегаче (маџарке), 
трноваче и метлаша као прастарих сорти. Стандардна јачина, 40%, 45% осваја тржиште СР Немачке преко 
светског дистрибутера, АЛДИ и ова ракија проналази себи место од Аљаске до Аустралије. Њена етикета 
такође је посебна, „вуче на старо“, чувена историјска сцена „Таковски устанак“, уље на платну Паје Јовановића 
преточено у цртеж. Тих година, „Таково“ осваја тржиште Велике Британије ратлуком, а млечни производи 
(сир, крављи и сир овчији) у металним паковањима, кантама од 10 кг, део су сваке набавке познатијег 

„Зашто је алкохол сличан Богу. Већина 
верује да Бог постоји али га нико није 
видео. Исто, тако већина верује да се 

само уз поприличне количине алкохола 
може видети светла будућност, али је 
нико до сада није видео. Бар не на овим 

просторима“. 

(Петар Лазић)
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ресторана или хотела у земљи, приморју највише. 

ВОТКА Отвара се нова линија прераде воћа. 
1975. добија лиценца за вотку 1976. „ПАЛМОС“ 
из Пољске. Пре отварања фабрике у селу Таково, 
достављено у магацине од пољског произвођача 
2 милиона боца 0,5 л. То је урађено вешто 
маркентишки да се купац навикне на нов, до 
тада неиспробан укус вотке, а производња у 
дестилерији у Такову добије довољно времена 
да се ухода. Почиње пуњење чокања, мањих 
паковања, уводи новина – вотка са укусом лимуна, 
аромом наранџе и вотка – банана. Ова пословна 
сарадња „истока“ и „неутралне Југославије“ 
доживљава свој тријумф фудбалском утакмицом 
домаћина ФК „Таково“ и репрезентације Пољске. 
Пријатељски меч је одигран у суботу 5. фебруара 
1977. на помоћном терену ФК „Такова“ (сада је 
на том простору стадион ФК „Металац“). На 
суву и осунчану траву, сем горњомилановачких 
звезда, истрчала су имена која су освојила 
бронзу на Светском фудбалском првенству у 
Немачкој 1974 (Лато, Деина, Каспершчек, Шармах, 
Шимановски, Терлецки...) Резултат, 2:0 за Пољаке, 
а по процени бројних новинара београдских 
спортских редакција било је преко 6000 гледалаца. 
После утакмице, маса основаца чекала је испред 
свлачионице звезде Пољске, тражећи аутограм. 
Викенд је искоришћен за обилазак фабрике вотке и 
еурокрема. Дизајнирана специјална, црна етикета 
за извоз, „ВОТКА КАРАЂОРЂЕ“. Технолошки, 
са сирове базе кромпира, прелази се све више на 
кукурузни скроб. Шири се мрежа коопераната 
по селима. Укупна производња алкохола достиже 
40000 тона годишње. 

ТАКОВО ЕКСТРА Нова ракија, али одлежала седам 
година. Има холограм, дизајн Драгољуб Јаковљевић 
Јакоб аутор модерног и препознатљивог знака 

комбината са плодом између два листа. Ракија има 
потпис генералног директора, Јована Томовића. 
Ово пиће осваја све домаће сајамске награде, 
постаје питка ексклузива, али ненадано потискује 
своју старију сестру, ТАКОВО 69.

ТРАУБИ-СОДА Безалкохолно, јако газирано пиће, 
веште комбинације грожђа и угљен диоксида. 
Велика стаклена амбалажа од 1 л и мања 2,5 дл 
имају јаке зелене зидове и бела слова тампон 
штампе. Компанија из Аустрије, ЛЕНЗ – МОЗЕР 
одобрава лиценцу са обавезним изворним слањем 
базе, екстракта у бурићима из Беча. У земљи је 
тржиште трауби-соде имало два ексклузивна 
произвођача, фабрика у Кутини за Хрватску и 
Словенију, „Таково“ за остале републике. Ова 
бледо-жута свежина постаје хит, не само деци, 
већ и одраслима. Идеална мешавина за шприцер. 
То је био тренутак за оснивање амбулантне 
доставе. Камион робе, возач и трговачки путник. 
На пример, Ибарском магистралом од кафане до 
кафане, од свадбе до свадбе. Највернији купци 
добијају сунцобране, фрижидере, чаше, мајице са 
логом „Таково“ производа. У једном тренутку, ПИК 
„Таково“ је имао 1143 артикла. По процени, 250000 
људи живело је од овог гиганта као запослени, 
кооперанти, сарадници, произвођачи сировинске 
базе и сл.

ЗЛАТНА ЈЕСЕН Јабуковача која је имала пробни 
рад 6 месеци у технолошком поступку. Добија 
ново име КАЛВАДОС, по јабуковој ракији типа 
Калвадос из Нормандије (Француска). Замишљена 
као ексклузивни аперитив, за овај производ била је 
маркетиншка кампања такође ексклузивна. Чувени 
радио и тв водитељ, Милован Илић Минимакс у 
својој култној радио-емисији „Туп-туп“ свакодневно 
емитује џингл са својим гласом: „СВАКОЈ ЈАБУЦИ 
ЈЕ САН, ДА ПОСТАНЕ КАЛВАДОС“.

Трговачки путници „на црно плаћају милановачке 
студенте да по најбољим кафићима у Београду, 
Новом Саду, Крагујевцу, Нишу траже гласно: 
„Калвадос!!!“ 

Народ као конзумент ненавикао на ракију од 
јабуке, ипак је прогутао мамац. Ствар је отишла 
толико далеко да је дошла до Француза који 
туже „Таково“ за коришћење имена Калвадос 
које је заштићено географским пореклом. Ипак, 
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званично, Нормандија је изгубила овај спор, а 
„Таково“ у жељи да сви буду сити и овце на броју, 
враћа првобитно име: „Јабуковача – златна јесен“.

Сопствене плантаже „Такова“ нису довољне да 
подмире жеђ потрошача. У целој СФРЈ, многе 
задруге постају откупна места. Три пута седмично, 
камион са приколицом иде за Скопље у тамошњу 
стаклару. То исто важи и за ИС „Параћин“. 

СОКОВИ – „Типопластика“ (погон “Тетрапак“) 
договорно једну линију брик амбалаже за млеко 
уступа „Такову“ за сокове. Југославија добија ново 
паковање од 1 л. Лаки за транспорт, сокови: ђус, 
јабука, бресква, кајсија, боровница и вишња, сем у 
кафане и хотеле, свакодневни су становник сваког 
кућног фрижидера. Слоган: „Ми не производимо 

сокове, већ цедимо воће“, толико је веродостојан да 
узрокује масовну садњу засада разног воћа. 

Екстракт поморанџе се увози из Израела (шифра 
квалитета 7), што је била привилегија најбољих 
купаца. Први у земљи са брик паковањем, „Таково“, у 
жељи за усавршавањем и одмицањем конкуренцији 
уводи „дојпак“, мала паковања сокова за децу.

ВИЛИЈАМОВКА – Село Виница у Македонији 
је својевремено највећи произвођач крушке 
вилијамовке и њен извозник у свежем стању. 
Целокупна родна година традиционално се 
извозила у Грчку, њено приобаље, намењена овој 
туристичкој велесили. Догодио се међународни 
инцидент око коришћења воде за наводњавање 
из Дојранског језера јер је овај ресурс припадао 

обема државама. Спор је кулминирао забраном 
увоза конзумне вилијамовке из Македоније. Као у 
неком трилеру, комерцијални директор „Такова“ 
Владислав Савковић Цаја уговорио је куповину 
укупног рода вилијамовке из Винице и рекао младом 
технологу Гојковићу да од тога направи „нешто“. У 
току свог успона до неслућених пословних висина, 
ПИК „Таково“ је на Светској селекцији алкохолних 
пића у Бриселу 1977. четири пута крунисано 
златом. Медаље као убедљиво најбоље добиле су 
робне марке воћних жестоких алкохолних пића: 
вилијамовка, кајсија, јабука и Таково екстра. А 
ниједна кафана у земљи која више не постоји, није 
се могла замислити без ових производа и осталих, 
у широкој лепези произведених.
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„Милева“

Једна од најстаријих послератних, приватних кафана у Горњем Милановцу је „Милевина“, власништво 
Богдана Лазаревића Милеве (1928-2010) из Такова. Породична кућа на спрат, никла 1963/64. Кафански 
локал у приземљу у који је могло стати 15 столова, преко пута фабрике посуђа „Металац“ имало је велико 
неограђено, насуто двориште које је служило за паркинг аутомобила многобројних гостију. После пар 
година, Милева своју кафану даје под закуп извесном Славку из Београда који је у кафани непромењеног 
имена направио бум, довођењем Раше Павловића и Новице Неговановића који су у овој кафани наступали 
свако вече, непрекидно, три месеца. Тражило се место „више“ за стајање. 

Милева у Грабовици, изнад заобилазног пута, отвара „Качару“, наменски објекат за свадбе и сличне светковине. 
По Славковој смрти, кафана престаје са радом и најдуже се задржала као дисконт пића. Милевина качара 
радила успешно до друге половине деведесетих година. Газда упамћен по много чему, најчешће по узречици 
гостима: Имател`, каки` прашкова, прште ми затиок“. Из првог брака, Богданова (Милевина) ћерка је звезда 
народне музике, Гордана Лазаревић. 

По смрти оснивача ове кафане, деобом наследства, кућа на спрат је продата приватном лицу и тиме се 
затвара страница кафанске историје овог места на некадашњој далекој периферији градске зоне. 

„Човек мора често да се опије да би 
поднео шта будале причају“. 

(Ернест Хемингвеј)
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Циган-мала

Д.Т. Тетало

„О, цигани где сте, одавно вас тражим, хоћу 
своју тугу с вама да ублажим“

Предраг Живковић Тозовац
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„Од Цигана су се, вероватно, у том периоду населили: Вулетићи (2 дома), Бинбашићи (1 дом), Алексићи (2 
дома) – Аранђеловдан, Павловићи (2 дома) – Ђурђевдан и Антићи (1 дом)... Тодоровић (1 дом) – Никољдан, 
родом из Крагујевца, дошао 1920. Симоновић (1 дом), родом из Бара, дошао 1921.“48

Од Гимназије ка узбрдици Улице Милоша Великог, где је пресеца Мутапова а она спаја у трокрак са 
Карађорђевом и Таковском, ту су они. Наши Цигани. Мали „град“ сокака и само њима знаних „улица“, 
прескока и пролаза, незнацу личи на лавиринт. Кроз време, њихови кровови су се мењали, у ширину и 
висину. Увек су себе сматрали Србима православне вере, што и јесу. Генерацијама и по генима, највише 
је било музичара којима је то било основно или допунско занимање. Самоуки, талентом различити, 
оставили су неизбрисив траг у кафанској историји Горњег Милановца и околине, а и шире, као појединци 
или чланови оркестра. Захваљујући њиховом „белом брату“ из комшилука, Војимиру Воју Мандићу (1931), 
долазимо до имена најпознатијих који су музицирали од детињства до краја прошлог века. 

„Алексић Љубиша – музикант: у рату од 1912; НАС; умро“. Госпоствен, увек у браон гардероби, од сомотног 
шешира до лакованих ципела. Његова Злата, поносна на мужа, носила златне минђуше и три реда дуката 
око врата.49

Павловић Љубисав Љубо. Виолина. Повратком са тезге из кафана имао обичај да свира уласком у Циган-
малу својој жени Љубици. Његов рођени брат Војисав Војо, самотњак на виолини, без оркестра. Певао 
промуклим гласом који је подсећао на америчке џезере црначких четврти.

Несторовић Милош, цигански кмет, уважаван од градских власти. Свирао контрабас и виолину. Венчао 
га комшија Борисав Мандић. Крстио му оба сина – Милорада који је заволео виолину и Милутина, који 
није могао да се одлучи која му је већа љубав: виолина, обоа, кларинет или флаута. Обишао земљу са 
оркестром. Запослен после Другог светског рата као курир у општини. Пред наступ, мазао косу ораховим 
уљем. Стасом и манирима личио на звезде Холивуда. 

Алексић Божидар (1913-1964). Надимак „Божо Патак“ добио због карактеристичног хода. Инструмент 
цимбало, себи купио у Будимпешти. Први колпортер Г. Милановца.

Бинбашић Стеван Геле. Виолина. Када нема свирке, чистио ципеле у центру и певушио муштеријама. 
Његова супруга Анка, рибала олајисан патос у кафанама: „Ђуровић“, „Пролеће“, „Гурман“ и „Златибор“. 

Антић Душан Курјак (1906-1945). Виолина. Заробљен и интерниран у Немачку 1941. Он и Ружа имали 
четворо деце. Вратио се. Силаском са воза, свратио у кафану „Железничка ресторација“ на „по једну“, за 
срећна пута до куће. Изгладнео и ненавикнут, умро напречац после „друге“ у поменутој кафани. 

Алексић Маџо. Бас. Стрељан 1941. као талац у Крагујевцу. Ухапшен пред кафаном „Код последњег марјаша“ 
у Горњем Милановцу. 

Алексић Лазар (1922-1971), гитара и виолина.

Вулетић Мико, „Мико Јагодинац“. Виолина. Имао децу: Пикана, Гину, Веру и Живорада. Син Љубомир – 

48
49

М. С. Филиповић, Нав. дело, стр. 270, 278.
И. Ђуковић, Рудничани и Таковци у ослободилачким 
ратовима Србије 1912-1918, Г. Милановац, Музеј 
рудничко-таковског краја и др, 2005, стр. 170.

Љубомир Вулетић Пикан, Душан Тодоровић Тетало, Душан 
Несторовић, Живорад Вулетић (с лева на десно)
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Пикан (1915-1994), постао је музички краљ Циган–мале Г. Милановца. Супруга Мара, остала упамћена јер 
је на кркачама носила мужа до улице, (калдрме) да не укаља ципеле јер свира у граду. Из те велике љубави, 
рођене су Мила и Гордана које су певање почеле са оцем, после се осамосталиле у наступима. 

Вулетић Живорад Жико (1924-2009). Свирао виолину и гитару. Рођена браћа, Пикан и Жико, нису се 
раздвајали ни у свирци. 

Алексић Божидар (1913-1964). Виолина и виола.

Алексић Александар Ацо (1933-1993). Хармоника клавирна.

Данас последњи потомак чувених 
Цицварића, Александар Цицварић Авдо 
(1950), доселио се из родног Шапца у 
Горњи Милановац и засновао радни 
однос у музичкој секцији Културног 
центра, 1975. Ту се упознао са 
Душаном Тодоровићем Теталом. Са 
породицом живи у Г. Милановцу на 
Нешковића брду. Клавијатуриста. 
Често по позиву гостовао у Циган-
мали. За Ђурђевдан и Малу Госпојину 
постави се шатра преко целе улице и 
славље траје три дана. Долазе гости 
и родбина из целе Србије. Уз Авда, 
придружени члан многих свирки и 
славља био је „Јово Македонац“ из 
Бруснице. Јован Максимовић (1936-
2006) виолиниста. Каријеру почео са 
рођеном браћом, Милан (бубњеви) и 
Милун (хармоника), да би је крунисао 
са тада гимназијалцима Мишком 
Никићем и Радованом Ацовићем. 
Авдова кућа у Шапцу је друга до родне 
Шабана Шаулића, краља ромске музике. 
Детињство су провели заједно. 
Музичка нит Циган–мале није 
прекинута. У овим временима, 
група „Џипси Алексићи“ доживљава 
интернационалну каријеру. 

Ђула са оркестром
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Гости из Панчева у Циган-мали 1971.

Мала Госпојина у Циган-мали (Тетало, Јово и Авдо)

Несторовић Душан „Дуле Жаба“ (1929-2005). 
Саксофон. Омиљен међу музичарима. Женидбом, 
преселио се на Брдо мира и направио кућу у Улици 
Пера Јевтовића. 

Тодоровић Владимир Владе (1905-1974). 
Хармоникаш. Преживео логор у Другом светском 
рату. У кафани „Српски краљ“, 1938. Владе је 
свирао на позив свог комшије, газда Војимира 
Мандића (деда Воја Мандића – казивача). 
Сутрадан, заједно су отишли возом у Београд, 
да му Војимир купи хармонику јер је претходна 
„шкрипала“. Пред излогом, газда Војимир је Владу 
рекао да бира, а он упро прстом у најјефтинију. 
Испало је другачије. Владе је добио на поклон 
најскупљу, белу клавирну са седефастим диркама. 
Њу је касније наследио син Тетало. 

Тодоровић Душан Тетало (1931-1995). Хармоника. 
Био запослен једно време у музичкој секцији 
Културног центра у Горњем Милановцу. 
Поводом десет година његове смрти, дневни лист 
ПОЛИТИКА, посветио му је пола стране: Бошко 
Ломовић, Живот достојан живљења, 2005.

Када је Димитрије Големовић, шеф Катедре за 
етномузикологију Факултета музичке уметности 
у Београду, дошао у Горњи Милановац да ради на 
студији, касније књизи, „Таково у игри и песми“ 
(1993), свом сараднику – музичару Александру 
Саши Смрекићу је после првих мелодија Душана 
Тодоровића Тетала рекао: „Из овог човека извире 
музика“. 

Дринка Симоновић се није бавила музиком, али 

је била жена изванредне лепоте. Кажу, чувена 
севдалинка Рада Јовановића, „Кад сретнеш 
Ханку“, није за њу писана, али јој приличи. Родила 
је три ћерке. Боса и Ђула су и после удаје певале 
са оркестрима по милановачким кафанама. Боса је 
породично отишла у Пожегу, Ђула остала у родној 
Циган–мали. Пензионисањем у медицинском 
центру, престала је са јавним наступима. Биљана 
је радила у Типопластици. 
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Љубомир Мимо Алексић 
(1934-2000)

„Мене је носталгија научила 
да кафану препознам по 
флекама на столњаку“: 
(Љубодраг Стојадиновић)
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Доња Врбава

Заборављена вештина древног кувања ракије и завршног чина – запршке, њеног величанства вруће ракије, 
још постоји. Тамо где има људи, кукача, коцке шећера и ватре.

Једна од најстаријих очуваних кафана Груже, а и шире је „Механа“ у Доњој Врбави. Милош Миловић 
је 1921. у овом објекту као власник примао прве кафанске госте. Он и Милева (девојачко Браковић) 
дочекаше да им њихов наследник пошаље из Београда колорисану сличицу где пише: „Успомена Божидара 
М. Миловића из војне службе пеш. пука краљ. гарде, ступио 10. априла 1929. изашао 10. септембра 1931“.

Повратком из војске, по неписаном правилу требало се спремити за живот. Син Божидар пише молбу 
Механском кафанском удружењу Горњег Милановца за, „Обављање кафанског посла које ми је потребно 
ради задобијања личног механског права“. (17. јануара 1933.)

Чим је зарадио свој динар, по неписаном другом правилу тадашње Србије, син је добио дозволу оца да 

Некада као сада

Први власници механе Милева и Милош Миловић
Бајовац
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може да се ожени. Родила се Андријана 1933, Слободан 1934. и Живана 1936. Све је било добро и како 
треба док рат није закуцао на сва врата у Србији. Стара школа у селу, октобра 1941. гранатирана је ударима 
немачког тенка јер је њен прозор био заједничко митраљеско гнездо партизана и четника. Окупатори, 
видевши у Механи у једном раму витешког краља Александра Карађорђевића и младића у гардијској 
униформи, пале Механу. И одлазе. Село је спасило кафану бројним кофама из ближње Груже. Изгорела 
су само врата и столарија прозора. Млади механџија није спасен. Интерниран је у Немачку. У логору 
Халмербург био је до 1942. а у логору Оснабрик до 1945. За то време кафана добија другачију образовну 
намену. За спојене кафанске астале, сада ђачке клупе, сели су почетком рата школарци засеока Ивковача; 
Бојовићи, Миловићи и Мијатовићи. Као ђак, Божидарев син Слободан умире од дифтерије у деветој 
години живота... Црн барјак омотао је школу–кафану.

Рат се завршио, ђаци се премештају у „нову“ школу на брду, у засеоку Липљани. Та школа је подигнута 
1934. као задужбина Срећка Тешића сину јединцу. Сем мештанске деце, у клупама је било и ђака из 
Белог Поља и Коњуше. Кафана остаје само у сећању. Њен таван пун љеса сувих шљива, а испод задруга 
организује израду гумењака за потребе становништва. Претеча данашњих кондура је обућа прављена од 
гумарабе, аутомобилских гума. Док се прошивају тврди ђонови „ослободилачке“ службе претурају кућу 
и кафану тражећи онај рам, краља и војника. Нису га нашли. Село је немо без цркве или пак, кафане. 
„Механа“ постаје магацин другој, новонасталој кафани преко пута коју је основао Божидарев брат од 
стрица, Драгомир Миловић Чико. Сви су је звали „Чикова кафана“. Имала је патос олајисан, буре на 
средини и чунак дужином целог плафона. Тако поста име „бубњара“. На карираним столњацима ваздан 
и увек, сем Великог петка, кувана јаја у луковини. Продавница задружна беше уз зид Чикове кафане. 
Тако је било пре пола века. Чикова кафана радила је како-тако док није постала продавница робе широке 
потрошње, „Пролетер“, где и данас постоји. Магацин „Механа“ сем гајби пића у своја недра прима и 
осталу трговачку робу (со, шећер, гас, бронзу за чункове...) Знало се, Божидар Миловић се укућанима 
јавља писмом из Канаде, све чешће из Америке. Појавио се у Доњој Врбави изненада 1962. у шеширу и 
гуменим чизмама. Купио је у селу добру земљу. Прозваше га Божо Американац. Није скидао своје чизме 
ни лети. Многи се чудили тој навици стеченој у пољима шећерне трске где је надничио у држави Тенеси. 
Божо Американац одмахивао руком и уз смешак пресавио новине у којима је писало да су се, „Друг Тито, 
доживотни председник СФРЈ и Вили Брант, у име СР Немачке договорили да Југословенима није потребна 
ратна одштета за проведене дане Другог светског рата у концлогорима Нацистичке Немачке“! У старости 
Божо је често помињао врућу од шећерне трске. И њен проценат слада већи од сваке шљиве. Мир свог тела 
кафеџија Божидар Миловић Американац нашао је 1988. у Доњој Врбави. Његов унук од најмлађе ћерке 
Живане, Драган Стевановић Бајовац дуго је у недрима и сећању носио један лист папира жут, као амајлију.

Тапију о власништву коју нађе на тавану под гредом и слику у раму, краља на коњу и гардисте са шапком 
на глави.

Прође цела деценија обновљене кафане „Механа“ чија слова освануше из обијене фасаде. Пролетерова 
продавница ради као што је и радила, само је магацински простор на другом месту. Бајовчева кафана има 

Божо Американац
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терасу поплочану бибер и два камина, летњи и 
зимски. Овај напољу је за купус и ражањ, унутра за 
душу и тело. Ретко које „место где се све неправде 
могу исправити“ има камин који је употребан, не 
декоративан. Још је ређе, кушати „шумадијски 
чај“ у кафанама са оригинал запршком, ломљеном 
коцком шећера која се „вари“ усијаним кукачем 
извађеним из жара. Такав шмек може да има само 
овај двојац, тврде врхунски познаваоци „чаја“.

Бајовац прича лагано и као само за себе, речи 
се чине лење, а сви га чују, што је одлика правих 
кафеџија... Да, од вруће мирише кућа и кафана. 
Данас се врућа вари од љуте, у дедино доба од 
шљивовице јер се само она пила, сирова или кувана. 
Постоји „мушка“ и „женска“ врућа, распоређена 
не полно, него по јачини. У овој размери, родна 
равноправност је толико задовољена да нам 
могу пазавидети све земље „срећног запада“. 
Доња Врбава је светска престоница вруће ракије 
јер има традиционалну ВРУЋИЈАДУ. Плаћени 
противници традиције, твитују да је врућа, пиће 
за сиротињу, да базди и да затвара апетит. Срби 
који нису у моди, калдрмаши и сељаци, смеју се и 
доказују у милионском одабиру случајног узорка 
да врућу ракију пију и жене подједнако, чак и 
више, а онда им се очи зацакле и свашта пада на 
памет...

Бајовац и присутни у механи поводом Врућијаде 
разочарани су „визијом“ локалне туристичке 
заједнице. Уместо у Црнући Горњој, Дани кнегиње 
Љубице су у Враћевшници. 

Мој водич мештанин и дипломирани незапослени 
историчар, одведе ме до оне школе коју сви 
зову Нова, иако је пуста и давно подигута. Њен 
задужбинар је Срећко Тешић, председник Главне 
финасијске контроле Краљевине Југославије од 

1925. до 1940. Пре тога, Начелник министарства 
финасија, у време Првог светског рата конзул 
у Риму. Подигао родној Врбави девет јавних 
чесама, пут до школе а њу, својим средствима 
као задужбину сину јединцу Душану, који је 
као студент технике у Великом рату стао уз 
Отаџбину и оца. За изузетну храброст у рововској 
борби против непријатеља одликован Златном 
Карађорђевом звездом са мачевима. Умро од 
последица бројних рана у Београду, 1919. где је 
и сахарањен. Његов отац, Срећко Тешић, умро 

је 1946. као чувар говеда у Доњој Врбави. Отац је 
починуо крај сина где пише епитаф из Хорацијеве 
Енејиде: СЛАТКО ЈЕ УМРЕТИ ЗА ОТАЏБИНУ!

Школа ова одавно нема име онога по коме је 
крштена, „Душан Тешић“. У новијој историји 
мењала је више пута име, јер су га наметнули 
они који нису били на часовима историје. Неким 
чудом остала је неоскрнављена мермерна плоча 
списка ратника Ослободилачких ратова Србије 
1912 – 1918. за Доњу Врбаву, Бело Поље и Борач.
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Драгољ

„Драгољ је још у XIX веку имао кафану коју је држао Лука Живановић, звани „Чамџија“ из Трудеља. После Првог 
светског рата, Милан Милошевић, звани Цукин из Драгоља добије некакву надокнаду као ратни инвалид па од 
шурака Милана Камаљевића добије земљу за кућу, а поред речице Раслове купи плац од Ристовића и подигне 
кафану која и данас постоји. Занимљиво је истаћи да се у фамилији Милошевић и сада, а и раније, већи број 
појединаца бави угоститељском делатношћу“.50

Живановића Ликиних, у Драгољу више нема. Бивша кафана, као место, још живи, власништво је Зорана 

Чамџија и четири колена кафане Цукин

50 М. Перкић, Драгољ-село у Качеру, Аранђеловац, Културно- 
просветна заједница Србије, 2004, стр. 85.

Кафеџија Радомир Милошевић Цукин, у средини

„Конобар, једну ракију и нешто против 
урока.
-Урока? Шта је то?
-Шта год. Само да се не урокам. 

(Бели конобар)
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Милошевића, четврте генерације угоститеља у селу. 
После Другог светског рата, кафана „Код чамџије“ 
национализована је, а они се раселили. Објекат 
постао откупно место задруге и дућан. Просторије 
откупили ТП „Пролетер“ и ПИК „Таково“. У новијој 
историји, једно ћоше било шалтер Пошта Србије. 
Зоран је купио ову кућу и окућницу на лицитацији 
за живљење и посао. Празне тезге, рафови, кафански 
инвентар сећа да је ту било врло живахно и добар 
проток народа. Преко пута, такође до друма, кућа на 
четири воде, такође бивша кафана, подигнута после 
Чамџијине, између два светска рата.

Милан Богдана Милошевић (1883-1948), из Драгоља, 
учесник оба балканска рата и Првог светског. 
Рањен у ногу тешко, на Мачковом камену. Носилац 
Албанске споменице од 29. Јула 1938 (прешао преко 
Албаније у војној јединици: I чета, II батаљон, V пука 
комбиноване дивизије. Био на Солунском фронту: I 
чета, III батаљон, 22. Пешадијског пука Вардарске 
дивизије).

Кафеџија Радомир Цукин, са снахом Надеждом и унуцима

Као ратни инвалид, новчаном надокнадом, Милан 
себи прави кућу и кафану као један објекат. Кафана 
имала истакнуту таблу његовог надимка: ЦУКИН. 
Милан и његова Станица (д. Камаљевић из Драгоља) 
имали су десеторо деце: Милорад (1901), Лепосава 
(1903), Видосава (1906), Радомир (1908), Вукосава 
(1911), Станислава (1911), Раденко (1914), Радојко 
(1915), Олга (1922) и Драгомир (1924). Срез качерски, 
Бановина дунавска.

У време Другог светског рата, кафана је мировала. 
Милан на речици Раслови, имао у ортаклуку 
воденицу и она хранила чељад. Традицију кафанску 
наставио син Радомир Милошевић (1908-1991). Име 
кафане се није мењало као ни надимак наследника. 
У локалу није било свадби ни испраћаја у ЈНА. 
Деда Радомир, памте га увек у шеширу, избријан, 
закопчане кошуље. Био заљубљен у свој занат, ишао 
цркви сваке недеље и празницима. Свећу никада није 
купио већ сам правио воштанице за своје потребе. У 

кафани се служило печење и свадбарски купус. По 
правилу, супруге воде кухињу. Газда је с народом. 
Од свирача, највише се помиње Ркула, Радиша 
Богдановић, хармоникаш из оближње Босуте. У 
кафани 70 м2 било места за све, седамдесетих година 
дошла наредба да се затвори пољски клозет и у 
склопу објекта сагради санитарни чвор по пропису. 
Радомир се дуго опирао тој законској одлуци 
инспекторке Констадинке Јовановић речима: „Све 
ће ово да пропадне. Чим се у кући врши нужда“. 
Радомиров син Милан (1947) добија у наслеђе 
кафану али је више волео пољопривреду. Упркос 
томе, он, његов отац и деда, на угоститељски стаж 
за свог живота стекли су пензије. Зоран (1969) као 
Миланов наследник водио је кафану предака па и 
ону чамџијину у коју се уселио породично али није 
могао даље. Цео Драгољ оседео је и има испод 100 
гласача. На кафанску причу, стављен је катанац 1997. 
године.
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Дружетићи 
(Каменица)

Кринка Рајчевић (1943) живи у Гојној Гори. Њен отац, Драгољуб Марковић (1921-2000) из Богданице, 
водио своју кафану у старом Дому у варошици. Од малена га звали Кукљо, имао рођењем повијен прст 
једне руке. Кринка у 11. години живота почела да помаже оцу у кафани. Плаћали закуп Задрузи 1953-
1958. Зграда је срушена и направљен већи Дом са месним канцеларијама и просторијама Задруге „Маљен“. 
Стара кафана у којој је почео Драгољуб Кукљо има трага само у сећању најстаријих. У времену старог 
Дома, Кринкин отац је куповао грожђе па правио вино, довозио из Чачка запрегом у „бурадима“ пиво и 
тамо купио „крингле“ са дебелом ручком за виђеније госте. Сок се разблаживао водом из балона, село још 
водовод није имало. Од хране, само печење и салата. Ишли кафански у вашерај, Кукљо правио „сове“ од 
липовог прућа и покривао лисником да народу прави „лад“. Било времена за све, пазар скупљан у кутије 
ратлука, „двокилашице“.

„Тата је узео под закуп кућу Милете Миловановића за кафану, ту уз Дом, тек изграђен. Стриц из Пожеге, 
тамо је имао кафану, па нам набављао музику. Свадбе нисмо радили јер није било у новој кафани – кући 
места. Добила сам од оца поверење да носим буђелар и наплаћујем сама. Он увек носио опанке, бриџ 
панталоне и шајкачу. Имао диплому. У новој кафани није ишло. Већ се рашчуо кафаном Лелек, ја се удала. 
Хтела сам да оцу помогнем, свекрва се само наоблачи. Каже, зна се чија сукња тамо вија“. Сагнем главу, жа` 
ми оца, `оћу да пукнем, брат нестасао, још шиљеже. Постах шнајдерка и више у кафану ниједном нисам 
крочила. Никад.“

„Код Кукља“

Дружетићи имају реку и 
најпознатији заселак истог имена – 
Каменица. Она је центар села. Има 
цркву, школу и кафану. Једна је жива, 
од друге су остали само неми зидови. 

Кринка Рајчевић (1943) 
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Томислав Рајчевић Суљо
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После Кукља, у каменички задружни Дом, али нови објекат, уселио се Суљо. Томислав Рајчевић Суљо 
(1935-1985) и његова Даница (1934-2008), сишли „из планине“ варошици јер је Суљо био астматичар. 
Завршио опанчарски занат а живот га вукао на кафанску страну, тако да 15 година, од 1970. до 1985. остаје 
убележен у хроници села Дружетићи као кафеџија. Томо Суљо је био омиљен, духовит на језику, глас му 
био сипљив, „помогнут“ цигаретама напорнији, да су га звали и Кркљо. Овај брачни пар са три ћерке 
(Невена, Гордана и Ана), имао је мушког наследника, али је усуд хтео да он оде у рајско насеље као дечак, 
од последица саобраћаја. Кафана је имала велики простор јер је сала сеоског Дома била предвиђена за 
масовна окупљања.У њој било живахно због оближњих просторија Месне канцеларије тако да су мештани 

„Код Суља“
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чекајући разну папирологију време проводили у кафани. По потреби, када су игранке, вашари у Каменици 
или селима околним, ангажовала се многобројна Рајчевића родбина у којој је предњачио Томов рођени брат 
Миље, који је остао „у планини“ и био познат као велики домаћин. Даница – Дана упамћена као благородна 
и вредна, мајстор салата којих је било свакодневно уз ракију за мезе. Печење бивало по наруџбини као и 
варива ако има сезонских радника. Томова кафана прва је у селу имала телевизор а ТВ Дневник вечерњи 
култна емисија као и антологијски бокс мечеви Касијуса Клеја (Мохамед Али) против Фрејзера, Нортона 
и Форемана. Село се због директног преноса будило у касне сате и сливало кафани. Игранки зими бивало 
сваког викенда и специјалитет вечери је шаљива пошта са лутријом, која се одликовала „прозивањем“ 
мештана кроз стих и истицање на духовит начин њихове биографије. За живота, Томо је преко пута Дома 
озидао велики објекат угоститељске намене, али он никада није довршен. Умро је напречац пред кафаном 
усред дана од грудобоље. Данас, Дом и задруга не постоје као живо место. Кафана будућа, остала је само у 
зидовима а време оно, у сећању срећника тог времена. 

Даница у својој кафани
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Драган Милојевић Лелек (1918 –1994) и Добрила (1927 – 2006), нису имали деце али су били омиљени. Он 
из Прањана, она од Јевтовића (Дружетићи). Лелек је био одликаш у основној, године провео као логораш 
у Немачкој. За успомену на те дане, задржао солидно знање немачког језика. Говорио да није жељан белог 
света, довољно га видео, већ се ужелео свог народа. Његова страст, лов и кафана. 

Брачни пар Милојевић доселио се из Прањана варошици у Каменицу 1960. Узели под закуп „Рајчевића 
кафану“ од Милете Рајчевића Флоре, чији отац је био кафеџија, оставио је у наслеђе сину певачу. Селом 
је 1968. прошла редовна аутобуска линија Дружетићи – Каменица („Ракета-Ужице“). Линију држао Лазо, 
имала соба за возача при кафани, а мразним данима под мотором да открави нафта, ложио ватру Милан 
Трифуновић Ичке. Добрила – Дока била гурман, спремала храну за запослене у ЗЗ „Маљен“ (Каменица, 
Гојна Гора, Богданица). Лелек купио кућу за живот преко пута кафане и проширио собама за возаче, 
нових превозника из Чачка. Он и Томо Суљо никада нису били у свађи, ни у претераној љубави. Један 
другом ривали шатрама у Каменици за Илиндан, две недеље пре на Рајчевића чесми, код Вукадиновог 
грма у Гојној Гори, у Милојевићима на Крсту и осталим вашарима. Појавиле су се шатре од платна „СМБ“ 
1970. Клупче канапа од кудеље трошило за везивање металних шипки. Ако је мразно, шатра се облагала 
снопљем шашине. Деценију касније, појавом тетрапак амбалаже, столови и клупе облагани том глатком, 
сивом поставом папирне пластике и све утегнуто рајснадлама.

Томислав Рајчевић Суљо, у жељи да „продрма“ кафански живот, договорио је са возачима „Ракете“ да 
аутобус одмара пред његовом кафаном, а не као до сада да прави паузу пред Лелековом. То се у трену 
рашчуло, почела пецкања доконих а Лелек тражио од возача телефноски број директора аутобуске станице 
у Ужицу. Возач му издиктирао Лелеков број. У тежњи театра, Лелек љут, упорно звао свој број у незнању. 
Покри дланом слушалицу и рече пуној кафани: „Мајку му мангупску, неће да се јави, а чујем га. Дише“.

Тих година Цигани Бабајићи слагали Лелека за свирку. Љут, повео учитеља „Бугарина“ Љигу, да се 
„обрачуна“ са њима. Они га дочекаше умилно уз ракију, правдање и обећање да долазе сигурно догодине. 
Лелек, неповерљив, тражио од њих капару као гаранцију. Они у врдању нађоше замену новцу, чувену 
виолину „Страдиваријеву“. Лелек пристаде, са њим нема шале. Док је Лелек излазио пред кафану, учитељ 
виолину извади, стави под седиште, а празну футролу до волана. У пуној кафани Лелек се похвали, да са 
њим нема шале. Добрила љута, због пића, махну руком да је гори од Цигана кад им верује. Нема никакве 
виолине... Док је трајала бучна препирка брачног пара, Лелек отрча до кола, зграби футролу, донесе и рече: 
„Сад ћеш да видиш ко је Лелек“! Отвори. Наста смех. Ранко Милутиновић Усташа (1952), узео је под закуп 
кафану „Код Лелека“ 1980. Ранков ујак Драган Лелек наговорио је сестрића да се бави угоститељством. 
Он је стар и слабовид а кафана за хитре људе. Док је Ранко Усташа стварао кафанску империју, Лелек је 
трошио дане у кафани комшије Тома – Суља. Кобне године, оклизнуо се о степеник своје бивше кафане и 
ударио главом. Издахнуо до болнице. 

„Лелек“

Милета Рајчевић (1933-1980) је син трговца 
– кафеџије Милоша и учитељице Флоре, 
пореклом из Македоније. Снимио је неколико 
песама за Радио-Сарајево, имао турнеје са 
Бебом Селимовић и Сафетом Исовићем. Стекао 
звање шаховског мајстора Југославије. После 
саобраћајке, слабо се кретао повучен са јавне 
сцене, живео у Чачку. Сахрањен је у родним 
Дружетићима. Кафана у којој је газдовао његов 
отац, па Лелек и Ранко Усташа, још ради и 
зове се „Рајска долина“ (Трифуновић Милета, 
Каменица).

Кафеџије Суљо и Лелек
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Заграђе 

„Села, Заграђе и Рељинци, припадалa су општини, чије је седиште било у Заграђу. Општинска судница, 
била је као већина ондашњих богатијих сеоских кућа, са две просторије и кровом, прекривена ћерамидом. 
Општинска барака, сличне израде, са тремом служила је за кафану. Радила недељом и за време празника. 
Много зла је нанела због картања, коцке и пијанства и често се могло чути, проклета барака. Та зграда је 
трајала све до 1938. Тада је на истом месту подигнута савременија зграда, Дом са приземљем и спратом“.51

Од кафеџија, у Заграђу се памте Јевтићи, Милан Милановић и Бранко Тришић, надимка Бајић. Све три 
кафане, подигнуте су као наменске, после Другог светског рата, на парцелама тик уз Ибарску магистралу. 
Оставиле су велики печат у кафанској историји рудничког краја, а њихово садашње стање, тзв. затвореност, 
слика је нових времена и навика у којима се као савременици налазимо. 

У разговору са њиховим потомцима, потврђена је велика еснафска и комшијска солидарност ових земљака 
и спремност да се помогне у невољи, свакоме у селу.

Бранко Тришић

Село са три кафане

51 Д. Богдановић, Заграђе: мој завичај, моја сећања, у 
рукопису, Љиг, 1996.

„Завичај“
Ови Тришићи („Бајићи“) кућама су изнад школе, лево. Надимак, Бајићи, добили су по својој баби која се 
удала у Тришиће из Пејовића (Заграђе), а њен отац имао надимак Бајо и био познат у селу. Отуда Бајићи. 
Бранко Тришић Бајић радио је кафански у Дому села под закупом. Временом, он купује парцелу ниже 
центра села, до пута главног који се прозва Ибарски. Кафана није била мала, средња јесте, са спратом и 
станом за Бранка и Гроздану (д. Нешовић). Завичај је почео са радом 1964. Бранко кафански имао ортака, 
Србољуба, брата од његовог стрица. Временом, како се промет повећавао, кафана се ширила, па је дозидана 
сала која је постала згодна за игранке а Бранку за промет. Тих година, 1969. снимљен је филм „Битка 
на Неретви“ и приказан мештанима више пута у сали кафане. Увидевши добробит културног уздизања, 
Месна заједница организује приказивање осталих ратних филмова: „Козара“, „Битка на Сутјесци“, „Мирко 
и Славко“. Дани филма у „Завичају“ имали су свој календар, пројектовани уместо на платно, на бели зид, 
искључиво недељом, зими у поподневним часовима, када се рано смркава. Гледаоци су седели на клупама, 
не за кафанским столовима. 



197

Бајићева кафана је радила НОН-СТОП и рашчула се по доброј музици. У њој су сем локалних музичара 
наступали и тадашње велике звезде народне музике, „Развио се рузмарин у трави“, Зоран Јовановић 
(„Запалио бих цело село“) и Свето Пајић („Ој животе, мој животе“, „Дођи мала међ` откосе“)...

Бранко Тришић (1920-2002) водио је кафану до 1982. У њој је под закуп кратко радио гостионичарски, 
Томислав Николић. Пре тога, точио пиће у Дому села. Кафана је већ имала велики простор уз себе и 
продавницу прехрамбене робе. Кафанско место непромењеног имена уступа се Радомиру Ђорђевићу 
(1940) из Заграђа, заселак Прљуша. Радомир, такође, није био без надимка, сви га зову Прља и био је 
први човек Месне заједнице Заграђе у два мандата. Занимљиво, Милета Тришић (1944), Бранков син, 
као дипломирани економиста, одласком у пензију из ТП „Пролетер“, такође је био два пута председник 
Месне заједнице овог села. У Прљином кафанском мандату, „Завичај“ је радио од 1987. до 1996. Био је ту и 
дисконт пића са магацином. Објекат је још увек виталан, али усамљен. О њему је остала прича као правом 
завичају у коме је свакодневно било у понуди чорбе, телеће и пилеће, мезелука, пихтија и врелих лепиња у 
којима се топи кајмак и лије низ прсте. Као да је све нестало заувек. Само шиљак Острвице (758 м) одолева 
свему и господари простором, понекад збуњено погледавши десно и лево око себе на Варнице и Заграђе, 
видевши да ту више, оног живота нема. 

Гроздана и Бранко Тришић



198

Газда Милана су звали Кресало, а кафану по газдарици „Код Даре“. Класична друмска кафана оног времена, 
наменски подигнута. Припада засеоку њихове фамилије Милановићи (Ђурђевдан) и део је породичног 
имања. Милан Д. Милановић (1933-2006), као пољопривредник, пред трочланом комисијом завршава 
испит (Савез земљорадничких задруга Србије) за књиговођу Земљорадничке задруге, дана 22. марта 1949. 

Од уштеђевине, Милан Кресало и његова супруга Даринка (1938-2016), спуштају се са потеса Оштриковац, 
из старих кућа и подижу себи нову, уз Ибарски пут. Зидани објекат 14.30 х 8.92 м. У основи приземља 
локал, на спрату четири собе (60 м2). Укупна површина корисног простора 120 м2. Дозвола за градњу 
издата 10. априла 1965. Радови завршени 2. новембра 1965. Кафана „Мала Шумадија“ почиње са радом 
1968. Врло брзо, постаје омиљено одмориште камионџијама због топле хране, музике и две собе за 
издавање. Можда је то био кључни разлог што „Мала Шумадија“, постаје тачка полазна или завршна, 
многих професионалних стоперки. 

По речима Бранке Милановић (1955), девојачко Јеремић (дошла удајом из Љига у Заграђе), њена свекрва 
је била рођена за кафану. Није крила своју страст за командовањем. Бранка казује да је Дара водила рачуна 
о свему у кафани и око ње. Временом, дограђује се економски део иза куће и шири, са магацином пића, 
летњом кухињом, кланицом за кафану и сушаром меса. Даринка је за себе говорила да воли „да намешта“ 

„Мала Шумадија“
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(младе жене, разведене и удовице возачима), да се свако бори за своје место у векни хлеба, она од тога 
лично не зарађује, али јој је „ћар“ када двоје у кафани вечера и у собама осване... Ето зараде. Умела је, каже 
Бранка, Даринка да наплати кафанске услуге возачима и „ћоравом туром“, тако да у дворишту огрева 
никада није мањкало, па и нафте за трактор. Ове склоности у кафани „Мала Шумадија“ нису прошле 
незапажено, нарочито стоперске, па су инспекцијске посете учестале. По правилу, све је пролазило 
осмехом без пријава, јер је Дара имала дар да „истумба“ надлежне на обострано задовољство. Како, то 
само она зна и остала је пословна тајна кафанске историје овог места. 

„Мала Шумадија“ званично је радила 08-24, сваки дан. Музике било сваког викенда и окупљање омладине 
из околних села. Од локалних, остали су упамћени Мирослав Миловац из Заграђа и Милета Тришић. 
Возач, Радош „Ђаво“ из Трудеља. Зими и Белим четвртком о Тројицама, када је преслава, није могло да се 
крочи кафани. Тада је ова тројка имала бизарну склоност, кришом убацивала живе веверице женама под 
сукњу... Уз вриску жртве, смех посматрача, овај простаклук, зачудо, завршавао се без песничења. 

Удајом за Војкана, Бранка рађа ћерку јединицу Ивану Милановић (1982). Такође јединац, Војкан (1958-
2018) наставио је кафанску традицију родитеља, а кафану су и даље звали „Код Даре“... Бранка казује, 
свекрви ништа не замера, за породицу тешка – за кафану рођена. Што се прича да је била први „макро“, 
са „ове“ и „оне“ стране Рудника, свако носи свој крст на леђима. Кућа је затегнута, грађевински освежена 
и све делује под конац. У кафанским просторијама, од 2010. усељен је дисконт пића „Ким“. Једно време 
Раде Мијаиловић са Рудника покушавао нешто са „Малом Шумадијом“, али није имао пословне среће. 
Место великог паркинга за камионе и аутобусе, мештани и даље зову „Код Даре“, не дисконт пића. 
Милановићи гостионичарски нису „у приземљу“ од 1992. Син Војкан у друмско гостионичарско гротло 
ушао је неприпремљен. Све су убрзале године хиперинфлације. Војкан, нажалост, трагично завршава свој 
живот у сечи дрва за огрев. Ћерка Ивана је професор разредне наставе у Љигу, послом није у струци, ради 
као дистрибутер кабловске телевизије. Мајци долази свакодневно. Кафана испод стана емотивно је вуче. 
У њој је проходала.

Даринка Миловановић

Ибарска магистрала, њен део испред кафане „Мала Шумадија“ био је кобан за 
Даринкиног оца 14. јануара 1976. Дошавши ћерки у госте из Трудеља да проведе 
празнике, при преласку друма смртно је страдао од удара моторног возила. Исто се 
догодило његовој ћерки Даринки, много година касније, у лето 2016. Неопрезност је 
плаћена животом после неколико дана у болници.
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Породична кафана. У рудничком крају, за свог 
живота проглашена усмено, угоститељском 
легендом. Милојко Јевтић (1924-2009), није учио 
за гостионичара, али је у договору са синовима 
одлучио да подигне кафану. На њиховом имању, 
потес Љубичићи, уз пут, у широком луку раскрчен 
је багремар и довезен камен из оближњег мајдана 
Видачевица. Тај сиви дацит, планиран је пре 
за другу локацију, ближе Угриновцима, месту 
данашње кафане „Завичај“ (тада неподигнуте) 
у одвајању пута цркви села Заграђе. По причи 
потомака, већ је дата капара за ту парцелу неком 
власнику мештанину, али без признанице, на реч. 
Плац за будућу кафану купили су Тришићи, јер 
су понудили више и исплатили цео износ. Због 
тога, Милојко Јевтић до краја живота никада није 
крочио у кафану „Завичај“.

И тако, почиње зидање куће на спрат, са кафаном у 
приземљу, по Васкрсу 1968. Старији син, Живомир 
Жико (1943-1993) са женом Милицом, враћа се 
1969. родној груди као печалбар из Француске. 
Сва уштеђевина, намењена је здању „Рудничка 
капија“. Даринка Видојевић (1955) из Шилопаја, 
удаје се 1970. за млађег Милојковог сина, Бранка 
(1948-2017). 

Снаха Милица (родом из Рељинаца), завршава 
три разреда средње угоститељске школе у 
Врњачкој Бањи. Њеној дипломи претходила 
је практична обука у УП „Шумадија“ где јој је 
ментор била Буба конобарица (Љубица Јовичић), 
супруга хармоникаша и певача Рада Бибинца 
(Радојко Јовичић). Са дипломом и праксом, 
Милица депонује свој потпис у СДК (Служба 
друштвеног књиговодства) као директор, њен 

„Рудничка капија“

Газда Милојко Јевтић са снахом и унуком
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нико не може да верује колико овом „старцу на 
дрва“ има година...

„Наш сир, кајмак и јаја. Свако вече се кисели 
млеко а ујутру мој Бранко из хлебне фуруне вади 
вреле лепиње, 30 комада спремно пре 6 сати 
ујутру. То исто важи за два плеха гибанице, по 
20 парчади. Једно парче – једна порција велика 
као бурек, тешко је савладати. На све то, ми 
већ сипале и ставиле у фрижидер 30 стаклених 
чаша киселог млека домаћег. Већ улази у кафану, 
послован озбиљан свет на путу за Београд. Од 
Прибоја, Ужица, Титограда, Краљева. Коре читаво 

свекар као заменик... У старој кући у Јевтићима 
под Острвицом, Милојко и његова Ленка са 
старом мајком Стајком, гаје јагњад, краве, свиње 
и кокошке. Тако је сва сировинска база за кафану 
долазила из планине, одакле је све почело. 

Млађа снаха Даринка радила је у кухињи. Она 
каже да јој је шеф била Андријана Ненадовић 
из Штавице. Куварица са стажом од 25 година у 
„Рудничкој капији“. Упамћена је Нада Савковић 
из Заграђа и Невенка из Црне Горе. Дара прича 
колико се водила хигијена кафане и свако јутро 
почињало рибањем „Смедеревца“, да ни данас 

Даринка Јевтић и ћерка Драгана

вече развијала ручно, за гибаницу. После „Таково“ 
почело да их производи и била песма. Чим прође 
тај први „удар“, већ у девет, спремна је јагњећа 
сармица са киселим млеком, рестована џигерица 
на луку. Јагњећа чорбица је била наш деликатес, 
искључиво кувана од главуџице. За ручак, после 
два, сече се печење. Само јагњетина, изузетно 
ретко, ако неко од сталних муштерија најави 
прасеће печење. Наш дневни просек је био пет 
јагњади, плус сарма од изнутрица, подварак, 
пуњена паприка, купус из земљаног лонца и 
пасуљ са ребрима. Тата, (свекар Милојко) имао 
је задужење набавке, Милица и Жико конобари, 
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Бранко око клања, ређења и печења бравова, ја 
за шпоретом. Права породична економија. Око 
нас су се отимале пиваре, од Чачка до Челарева. 
Камион кока-коле сваки други дан долазио из 
Земуна. Људи су гладовали на службеном путу да 
би стигли до „Рудничке капије“ на врело печење.“

Данашњи изглед поменуте кафане није промењен. 
Унутра је доста дневног светла и све је чисто, 
као да се гости ишчекују. Сала има 56 столица, а 
башта напољу, шест дрвених столова са клупама у 
хладу багрема. Многа су сећања о овој кафанској 
тачки и посете познатих личности. Генерал Петар 
Грачанин (1923-2003) као начелник Генералштаба 
ЈНА, често је свраћао у „Рудничку капију“ али 
као цивил, обедујући иза куће пред фуруном. 
Милојко и он су временом постали пријатељи. 
То су многи мештани желели да искористе, да 
им синови служе војску негде ближе. Све је 
„пресекао“ у корену тихи генерал који је важио за 
скромног, обичног човека... „Друже Милојко, ти и 
ја смо добри другови, одавно. Ако сам ја служио 
земљи спавајући у шуми пет година рата бос и 
гладан, немој од мене тражити да сви са Рудника 
служе војску пред кућом“. И командант полиције 
Савезног ранга (извесни Марковић) имао је обичај 
да га „Газела“ спусти у детелину преко пута а он 
почасти запоњцима. Деца су се највише радовала 
том хеликоптеру јер је било чудо видети га. Дара 
Јевтовић подсећа да је у уходавању кафане било 
музике, врло кратко јер је радно време било до 
десет увече а њихова циљна група пословни људи, 
не друмске крстарице или класично аутобуско 
одмориште крај Ибарске магистрале.

Златне године пословања су као и већини 
угоститеља, 1975/85. Тајна „Рудничке капије“ је у 
ауторитету строгог и педантног оца, породичној 
мануфактури. Сви су се у паузи хранили „из исте 

шерпе“ која је била гостима намењена. Слутећи 
свој коначни животни одлазак, Милојко Јевтић 
пред кафаном подигао чесму успоменицу, за 
живота. Вода је од Острвице, копано ручно 3 км и 
упркос одвраћању његових синова, Милојко није 
одустајао: „Кафана дође и прође, вода је вечна. 
Биће људи пред кафаном, неки ће ожеднети, 
а неће смети да уђу од срамоте јер су без пара. 
Сутра, кад омоћају, сетиће се ове чесме и ући 
у кафану сами или с неким и да добро пазаре“, 
тако је говорио деда Јевтић. Смрт оба сина, 
снахе Милице и градња ауто-пута утицали су 
на затварање овог објекта. Даринкин син Дејан 
водио је кафану од 2003. до 2015. Остаје нада да 
његова деца: Ивана, Владимир и Филип наставе 
угоститељску традицију. Дара је на спрату изнад. 
Живи сама. Једна ћерка живи у Швајцарској а 
Драгана у Пожеги. Ово двоје, син и ћерка који су 
близу, обилазе је. Кафана сутра може да се отвори 
јер је она чисти као да ће неко да „бане“. На зиду 
су окачене бројне фотографије свих Јевтића. Кад 
узме крпу и брише свог Бранка у раму, прича му 
да су срећни ипак, јер има ко да их наследи. Девет 
унучади и пет праунука. Постоје бројне згоде 
пословног карактера у „Рудничкој капији“. Први 
директор некадашње „Острвице“ (предузеће за 
производњу камене коцке, ивичњака, касније 
хладног асфалта, „Рудбита“) је Рудничанин 
Богдан Боћа Никић. Омиљен кафанац, често је 
овој кафани доводио пословне госте на ручак. 
Тих година, дође уредба из Београда да се мора 
„стезати каиш“ у друштвеним предузећима, 
штедети на сваком нивоу и да ће се трошковник 
контролисати свакоме... Боћа је са гостима сео за 
сто и рекао Милици конобарици укратко о новим 
мерама СИВ-а (Савезног извршног већа) зато 
„прескачу“ предјело, хлеб и салату и поручује само 
пиће и печење. 
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„Ракијски човек пије да лакше поднесе, 
вински човек пијући ужива“. 

(Јасна Опавски)
Цртеж, Саша Савовић 2021.
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Грујића има у Врнчанима: „Грујић, Младен (1 дом) 
дошао из Врнчана као кафеџија у Калиманиће и 
населио се.“52

Као придошлицу нико га није звао именом, већ 
надимком Цврц, јер је био онижег раста. Цврц је 
себи купио имање на раскршћу, међи Клатичева 
и Калиманића, где се пут рачва Такову, а други 
Бољковцима, прузи и Ваљевској подгорини. 
Кафана као чатмара, бундруком зидана (блато 
и плева) учвршћена косим гредама кроз зидове. 
Мала кровињара ћерамидом покривена, унутра 
петролејка и три астала да стане. Друмско кафанско 
место за рабаџије и у селу доконе. Служила 
шљивовица и шира из оближњих винограда. 
Храна, шта ко понесе. Некад ишао Цврц воловима 
до Дичине на мељаву, па његова жена Теодора 
месила проју од кукурузног брашна „осмака“ те се 
то служило у кафани уз млади лук и кришку сира. 
Цврц упамћен као обожавалац љуте паприке, ово 
место сви мисле да је у Калиманићима, а пут их 
дели тако да је у Клатичеву. Близина два села је 
последица „удаје“, доласка на мираз Грујићима, 
Матије Повремовића за Цврцову ћерку Добринку. 
Повремовићи (Јовањдан) су међу најстаријим 
кућама у Калиманићима и старином из Призрена. 

Бондручара

Клатичево

52  М. С. Филиповић, Нав. дело, стр. 219.

Придошли зет Матија није радио у кафани, али се 
врло брзо показао достојан тазбине. Кроз памет 
и озбиљност плодио своје имање да је временом 
постао јачи од родитељске куће и догурао до 
Народног посланика у Београду, (Краљевина СХС 
и Краљевина Југославија). Кафана се није ширила, 
остала иста, направљена нова кућа јаке подзиде 
камена, већа штала за рабаџије кафани, сеник и 
овчарник. Кафанско место није се гасило у време 
Другог светског рата. До Матије и кафане свраћао 
Никола Калабић са својом гардом, а Матије није 
узимао пушку, помагао Равногорски покрет јесте.

Рат је завршен а као да је тек у Србији почео. 
Народна милиција јурила је „банде“ и тако 1. 
јануара 1947. дојавом опколише горњи крај 
(Тајсићи, Ковачевићи, Ђорђевићи, Повремовићи). 
Поче пушкарање две сукобљене стране те један 
млад милиционер погибе на месту, други рањен, 
трећи Родољуб Јовановић из Синошевића, тешко, 
те га повезоше запрегом болници у Милановцу. 
Код Јасена издахнуо. Неки надимком „Србин“, 
дојави Родољубовом рођеном брату Живку да је 
Матија Повремовић јатак краљу и отаџбини и да је 
то све његово масло. Журећи Живко истрча у ноћ 
пред кућу осумњиченог и сручи му у тело осам 

хитаца. Ниједан није био смртоносан. Истрагом 
утврђено да Матија Повремовић није јатак а Живка 
осуде. Изласком из затвора Матија га сачека у 
кафани и наручи у Такову свима, Живку два пића. 
Живко одби и рече да то није изводљиво: „Што 
се мене тиче, ја сам тебе убио.“ Наста смех и овај 
истинити тренутак поста општа сеоска легенда. 
Матија Повремовић је доживео добру старост, 
остао уважаван, али су сви некако обилазили 
кафанско место у широком луку. Цврц је умро а са 
њим и кафана. Невероватно брзо и некада угледна 
окућница поче да копни. Остала је само кућа 
доброг камена, али сама. Унука Љиљана живи у 
Београду. У том топониму никла ветеринарска 
станица па постала неисплатива. Појавила 
се кафаница Ненада Вукашиновића Неша, 
мештанина и некада конобара УП „Шумадија“. У 
ретког путника намерника гледа табла „Нешо“. 
Само орах непосечен одолева забораву и сећа 
колико је под њим запрега привезано. 
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Велико село коме припада Сувобор (866 м) и 
предеона целина сувоборске греде, Равна гора (720 
м). Планински и кућама раштркани Коштунићи су 
имали 12 воденица у својим водотоцима а у центру 
села уз поток Дреновача, једно кафанско место. 

Сеоска општина Коштунићи је са радом почела 
1939. Тај кућерак са пар степеника имао подрум 
каменом зидан и тешка врата граничева иза којих 
је била апсана за оне који су се одметнули од Бога и 
државе. „Општина“ као зиданица још увек постоји, 
али дорађена циглом и новим кровом (1948), преко 
пута школе (1947) и Цркве Свете Петке (1996).

Прва кафана у Коштунићима је заживела у подруму 

Без имена

Коштунићи

бивше апсане и у њој и пред њом, лети столовали 
искључиво мештани горштаци јер Коштунићи 
су дуго, вековима били спутни. Честим ратовима 
рад ове кафане без имена, оправдано је прекидан, 
али је право кафански заживео одмах ту, преко 
пута „Општине“ у зградици сеоског дома који је 
три пута, од Првог рата па даље, преправљан и 
увећаван како се ширило село.

Упркос гласу да су „одувек за краља“, Коштунићи 
после школе добијају дом на старом месту, али са 
бином и више места за кафану и игранке зими. 
Запамћено је да су се у селу као кафеџије бавили: 
Миладин Дамљановић (1904-1967) и његов син 

Љубиша (1936-1992), па „Косанчић“ Љубомир 
Љубо Томовић (1911-1988) и Бранко Савић 
(1928-1984). Бранковом погибијом у саобраћају 
и отварањем „Нових Коштунића“ у новим 
временима, од деведесетих година прошлог века, 
постојање ове кафанске тачке губи економски 
смисао. То је кључни разлог, зашто су Дамљановићи, 
отац и син, кафански имали сеобу до Трбушана и 
Прислонице. Мушки део села, задржао је навику да 
пије „са гајбе“ седећи на њима иза продавнице ТП 
„Пролетер“, између две кафанске бивше „ватре“, 
Општине и Дома. 
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Изградњом пруге уског колосека, кафане су грађене дуж трасе, где су железничке станице ницале као 
печурке. У овом крају, једна од сеоских била је у Кривој Реци. Радомир Ђорђевић из Врнчана имао је 
кафану такву и био њен власник. Тачније, железница је од 1925. до 1974. када није било рата, свој простор 
изнајмљивала гостионичарима. У мањим местима, урбанистичким планом, возна стајалишта имала су и 
мања одморишта за путнике, која су била бифеи и гостионице. Служило се пиће, храна ретко. 

Радисав Лазовић Бели (1931) сећа се као на филмској траци свог сусрета са владиком Николајем 
Велимировићем: „Био је празник, Велика Госпојина и година 1939. Освећење Велико цркве у Шилопају. 
Наш учитељ Големовић рекао је да рано дођемо у школу. Чисти, умивени и очешљане косе. Нокти да буду 
сређени, а да нам обуку нове кошуље, ко нема, да му мајка закрпи или сестра... Чекали смо владику на 
станици у Кривој Реци. Пред кафаном нас учитељ постројио у један ред и сви смо држали пољско цвеће 
у рукама. Девојке старије су латице положиле на ћилиме куда ће владика да крочи. У првом вагону до 
локомотиве, био је Свети. Целивао сам му руку, једна девојчица и ја. Он нас пољубио у главу и рекао да 
цвеће носимо кући мајкама што су нас родиле. После је владика сео у чезу за Шилопај где га је чекало 
много света... Све је пролетело тога дана брзо а ноћ уочи, ока нисам склопио. Док смо чекали владику, 
учитељ нас је склонио у липов хлад где је дупли колосек. Конобар је свима донео сок од малина.То је за 
мене догађај. Још ми је сада слатко у устима“.

Кафеџија Радомир Ђорђевић имао је ћерку Милицу која се удала у Игрутиновиће и родила ћерку и сина 
Милована. Све ове кафане радиле су док је било ове пруге. Све је нестало њеним укидањем пред Нову 
годину, 31.12.1969.

У некадашњој кафани, која је сада стамбени простор, у Кривој Реци живи брачни пар Игрутиновић, 
Милован и Бранка. Често су на литургији цркве у Љутовници. 

Кафана на прузи

Крива Река
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„Лозањ је увек био познат по кафанама и коцкарима. Имао је две кафане које су недељом и другим 
празницима врвеле од коцкара и кибицера. Морало се, богами, добро поранити да би се што боље место у 
кафани заузело. Веома често се дешавало да су поједини коцкари уз накнаду уступали место другом колеги. 
Често су причали да су Снага и Сјејо до Мартиновићке ћуприје ишли брзо и одатле, правином, све трчећи 
до варошице лозањске само да би заузели место. Поред њих двојице били су ту још и Рајо, Кика, Ђуро, 
Мића, Бране, Бранко, Симовац, Бране Поповић, Вунђо, Бекута, Обрад Рус, Милутин Нешковић, Драгиша 
Рашовац, Милијан Нешковић, Радовин Ђоловић, Славко Пењо, Светолик Ђоловић, Рајо Ђоловић, Дарије 
Перишић, Радиша Радојковић, Славко Поповић, Љубиша Поповић, Станко Поповић, Ђуро Весовић, 
Живадин Перишић Ера, Милан Челиковић, Мујо Челиковић, Божидар Божовић, Станко Ђоловић, Јово 
Ђоловић, Мићо Ђоловић, Љубиша Ђоловић...“53

„Ој облаче, немој на косаче“

Сушевине су четворомеђа села 
Лозањ. Горњи Бањани, Озрем и Горњи 
Бранетићи. Нема писаног трага, 
остало је у предању да је ту био турски 
хан са шталом и поткивачницом. Та 
друмска механа нестала је хајдучком 
похаром у време Првог и Другог српског 
устанка (1804-1815). Био је ту пут од 
давнина, турски, од Ужица за Београд. 
Колска стаза кроз Дружетиће – 
Прањане –Теочин –Лозањ (Сушевине-
потес) – Рајац, па даље за Качер. 

(народна песма)

Лозањски коцкари

Лозањ

53  П. Поповић, Заветник, Г. Милановац, 2011, стр. 70.

 „Све животне неправде могуће 
је исправити у кафани“. 

(Петар Лазић)
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„Лозањ, Горњи Бањани и Полом, некада су били једна општина. Центар свега био је у Бањанима, 
иако је Лозањ већи и жупнији. Бањани су наваљени брдима и имају само један излаз, коритом Дичине 
ка Лозњу. То је њихов прозор. Ова два села никад нису била у завади. Муку кад човек подели с неким 
лакше је, а радост треба нудити другом да душа ником не гладује... Лозањ имао две кафане, једну 
уз другу. Делио их је Нешковића поток, где и данас постоји ћуприја у центру села. Необична су 
имена обе кафанице и штета је што је траг о њима остао само у сећању савременика оног времена: 
Станимир Нешковић је имао кафаницу „Чачак“ а Живота, исто Нешковић, „Љубић“.

Све је почело после Великог рата кад се земља коварнула. За данашње прилике, то су биле 
муштурнице, готово исте, са по два астала и малим шанком од дасака. Под дашчани, неолајисан, 
мала пећ „бубњарица“, зидови мирисали на креч и то је све. Имена су наденули, тако шале ради. 
Кад Морава дели Чачак и Љубић, може и наш поток две кафане. Њих двојица никад нису били у 
свађи. Ослоњени један на другог у безпарним временима као и ове кафане. Служило се исто. Од 
ракија само шљивовица, тад нико није радио љуту. Домаће вино, шира већином и мало боље од 
тамјанике и каменичарке што је било за пола банке скупље. Лозањ је имао своје винограде. У доњем 
крају није било куће без винограда. За своје потребе, славу, Божић. Нико није знао у селу за пиво, 
било га да се купи али то је сељаку луксуз. Чаше мале и средње, сечене, за врућу и сок од малине који 
се разблаживао водом. Храна се није послуживала. Долазио народ празницима и пазарним данима 
на кафу дивку. Она се правила од жира. Тек после рата (Другог светског) куповала се сирова кафа 
која се пекла ручно у кућама у рерни шпорета, на плотни ако немаш где и млела ручно машиницом... 
Играла се коцка у обе кафане јер су уз пут. Радоња Гачић, кмет села, био најбољи у таблићу. И док 
је трајао рат, бацале се карте. Наплаћивало се у Недићевим парама. И кад су били у политичкој 
завади, четници и партизани свраћали су у „Чачак“ и „Љубић“ да протуре шпил кроз руке за паре. 
Идеологија је била испред врата... Станимир и Живота јесу презимењаци али им је слава различита. 
Један слави Ђурђевдан, други Никољдан. У Лозњу су обетине Прве Тројице, тад народ није ишао 
у кафане, сви су били пред записима, а на вашар на Велику Госпојину у центру села. Нема ниједна 
фотографија да посведочи о тим кафанама. Долазио из Милановца фотограф Благоје Ђорђевић, 
касније његова ћерка Добринка, да сликају по селу. То су биле породичне, свечане слике за успомену. 

Обе су се урушиле, нема ни куће ни кућишта кафанског.“

(Радиша Гачић 1922)
Казивање најстаријег у селу
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Преко пута школе је Дом. После Другог светског рата у том објекту била је кафаница Милете Павловића 
Бекуте. Унутра, шест-седам столова. Зими, када су сваки викенд игранке, окупљало се село и кафана 
ширила у велику салу Дома. Доводила музика из околине, а сала се кафански користила за свадбе и 
испраћаје. Бекута најам плаћао Месној заједници. Упамћен је Ђоле учитељ који је свирао прим и његова 
супруга Борка, такође просветни радник, која се дохватала хармоничице клавирне.

Временом, село је почело да копни јер су сви желели да виде град. Драгиша Андрић је последњи кафеџија 
овог кафанског места. Иселио се осамдесетих година прошлог века а Дом почео да се урушава чим је 
престало да се оглашава школско звоно преко пута.

Најмлађа кафана

Т.Н. 10.05.1966. стр. 8
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Мајдан
На фотографији, некадашња кафана „Путник“, потоња „Мајданска ноћ“
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Кафана у Мајдану, познатија као „Шофер“, постојала је много пре аутомобилске индустрије. Помиње 
се као „Механа Мајдан“, уз друм, још 1856. У списку механа Окружја рудничког и њен власник, Крста 
Борисављевић. Дуго, они су уписани као сеоски гостионичари. Званично, забележен је један прекид 
кафанске породичне традиције узимањем механе под закуп 1863. („141. Василије Ракић – механџија, 
стар 30 г. Без имања. Меански приход од радње 6 т“).54 У подножју планине Рудник, ова кафанска тачка 

Жикић Славиша, Радомир Жикић (у средини) и Гавро Борић (1968.) Шофер кафана 1953.

„Шофер кафана“

„Од мајданске механе стигли смо за двадесет минута на вододелницу“. 
(Феликс Каниц, 1888)

54  Државни попис становништва 1862/63. прир. А. Столић, 
Г. Миалновац, 2007, стр. 100.
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преживела је много штошта у својој дугој историји. У оквиру кафане и кујне, биле су две особе за конак. 
Иза механе, пољски клозет. Изнад, у путу скретања планини (заселак Рапшинци), бунар који се касније 
осавремењава уградњом пумпе ручне, за воду. Испод бунара, велика штала на дуж у којој је на привези 12 
пари волова или коња. Ова механа под планином, била је обавезно коначиште рабаџија ужичког краја који 
су продавали луч и катран Београду. Цела парцела 33 ара. Памти се Борисављевић Радојица (1888-1976). 
Учесник оба балканска и Првог светског рата. Породично, у механи су уписани Мијаило и потомак Коста. 
Солунац Радојица имао четири сина и две ћерке. Сину Јеврему је нова власт због „ставова“ одузела право 
гласа у ФНРЈ. У договору са блиским рођаком, адвокатом из Београда, Будимиром Борисављевићем, да 
би вратио своја грађанска права, наследник Јеврем поклања Општини Мајдан уговором 33 ара механске 
окућнице са свим зградама и кафаном.

Месна заједница села Мајдан уступа део парцеле, објекат кафане УП „Шумадија“ из Горњег Милановца, 
1956/57. Кафана у Мајдану се даје под закуп Радомиру Раки Жикићу (1930-1997) кафеџији из Страгара. 
Тада, 1963. кафана добија име „Шофер“ и своје име задржава до краја. Проширује се паркинг, уводи 
музика... Уз Раку, радила је у кафани и његова супруга Вера, конобарица Злата и конобар Гавро Борић, 
родом из Тузле. Жикићи у међувремену, од уштеђевине у Мајдану, реновирају своју кафану у Страгарима 
(прво се звала „Спорт“, данас „Гурман“). Они напуштају „Шофер“, 1973. УП „Шумадија“ прима у радни 
однос Гавра Борића уз услов који је он поставио управи, „да се кључеви баце и кафана ради данонћно, без 

Кафана некада и данас
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прекида“! Тако је и било. Место тесно за све аутобусе и камионџије. У овој кафани школу живота научиле 
су многе певачице, конобари, а коцкари испекли свој занат...

У деведесетим годинама прошлог века, општег пропадања, „Шумадија“ пуца по свим шавовима. Зрак 
наде и правде појавио се у Кости Борисављевићу (1931-2005), који као пољопривредник узима кафану 
својих предака у закуп од „Шумадије“. Тај узалудни труд трајао је непуне две године. Слободан Ивановић 
Сојо, кафански из Варница, (кафана „Острвица“), преко Суда, као стечајну масу УП „Шумадија“, купује 
„Шофер“ кафану децембра 1999. Он је и даље власник, али кафана је пуста од 2013. Борисављевићи, 
Костин син Слободан Бобан (1950), више пута се позивали на Закон о реституцији да им се врати 
породична кафана у Мајдану. То тражење, по правном тумачењу узалудно је јер је кафана Уговором о 
поклону, уступљена Месној заједници села Мајдан. Многа су породична сећања, нека и трагична, у атару 
механе „Мајдан“. Раденко Миливојевић (1905-1944) као жандарм у резерви, био је одговоран властима 
за своје село Варнице. Превозећи рањене мештане волујском запрегом преко Рудника ка Г. Милановцу, 
њега је пресрела партизанска патрола и одвела на испитивање у Мутањ. После два дана 25. септембра 
1944. Раденко је стрељан под дрењком, преко пута механе. Његово тело је касније пренето у породичну 
гробницу.

Ово казивање је део породичног сећања Будимира Буда Миливојевића (1931 – 2021) чувеног хармоникаша 
и певача рудничко-таковског краја. Његово зарађивање хлеба са „девет кора“ по многим кафанама Ибарске 
магистрале било је условљено заклетвом мајке Зорке сину, да никада не свира у овој кафани у Мајдану...

За време ослободилачких ратова Србије 1912-1918, механа у Мајдану није радила због мобилисаног 
механџије Радојице, а у Другом светском рату затворена уредбом владе Милана Недића. 
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Кафана у селу, на мобу зидана, променила је много 
станара и имена, али није прекидала са радом. 
Ускоро ће ући у седму деценију. 

Сеоска општина Мајдан, уз главни пут, на 
раскршћу цркви и засеоку Рапшинци, 1953. 
подигла је Дом који је имао намену окупљања 
свих мештана. Правоугаона, циглом, рингловком 
зидана целина, са кафаном и двокрилним вратима 
унутра, где се улази сали за игранке и приредбе. 
На спрату су биле месне канцеларије. 

Први угоститељ у овој кафани сеоској је мештанин 

„Код Драгије“

Радисав Јелић, па Мицко Радовановић. Дуже од 
њих, кафански се задржао Миодраг Савићевић (18 
година). Од 1985. кафану држи Драгија Ристовић. 
Зато је сви зову „Код Драгије“. Објекат је мењао 
имена у „Стражевица“, „Излет“, „Спорт“. Сви 
наведени гостионичари су мештани Мајдана. Од 
оснивања, као део сеоског Дома културе, кафана 
је планирана и за просторију окупљања учесника 
и присталица тих година основаног ФК „Мајдан“. 
Непосредна близина игралишта узроковала је 
традиционално „надмудривање“ у кафани после 
сваке утакмице. На идеју Драгана Глишовића 1976. 

основан је КУД „Мајдан“. То је прилика да кафана 
доживи свој процват јер су у сали сем игранки 
и приредби, биле разне забаве са лутријом, пре 
свега Ловачког удружења и фудбалског клуба. 

У ову кафану, нису свраћали аутобуси и користили 
као одмориште путника, упркос близини Ибарске 
магистрале. По неком неписаном правилу, то је 
било намењено оближњој кафани „Шофер“ и 
„Национал“ у Брђанској клисури, јер су радиле 24 
сата. 

Служила се храна (печење и свадбарски купус) за 
Преображење Господње, када је сеоски вашар. Тада 
се уз кафану „прилепи“ шатра јер је светковина 
главна, пред Домом (кафаном). Тада је бивало 
музике. У овој кафани, било сватова и испраћаја 
у војску. Тиме је сем кафане, зарађивала и Месна 
заједница. Новац је коришћен за спорт (фудбал) и 
турнеје фолклорног ансамбла Мајдана по околним 
селима.



216

Уз Ибарски пут, близу међе Сврачковаца и Мајдан, са десне стране, где је партизанско крајпуташко обележје, 
велики паркинг и две кафане, једна до друге. Старија је „Путник“, Милуна Стефановића – Чачанина (1923-
2002), родом из Јездине и његове Душанке – Дуле (1933-2004), д. Дамљановић из Коштунића. Милун је купио 
имање за кафану ортачки, са својим братом рођеним Милојком, који је живео у Игалу. Убрзо и договорно, 
Милојко је исплаћен, а брачни пар Стефановић постаје већински власник монтажне кафане „Путник“ 
1972. Место се прочуло међу камионџијама због изузетне телеће чорбе, димљеног врата и вешалица. Иза 
кафане, у дворишту била пушница и за њу задужен „Чачанин“. У кухињи владала велика чистоћа, газдарица 
Дула и Мара, куварица из Мајдана. За ову кафану, поуздан је податак, општинска санитарна инспекција 
никада није написала пријаву и тај глас се пронео друмовима, од камиона до аутобуса. Обедовање није 
било обавезно, али за ово пролазно кафанско место као да се то подразумевало. У сали бивало 65 столица 
и два конобара. Музика никада није свирала из породичних разлога. Син Драгиша (1953-1976), умро је 
у родном Чачку после кратке и тешке болести у 23. години живота. Кафана је морала да ради, јер ћерка 
Милка по завршетку Чачанске гимназије тек је требало да се школује.

Пар година пред своју смрт, Милун Чачанин продаје своју кафану Александру Савићу, родом са оне стране 
Рудника и објекат добија ново име, „Мајданска ноћ“. Друга кафана „Ћао малена“, отоврена је у приземљу 
породичне куће, власника и брачног пара, Славољуба – Љуба (1944 – 2015) и Раде (1950-2010) Тешовић. 
Он родом из Дружетића, она од Петровића са Рудника. Он почео као возач аутобуса, она као шанкерица 
бифеа на аутобуској станици. Њихова кафана се прочула по много чему. Врелом јарећем печењу, обилним 
порцијама и швалерају скривених парова. „Ћао малена“ тако су звали и газду, имао је тамносиви олд 
тајмер из 1969. „Пежо 404“, кога сада вози њихов син Душан, Дуле ауто-лимар у радионици иза кафане која 
је затворена по смрти његових родитеља. 

Милун и Душанка Стефановић са ћерком Милком 
и пријатељима 1977.

„Путник“
Телећа чорба „Путник“

Рецепт нема количинску меру, важно је да месо буде младо. Исецкати 
црни лук, шаргарепу, белу зелен и кромпир на коцкице. Ставити у лонац 
и прелити водом. Додати телеће месо, најбоље ребра, комаде све са 
костима, бибер у зрну и пар листова ловора. Све кувати на тихој ватри 
док месо не омекша и покупити са врха лонца тамно смеђу пену од меса, 
одстранити је. Месо извадити и исећи ножем на коцкице, вратити у 
лонац и додати класичну запршку. Кувати на малој ватри још мало. 
Служити уз додатак сецканог свежег першуна и киселог млека које гост 
може додавати по жељи.
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У крајњем шпицу села Полом, до међе са Славковицом где их пут спаја и 
раздваја, постоји породична кота која је некада била кафанска, "Ловачка прича", 
на најпрометнијем делу Рајца, уз стазу која води видиковцу 848 м. Кафану је 
основао Момчило Савчић (1926-2001), службеник Државне безбедности који се 
пензионисањем 1968. вратио из Београда родном Полому и на очевини саградио 
кућу-кафану (приземље, угоститељски део, на спрату 6 соба, кухиња и купатило). 
Све је кренуло 1970. у времену најбоље послератне кафанске историје. Кафана 
се рашчула. Свакодневни гости сем мештана, ловци, планинари и шумари.
Момчилова супруга Мица, Милојка Савчић (1923-2000), имала је искуство 
кулинара у Дипломатском клубу у Београду. Уз печење, роштиљско месо, 
пржена цревца су била свакодневна као и ловачки гулаш.Као страствен ловац, 
Момчило је призивао сличномишљенике, тако да у "Ловачкој причи" могло 
је окусити паприкаш, зечји или срнећи, често чорбе од јаребица и фазана са 
вргањом... Стални гост, чувени стрип цртач и кафанац, Десимир Жижовић-
БУИН (1920-1966), који је имао викендицу на Рајцу. Често је свраћао архитекта 
Божидар Петровић Кифла (1922-2012), Савчићима комшија у Београду, родом из 
оближњих Дића, иначе пројектант "Ловачке приче". Лети је тераса омиљена под 
хладом борова. Хлеб је мирисао врео из фуруне са дна дворишта и сомуном су 
биле подмирене све куће околне... Тако је било. Ћерка Нада (1949), удато Шушак, 
прича да су једно лето њени родитељи купили краву и козу због киселог млека, 
толика је била навала излетника. Највише посла, традиционално у време Косидбе 
на Рајцу. Тада су њена сестра Рада (1952) и она упошљаване у кафани, као испомоћ. 
„Ловачка прича“ радила је до старачке издржљивости својих оснивача. Објекат је 
продат као викенд кућа и од 2013. променио је три власника, два угоститеља и 
једног пекара. Још има савременика оног времена, који се сећају зидова кафане 
украшене ловачким трофејима и завесама које је Мица ручно хеклала и красила 
сламом. Кафане више нема, то је приватан посед. Нада чува два портрета, цртежа 
Десимира Жижовића Буина. На једном, у качкету је Марко Гверо (1975), Савчића 
унук који је проходао у кафани на Рајцу, данас глумац Београдског драмског 
позоришта. 

„Ловачка прича“

Полом

Марко Гверо као дечак
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Прањани

Савезнички пилоти 
у кафани „Стара 
Шумадија“ 1944. 
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Вук Добрашиновић и Перо Јевтовић у Прањанима 
као конобари 1976.

„Прањанска велика црква празна, 
а механа пуна је народа. Старинске 
саборе и седељке заменили су механски 
балови. Свирале и гајде склониле се 
испред хармонике и ћеманата, а већ о 
гуслама да не говоримо“.55

Прањани су још 1818. били најбројније 
село Рудничке нахије које није 
ушорено. У то доба, имали су више 
житеља него Чачак. Најстарија 
кафана била је „Стара Шумадија“, 
власништво Општине Прањани и 
давана под закуп. Велика, наменска 
зграда, дебелих зидова, дупле цигле и 
без спрата. Кафанска сала велика. 
Мања, тзв. зелена, у којој је касније 
био и билијарски сто. Сушара за месо, 
пекара, магацин, тераса до улице...

„Први су дошли у варошицу неки 
Танасије Благојевић и ковач Филип 
Марковић из Планинице. После су 
подигли дућане Благоје Симовић, 
Никола Ковачевић, Вељко Ковачевић и 
др. Општина је подигла кафану коју су 
под закуп држали Цинцари“.56

55

56

 С. Пашић, Путничке успомене кроз Руднички округ, 
Сремски Карловци, 1903, стр. 401.
 М. С. Филиповић, Нав. дело, стр. 155.

Било их је четири
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Прва механа у селу, највећи кафански објекат кроз 
историју Прањана. После Цинцара, мењали су се 
многи (Зеленовић, Трифуновић, Бајић, Марковић, 
Мирковић... Ова кафана, највећу улогу одиграла је 
у време Другог светског рата. Док су савезнички 
пилоти спашавани са оближњег аеродрома на 
Галовића пољани, они су се окупљали у „Старој 
Шумадији“ играјући карте и билијар. Ту су били 
и састанци, разрада плана њихове евакуације из 
Прањана. 

После Другог светског рата, кафански се под 
закупом у њој као кафеџија најдуже задржао 
Драгован Јеремић, секретар прањанске општине 
и председник М.З. Објекат се реновира, споља 
и унутра. Вук Добрашиновић (1953), из Берана, 
јавља се на конкурс и као виши конобар добија 
стално запослење 1. априла 1976. за управника 
угоститељског објекта „Сувобор“ у Прањанима. 
УП „Шумадија“ из Г. Милановца, већ је узела под 
закуп „Стару Шумадију“ и променила јој име у 
„Сувобор“. Убрзо, 1977. Вук се жени мештанком 
Вером (д. Јовичић) и животно се везује за овај 
крај. Кафана промењеног имена имала је исти 
распоред: салу за 250 седећих места, шанк, кухињу, 
пар степеника је водило у мању, зелену салу са 
сепареима. До пута била тераса и пекара за хлеб, 
пецива и бурек. У кухињи се спремало вариво јер 
је „Сувобор“ хранио ђаке у четири школе (Таково, 
Брезна, Каменица и Прањани). Било запослено 
четири конобара, један управник, два кувара, 
двоје за шанком, три пекара и један кораџија. Као 
пекар, упамћен је „Мојсије“ (Спаловић Мијаило). 
Народ играо домине, музика викендом а месо са 
роштиља на менију. Печење не. Радно време од 6 до 
22 часа. То је потрајало до 1989. „Стара Шумадија“, 
касније „Сувобор“, срушена је и ту направљена 
нова зграда Пошта Србије, 1990.

„Стара Шумадија“
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Кафана, млађа од „Старе Шумадије“, преко пута. Родоначелник овог кафанског места је Михаило 
Бошњаковић (1884-1937), који је као младић дошао у Прањане из села Макова код Ивањице.

У вароши прањанској, Михаило Бошњаковић почео је пекаром, а наставио кафаном. „Кафана код 
Бошњака“, прочуло се међу ђацима по врелим лепињама на кајмаку. Жени се Ановком (дев. Васиљевић) 
заселак Ридови у Прањанима. Рађају три ћерке и сина. Када је мушки потомак Милета, стасао, отац га 
обучава за рад у пекари и кафани. Милета се жени Милицом (дев. Јочовић). Породица се шири на две 
ћерке и сина: „Кафана код Бошњака“ има све више посла, придружује се Милица, а судбина ове кафане 
водиће је кроз цео живот: „Све је ишло добро до Другог светског рата, а и за време њега, до 1943. године, 
када долази до оног најгорег паљења наше куће. Тако остајемо без игде ичега. Разлог паљења је следећи 
– У нашој кафани је писана цедуља (писмо) да један сељак доведе коња за једног официра да се пребаци 
до Чачка. Када је написана та цедуља (наредба), дата је пандуру Општине да је однесе именованом да 
доведе коња за официра. Пандур је наредбу извршио, али цедуљу није бацио (исцепао) већ ју је ставио у 
свој џеп. После неколико дана наилазе Немци (фолксдојчери), Бугари и неки наши издајници, који купе 
народ у варошици, међу којима и поменутог пандура. Приликом претреса грађана, нађена је цедуља код 
поменутог. Пошто је признао и показао на нашу кућу, кућа је одмах запаљена, а он је стрељан“.

„Одмах после паљења, сви похватани, међу којима и моја мајка Милица и отац Милета, потерани су према 
Ужицу. Неки су успут задржани у Каменици. Неки од њих су у Каменици били постројени за стрељање, 
међу којима и моја мајка у деветом месецу трудноће и мој отац. Сва је срећа да немачки тумач успева да 
спасе постројене од стрељања, па и моје родитеље. 

По повратку кући, моји родитељи су видели згариште уместо свега што су радом стекли. Отац је имао 
срчани удар, тако да је легао у постељу. Када се мало опоравио, пође у планину да купи кров за кућу, наиђе 
на Немце и наше отпаднике, који га хватају и муче. Мучење се састојало у батинању и бацању у кречану 
за печење креча. После свега овога, није му остало ништа од живота, легао је у постељу и није устао до 
своје смрти у зиму почетком 1944. године. Умро је у великим мукама, без ичега што је стварао за време 
кратког живота од двадесет седам година. Једина је срећа била што је оставио троје деце иза себе и 
супругу млађу од себе, која се борила са својих десет прстију. Није се удавала и нас је све троје извела на 
пут да постанемо људи.

Заувек захвалан син Милорад Бошњаковић са својом породицом“.57

Кафана „Код Бошњака“

„Код Бошњака“

57 М. Миловановић, М. Јевтовић, Да се не заборави, 
Београд, 2012, стр. 631,632.
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Делимично обновљена, кафана почиње са радом одмах, 1946. Удовици Милици у кафани помаже њен 
рођак из Ридова, Милорад Марушић. Лепиње на кајмаку, поново су на гласу. У кафану може да стане 
40 столова. Иза је пекара, соба и кухиња. Одлуком општинске власти, кафана се затвара 1950. У њој 
Земљорадничка задруга продаје зоб и мења за кукуруз. Касније, ту се усељава под закуп каменорезац Саво 
Варагић из Гојне Горе. После њега столар, Драгослав Томовић, па колега Драгољуб Вуковић, затим Симо 
Бајић кафаном. Кафански карактер објекта се наставља „Вујовцима“ 1982-1993. „Два брата“ (Миломир 
Станојевић). Једно време био с кафаном извесни Глишић. Обитавао до 1999. ФК „Брезак“ издржавајући 
спорт пићем и томболом. Од престанка НАТО мисије, до 2009. Станојевић Александар и Гордана, брачни 
пар. После њих, дисконт пића. Место је продато Милутину Продановићу из Прањана и чека се његова 
судбина.

Милорад Бошњаковић пред кафаном своје мајке Милица Бошњаковић и гости кафане
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Радојевић Милета Јаре (1919-1993) и његова Јела нису имали деце, али јесу кафану „Код Јарета“. Место 
до пута, између Дома здравља „Џон Кингзбури“ и раскршћа за цркву и рудник „Брезак“. Милета и Јела 
усвојили су Наду (1958-2016) а као зет на мираз у Радојевиће долази Драго Којовић (1955-2020).

Кафана је имала сталне госте, већином мештане и гурмане издалека због сталне понуде варива, пре свега 
куване телетине (телећа главуџа) а то у околини није имао нико. За живота Милетиног, таст и зет, радили 
су заједно у кафани. 

Јаретова смрт, прекинула је гастрономску понуду. Ова кафаница добија ново име, „Терца“ као ортаклук 
Драга Којовића, Славка Радојевића и Драгана Станојевића. Изглед нове кафане прилагођавао се 
споља и изнутра, новим временима. „Терца“ је тренутно затворена, Надина и Драгова ћерка, Данијела 
Милутиновић, размишља о оживљавању овог давног кафанског места желећи да му врати стару славу.

Велика зграда Земљорадничке задруге у Прањанима, почела је да ради 1950. у просторијама данашње 
библиотеке села, Станимир Марковић Ћизер (1913-1971), свирач хармонике, имао је под закупом кафанско 
место. Не велико, али довољно. Служило се мезе, печење ретко (1962). У послуживању му помагала удовица 
Милица Бошњаковић, јер је њена породична кафана престала са радом. Сталним запослењем у кухињи 
основне школе у Прањанима, Миличин рад у „библиотеци“ престаје, а Ћизер се у Дому кафански задржао 
још пар година. Можда би то и потрајало али је имао чудну и опасну нарав, носио мали тег у џепу, имајући 
обичај да потегне на неког од гостију или на своју другу супругу Милицу (дев. Браловић) из Прањана. 

Најмлађа кафана у Прањанима, а међу најстаријим кућама у варошици. Здање на спрат је задужбина газде 
и велетрговца из Прањана, Благоја Симовића.

Прањани су проглашени за варошицу 1927. Од занатлија имали: колара, абаџију, два обућара, опанчара, 
два бравара и ковача. Благоје Симовић је уздигао велики дућан продајући робу на велико и мало. У партеру 
радња, на спрату стан. Прича се да су он и син му Десимир били већински акционари палате „Албанија“ у 
Београду. Исто се прича и за „Богољуба Марића и Десимира Петровића из Теочина“.58

Мало је вероватно да је обоје тачно. Десимир Симовић (1907-2001), је на време емигрирао у САД па у ЈАР. 
Имао је своју фондацију у Лихтенштајну. Из расејања, редовно слао новац и савете ближњима у Србију. 

„Код Јарета“

Дом

„Липов лад“

58  М. Миловановић, М. Јевтовић, Нав. дело, стр. 671.
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Радоје Петрић (1935) казује да, од 1942. до краја рата, школска настава у Прањанима није прекидана. У 
Симовића кући, учионице биле на спрату а испод, стан за учитеље брачни пар Ковачевић, Милорада и 
Веру. По рату, Гинић Милован је ту имао трговину (гвожђару). Тек, 1966. ова имовина враћена је правим 
власницима и поменута кућа на спрат добија почетни кафански карактер. Почело је бојажљиво, пола дућан 
– пола кафана (Сретен Петровић), па под закупом Славољуб Ђуровић – Ђука (кафане: „Палилулац“ у Чачку 
и „Ловћен“ у Прељини). У другом закупу, кафану су звали „Код Мишура“, по Миломиру Миловановићу 
(1942-1988). 

Касније, он купује плац испод овог сокака и оснива угоститељски објекат (од темеља до крова), који 
преузима његов син Живојин (Жико). Тај кафић, „Краљица ноћи“ у првој половини деведесетих година 
прошлог века је имао „ексклузивну понуду“, анимир девојке из Украјине, Молдавије и Русије и стекао 
огромну пажњу у Чачанском округу (1992-1996). Пре тога, Симо Бајић из Брајића узима Симовића локал 
под кирију и даје му име „Лад“. Ранко Милутиновић „Усташа“ (1952) из Прањана који је у Каменици (1978-
1988), почео да ствара име „Кафанског цара“, купује од наследника, кућу – кафану Десимира Симовића 
1989. Од 1990. Кафана се зове „Липов лад“ и има непрекидан рад. Један зид краси сепија, репродукција у 
раму, група мештана испред кафане „Стара Шумадија“, снимљена 1950. Од тада је прошло много. Кафански, 
Ранко „Усташа“ каже да је 42 године његовог стажа као гостионичара, за здравље, такође превише. 

Ранко Милутиновић „Усташа“ у својој кафани
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Манастир Враћевшница, који припада жичкој дијацези, води душебрижништво са 13 места са 837 кућа, 
затим управља пословима на 20 хектара ораница, 3 хектара ливада, 5 хектара воћњака и винограда, 250 
хектара шуме, 2 воденице, 1 механи, знатним сточним фондом, итд...59 

Четврт века пре од наведеног, што је чувени путописац написао о имовини Манастира Враћевшница, у 
Државном попису становништва 1862/63, пише: „Манастир Враћевшница, братство: игуман Вићентије 35 г. 
јеромонах Јанићије 34 г. Мата Јоксимовић, ђак, стар 45 г. Имање: 3 њиве 9 плугова, 2 ливаде, 9 коса, 3 чаира 
31 плуг, 4 воћњака 475 дрва шљива, 2 воденице, 1 меана са дућаном и 1 виноград од 25 мотика – свега 895 
дук. цес: месечни приход од покретног имања и парохије 30 т. – по имању спада у VI, по приходу у VI класу“.

Прњавор и Враћевшница

59
60

Ф. Каниц, Нав. дело
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60
61

Државни попис становништва, прир. А. Столић..., стр. 362.
С. Пашић, Путничке успомене кроз Руднички округ, Сремски 
Карловци, 1903, стр. 154.

„После три и по часа пешачења били смо у Доњој Враћевшници. Ту је близу и граница између округа 
рудничког и крагујевачког. После одмора у механи, у којој смо добили хладне воде и добре кафе, отидемо 
школи.“61 

Кафана (механа) стара колико и њена „сестра“ манастирска меана. Једна напремасе друге. Такође имала 
дућан и била и још је, уз пут, приљубљена рачви скретања ка манастиру. Већ трећа генерација, „Српски 
опанак“ припада Маринковићима. 

Најстарији писани документ, УВЕРЕЊЕ НА МЕСТНО ПРАВО МЕХАНСКО чува се као икона „Опанку“ 
и датира из 31. марта 1860. То је потврда Министарства унутрашњих дела издата 1884. којом се оверава и 

„Српски опанак“

Манастир је имао своју „меану“ до пута Г. Милановац–Крагујевац, у центру села, после раскршћа ка 
Манастиру Враћевшница. То место и данас постоји али не у ондашњем облику. У карактеру кафанском било 
је дуго, до новијег доба. У поменутим временима Државног пописа, зграда (механа и дућан) издавана је 
под кирију. Помиње се „Мита Науновић – меанџија, стар 23 г. И његов ортак, Јаков Костандиновић, истог 
годишта. Даље се бележи Таса Науновић, слуга Митин, стар 20 г“.60

У летопису манастира, није познато да ли је било још механџија под закупом у овој кафани и дућану али је 
опште знано да су Немци у јесен 1941. ову зграду запалили. 

После Другог светског рата, објекат се национализује, по сређивању столарије и нове кровне покривке 
усељава УП „Шумадија“, као државно предузеће. Закуп је плаћен Месној заједници села, симболично. Када 
је Ивко Ђоновић постао генерални директор ПИК „Таково“, место је преуређено до непрепознатљивости 
у ексклузивни пословни ресторан Комбината, 1992. У склопу здања националне архитектуре, била је 
кафаница намењена мештанима и продавница прехрамбене робе „Таково.“ Из злобе према свом земљаку, 
Ивку Ђоновићу (Горња Црнућа) сељани су ресторан прозвали „Товилиште“. У тим временима Ивко Ђоновић 
постаје министар пољопривреде Републике Србије у влади Мирка Марјановића. Упоредо, руководи и 
предузећем. Ресторан се одликовао дочеком гостију, послужењем слатког од купина и шумских јагода. 
Конобари „Шумадије“: Рако Перишић, Зоран Матовић, сестре Мила и Милена (дев. Динчић), примљени су 
у стални радни однос. Зидови украшени урамљеним сепија – браон фотографијама шумадијских мотива и 
наменски пратили специјално за ту прилику, ЈЕЛОВНИК и ПИЈОВНИК, аутора песника Добрице Ерића. 
Спирално укоричен и квалитетно штампан (Штампарија „Будућност“, припојена ПИК-у „Таково“) продавао 
се и као сувенир. Ово кафанско здање постало је дочекалиште многих јавних личности свих сфера, све до 
НАТО бомбардовања 1999. Следеће године, Ивко Ђоновић је смењен, подноси оставку са места првог човека 
„Такова“ које се убрзо приватизује, а ресторан се затвара чекајући нека друга времена.
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дозвољава већ оверено и дозвољено поводом ове механе у Кнежевини Србији. Уверење је као оригинал у 
фази распадања и једва се разазнају слова писана пером у мастилу...

„Почем је министар унутрашњих дела од дотичне полицајне власти уверио се, да је потребна механа 
Ђорђевић Г. Живојина која се граничи источно ка домаћинству... реком... јужна дијагонала... на основу 
Уредбе механске од 31. марта 1860. године дозволио да на означеном месту треће класе у Србији. Ову 
механу мора преименован по прикљученом овде по плану за три године рачунајући од дана примљеног 
овог уверења подигнути у потпуни поредак довести, иначе губи важност постојеће уверење и Власт ће 
моћи другом дати дозвољење, да у близкости механу постоји. За ово местно право механско има поменути 
Живојин Г. Ђорђевић платити 100 динара по закону о таксама од 10. јуна 1884. и то за уверење и за план... 
динара по под Б. тачкама 83 и 155. Министар унутрашњих дела, Светолик Николајевић“ (потпис).

Маринковићи (Стевандан), сишли су Прњавору из Горње Црнуће. Повратком из ратова Живојин и његов 
млађи брат Милић (1883 – 1967), купују механу са дућаном и окућницом 1927. Наведено је било власништво 
неког ракиџије из Гружанске Каменице. Милић је имао четири сина: Чедомира, Војислава, Драгослава и 
Стојана. Живан, старији брат, Душана и Даницу. Најстарији Милићев син Чедомир (надимка Никола), 
добија у наслеђе механу „Српски опанак“, њу касније наслеђује његов син Александар (1934 – 2019).

У Другом светском рату кафана није страдала, избегла је погром пуким случајем за разлику од манастирске 
механе преко пута. Повратком из спаљеног Г. Милановца ка Крагујевцу, немачки војници су заноћили у 
кафани „Српски опанак.“ Зашто је остала нетакнута, село прича, заслуга је неке Словенке која је Немцима 
била преводилац...

Кафана још увек ради, има двоја врата, једна кафани, друга соби за конак. Унутра 10 столова у 60м2. Висок 
плафон, велики шубер. „Боде“ очи леп, очуван креденац пуног дрвета. Он с чела има резбу иницијала 
НМ – 1939. Александар Маринковић је храмао на једну ногу и велику помоћ у кафани имао је у супрузи 
Стамени. У овој кафани бивало музиканата локалних и туча опасних. Лети, терасу краси хлад два столетна 
багрема. Данас, креденцу и јеленским роговима изнад, придодат је сувенир-успомена, шешир извесног 
Кокана, свакодневног госта који је као пензионер преминуо деведесетих година на прагу своје родне куће 
у Враћевшници. Под, црвено-окер плочица, опомиње да је ово некада било отмено место. Сада се само 
точи пиво и ракија. Где је био дућан, ту је пекара због близине школе.

Александров наследник, Слободан Маринковић Мурчик (1964), каже да је кафана као и жена „тражи пуно 
радно време“, зато је он заклети самац. Локал је дао под закуп Слободану а сви Јелићи су из Шарана. 

Слободан Маринковић Мурчик (1964)
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Рудник

„Побегао сам на реку. Данас у кафанама само гaчу“. (Павле Вујисић)
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Уз кафану Јова командира, најстарија угоститељска 
кућа била је „Ракића кафана“. Зна се њено 
место, у центру вароши. Оно и данас постоји. 
„На раскрсници старог друма и пута, који води 
од Острвице у Градове, подигнута је механа са 
пекарицом. Ова прва зграда у овоме насељу, 
стајала је на плацу где је сада успостављена радња 
Слободана Миловановића. Она се помиње као 
Ракића механа 1822. и 1856. Постојала је више од 
четири деценије, њен власник Лука Ракић са Блата 
(заселак Рудника) познат је из доба као гајдаш“.62

Кроз време, варошица се мењала, али је Ракића 
механа опстајала. Данас, нико од најстаријих 
Рудничана не сећа се пекаре уз механу, да је икада 
била, нити су о пекари на том месту причали њихови 
преци. Могуће је да је тога било, једини запис о томе 
је овај навод Момчила Радојевића. Потврђено је да 
су преко пута Ракића механе биле месаре, а између 
два светска рата, мала апотека. Била је пекара на 
брегу, раскршћу силаска у варошицу рудничку 
и одвајања за јамски коп десно, а супротно за 
Варнице, када се крене из Г. Милановца. Пекара 
је радила до шездесетих година прошлог века. У 
непосредној близини, преко пута, Пепика и Чедо 
Шевић из Блазнаве имали су кафаницу. Сада је ту 
управна зграда предузећа „Острвица“.

Било је још кафана у насељу рудничком: „Нову 
механу преко пута конака подигао је неки Никола 
Цинцар. Ову кућу је купила Рудничка општина и 
удесила за њу среске канцеларије. Била је у употреби 
до спаљивања Рудника 1941“. Све ове зграде 

Ракића кафана
Кафана која је уписана као гостионица 1894. године

„Овде сам чуо за реч ГРОМОВКА, како у 
шали сељани веле за препеченицу“.

Сретен Пашић

спаљене су у рату. Ракићева механа порушена је у 
прошлом веку, врло давно“.63

Кроз историју, давно су столовале и кафеџије под 
Рудником и пре и после Луке Ракића. Имали су свој 
еснаф. Захваљујући фотографу са Рудника, Драгиши 
Милетићу (1921-2014) њихов списак је сачуван: 
Милутин Недељковић и син Живота, Милоје, 
Славиша и Драгија Никић, Милан Даниловић и 
Будо Танасијевић, Слободан и Владан Караулић, 
Милорад Вељковић, Прока Прокић Жабарац из 
Жабара (уз кафану држао је подрум пића), Новица 
и Јеремија Јовичић. Њихова кафанска историја 
се завршава паљењем Рудника 1941. После рата, 
1957/58. Слободан Миловановић Ћале (1911-
1989) на месту Ракића механе подиже кафану 
у оквиру куће на спрат и даје јој име „ИЗЛЕТ“. 
У Слободановој кафани остварена је читава 
друштвено-политичка и културолошка историја 
Рудника и ближе околине. Још увек се препричавају 
свакодневна окупљања и забаве којих је највише 
било у зимском периоду. Музиканти свадбарски и 
кафански: Драгољуб Радојевић Гојковац са Бућиног 
гроба, хармоникаш и певач на „суво“ (тада није 
било микрофона). Омиљен у народу кафанском 
и на мобама, Јездимир Весић Јездо из Мутња. Као 
играч и традиционални коловођа, Радиша Џоковић 
Џонго. Слободан Миловановић Ћале због старости 
и болести продаје своју кафану повратнику из 
Шведске, Миодрагу Марковићу Белом (1940-
1988). Бели је родом из села Љубичевац крај 
Страгара и обожавао је Рудник. Његова супруга, 62

63
 М. М. Радојевић, Рудник у прошлости, Београд, 1971, стр. 36.
Исто, стр. 38.

Драгослава Марковић Драга (1941-2013), девојачко 
Арсенијевић рођена је у Винчи. Њихов боравак у 
Шведској трајао је од 1965. до 1981.

У лето 1981. некадашња Ракића механа постаје 
ресторан „Бели“. Брачни пар Марковић разрађује 
посао, они постају омиљени као да су староседеоци 
Рудника. Конобарица Станка мења само газду 
кафане, њен посао у истом објекту се наставља 
уобичајено. И после смрти Белог, кафана је 
задржала своје име као бренд, а ћерке Драге и 
Миодрага Белог, Славица (1964) и Сања (1973) 
одласком животних и професионалних путева за 
Београд, не дозвољавају да се кафана угаси. Локал 
се рентира, прво Горану Јефтовићу са Рудника, 
касније брачном пару, Небојши и Јели Милошевић.
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Упамћено да је Миланов брат по оцу, Владимир, био кафеџија. Имао је механе у Котражи и Ивањици...
„Преживевши голготу Проклетија и пробоја Солунског фронта, Милан је у родном Руднику купио кућерак 
за кафану. То је данас место стамбених зграда преко пута потока Златарица. Убрзо 1919. Милан Даниловић 
купује од уштеђевине много већи објекат и претвара га у „Хотел Даниловић“. Правоугаоног облика, 20 x 
6 метара на спрат. Сем подрума, објекат је имао и зидани тунел, ледару у којој се остављало пиће и храна 
у летњим месецима. У недостатку електричне енергије, ледаре су за кафане биле неопходне. Тако добро 
осмишљене да је у њима било леда преко целе године. Овој чињеници доста је погодовало место хотела, у 
заветрини стрмине, и близини водотока, поменуте Златарице. На спрату живели су Милан и његова супруга 
Драга. Други део горње етаже био је резервисан за госте ваздушне бање Рудник. Милан је на менију, сем 
печења, за обедовање нудио гостима и ћевапе које је сам правио. Остало је сведочење да су Милан и његов 
рођени брат Драгутин били непревазиђени у брзини скидања коже са јагњећег брава, све није трајало дуже 
од три минута. Грожђе је куповао у Шаторњи, правећи сам вино за госте. Имао је и пива у дрвеним бурадима. 
Познанство са некадашњим акционарем рудника олова и цинка на Руднику, Ђорђем Вајфертом, допринело 

„Хотел Даниловић“

Кафанску историју Рудника обележио је 
један човек, солунски ратник, потоњи 
кафеџија, Милан Даниловић.
У времену Првог српског устанка 
(1804), родоначелник Даниловића 
доселио се на Рудник у заселак 
Ћерамиде. Порекло им је у потесу 
између Златибора и Нове Вароши. 

Милија Т. Ракић, „Качер“ антрополошка 
испитивања, 1905.
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је да пивар Вајферт често свраћа у „Даниловић“. Од свих угоститељских објеката на Руднику из прошлог 
века, у периоду између два светска рата, највише је сачуваних фотографија хотела Даниловић. Двориште 
украшено вињагом и ограђено тарабом бојено у бело. Кров оивичен олуцима што је за ове крајеве пре Другог 
светског рата била права реткост. На спрату шест соба за госте. Чест гост хотела био је чувени руднички 
апотекар, Адам Бераха и Деса Дугалић (1897 – 1972), рођена Чачанка, првакиња драме Народног позоришта 
у Београду, академију за позориште завршила је у Паризу. Њен супруг, др Милорад Недељковић, директор 
Поштанске штедионице Србије, и она, имали су викенд кућу у близини данашњег Земунског одмаралишта.

Милан Даниловић није имао деце, а децу је обожавао. Он и Драга посинили су Рудничанина Милана 
Мијаиловића који се није бавио кафанским занатом, али је увек помагао у кафани. Други светски рат је био 
немешање Милана Даниловића ни у једну политичку или војну фракцију. Говорио је често да је он своје 
одратовао на Кајмакчалану... Упркос немешању, све војске које су пролазиле кроз Рудник, тражиле су га. 
Нису га никада нашли јер је Милан изузетно познавао планину. Када би Драга на прозор истакла бели 
столњак, он би се вратио и затекао у кафани поразбијани инвентар. И тако, Рудничани се сетно сећају прича 
да је чика Милан строг врло, али правичан, истицао свој еснаф. Зими, када су све кафане рудничке биле пуне, 
дешавало се да из комшилука, одгозго, из „Хотела Никић“, крене коло, као и одоздо из „Хотела Даниловић“, 
па се гости измешају, а врућа ракија пије на пртини...

Милан и Драга
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Свадба у „Хотелу Даниловић“ 1920. године

Завршетак Другог светског рата је успон угоститељски Милана Даниловића по броју гостију. Место уз кафану 
било је аутобуско стајалиште и одмориште. Обли аутобуси „АВАЛИЦА“ имали су дрвене клупе за путнике, 
мердевине металне позади и пртљажник на крову аутобуса. Тако је испред кафане настала једна фотографија 
црно-бела, Борка Ћеримановића „Изгубљени путник“, која је добила прву награду на изложби у Новом Саду. 
На слици је тада малишан, Раде Мијаиловић, син Миланов, кога је посинио Милан Даниловић. Раде се сећа 
те фотографије, али нажалост, каже да је нетрагом нестала. Прича о свом деди кафеџији врло емотивно 
помињући књигу, „Рудничани и Таковци у ослободилачким ратовима Србије, 1912 – 1918...“ Рудник је у то 
доба отаџбини дао 217 ратника, 107 се није вратило. Међу 110 преживелих, није уписан његов деда Милан 
Даниловић, кафеџија. Раде Мијаиловић подсећа, када га је мајка родила на Руднику, била је општа зебња у 
том трену, јер се није јавио, заплакао, да удахне кисеоник. Томе је, причали су, кумовао неки акушер који је 
био страстан љубитељ угоститељске понуде „Даниловић“, да је почео да слави пре времена сметнувши са ума 
правило да пре сечења врпце пупчане, бебу трба пљеснути по леђима да удахне ваздух. Срећом, ту је била 
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Наплаћивање Виктора, конобара са Рудника; 
- 3x7=28!
- Ј...ш две банке!
-Дај 40!!!

баба Драга... Рада су онако преповијеног и руменог унели у пуну кафану, право деди Милану у наручје! Он 
га носао раздраган, високо подигнутог увис, до музике и натраг... Постоји документ о ценовнику у објекту 
ДАНИЛОВИЋ, из периода пре 1941. године. Шољица кафе плаћала се 1 динар као и чашица ракије. Јаје 
кувано 50 пара. Килограм печења (иста цена јагњећег и прасећег) – 12 динара. Литар љуте ракије 6 динара 
а благе, 3 динара (ове две ставке су по набавној цени). Ради неког упоређивања са кафанским ценовником 
треба напоменути да је тада мајсторска надница вредела 20 динара, а проста, физичког радника, од 8 до 10 
динара...

Милан Даниловић, солунски ратник и кафеџија, упокојио се у 74. години свог живота. Три године касније, 
1968. године на Митровдан, сахрањена је његова супруга Драга. Посинак Милан Мијаиловић, нажалост 
пре њих 1963. Такође на Митровдан... После смрти Милана кафеџије, од 1965 до 1977. објекат је даван под 
закуп, „Токинцима“, Драгану „кавеџији“ из Варница, па неком Милошу из Ивањице и извесном Драгићу 
из Страгара... Нико од њих тројице није имао тај дар вођења кафане као деда Милан. На месту хотела 
ДАНИЛОВИЋ је иста зграда која је мењала намену од продавнице обуће до дисконта пића. Наследник, Раде 
Мијаиловић планира када се пензионише да направи кутак за душу и суво грло. Можда и за туристе као 
некада. Жеља му је да као на једној фотографији то буде поставка позитивне носталгије, да се направи табла 
као она изнад улазних врата: „УГОСТИТЕЉ – МИЛАН ДАНИЛОВИЋ“ и велика фирма дужином објекта. 
Можда ће тада доћи, вратити се време оног Рудника и његове кафанске историје о којој су сви причали.
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Качер је не мала област Качерског среза, назван по највећој реци која извире на Руднику и улива се у варошици 
Љиг у истоимену реку која је најводоводнија притока Колубаре. Географски, то је северна и западна падина 
Рудника. Качер чине 32 села: Гуришевци, Јарменовци, Босута, Манојловци, Војковци, Трудељ, Драгољ, 
Калањевци, Живковци, Козељ, Берисава, Пољанице, Шутци, Ивановци, Моравци, Заграђе, Рељинци, Церова, 
Шилопај, Мутањ, Дићи, Угриновци, Бољковци, Лалинци, Доњи Бањани, Гукоши, Бранчићи, Крива Река, 
Штавица и Липље. Административно седиште Качера био је Рудник. Ову некадашњу Рудничку нахију најбоље 
је описао рођени Качерац Милоје Т. Ракић (1873-1914). У поновљеним катастарским мапама Србије, Качеру су 
припојени Белановица (1904) и Љиг (1919).

„Качерцима је тежак прилаз своме среском месту Руднику“, пише Јеремија Павловић (1881–1931) и „крајем 
прошлог века, Рудник је мало, среско место са двадесетак грађевина. Поред друма подигнуте су још две 
путничке механе Стевана Мајданца из Рапшинаца и Јована Радојевића са Рудника” (Момчило Р. Радојевић, 
„Рудник у прошлости“).

У државном попису становништва 1862/63, Рудник има 101 домаћинство, две куће Радојевића. У једној је 
старешина Никодим, у другој најстарији, а ожењен Петар (жена и двоје деце), седморо браће и сестара, мајка 

„Качерска застава“
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Станојка, удовица почившег Радоја. Један од млађих у тој задрузи Радојевића био је Јован, који временом у 
народу заслужно доби име Јово Командир! Учесник оба српско-турска рата 1875/78, као потпоручник 
командовао Качерским батаљоном. Одликован три пута. Сем трговином, Јово Командир се бавио и политиком 
као посланик у Скупштини Кнежевине Србије. После проглашења за Краљевину Србију, у време Милана 
Обреновића, постаје посланик Среза качерског 1882/83.

На имању, отац и син 1882. оснивају кафану „КОД КАЧЕРСКЕ ЗАСТАВЕ“. Поносан на своје војевање, Јово 
Командир даје механи име које се неће мењати пуних 60 година. „Качерска застава“ подигнута је на ледини крај 
пута, приватном поседу Јова Командира. То је данашњи центар варошице Рудник, на месту хотела „НЕДА“. 
Јово се бавио политком, био председник среза и све више сину Радојици (22 г.) препуштао вођење кафане. На 
основу сачуване три фотографије оног времена уочавамо да је „Качерска застава“ монументална грађевина, 
наменски подигнута, правоугаоног облика, 25 корака у дуж, покривена ћерамидом, кров има два велика оџака, 
три зидана лука моравског стила, са два прозора дупла (лево и десно), зидани степеник, тесаник газишта 
камена (по осам цокли на обе стране). Кафана је имала велики подрум, прилаз за везивање запрега и вероватно 
одмориште за људе иза, као и шталу. Кафану су украшавале четири посађене липе као зелена брана прашини 
са друма. Фасада украшена са осам стилизованих стубова у малтеру, а целом дужином натпис: „МЕХАНА КОД 
КАЧЕРСКЕ ЗАСТАВЕ ЈОВА КОМАНДИРА И РАДОЈИЧИЋ РАДОЈИЦЕ“.

Већ времешна у трајању, јер је претурила преко себе оба Балканска рата и Први светски, „Качерска застава“ је 
1930. сведок технолошке револуције јер је унук Јова Командира и син Радојице кафеџије Момчило Радојевић, 
као учитељ, из Београда донео радио-апарат на батерије. Слушање радија у кафани била је ствар престижа за 
сваког госта.

Деценију пре, Рудник добија звање ваздушне бање, посете су све чешће и бројније. Између новоотворених 
хотела „НИКИЋ“ и „ДАНИЛОВИЋ“ води се мртва трка у привлачењу гостију. Радојица механџија је имао 
свако вече цигански оркестар у коме су предњачили „неки Димо и Рајо из Лазаревца“.

По сећању фотографа са Рудника Драгише Милетића (1921– 2011), у време Божића и на Савиндан, Рајко 
Ивковић (1880–1974), једини прави изворни гуслар Качера, отварао је у „Качерској застави“ Светосавски бал 
песмама косовског циклуса... У овој кафани приказан је први филм на великом платну, „Рат у Абисинији“ 1936. 
године, захваљујући Момчилу Р. Радојевићу, који је као учитељ службовао на Руднику, Прањанима и Београду. 
Трака се окретала ручно на пројектору, који је имао три калема. (Момчило је аутор једног изузетног штива, 
„Рудник у прошлости“ штампаног 1971. године).

Песма кафанска, уз Цигане из Милаваца; „Далеко је Крагујевац – а још даље Лазаревац, где мој драги плете 
ланац, не плета га да га носи, већ га плете да се обеси...“, као да је слутила нову окупацију. Октобра 1941. из 
правца Тополе, минобацачким гранатама са потеса Кајове ћуприје, Немци су сравнили Рудник варошицу. У 
кратком затишју, из клисуре је избила моторизована јединица са пешадијом и фосфорним плочицама запалила 
све куће. „Качерска застава“ постала је рушевина... 

Тек 15 година после рата, плац је рашчишћен и подигнута је нова, још већа кућа на спрат, за потребе 
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УП „Јасеница“
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новоосноване општине Рудник. Почетком 1963. укинута је Рудничка општина. У објекту се као подстанар 
појављује Београдски СДК (Служба друштвеног књиговодства), желећи кућу за одмор својих радника. У 
приземљу, пружане су угоститељске услуге локалном живљу. Исељавањем Београдског одмаралишта, кућу 
преузима „ЈАСЕНИЦА“, предузеће за туризам и угостититељство са Рудника. Кренуло је добро, али није 
дотрајало.

Као сламка спаса учинило се припајање УТРО „Шумадија“ из Г. Милановца. Таворење овог здања је настављено. 
Фебруара 1991. сада већ бившу зграду бивше општине Рудник, откупљује мештанин Драган Недељковић.

Подигнут је модеран, први приватни хотел у овом крају, са два ресторана, покривеним базеном и сауном. Хотел 
је назван по Недељку – Неду (преци из Дробњака, Пенезића од Црне Горе), који останком на Руднику 1804. 
по свом претку Димитрију добијају презиме Димитријевић. Димитријев син Недељко – Недо, имао је седам 
синова који добијају презиме Недељковић... Хотел Неда је препородио туристичку понуду планине Рудник. 
Прст судбине кафанске историје можда је запечаћен изненадном смрћу Драгана Недељковића (1953–2008). 
Данас, поменути хотел „ради и не ради“. Ништа није као пре. „Качерска застава“ више не вијори се.

Јасеница 1965 - с лева Рада Весић, Рада Ђокић и Нада Ђорђевић Јасеница - с лева Бранка куварица, Милош Ракетић, Рада куварица, Ђокић конобар и Манда 
Лечић конобарица
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Милош Ракетић реди јагње за туристе

Милош Ракетић (1929) је први управник УП „Јасеница“ на Руднику. Од 1964. до 
пензионисања, у друштвеном сектору као угоститељ. Уз Милана Даниловића и 
Милоја Никића, Милош Ракетић сматра се утемељивачем кафанске историје 
варошице Рудник.
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Гостионица Никић на Руднику
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„Од страних лица, једино сам успео да се дозволи ресторатеру Милоју Никићу, да ми доноси ујутру 
доручак и да ме полива водом да бих могао да се умивам по лицу“. 

 Милан Стојадиновић

Никићи су позната лоза на Руднику, везани за претке као чувари старина и сећања. Између осталог, 
имају један писани документ, тапију Николе Никића о куповини једне ливаде на Руднику. Тада, пре век 
и по, Рудник варошица има 100 кућа и 584 житеља.. Од свих Никића између два светска рата, највише се 
прича о кафеџијама, рођеној браћи, Милоју и Славиши... У Г. Милановцу закупљују „Касину“ од Мирка 
Стјепановића Гоља. Посао се води на старијег брата.

А догодило се да браћа Никић породично, Милоје двоје деце, Славиша троје, и пословно, остају на Руднику 
од 1927. Изнад варошице, зидају из темеља здање, „Хотел Никић“. Нису ни слутили да ће овај објекат и 
они, бити сведоци и непосредни учесници невероватних историјских догађаја, који су нажалост, заувек 
померили ток српске историје у слепи колосек. Нови хотел је крај пута, у близини хотела „Даниловић“, 
једноетажна грађевина правоугаоног облика са шест великих прозора. Унутра шанк, билијар сто, олајисан 
под, велика пећ, шубер за кухињу кроз који су вијугала омамљујућа варива, Рудничани кажу, непревазиђене 
куварице Јеле. Јелисавета Јела, девојачко Петровић, из Јарменоваца, 1922. се удала за Милоја Никића и 
остала до краја његов животни и еснафски сапутник.

Никићи су иза хотела имали депаданс, правоугаону зграду великог предсобља са пет соба. У склопу 
исте зграде, два стана за два брата и њихове породице. Једино Славишина супруга Даринка (родом из 
Груже) није се професионално бавила угоститељством, али је по потреби помагала у кухињи својој 
јетрви Јели. Браћа Никић су били потпуно различите нарави. Милоје благорадан и тих, а Славиша прек, 
„кратког фитиља“. У вођењу кафане то се показало добитно. У засеоку Дрење, потес Ражовине, имали су 
свој шљивик маџарки, а дреновке су купили на сајму у Новом Саду и посадили у окућници. Грожђе су 
довозили из Тополе, и сами грушили. У пролеће рано и касну јесен организовали свадбе, а зими забаве. 
Звало се штампаном позивницом на којој је писала цена вечере – 30 динара. Тако су бирали најлепшу 
девојку, бирајући „Краљицу забаве“, гласало се писањем имена девојке на разгледници која се продавала 
за један динар. Мотив дописнице је била слика ваздушне бање Рудник. Девојка са највише разгледница, то 
вече је проглашавана краљицом лепоте. Гости су били угледнији и добростојећи – не само из варошице, 
већ и из Милановца. Долазило се саоницама или фијакером, свакодневно, зависно од временских услова. 

„Хотел Никић“

64 С. Пашић, Нав.дело.

„После два и по часа путовања преко 
брда и думаче; преко ливада и ораница, 
изађемо на насип, а мало затим 
стигнемо пред механу Јове Командира. 
На Руднику су школа, две механе, среска 
канцеларија са телеграфом и дућан. 
Мој сапутник оде школи, а ја у механу 
на ручак. У првој механи застанемо 
г. Рашу Милетића бив. министра и 
његову госпођу. Они сваке године долазе 
у ово доба да проведу недељу на овом 
чистом планинском ваздуху и поред ове 
јединствене воде“.64

Одмах иза некадашњег Хотела „Неда“, 
улица која иде ка Јабучару и базену је 
она која носи име Јова Командира.
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Цена једне вожње од Милановца до Рудника била је 20 динара. Да би повећали понуду, уз хотел је дозидана 
продавница мешовите робе која је дата под закуп трговцу Радоју Дамјановићу (отац архитекте Мијодрага 
Мија Дамјановића).

У предвечерје Другог светског рата, 19. априла 1940, Милан Стојадиновић, некада председник владе 
краљевине Југославије и три пута министар финансија, (његово доба је препород индустрије земље и 
конвертибилност динара) упућује се у кућни притвор на Руднику, без породице, у пратњи агента у кућу 
рентијера Душана Д. Михаиловића. 

„Прва зграда у којој сам био интерниран, била је скромна вила која се налазила на малој узвишици, при 
изласку из варошице Рудник, удаљена неких 50 метара од главног друма за Горњи Милановац... Спазих 
једног жандарма крај излазних врата, други је био у предсобљу, а два-три су се мувала у дворишту. Био сам 
добро чуван... Преко дана долазило је неколико пријатеља из Чачка да ме посете, али им приступ није био 
дозвољен“. „Од страних лица, једино сам успео да се дозволи ресторатеру Милоју Никићу, да ми доноси 
ујутру доручак и да ме полива водом да бих могао бар да се умијем по лицу... Док ме је поливао, Никић је 
успевао да ми саопшти неку новост, ко је долазио на Рудник да ме посети и шта ми је ко поручивао. Нас 
двојица смо се били тако извежбали да смо говорећи истим тоном о времену или другим безначајним 
стварима, убацивали саопштења од интереса, тако да полицајцу у суседној соби не пада у очи тај разговор...“ 
„Сутрадан сам дуже разговарао са Милојем Никићем, који је био мој добри „KOSTGEBER“, врло услужан 
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и предусретљив човек, духовит и паметан. Вршио је улогу поштара, саопштавајући ми поверљиве вести“.

„После три недеље, упутили су ме даље у непознато, у Каран крај Ужица. Петак, 10. мај, 17 и 15 поподне, 
на друму, поздравих се још, већ седећи у аутомобилу, са Милојем Никићем. Поред њега стајао је да ми 
рече збогом и школски надзорник Момчило Радојевић, који ми је дао разне књиге на читање.“ (Милан 
М. Стојадиновић, НИ РАТ НИ ПАКТ, Ријека, Отокар Кершовани, 1970. стр. 605, 608, 609, 610, 611). /П.А. 
Момчило Радојевић учитељ, син кафеџије Радојице, кафана „Качерска застава“.

Др Милан Стојадиновић је рођени Чачанин, мајка његова Милица је родом из Горње Врбаве од Павловића, 
архимандрит Враћевешнице и потоњи Митрополит који је причестио устанике на Цвети 1815. је њен 
прадеда Мелентије Павловић. Милан Стојадиновић је докторирао права и постао професор универзитета 
у 32. години. Његова сведочанства, „Југославија између два рата“ појавила су се у главном граду Аргентине 
1963. две године по Стојадиновићевој смрти у Буенос Аиресу, где је и сахрањен не дочекавши икада да 
види своју отаџбину.

Енглеска пропаганда у Београду је доста експлоатисала фотографију у отвореном аутомобилу Милана 
Стојадиновића како преко Рудника „са свитом“ бежи из земље у шестоаприлском слому. Та слика 
снимљена је годину дана пре, и Милан Стојадиновић је већ био депортован у Маурицијус. Следеће године 
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65 М. Тимотијевић, Г. Давидовић, Затамњена прошлост, 

„Милан Стојадиновић (Чачак 1888-
1961 Буенос Ајрес). Као министар 
финансија Краљевине СХС стабилизује 
валуту. Динар у његово време 
удвостручује вредност (1923-1925), 
због чега добија надимак „финансијски 
булдожер“ и постаје омиљен у народу. 
Југославија је први и последњи пут 
на другом месту по расту бруто 
друштвеног производа у Европи и свету 
– укупно 14,3%, док Србија, издвојено 
има 2,5 већу економију од румунске“.

„Млади, средовечни и стари људи, највише посећују кафане. И у друге дане, кад 
се не ради (кад су кише или хладноће) радо се посећују кафане. У кафанама сви не 
троше подједнако. Има их, који не попију ни кафе, већ искључиво слушају шта ко 
разговара. Има их који много троше, особито у јесен, кад имају доста новца. Многи 
су у кафани, коцкајући се, пропали. Такви се обично памте дуго, узвикани су и служе 
селу за пример.“

„И пиће воли Руднички округ, поглавито ракију, а затим вино; него где се пиво нађе, 
почињу и њега прилично да троше. Некаква тоња покрила је све те бекрије, па не 
могу од ње никако да се отресу. Сасвим су друкчији горштаци: они су поноситог 
изгледа, говоре громко и јасно, да ти је мило да их слушаш“.66 

66  Ј. Ј. Павловић, Качер и Качерци: етнолошка испитивања, 
Београд, 1928, стр. 154.

у пролеће, генерал Александар Лер, као командант Четврте немачке ваздухопловне флоте, човек који је 
бомбардовао Варшаву и Београд, описује у мемоарима „Ратна сећања и боравак у Југославији 1941–1945“: 
„Кратко освежење на планини Рудник у хотелу Никић где нас је угостио кафеџија на добром немачком 
језику. На генералово питање, откуд то, кафеџија се „похвалио“ заробљеничким радним логором у Горњој 
Аустрији до 1918... (Милоје Никић, ратни заробљеник 1914 – 1918.) На растанку, А. Лер описује изненађење 
гостионичара када му се он обратио на чистом српском језику, уз објашњење да му је отац Немац, мајка 
православка, рођен у Турну-Северину (Румунија) гимназију завршио у Панчеву...“

Само пар месеци касније, од октобра 1941. на Руднику се формира заједничка команда партизана и 
четника. Главни коморџија за исхрану у хотелу Никић је кафеџија Милоје а Славиша Никић набављач“.65 
Крај Другог рата није крај мукама браће Никић. Одузима им се хотел и бива национализован улазећи 
у угоститељско предузеће „Јасеница“ са Рудника. То је било 1955. За то време Милоје Никић ради као 
конобар у Г. Милановцу у кафани „Стаљинград“, некадашња „Српска круна“, такође национализована, 
власнику Вељу Крсмановићу. (Касније ресторан Дом ЈНА, сада Дом културе...)

 Милоје Никић умире 1955. од последица можданог удара, Славиша пар година касније. „Јасеница“ се гаси, 
узима је УТП „Шумадија“ не урадивши ништа на боље, потом ПИК „Таково“ у објекту Никић хотела једно 
време прави откупно место, онда постаје и ветеринарска станица а на крају и продавница мешвите робе 
која није дуго трајала.

Зграда је припала наследницима и на пожутелој фотографији види се број кућни 31. Тога више нема. 
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У засеоку Поље је школа, задруга и дом села. Све то уз главни друм који од 1960/61. доби назив, Ибарски.

После Другог светског рата, Дом је мештанима користио за партијске састанке и игранке зими. Врло 
брзо, указала се потреба за продавницом и Дом је подељен на два дела. У мањем, продавница мешовите 
робе ТП „Пролетер“, пре тога ПИК „Таково“. Већи део објекта МЗ Сврачковци издавала је угоститељима. 
Иван Михаиловић Рус, родом из Дренове, најдуже се задржао кафаном у Дому Сврачковци. По његовој 
старости пензионисањем, мењали су се многи, па и фудбалски клуб овог села. Сада је остала само 
продавница „Пролетер“. Велики паркинг сећа на то доба када је Ибарском магистралом пролазило и по 
18.000 моторних возила дневно.

Данас, од постојећа два угоститељска објекта у селу, трећи више не постоји у тој намени. Некадашња 
кафана „Таково“, сада је продавница прехрамбене робе „Пролетер”.

Кафанска историја Такова почиње политичким успоном Павла П. Смиљанића (1837-1913), народног 
посланика из Такова. Његов отац, Пантелија Смиљанић, „посече у боју на Засавици угледног Турчина“ 
(М. Ђ. Милићевић). Смиљанићи славе Ђурђевдан и у књигама пише да је тај род „дао 17 свештеника из 
четири куће“ (Миленко С. Филиповић).

Павле, као угледан домаћин, постаје председник Општине таковске. Један од његових синова, Агатон 
Смиљанић (1863-1930), такође се бавио политиком, а на надгробнику му пише: „дугогодишњи председник 
и деловођа Општине таковске“. За живота, Павле је уступио кафану рођеном синовцу, Бошку М. Смиљанићу 
(1855-1937). Објекат је имао изузетну позицију, раскршће путева за Г. Милановац и горња села. Кафана је 

Дом и Ловћен

Село без најстарије кафане

Сврачковци

Таково



246

и због порекла била на добром гласу. Бошко и његова супруга Милијана водили су заједно овај локал све 
до његове смрти. Удовица Мица (тако пише на споменику), подигла је мужу надгробник 1940. године и 
потписала синове, Момчила и Милету и Бошкову рођену сестру Даринку.

Догодио се Други светски рат. Милијана (Мица) је спроведена у логор Бањица у окупирани Београд. 
Синови су остали и без другог родитеља. Историјски архив Београда је 2009. године публиковао два 
капитална тома, „Логораши, књига заточеника 1941-1944“. У те две књиге смрти уписано је 23.637 
логораша, 4.286 је изгубило живот. Из општине Горњи Милановац депортовано за Бањицу 651 особа, од 
тога 36 жена. Стрељано 174, троје обешено, деветоро умрло у логору, а 134 послато на принудни јамски 
рад у Бор, Трепчу и Норвешку. 

Таково је имало 33 бањичка логораша. На списку страдалника је удовица Бошка Смиљанића;

„Бр.895. (књ.бл.5) Смиљанић Милијана, кафеџијка; рођ. 1893. г. у Бранетићу (Бранетићима, срез Таковски) 
од Мирка и Станка Трнавца, 2 детета; са боравком у Такову. У логору од 02. децембра 1942. од СС ,стрељана 
25. јануара 1943. у Београду од СС.“

У време њеног тамновања, Бошкова тетка, Даринка Гила Смиљанић возом се упутила за Београд и појавила 
пред командом логора. Носила је преобуку за своју снају. Није је тамо видела, нити је до Милијане стигао 
намењени пакет са писмима синова. По причи родбине, свака молба је добила неми одговор упркос 
томе што је она челом додиривала војничке чизме. Гимназијско знање немачког језика поштедело је њен 
живот... А библиотекарка Гила била је посвећена двојици братанаца. У браку са Милорадом Вељковићем 
није имала порода, тако да је и то био разлог више да напусти Г. Милановац и врати се у родно Таково. 
Иза кафане, сада продавнице, још увек постоји мала породична кућа Смиљанића, реновирана, али 
сама. У њој су провела детињство и рану младост кафеџијска сирочад, Момчило и Милета. Од времена 
Милијаниног хапшења до краја рата, кафану „Таково” су опслуживали такође муж и жена, Драгиша и 
Љубица Томашевић из Лочеваца, њихови пријатељи, иначе родитељи Томаша Томашевића, својевремено 
председника Адвокатске коморе Београда и Фудбалског савеза Југославије. 

Док је трајала окупација, Момчило Смиљанић је учио децу писмености у школи у Бершићима, а 
Милета кафански занат код Десимира Трнавца у истом селу, да би завршетком рата заједно радили у 
Земљорадничкој задрузи „Озремица”. У одрастању у људе, браћа Момчило (1918) и Милета (1929) стално 
помињу својој тетки Гили дечачке снове родитељске кафане и колаче са кабезом када се врате из школе. 

Момчило се као учитељ жени колегиницом Олгом и службују у школи на Савинцу. Милета са Десимиром 
Трнавцем ради у државном предузећу угоститељског карактера које у саставу има три кафане: „Зеленгора”, 
„Победа“ и „Железничка ресторација”. За то време у Такову у општинској згради на спрату, (данас у 
приземљу бифе „Маја”, а изнад полицијска испостава) била је библиотека фонда 3.500 књига, већином 
спашених из Таковског дворца. Најстарији се сећају великог шаха од ораховине, сточића и две столице. 

Највише се читало недељом. Тога више нема. Остају само сећања. Кафану од Општине Таково узима под 
закуп мештанин Селишта (највећи заселак) Боривоје Петровић Тута (1915-2008), школовани конобар. И 

Милета Смиљанић
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његов живот обележио је рат. У априлском слому 1941. г. заробљен је у Нишу и спроведен у радни логор 
Лаутенберг у Немачку. У сталагу упознаје логорашицу Татјану (Рускиња рођена у Кијеву) и њихов син 
Владимир (1944) као беба је завршетком рата донесен у Таково. Миодраг се родио две године касније 
(1946). Кафана је радила према стандарду народа, а Татјани (1921-1999) нуде да предаје руски језик у школи 
у Такову. Животне снове прекида резолуција Информбироа и случајност које службе „повезују“. Наиме, у 
кафани је 1950. на Пантелијевдан, мештанин Радивоје Благојевић запевао: „Друже Тито и Јованка, родила 
нам талијанка (пшеница), вама жито, нама слама, не можемо више с вама“. Радивоја хапсе, осуђују на 
деценијску робију, Татјана остаје без посла у школи, а Боривоје добија отказ. Занатлијски, тражи себи 
хлеб у Београду. Кафана се додељује Ивану Михаиловићу из Дренове. Пре тога, Иван је био кафеџија на 
Савинцу, па у Такову (где је сада бифе „Маја”), једно време и преко пута, у кући Радисава Радојевића. Чак 
је кафански „добацио” до Сврачковаца.

Због таворења, објекат се продаје трговинском предузећу „Пролетер” где је данас истоимена продавница 
бр.15. Одласком Ивана Михаиловића Таково још увек има кафански живот.

У селу се појављује самохрана мајка двоје деце, Душанка Куколеча и до 1970. г. води кафаницу преко 

„Алкохол је можда човеков највећи 
непријатељ, али Библија каже да 

волимо своје непријатеље“.
 (Френк Синатра)
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пута продавнице, бивше кафане. Враћа се у родни Аранђеловац, а локал узима УТРО „Шумадија“ све до 
пропасти овог предузећа.

Деценију пре, учитељи, Момчило и Олга прелазе у Чачак (основна школа на месту данашње Средње 
економске школе). Момчило је сахрањен на градском гробљу у Чачку 1990. г. Његов млађи брат Милета, 
није се женио, али је пошао стопама својих родитеља. Постаје директор хотела „Морава“ у Чачку. После 
изненадне и кратке болести, умире у 43. години живота у Интерној болници у Београду. Сахрањен 
1972. године у Чачку. Библиотекарка Гила је свој вечни мир нашла у Такову, али никада није сазнала где 
је тело њене снахе Мице Смиљанић чије име је уписано на мермерној плочи испред школе. „Палима у 
народноослободилачком рату за слободу, независност и социјализам (Таково, Лочевци, Синошевићи и 
Љеваја). Савез бораца НОП-а 1. маја 1958. (аутор, Десимир Жижовић Буин)”.

У тим временима, кафану су звали „Иванова кафана”. Село је имало 161 кућу, општину, пошту, амбуланту, 
ветеринарску станицу и сточну вагу, једног обућара, ковача, бравара и столара. Данас када крочите у 
постојећу продавницу на сиве „винас” плочице, знајте да је ту, некада био патос, олајисан и миришљав од 
ранојутарњег рибања. На средини, велика гусана пећ чији сулундар је вијао у високи плафон. Иза, где су 
сада полице хлеба и цигара, шубер, кроз који је провиривала кафеџијка Мица и ако сте са децом, говорила 
осмехом да има колача и пите са ренданим јабукама. Боривоје и Татјана Петровић

Милијана и Бошко Смиљанић

Велики пријатељи кафански и комшије, Радојко Савковић (1931-1996) и Живко Јовановић Ћопо 
(1921-1999), често су чекали један другог у кафани. Живко већ засео, а напољу вејао снег увелико. 
Радојко уђе, унутра с врата поче да трупка снег са својих кондура. Живко га лагано упита, али да 
чује цела кафана: „Је ли Радојко, би ли већи сад или онда кад се Емилија за тебе удала?“ И наста смех 
и замириса врућа по асталима.

Живко је читао Тарабиће и опседнут пророчанствима говорио често у кафани да ће целом планетом 
да завлада жута раса. Тако, једне прилике запише се и одоше сваки своме дому у незнању који је 
главни град Кине?... Сутрадан, раном зором, Радојко поче да лупа о прозор свог првог комшије... 
Како се пробуди, устаде и док је још закопчавао панталоне Живко упита: „Који је?“ „Сетио сам се! 
Тирана“, одговори Радојко.

Док снег веје у Такову
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„Готово је са кафаном; када је престала да 
буде део културе,изгубила је сваки смисао. 

 (Богдан Тирнанић)

Теочин 
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Идеална тромеђа и место за кафану. Одвајање путева Брезни, Теочину и Леушићима. Даље, друм регионални 
Ваљеву, Пожеги и за Чачак, преко Срезојеваца. Ову „караулу“ сви зову „Кафана Мице Кљешталице. То јој 
је надимак. Пре него што се то догодило, место се звало другачије и није била кафана. 

„Раскршће путева зове се Микова поткивачница; ту је поткивач Мико, који је из Ниша. Сада је на том 
месту један ковач. Варошица је постала 1905“.67

Стојановић Мико Бугарин, како су га у селу звали, имао је жену Станику и две ћерке. Лажна или стварна 
дојава да се код „Бугарина“ крију комунисти, још једна је потврда идеолошког и братоубилачког лудила у 
Срба. Њега су мучили толико да су га пржили врелим гвожђем, а она је ликвидирана. (Стојановић Милана 
Станика, рођена 1886. у Теочину. Заклали је четници у Велеречи 18. августа 1944).68

До Микове поткивачнице, свештеник Милијан Чолић (родом од Ужица) и његова попадија Рајна имали 
су кућу. 

Емилија Весковић (1925 – 2011) из Прањана, удала се у Леушиће за Славка Биорца (1920 –1999) и узела 
његово презиме. Славко је био ковач, она домаћица вична угоститељству. Чим је рат завршен, Славко и 
Емилија купују од попа Милијана кућу а од наследника Микову поткивачницу. Биорци имају два сина, 
Момира (1944) и Милоша (1947). Брачни пар у бившој поткивачници отвара кафаницу 1956. Изнад врата 
је табла на којој пише: Угоститељска радња ГОСТИОНА рат. вој. инв. Славко М. Биорац Теочин. Славко 
је рањен на Сремском фронту а његов млађи брат није се жив вратио из рата. Бивши ковач, сада кафеџија, 
по сведочењу мештана, често је истицао борачке заслуге свога брата и себе у „изградњи бољег друштва“69

Емилија – Мица, добија трајни надимак, Кљешталица (кљешта – уска) због тескобе кафане и тај надимак 
биће њено ново име, толико препознатљиво да ће га са собом однети у гроб. Опоравком државе и села, 
појављује се потреба за проширењем, што се остварило доградњом новог објекта 1964/65. Кафана има 
већи простор, кухињу и оставу. Многе ствари иду на руку „Мициној кафани“. Први у Теочину купују 
телевизор, редовно је окупљање мештана за гледање вечерењег ТВ дневника у кафани. Регионални пут 
се асфалтира, некадашња поткивачница – кафаница издаје се ТП „Пролетер-у“ за продавницу мешовите 
робе. За потребе редовне тек уведене аутобуске линије Чачак-Срезојевци-Пожега, дозиђује се шоферска 
соба у којој коначе возачи „Аутопревоза“ Чачак за линије пре зоре. Овај додатни новчани приход имао је 
„допуну“ у бројним скандалима брачних размирица околине. Сваког викенда, у кафани свира оркестар 
„Преџовци“ из Горње Горевнице. Често певала Мица Џојинка и гостовао хармоникаш Милош Танасковић. 
Било игранки, свадби не. Биорци су увели изнајмљивање платнених шатри (4) за вашаре и свадбе. Кафану 
посећивала и милиција због заказивања туча Прањанаца и „ових из Горње Горијевнице“. Кафански 
топоним постаје аутобуско стајалиште, „Мицина кафана“. Постоји анегдота да је Славко Биорац путујући 
аутобусом из Г. Милановца до Теочина, тражио кондуктеру карту до своје кафане. Овај, знајући га, пред 

Мицина кафана
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 М. С. Филиповић, Нав. дело, стр. 167.
Чачански крај у НОБ: пали борци и жртве, Чачак, 1977, 
стр. 277.
Исто, стр. 243. Биорац, Милана Миодраг, земљорадник, 
рођен 1923. У Леушићима, борац Друге пролетерске НОВЈ. 
Погинуо у Босни 5. априла 1945.



251



252

свим путницима упита: „Које твоје кафане?“ А Славко му одговори: „Па, нисам ја на миразу“.

Гастрономска понуда печења и роштиља (у посним данима бивало гирица), доградња нове и веће хлебне 
фуруне и „идење за шатром“, по вашарима, носи и инспекцијске главобоље. Биорцима је остала у успомени 
чувена Констадинка Јанковић, која им је због санитарних услова пар пута печатила кафану и затварала 
шатру по вашарима. 

Занимљиво је чаршијско сећање ветеринара Драгољуба Сабатија (1930-2015) на његове дане инспектора 
приправника у општини Горњи Милановац. Сабати је имао службеног возача и први одласци на терен 
у „горња села“, већ од осаћанских кривина почели су све споријом вожњом и свиркањем пред сваком 
завојницом. Када су дошли у Теочин, кафана је била затворена, због како је писало на картону, „смртног 
случаја у породици“. После пар терена истог свиркања и „сахрањивања“, Драган Сабати се одлучује за 
самостално шоферирање и одлазак у инспекторат. 

Стварни смртни исход догодио се изненада, 1976. Млађи син, Милош Миша Биорац, погинуо је у 25. години 
живота испред своје куће под камионском дизалицом. Гранитна плоча-успоменик, уграђена у зид куће, 
гледа на друм. Старији син Емилије – Мице и Славка, из првог брака има Горана (1967) и Зорицу (1972). Из 
брака са другом супругом Росом, Снежану (1980), Светлану (1982) и Милоша (1983). Наткривена тераса 
озидана је 1982. Кафана није више „Гостиона“, већ „Сувоборски пут“ и води се на Момира. По причи села, 
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од смрти сина Мише, Славко је све више наступљив у кафани. Неко би рекао пргав. Свој врели језик гасио 
пивом. Емилија – Мица још дубље бивала тиша и умела с народом. Ова кафана је прва у сувоборском крају 
купила сто за билијар. Ни то није помогло. Кафана престаје са радом 2000. Момир каже, да је то што више 
нема човека обичног.

У овом здању, које је сада хладно као гроб, инвентара нема. На зиду место иконе, „прашњава и сама чами из 
рама“ (А. Шантић), партизанска споменица учесника НОР-а Момировог рођеног стрица, Биорац Милана 
Миодраг из Леушића (бр. споменице 59275, 29. новембар, 1950). Потпис, Јосип Броз Тито. Остало је сећање 
о конобару Светиславу Свету Недићу, који је помагао Биорце по позиву, о Страхињи Матовићу Страјину, 
који је из Чачка коњском запрегом преко Јељиње и Срезојеваца прву цистерну пива довезао кафани, а то 
путовање трајало цели дан, до сумрака и чекали „златни“ товар сељани пред кафаном, држећи фењере 
у рукама. После су за астале поседали Плачић Радојко, Драгољуб Луковић Пиштољ, Мирослав Брковић 
Мркаљ, Драган Вуковић Ветеринар, Миломир Јовановић, Милета Жижовић Туцо, близанци Предраг и 
Ненад Марјановићи и „Ћивше“ из Леушића. Ту се списак „инвентара“ некако завршава. 

Остао је у сетном сећању овој околини Миодраг Марковић из села Риљац крај Трстеника, који је својим 
камиончетом „Пигмејац“ (Застава 620), вино домаће кафани, славарима и пред Божић, довозио. Кафана, 
непромењеног спољњег изгледа, остала је аутобуско стајалиште. Све је у неком тиховању, ова слова 
нестала би, погубила се, да успомене оног времена није зауставио својом експозицијом Добривоје Таловић, 
фотограф из Прањана, а своја дела као хроничар, у наличју сваке слике печатом оверио. 



У временима СФРЈ, војне вежбе резервиста, биле су честе, масовне и доносиле добар 
приход локалним кафанама. Тако, негде седамдесетих година прошлог века у Мицину 
кафану банули су усред дана официри, њих пет, наручили печење и док су га чекали, 
службено разговарали. Један од њих, вадећи папире из своје кожне торбице, питао 
је Славка има ли можда индиго... Славко је значајно погледао у плафон (то му је био 
особени знак да ће нешто да слаже) и спремно к`о из топа одговори: „Јоооој, друже 
немам, бише неки мангупи синоћ из Чачка и сав индиго попише“.
Десимир Жижовић Буин (1920-1996), најпознатији стрип цртач „Оне Југославије“ 
умео је и са женама. За заказано виђење негде у горњим селима, замолио је свог 
пријатеља и такође страственика лепшег пола Милића Јаковљевића Маринца 
(1924 – 2021), да га повезе, остави „горе“, код „неке“, врати се, а он ће доћи у чаршију 
сутрадан аутобусом. Договорно су свратили у Мицину кафану да попију само по 
једно пиће. Пауза се одужила тако да је Буин заборавио где је пошао. За столом, 
Маринац се штедео и отишао на заказано уместо Буина, а оправдао свој долазак 
Буиновим дубоким сном у кафани... Искуствен на причи, Милић Јаковљевић је тако 
лако убедио извесну па су успели да се „згрде“. Када је завршено, шта је завршено, 
она се пожали Милићу да је од њега очекивала много више и да је разочарана 
приказаним. Њен неочекивани партнер јој спремно одговори: „Слушај, лепа жено, 
знам ја то, ја данас само мобим Буину а следећи пут кад дођем кастиле, у своје име, 
видећеш ти свога Бога“.

Индиго



Тек после Другог светског рата, Трудељ је озидао себи нов задружни дом. Лепа зграда са месном 
канцеларијом, продавницом и делом који је био кафански. Јеремија Лазаревић (1925-2001) је „кућни“ 
гостионичар Трудеља до 1980. У селима таквог живота нема. Пут асфалтни онемео, и ретко га ико „гази“. 
Под зидином задружног дома још одолева осам крајпуташа, подигнутих вечној успомени јунацима 
Великог рата. 

„Већина села у Качеру имају своје кафане које народ посећује а ако их немају, онда иду у оближња села, 
или отварају бараке. Где нема ни кафана ни барака, могу се људи запити и частити у приватним кућама, 
где плаћају пиће (Трудељ).“70

Нема више Јеремије

Трудељ

70 Јеремија М. Павловић, Нав.дело, стр. 153.
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У хроници села Угриновци, забележено је по сећању мештана, три кафане. Најстарија из 1927. Дом 
(задруга) је имала кафану и Милан Милановић.

Још се сећа село да је Теодор Јоксимовић када се опоравио од Великог рата подигао себи кафану а Велисав 
Дмитровић га молио да му прода једно ћоше за радионицу коларску. Ту кришку имања Теодор је продао 
невољно, али тек „колко капље стреха а да не уђе под кафану“. Све је било добро док није откривена 
превара да је и Велисав отворио кафану, тик уз ову. Радила је та кафана али се затворила после Другог рата 
и преуредила у дућан. Данас је продавница закатанчена. Велика наткривена тераса, улаз празан, а поред, 
само један неприметни багрем сећа да су ту, између њега била два кафанска места, од Тиосава и Велисава. 
Једно је угашено, друго пресељено преко пута и дуго остало као кафанско огњиште Чангура (Теодора 
Јоксимовића) све до оног трећег рата, који не би дуг и велики, али га прозваше, „бомбардовање у време 
Милошевића“. 

„Код Велисава“

Кратко је било кафанче у Дому села, после код поште, где је Дом здравља. Кафана „Јасеница“. 

„У сеоским кафанама је велика нечистоћа. Не чисте се, нити се перу добро. Због непроветравања, осећа 
се задах. Келнер се обува и облачи у кафани, пред народом (где му мати донесе преобуку). После, руке 
не пере, већ онако госте услужује. За време окупације народ је посећивао редовно кафане где се пило и 
играло карата (иако су то власти забрањивале)“.71

Дом

Било их је три

Угриновци

71  Исто, стр. 154.
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Између два светска рата, Теодор М. Јоксимовић (1886-1968) постаје кафеџија. Имао сина 
Љубинка и ћерке: Ранимирку, Злату и Софију. Његова кафана у центру села била уз колски пут, 
није престајала са радом и код пресељења на другу страну друма који поста Ибарски, у дужини 
од 298 км од Београда до Новог Пазара, тачније републичке границе са Црном Гором. Та путна 
жила градила се пет година (1960-1965). Три године раније, Јоксимовићи су себи озидали кућу 
на два спрата, а Народна армија, поможе машинама да направе укоп у обали и пред отварање 
магистрале дозидају кафану уз кућу. И у старој „оној“ и новој „овој“ промет био добар али је 
кафана неколико година остала неомалтерисана. Теодоров син Љубинко (1912-1993), такође 
је наставио гостионичарски занат и имао четворо деце: Драгана, и ћерке Десанку, Анђелију и 

Драган Јоксимовић Чангур са супругом Радмилом Чедомир Чедо Чакрљан
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Чангури

Јелицу. Све до тада кафана се звала „Јоксимовић“, 
а тепали јој „код Чангура“ јер од Љубинка сви 
Јоксимовићи мушки имају надимак Чангур. Нико 
не зна порекло и корен тог „презимена.“ Постоје 
нагађања да је Теодор као солунац из Првог рата, 
сем своје живе главе, донео на језику неколико 
француских речи. Једна од њих, знатно измењеног 
облика, Чангур, наводно значи петао, Gallus. Тако 
каже легенда ове мирне долине.

На табли нове кафане, уз калдрмисан пут у обали, 
изнад врата на табли писало је: „Кафана Драгана 
Јоксимовића Угриновци“. То је била жеља старог 
Теодора јер је отресао са рамена два рата, често не 
верујући да ће жив доћи кући, а у оном швапском, 

да ће му кафана бити запаљена и он у њој, јер је и 
под окупацијом била отворена. Говорио је Теодор: 
„Када човек дочека унучад, треба да подвуче 
рефу“. 

Теодоров унук, Драган Јоксимовић добио је сина 
Предрага 21. јануара 1968. Исте године, три дана 
пре, издахнуо је стари Теодор, родоначелник 
кафанске историје породице Јоксимовић. Предраг, 
рођењем одређен за настављача кафанске 
традиције такође је јединац. Његови родитељи, 
Драган (1937 – 2003) и Радмила (1943 – 2018) 
родили су Весну и Наду. Ова кафана је породична 
економија одувек, али „Титово“ доба сматра се 
златним у њиховој кафанској историји. Толико 

је новца било да се Ибарска могла калдрмисати 
од Чангура до Бућиног гроба, папирним 
„црвендаћима“. Предраг Прешо Јоксимовић 
Чангур, прича да их је кафана све уздигла, да се 
занат најбоље учи од укућана као и васпитање. 
Кафана је имала 20 столова, кухињу и терасу 50 
седећих места. У особљу, променило се најмање 
50 конобарица и све су морале бити пријављене. 
У овој кафанској заветини бивало свадби, разних 
забава и испраћаја у војску. Проширење сале за 
госте догодило се 1972. Тада је Драган Чангур добио 
дозволу за неограничено радно време кафане, 
24 сата, на картону је морало бити штампано: 
НОН-СТОП. Интерес државе био је зарада свих 
одморишта на Ибарској магистрали. Видљива, а 
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скрајнута да саобраћају не смета, благог скретања 
у лук да се возило може прикључити безбедно, 
уз добру прегледност возила које иде у сурет, 
осветљено ноћу, са огромним калдрмисаним 
паркингом и две продавнице у близини, „Таково“ 
и „Пролетер“, ово кафанско место предодређено је 
за успех. 

Упркос конкуренцији, „уз пут и низ пут“, кафанама 
„Шофер“, „Национал“ које су такође у погону, дан и 
ноћ, имало је посла за све. „Тара-Цетиње“, „Ракета-
Ужице“, „Санџак-транс“, „Аутопревоз-Иванград“, 
„Космет-Превоз“ су куће аутобуске а камионџије 
се подразумевају. Где има пред кафаном камиона, 
ту је храна најбоља. Традиција врелог роштиљског 
меса и печења прасећег, ушли су у митологију 
овог подрудничког села. А село имало корист од 

кафане продајући газди, сем меса, сир, кајмак, јаја, 
пројино брашно, поврће и ракију.

„То јесте време пара, али се плаћао порез на 
промет уредно преко рачуна (претеча данашњег 
ПДВ-а). Била обавезна службена обућа за жене у 
локалу „боросане“ од плавог платна. У здравству 
су беле, са такође отвором за пету и прсте. 
Санитарна књижица месечно, особље није смело 
да носи дугу косу и браду (мушкарци), жене у 
пунђи или косе везане у реп. Дуги нокти, не. Кувар 
ако носи бурму док ради са храном, ето пријаве. 
Моји родитељи нису смели да уђу у кафану без 
беле блузе, мама без кецеље и црног шлајпека. 
Проверавало се имаш ли ситних пара муштерији 
за кусур. А данас? Онда је било дисциплине, али 
и велике правде. Дође милиција у „фићи“ цело 

село дрхти, значи нешто није добро. Сад су ти 
жандари главни криминалци.. У нашој кафани 
је бивало музике: професор Миро Лаудица, 
Авдо Цицварић, Ранимир, Фрицовци, браћа 
Зоран и Драган Мијаиловић, Љубо Мутањац, 
брачни пар Угарчина, Бобан и Лела. Питајте Срба 
Томашевића. „Све наш народ, музичари одавде“, 
прича Прешо са оправданом носталгијом и каже 
да сада држати кафану није исплативо, отворили 
су продавницу прехране „Нена“ у којој ради 
његова жена. Нема више „Чангур бара“ како га 
омладина прозва. Ипак, има радости у њиховој 
кући. Јована (1990), Ивана (1993) и Никола (2003) 
су капитал. Школоваће се за нешто друго и неће, а 
где год били, носиће надимак од малена, Чангури.
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Шарани (Савинац)

кафеџија Милија Мићо Петровић
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Савинац није највећи заселак села Шарани, али је 
најпознатији. Ту је црква Светом Сави, задужбина 
кнеза Милоша, у њој тело Мине Вукомановић 
(Караџић), извор Млачац на Дичини и кафана. Не 
толико стара а ни млада, као поједине у овом крају, 
али мапирана за значајну гастрономску тачку. 

Кафана „ИЗЛЕТ“, спонатно „Код Мића на 
Савинцу“, била је зграда Општине, за Шаране и 
Дренову у Срезу таковском. Административном 
променом у локалним самоуправама, Месна 
канцеларија за ова два села, па „Шумска секција 
Крагујевац“. Просторије коришћене за одлагање 
садница четинара приликом пошумљавања 
долине реке Дичине и Брђанске клисуре. Онда 
покушао ту да буде угоститељ Јанко Јелић из 
Младеновца чије порекло су Шарани. Задржао се 
послом две године. 

После је мештанин, Десимир Петровић (1925-
1997) са женом Славољупком (1926-2008), дев. 
Обрадовић, добио дозволу да се усели под закуп 
и отвори кафану „ИЗЛЕТ“. То је било 1963/64. 
Срушен један зид, направљен шанк од талпи, 
а мања соба за карте и домине, регистрована 
као простор друштвених игара. Десимир је био 
земљорадник, члан Задруге, имао две краве 
неачке, шинска кола и плуг дрвени. Није могло 
даље. До Савинца водио макадам, у будућу кафану 
три камена степеника. Сковане клупе у круг, 
Славољупка кафани донела славске шољице, а 
Десимир позајмио у комшилуку столове и три 
столице без наслона. Онда су почели да долазе из 

„Прелазак неког доброг, врсног конобара из једне 
кафане у другу био је пропраћен као прелазак једног 

фудбалера из Сарајева у Звезду“. 

(др Неле Карајлић)

Од српске кобасице 
до краља роштиља

Десимир Петровић
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Милорад Обрадовић и Десимир Петровић на вашеру, 
Савинац 1969

града: Снага, Џемијат, фотограф Леко Грбо, Буин, Максим хирург и Жуле Шустер. Њима се придружили 
Чачани: Слобо апотекар и Бато лаборант. „Бацали“ карте из забаве, само да клисну из куће, хладили 
лубенице у Дичини, направе чеп, унутра сипају ракију и чекају да одлежи. Кад их проструже, Славољупка 
у башти иза кафане брала лука, кувала јаја на шпорету и ишла у „Пролетер“ да купи српских кобасица и 
пржи им. Ако омркну, доносила уређено пиле од куће. Све остало је кафанска легенда. Њихов син, Милија 
Мићо Петровић (1952), основац одликаш, морао да помаже родитељима у кафани. У петом разреду почео 
да конобарише. Учио књиге спавајући на смену с оцем на клупи. „Излет“ није имао радно време. Млада 
недеља и пред Спасовдан, на Савинцу народ целу ноћ дефилује, отац и ујак Милорад секу печење. „За 
Пантелијевдан у Такову нема шатри од платна, већ се правила кровињара од прућа и „патосио“ лисник. 
Забоду се сове од 2 м, у ракље дуга притка, главна, па тање у низ. Може да испадне добор за лад. Дуне ли, 
или не дај Боже нагрне киша, оде све. Кад се слади дан, доносили хармонике Кокан из Дренове, Матије и 
Цоле из Семедражи, па Милош „Шаранац“, а појавила се нека жена из Брђана с даирама. Није Циганка, а 
к`о да јесте. Скочи на астал из места (1966).То народ воли. Сад је народ болестан. У главу. Куповали уље 
из буради 200 л. Понесеш стаклић (флашицу) и чуваш за кандило. На черенац се вата риба на Дичини и 
ракови, мамина шерпа за слатко најбоља за ватру. Кафана није имала ВЦ, пољски клозет у дну авлије, до 
шанка лавор и сапун за руке. Носиш воду кофама из црквеног, сваки дан. Отац никад није диг`о руку на 
мене, само каже мами. Она може да пресече очима. Никад нисам замерио. Она ме родила. Дођу деца с 
родитељима кафани, истрче у порту и једу зелене, незреле јабуке. Само пуца! Данас су деца размажена јер 
су родитељи још гори. Кућа може да упропасти дете или направи човека“, прича Мићо са Савинца као за 
себе, монологно, што и приличи њему. 

Говори да је 1973. отишао за Београд, па годину у Ровињ. За све заслужан Милојко Трнавац Хитлер 
(1921-2008), родоначелник послератног хотелијерства Г. Милановца и Крагујевца, касније створитељ 
Градске пивнице (БИП) код Вуковог споменика у престоници. „Истра је Богом дана за туризам, морски 
и континетални. Та година праксе помогла ми на Зеленом венцу (кафана „Златни рог“). Предузеће 
„Поморавље“ отворило нови локал, повео ме Милојко, кажу, све је спремно, само име нису дали... Кажем 
Савинац, они питају откуд, рекох, ја сам са Савинца. После се појавила и кафана „Таково“. Гледао сам рад 
кухиње: набавка, припрема, обрада... У то време, конобар имао 5% од сваког рачуна. То иде на редовну 
плату од државе! Сад конобари морају да краду“. Мићо подсећа себе да су направили нови шанк 1977. 
Набавили нове судове 1979. Следеће године, бетонирана тераса, изнети сунцобрани и уведен само роштиљ 
на Савинцу (ћевапи, пљескавице, ражњићи, кобасице...). Имали машину за сода-воду. Од сокова Кокта 
и Оранжада, у бурад лед, сипа мало воде и цео дан држи хладноћу. Спадну етикете, нико се не буни. 
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Општина водила рачуна о свему. Улагало се у село. Шта произведеш, продаш. То доба, „опште среће“ 
Мићово је преузимање кафане „Излет“ и уске специјале у понуди.

„Месо мора да одлежи, као тесто. Ниједна кланица неће да ти да месо ако није одноћило. Распори се 
брав, остане да виси без утробе, у кожи целу ноћ, да окапне. Да се исплаче. Тако раде Италијани у Истри 
с дрветом за грађу. Засеку дуб косо, тек да стоји. Оставе, па дођу. Изађе стрес. Онда дрво ни месо нема 
киселост. Месо се не соли, него меша са сољу, к`о тесто. Кад сечеш да се на ножу скупе мрвице. То је месо. 
Најважнија је улазна сировина. Ако нешто кошта 100 динара, ја купујем за 150. Питају за рецепт кобасице. 
Нема тајне. Само савршен квалитет, од меса до зачина. Сви одустану. Гост воли да га служи газда. Увек 
знам колико треба да наруче. Треба имати меру. То се памти. Пиће? Шта ће овде виски или архивско вино. 
То има „тамо“. На Савинац долази народ да једе. Предјело домаће уводи у главно. Ту не сме да омане. 
Кајмак и врела лепиња, госту скаче адреналин. Мозак тражи још“.

Упамћен по савршеним домаћим кобасицама које спрема и осталом месу са роштиља, које није млевено, 
овај човек ући ће сигурно у уџбенике кафанске, квалитетом и досеткама. На Савинац долазе и даље 
„ходочасници“ од амбасадора до ратара.

Мићо сетно прича о временима оних који одлучују, неимарима локал патриотизма као Живорад Бата 
Кнежевић (1922-2002), директор ГП „Градитељ“. Водећи госте на службени ручак, Бата је пословним 
партнерима и себи увек наручивао по један ражњић, јаје на око, две кришке хлеба, салату и литар 
„Банатског“ с киселом. Црта. Говорио Бата, у логору у Норвешкој није могао то ни да сања, за стомак 
довољно је. Предузећу, ако се претера, може да нашкоди...

 Мићо прича, о себи ретко, само између редова. Познат као кафеџија „накриво насађен“, иза кулиса, овај 
„мргуд“ када се „раскопча“ много је другачији. Можда није лако с народом, није то више онај народ, она 
земља. Изгубили смо срећу. Пуна тераса доброг кафеџију нервира, немаш времена сваком госту да се 
посветиш, све што брза, кусо је. И паре на брзину, проклете су. Сада је у пензији, дао је Николи конобару 
место под кирију, добро га обучио. Има стан изнад, лако је сићи. Разлог тиховања неће да крије, спаковали 
му три посете у седам дана, усред суботе тражили попис, он им рекао где им је „родни крај“. То све било 
пре короне, зна одакле заудара покварена роба, „политика је листопадна али као губа, штету остави“, 
рече Мићо свој цитат, пристаде да га сликам са унуком, она је његова икона, може да заспи као човек 
радног равнодушја, све ово нема везе ни са једном партијом, већ шакама његовим, оца Десимира и мајке 
Славољупке.
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Шилопај 

„Ја сам добар човек у кафани. Чак и ако некога отерам у пизду 
материну, размишљам да ли је тамо добро стигао“. 
(Зоран Радмиловић)

аутор цртежа
Урош Дмитровић
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Кафана у Шилопају је обична, необично је колико 
одолева времену. Створена je далеке 1907. Од 
тада није затворила своја врата. Основали су 
је Тодовићи, а ово ретко породично благо има 
четири генерације кафеџија.

Нико не зна разлог зашто је Владимир Тодовић 
својој задужбини после назива „Кафана Тодовић“, 
дао име „Плави Јадран“. Можда је видео море као 
регрут или маштао о њему читајући да је слана 
вода досезала чак до Острвице некад давно, а он 
пожелео да се заувек усидри у свом Шилопају. У 
Државном попису становништва 1862/63. помињу 
се четири куће Тодовића, а најбројнија задруга 
су Петар и Перуника који су имали четири 

Tрадиција „Плавог Jадрана“

сина: Милинка, Стевана, Владимира и Давида. 
У Ослободилачким ратовима Србије 1912-1918. 
Шилопај је дао 104 ратника, није се вратио жив 
51. Од тога, осам Тодовића. Школу су добили 
раније (1905) и поуздано се зна да је будући 
кафеџија Владимир поклонио део свог имања за 
градњу школе, а развојем свог заната исто чини за 
подизање цркве од камена 1939. која је посвећена 
Светом Николи. Тако је настала варошица.

Преко пута садашње кафане постојао је давно 
хан од тесаних брвана, кога су Срби мештани 
звали качара, као успутно одмориште Турака 
ка Руднику. Тако пише у берату (указу) 1494. 
године. Процват села и кафане везан је за педесете 

године прошлог века. Владимиров син Славољуб 
жени се Лепосавом (Јовановић) из Мутња и 
наставља кафанску историју Тодовића. Испод 
олајисаног пода куће – кафане, мрачан подрум у 
коме кромпир никада није проклијао, ни купус у 
каци омекшао. У дворишту иза велика фуруна за 
печење, рингловком зидана. У кафани оџаклија 
металних врата са резом, ту се на жар стављала 
џезва, кувала кафа или ракија.

Све се куповало и продавало. Задруге откупљују 
цвет дивизме, килограм сушене латице за 
фармацију био је једнак килограму печурака. 
Кожом свињчета плаћале се наднице за посек, а 
вуном ономе ко шиша овце. Сада се обоје баца 

Лепосава и Славољуб Тодовић
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у поток. Село оснива ДТВ (Друштво за телесно 
васпитање) „Партизан“ и секције за куглање, 
атлетику, скијање и фудбал. Љубивоје Буба 
Дмитровић (1938), прича да се све поклопило 
за народ и кафану од 1952. године. Они, дечаци, 
од грабовине праве пет кугли за куглану на 
ледини а на Рајцу у скијању (спуст и бијатлон), на 
Омладинском републичком првенству освајају 
друго место. Земљорадничка задруга Церове и 
Криве Реке имале су своје локале, један уз други, 
у Косовској улици иза Савезне скупштине. 
Продавао се сир, кајмак, лисичарка, вргањ и дивља 
купина, сок од зове и ракија... 

У Шилопају, стара школа постаје тесна (две 
учионице и два стана за учитеље), па годину дана 
једно одељење (46 ђака) похађа преподневну 
наставу у „Плавом Јадрану“. Тако, 1961/63. ниче 
нова школска зграда и прима ученике неколико 
села. И „Јадран“ постаје тесан. Зида му се још 
једно „плућно крило“. У кафани се рађају забаве 
разне, ловачке и игранке зими. Било је и дана 
„необичних“, када је Мићо Крстић морао да пева са 
јабуке, а пратили га хармоникама Јездо и Раповац, 
док је басовао Томо Алексић. Перса узимао гитару, 
а отац певачице Гордане Лазаревић, Милева, 
хармонику...

Тодовићи, Милован и Будимка, негују два сина, 
Рада и Слободана. Већ се зна да ће старији учити 
за конобара, а млађи када стаса, водити кафану. 
Све иде потаман као и локални аутобус који 
је саобраћао пет пута дневно од Милановца 
до Церове. Тераса на „Јадрану“ је мала да сви 
који чекају аутобус стану под хлад две јабуке, 
будимке и јонатан-американке. У кафани се 
врти томбола којом се помаже фудбалски клуб 
„Партизан Шилопај“ и тако сваки викенд. Они 
на школовању по градовима, ишчекују преславу 

Бели четвртак и вашар Малу Госпојину да се слију 
у Шилопај. Асфалтира се школско игралиште 
a лети о распусту су турнири. Оливера Савић, 
касније Дмитровић (Кекина) облачи дрес женске 
фудбалске репрезентације Југославије...

Долазе „године које су појели скакавци“. 
Урушавање свега духовног и материјалног. Ново 
прекрштавање кафане у „Традиција“ није донело 
бољитак. Данас у четири села (Шилопај, Церова, 
Давидовица, Крива Река) има мање од 100 живих 
кућа, а пре 88 година, Шилопај у 367 домаћинстава 
броји 2091 житеља. Школа је престала са радом, 
у њој нема деце већ 10 година. Локални аутобус 
саобраћа два пута, али седмично. Кафана „без 
народа“ још увек животари. Газда Слободан 
Тодовић (1964), велико фудбалско име Шилопаја 
и шире (јер му није тек тако дат надимак Чалтон), 
каже да данас мораш да одеш у шуму да насечеш 
дрва да би четворио кафану.

Када укорачите унутра, посматрају вас немо 
бројни урамљени успеси ФК „Партизана“ из 
Шилопаја и деценије које су отишле у неповрат. 
Чалтон чека пензију, ишчекује светковину која 
је једном годишње и траје три дана. Зову је 
„Шилопајска панорама“. Изнад шанка, у колору 
под стаклом, портрет Милована Тодовића (1934-
2002). Његов израз као да зна шта ће можда 
спасити пропаст српског села, тиме и кафане. 
Панорама је да нам нема помоћи од слике у кафани 
ниједног актуелног председника, без обзира ко на 
њој висио. Да ће друмови пожелет` Турака као 
онај указ пре безмало пет векова, или ће све бити 
другачије када јабука „американка“ на тераси, из 
бетона никне и поново процвета.

Будимка и Милован
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С лева на десно:
Ера шофер, Циго и Буин 
(испред Додове кафане)

Лица
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Рођен у Горњим Бранетићима, рођени брат Десимира Трнавца, чувеног кафеџије у Бершићима („Озремица“) 
и Горњем Милановцу (хотел „Шумадија“). Милојка су прозвали врло рано надимком „Хитлер“ (1935). Ту 
етикету је добио у селу као дечак, због „хоштаплераја“ и уверљивости на околину, нарочито ако треба да 
се избегне кривица пред родитељима. 

Касније, породично добија нови надимак, „Дрматор“ јер постаје један од значајнијих угоститеља 
руководилаца Србије у другој половини 20. века. Један од првих директора УТП „Шумадија“ и управника 
истоименог хотела у Г. Милановцу. Такође, био директор у Бањи Ковиљачи, хотела „Дубровник“ у 
Крагујевцу, дансинга „Звездара“ угоститељског предузећа „Стари Ђерам“, свих одмаралишта БИП-а 
(Београдска индустрија пива), од Улциња до Златибора. Два су догађаја везана за његов професионални 
боравак у Крагујевцу. 

Први, 1961. Јосип Бриз Тито, боравећи у Крагујевцу, добија од Крцуна и Ранковића обавештење о 
пријатном изненађењу за њега, јер ће га служити конобар који има надимак Хитлер. Тито је прихватио 
шалу, шалио се све време са присутнима похваливши конобара за услужност и да ће се „комплемитирати“ 
Черчилу да га је лично Хитлер служио!

Ова цртица утицала је на још бржи успон Милојка Трнавца. По завршеној Вишој угоститељској школи 
за директора хотела „Дубровник“, Милојко упознаје младог угоститеља Крсту Црнчевића и осећа да ће 
он постати звезда у успону. Прихвата да Крсти буде венчани кум, убрзо му утиче на место управника 
хотела „Шумарице“ у Крагујевцу. Већ је 1978. Милојко Трнавац преводи Косту пословно у Београд и он 
временом постаје легендарни директор УП „Три грозда“ у Београду. Опседнут рудничким крајем и локал-
патриотизмом свог кума и учитеља, Коста Црнчевић постаје најзначајнији пословни партнер кафеџије 
Милете Чуљковића Снаге. Врло брзо, његов кућни пријатељ. 

Био је велики пријатељ са Милићем Јаковљевићем (1922-2002) и својим другом из детињства, Десимиром 
Жижовићем Буином (1920-1996). Сахрањен је на Новом гробљу у Београду.

Милојко Трнавац „Хитлер“ (1921-2008)
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У Бершићима, „матори Бумбо“, како га таковски крај зове, априла 1964. купује од УП „Шумадија“ 
кафану „Озремица“ некадашњег власника Десимира Трнавца, коме је овај локал национализован после 
Другог светског рата. Радојко је прве кораке угоститељства научио од Десимира Трнавца. Захвалан, што 
је после годину дана као шегрт, послушао учитеља и уписао школу конобара у Чачку. У својој кафани 
Радојко Бумбо и Ковина, радили су заједно, имали викендом музику, брачни пар Белка (вокал) и Шоро 
(хармоника). Имена њихова заборављена, сви су их само знали по надимцима. Јоксићи 1966. прелазе 
послом у Горњи Милановац, узимају под закуп бифе ФК „Таково“. Шанк и четири стола. Као дошљак са 

Радојко Јоксић Бумбо
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Бифе ФК „Таково“ од 1969 до1972. узима под закуп Славиша Жикић Тале из 
Страгара. Његов отац Радомир (1930-1977), водио је под закупом кафану „Шофер“ 
у Мајдану на Ибарском путу. Славиша Жикић 1972. прелази као конобар у УП 
„Шумадија“, а после пет година иде у аутопревознике. Бифе на фудбалском 
стадиону „Таково“ променио је више станара кроз своју послератну историју. Данас 
је већи, има прозоре, башту и сталне госте. О његовом пословању одговара управа 
ФК „Таково“.

села, Бумбо није могао да конкурише кафанама у граду печењем или роштиљем, али се сетио акваријума. 
Куповао на Зеленој пијаци у рибарници „Ечка“ шаране килаше, носио у металној кофи до бифеа и 
смештао у приручни акваријум. Десимир Трнавац га је научио да се риба ошамути кратким, једним 
ударцем дрвеним тучком, брзо распори и провуче кроз врелу воду ради лакшег скидања крљушти. 
Риба се пекла на масти у тигању, било и гирица, а ватра није гасила у шпорету. Бифе прислоњен уз 
свлачионице клуба није имао прозоре, као такав идеалан за локалне коцкаре. Радомир Савић Пинтор и 
Мирослав Радојевић Мировац, дешавало се да освану. Увече им Радојко Бумбо остави кључ и оде кући. 
Ујутру, на шанку под пикслом белешка колико се попило и остављен новац уредно... Радојко Јоксић 
1969. прелази у Љиг као конобар у нововотвореном мотелу на Ибарској магистрали. Касније га животни 
позив води у Дебељачу (Банат) и Девиће крај Ивањице. 

Радојко Бумбо истиче свог учитеља Десимира Трнавца који никада није својим муштеријама давао пиће 
на вересију, већ позајмљивао из свог, некафанског шлајпека. Тада би госте дискретно одвео иза шанка, 
давао новац уз цедуљицу на којој је писало име и презиме дужника, новчани износ позајмице, датум 
пријема и датум враћања новца без камате...

Радојко је све више повучен у свој пензионерски живот у родном Озрему. Једва чека да склопи очи. 
Доживео, да пре њега оде му син Бранко Јоксић Бумбо (1968-2020) као жртва вируса ковид 19. Сем 
надимка, син је наследио и занат, био запослен у УП „Шумадија“ једно време управник ресторана у 
истоименом хотелу. Са супругом Слободанком (Бобом) живео породично у Такову. Од 1998. имали под 
закупом од МЗ „Таково“ ресторан „Запис“ који упркос губитка у породици наставља да ради јер се 
одржао именом и квалитетом услуга. 
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„Био је човек из фудбалске сенке, а звање милановачког џентлмена и боема, пристајало му је као и добро 
сашивено одело“.72

Радојко Сретеновић (1932-1990), пето је дете од њих седморо, рођен у Кривој Реци. Пошто му је отац био 
железничар, породица се селила где служба налаже, тако да је, Радојко „Сантиметар“ детињство провео у 
Остојићеву а шнајдерај завршио у Дебељачи, у Војводини. Вратио се родном крају и запослио у кројачкој 
задрузи „Победа“ у Горњем Милановцу. Ту је добио чувени надимак, „Сантиметар“, не због свог заната већ 
како је „лалинским“ нагласком тражио прибор за рад, отегнуто: „Сантимеееетар“. Све остало је урбана 
легенда, надимак му постаје једино име међу суграђанима до краја његовог живота, а и после тога.

Сантиметар је отишао у приватнике врло рано, 1956. Женидбом, његова радња „Бутик“ устаљује се на 
породичној адреси, Ломина 16 а. Град је добио изузетног кафанца и врхунског мајстора „конца и игле“, 
врло музикалног. Од када се осамосталио, Сантиметар је сваке године 31. децембра „ратосиљао стару“ 
да „изађе нечастиви“... Уз Цигане Милановчане, сталне муштерије и комшилук који је цели дан до подне 
циркулисао кроз радњу, као да је проточни бојлер. Имао обичај да слави Српску нову годину, јавно, са 

С лева на десно:
Рада Овчаревић, Љиљна Сретеновић, Радојко 
Сретеновић „Сантиметар“ и Љубо Овчаревић (1957.)

Сантиметар

72  Боривоје Боро Лошић, ФК Металац: 1961-2001:ликови 
спортских радника, Београд, стр. 197.
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пријатељима, најчешће у кафани „Зеленгора“. За ту прилику друштво би добило „реквизиту“, сваком по 
шајкача коју би он сашио. Његови савременици препричавају разне згоде. Тако је један незнанац ушао у 
радњу и питао: „Мајсторе, може ли једно одело за Светог Саву?“ „Може, доведи га одма` да му узмем меру“, 
одговарао би.

Град је знао да постоји један просветни радник, за кога се основано сумњало да нагиње истом полу. Тако 
је он бануо у радњу и тражио да му Сантиметар сашије „јебачке“ панталоне. Баш се тако изразио. Мајстор 
је узео ћутке меру за панталоне и рекао да дође за седам дана. Речено учињено. Када је дошао по своје, 
поменути је био запањен. Два шлица. Напред уобичајен, са супротне стране много већи и без закопчавања. 
„Шта је ово човече“? упитао је. „Па, тражио си такве. Изволте!“, одговори мајстор и настави да ради своје. 
Извесни се више никада није појавио. 

Сантиметар је волео песму, шприцер и кафану. Највећа љубав био му је „Металац“, фудбалски клуб који се 
прво звао „Радник“ а Сантиметар до свог издисаја у клубу радничке класе. Склапао познанства, организовао 
турнире, спортске забаве у хотелу „Шумадија“ са богатом лутријом... Захваљујући њему, фудбалски 
клубови у расејању почели су да се братиме и посећују. Та његова идеја ушла је у програм фудбалског 
савеза. Због тога није за чуђење колико је великих имена „најважније споредне ствари на свету“ прошло 
кроз његову радњу. Међу њима и Миљан Миљанић, тренер „Црвене Звезде“, касније „Реала“ из Мадрида 
и репрезентације Југославије. Био је Сантиметрова муштерија. Сантиметар је говорио: „Мајстор не лаже 
– мајстор одлаже“. Дошао Миљан по своје одело, Сантиметар му даје савијено преко руке, Миљан одбија, 
говорећи: „То није то, донео сам сиви листер не тегет штоф“. „И, бре, Миљане, немој то негде да поменеш, 
сви ће знати да си лапн`о. Видиш, ти си расејан. Играчи, тренинг, карантин, судије, делегати, намештања, 
новинари... Јеси ли сигуран да ниси донео овај тегет материјал?“ Миљан оде збуњено извињавајући се. 
Град је знао за овакве навике свог кројача. Сантиметар узима меру белом кредом, то је твој штоф. Плава 
креда била је знак да муштерија причека још неки дан, обично две седмице. 

Сантиметар, Сантос (његов други надимак, новије генерације) друговао је са кафеџијама, Милетом 
Чуљковићем и Снагом највише. Били су исте килаже. „По товар и по“, говорио Снага.

А Сантиметар се по граду хвалио како од своје најбољег муштерије кафеџије Снаге, његова кућа може да 
живи комотно пола године. 

Једино мргођење и неодлазак у кафане догађао се ако „Металац“ изгуби утакмицу. Тада би Сантос био цео 
дан сам у радњи, али закључан. Укућани би ослушкивали само звук шиваће машине. А та музика, машинске 
игле и конца остала је вечна у рукама његових ученика: Велизара Чарапића, Слободана Бојовића Ћурке, 
Дане Томовић, Љубише Савића Муње, Радише Тодовића (окумили се) и Павла Пурића који је направио 
шнајдерску каријеру у Паризу.

У Горњем Милановцу нема више ни традиционалних „бекријских забава“. Њих је први уприличио Радојко 
Сретеновић Сантиметар у Зеленгори на Светог Трифуна, 14. фебруара 1968. године.

Познат по намештању фудбалских 
утакмица Сантиметар се упутио 
у Лочевце, родно село Томаша 
Томашевића, тада председника ФСЈ.
Затекао га је како доручкује качамак 
и без питања се придружио обедовању. 
У убеђивању преко залогаја, Томаш 
рашири руке очајан и рече: „ Не може 
човече не може“. 
„Ма, ја сам овде што може!“ рече 
Сантиметар
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„У кафани има свега“. 
А воде никако“. 
(Вељо Глишовић)
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Снага (1926-2000)

Много је познатих и неиспричаних прича о 
Милети Чуљковићу Снаги. Чувена карикатура 
аутора Десимира Жижовића Буина где је он 
овековечио свог пријатеља као ловца, још увек је у 
празној кафани. Кажу да је Буин дошао сам, онако 
без најаве и направио скицу за пар минута. Снага 
му није позирао јер је свог сабрата знао у душу. 
Зато је портрет погођен у карактеру. Касније, 
појавила се и визит карта препознатљиве фигуре. 
Чест гост у кафани и приватно, био је брачни пар, 
Милојко Вељовић (1928-2016) и Марија Бакса 
(1946-2019). директор ПИК „Таково“, председник 

T.Н, 29.06.1968, стр 13 Крста Црнчевић (у средини) и Милета Снага (десно)

општине Горњи Милановац и генерални 
директор ПКБ „Београд“, она филмска дива 
интернационалне каријере. Код „Снаге“ и у хотелу 
„Шумадија“ одседао је Миодраг Бојанић Гидра. 
Кажу, увек у каубојском шеширу који је скидао 
када крочи у кафану и љубио руку Ради, Снагиној 
супрузи. Некада је наручивао храну, када је сам, 
не! Увек пио виски и остављао напојницу. У тим 
златним, кафанским временима до осамдесетих 
година прошлог века, кафана „Снага“ имала је 
промет до 70 боца „шетача“ месечно. Што значи у 
просеку, две боце вискија дневно! Филмска екипа 

ТВ серијала „Бољи живот“, често је најављивала 
групну посету. Ту, у кафани Рада Чуљковић и 
Ружица Сокић (1934-2013) постале су пријатељице 
до краја живота. Ружица је Раду учланила у „Коло 
срспких сестара“. Данас њени унуци Владимир и 
Милета настављају породичну традицију и често 
су домаћини славе овог удружења у Г. Милановцу. 
Појавом „малог пива“ из Никшића, долазио 
је шлепер право пред кафану. За то време, две 
хладњаче сировог меса дневно, ишле су од Милете 
Чуљковића пут Београда у УТП „Три грозда“, 
која је имала у престоници 40 угоститељских 
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локала. Зато је најмање два пута годишње у Милановац долазио аутобус „Три грозда“ на челу са њиховим 
директором Крстом Црнчевићем и оркестром из Скадарлије. 

„Снага“ је била породична кафана и то се поштовало. Ипак, било је и непримерених појава. Једне године, 
Милета је опомињао сто у кафани да је забрањено разбијати стакло. Када му је дозлогрдило убеђивање, 
он онога што што се у четворци највише истицао, задалами добро и „обали“ једним ударцем, онако док 
је седео. „Расправа“ се наставила тужбом. У судници, окривљени и оштећени. На питање је ли то урадио, 
Снага је одговорио потврдно, а на потпитање судије: „Зашто је баш тако морало да буде“, Снага упита 
судију: „Друже судија, јесте ли ви били икада у мојој кафани?“ „Јесам“, одговори судија. „Јесте ли видели 
шта пише изнад улазних врата?“ поново упита Милета. „Познато ми је. Снага“, рече судија. „Е, да није 
другачије, писало би Код сероње“, заврши сведочење окривљени. 

Ретко је имао Милета Чуљковић Снага, времена да гледа филмове на телевизији, али је чуо за „Танго 
Aргентино“ (1992) у коме је главну улогу одиграо Мија Алексић (1923-1995). Рођен у Горњој Црнући, 
прослављени глумац пред крај свог живота сетио се родног краја и био гост председника општине Горњи 
Милановац, Дражимира Марушића. Ручак је био заказан у Снагиној кафани. Чим га је угледао, Снага је 
почео да га грли и љуби. „Где си танго аргентино, мајку ти ј...!“ (то му је била узречица, свакодневна и гост 
је био упозорен да ту газда нема никакве зле намере) Док је ручак трајао, у разговору Мија се пожали 
Снаги како му је мала пензија, филмова све ређе... прошла су она времена, тешко се живи. На растанку, 
Снага је напунио гепек општинског аута, картоном уља „Сунце“, џаком брашна, врећом соли, луком црним 
и два џака кромпира за Мију. У грљењу, Мија му захвали: „Е, хвала ти, мајку ти ј...., све ти опраштам.“ „И 
ја теби, мајку ти ј..., срећан ти пут“, одвали Снага. 

Гости УТП „Шумадија“, седамдесетих година били су и представници Државне туристичке агенције 
СССР-а. Тадашњи директор милановачког хотела и свих објеката био Михаило Сретеновић (1934-2000), 
суграђанима знан као Миле Бубац. Високу делегацију одвео је на свечани ручак у „Снагу“. Не желећи да 
ишта препусти случају, за сваки случај гостима је напоменуо да је „Снага“ њихов ексклузивни национални 
ресторан у склопу предузећа. Милета Чуљковић је то прихватио, само да се посао заврши за опште добро. 
Све је било сјајно, док пар другарица нису тражиле за дезерт нешто домаће, што до сада нису пробале. У 
слатком програму, Снага је имао само и увек, палачинке. Када му је конобар напоменуо проблем, сео је у 
кола одјурио до хотела „Шумадија“ и донео пун овал орасница... Гошћење је потрајало и када браћа Руси 
одоше у хотел на починак, Миле оста у кафани да потпише рачун... „Слушај, Снаго, знао сам да ће све бити 
много добро, к`о што и јесте, само си омануо у орасницама, свака друга ти ужегла.“ „Ееее, у праву си, то је 
из твоје кафане, мајку ти ....бем, зато је и ужегло. И треба да пропаднете“, одговори Снага.

Међу многобројним гостима у кафани „Снага“ било је и оних службене природе. На потпис. У Модну 
конфекцију „Рудник“ дође рачун па међу ставкама потрошеног би и 2 кг кајмака! Шеф рачуноводства љут, Снага са чашом
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оде до продајног одељења конфекције и потури под нос Р. Поњавићу Поњу фактуру. „Ово је твоје масло, 
како да правдам за једну вечеру оволики кајмак“? „А, како ја да платим музику?“ одговори му Поњо.

Милета није никада „терао моду“ али је имао свој фазон. Лети, увек мајица кратких рукава са крагницом 
и са леве стране џеп. Ако га нема, жена Рада морала је да га зашије. Чудили се укућани док им глава куће 
није појаснила... „Можеш ти да идеш бос, и у кондурама ал`кад виде буџу да прсне џеп, сви те цене кад 
погађаш пос`о“.

Међу ловачким трофејима, дипломама, породичним фотографијама и признањима, у кафани је био један 
урамљени цитат Устава СФРЈ из 1972: „Рад и резултати рада, одређују друштвени и материјални положај 
човека.“

Радисав Рако Јововић је пример да кафану чини газда, место, гости и особље невидљиво иза шубера, које 
нам припрема јела. Док чекамо укусан тањир, о њима ретко размишљамо.

Радисав Рако Јововић 

 Човек иза шубера

„Милета Чуљковић је међу ловцима имао надимак Ниџић. „Снаго“, његова узречица. Отац му послао паре 
из Америке да се скући. Одустао од града јер је тада порез на приватнике – кафеџије у градској зони био 
огроман, ондашњих „осам црвених“. Одлучи да направи кућу – кафану у Брусници, одмах иза табле Горњи 
Милановац, и плаћао порез на сеоски атар три пута мање. Проблем је био дати име кафани. Кумовали 
су његови пријатељи, Драгојле Јовановић Циго, каменорезац и Драгослав Адамовић Пуниша, директор 
Комуналне банке (место данашњег парка, споменика краљици Драги). Напољу, на зиду велика слова 
ћирилицом, „СНАГА“. После Ацо Весовић, државни подсекретар СУП-а поклони јеленске рогове капиталца 
за изнад фирме. Те, 1966. нико није сањао да ће та кафана на периферији три деценије бити „Привредна 
комора“ чаршије. Нема озбиљнијег директора предузећа оне Југославије, или новинара, да није сео у ту 
кафану. У „Снаги“ имам 19 година стажа. Пријављен и са дуплом платом. Свако јутро „фићом“ из Љеваје и 
никад каснио. Милета је испод кафане имао обор, шталу, две сушаре. Моја прва обавеза, фуруна се подлаже 
испред шест. За то време уредим јагње, прасе и јуне. Спремам месо за роштиљ и кобасице. На челу марама, 
око струка кецеља.“

„Моје радно одело. Цивилно, сако и кравата. Многи су мислили да сам неки директор. Мени није нико 
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вратио печење као рекламацију. Овај посао је тежак, рударски. Кад сређујеш брава, у води си, пред фуруном 
се пржиш. Није било алуфолије, ватра мора испотија, сваки час окрећеш у пржуљи. Мука жива. Дневни 
просек „Снаге“ је два прасета, два јагњета, плус роштиљско. Радио сам мезелуке, сармице јагњеће, то је ишло 
као алва за доручак. 

У кухињи Рада, Снагина жена и Стојка из Коштунића. Оне су на роштиљу, гарнирању и прању судова. Кад 
загужва ускакао сам у испомоћ. За шанком точилац пића – Манда из Озрема. Један конобар за целу салу, Раде 
Перишић из Коштунића. Човек „рођен“. Гост цени госпоство конобара. Када је Раде прешао на Видиковац, 
то је пукло чаршијом као да Џајић иде у други клуб. После га Ивко Ђоновић (директор „Такова“) превео у 
њихов пословни ресторан у Враћевшницу. У моје време није била сечка, машина за сечење печења, него 
сатара. Све ручно, цап-цап, на једнаке коцкице. Слажеш на овал равномерно, мало овога, мало онога. Пањ 
дрвени за месо и печење је ћепенак. Кад завршим, оперем га врелом водом и посушим крпом. Тако сав алат, 
ножеве и сатаре. Увече дођем кући, превијена рука у лакту, од бола не могу да исправим. Моја жена Маца 
ми на коске привија ланену крпу умочену у лој јазавца. Милета, човек у петој брзини, гурмански попуњен, 
али окретан на језику. Могао је да буде министар. Снабдевао месом Угоститељско предузеће „Три грозда“ из 
Београда. Продавао своју ракију њима и у кафани. Узме у закуп три хектара „ранке“ од Рада Богосављевића 
у Пријевору и пече у Лозњу његовом 15 дана. У пићу нараван, сутрадан бежи од њега.

У нашој кафани само Тито није био. Милановачки директори су се много помагали. Сећам се, „Металац“ у 
великој кризи пар година. Дође Теофило Томић из „Такова“, Живојин Андрејевић из „Типопластике“ и Ацо 
Лазаревић из „Дечјих новина“. Директори кафанци, а господа. Договоре се за столом да помогну „Металцу“ 
и исплате дугове. Онда Теофило предложи да се пред 29. новембар (Дан Републике СФРЈ) да радницима 
„Металца“ по плави коверат. Каже, нема смисла, сви славе у држави. Тако било. Прасетину не окушам, од 
јагњетине исјек и ребра. „Снага“ је радила од 06 до 24.00. Ујутру сврати патрола милиције, Милета части, злу 
не требало. Није имало потребе да икад интервенишу. Било је музике наше. Будо, Мате, од певачица Анђа, 
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Савка, Ђула... Лепота слушати. Нема разбијања, ни дреке. Таква времена. Ишли смо на Рајац, на Косидбу, 
шатром за 500 људи. Пева Весна Змијанац два дана. Љуља шатра. Тад је отишло 46 прасади, 27 јагњади и три 
земљана лонца купуса од 90 кила. Најтежи трећи дан. Бројимо паре. Исправљамо их згужване, масне крваве 
и с опроштењем, пода се. Онда се све трпа у џакове и носи у СДК (Служба друштвеног књиговодства). Сви 
вајдили. Често смо ишли у Нови Пазар и Кавадарце по јагњад. Натрпамо у „Заставицу“ по 60-70 комада. 
Возим целу ноћ. Кафеџије низ Ибарску долину обожавале да им Снага сврати, после се хвале...

Сећам се Зорана Муца, возача Цајиног (Владислав Савковић Цаја, комерцијални директор ПИК „Таково“). 
Зоран је могао да ти набави авион, а није се уграђивао. Даш пиће, мезе за друштво и то је то. Појави се „ЛАДА 
специјал“, чудо од аута, јака цена, али навала. Увозник „Застава“. Зове Зоки телефоном са шанка Шолака, 
професора економије и финансијског у Крагујевцу. Човек се правда, све се чује преко жице: „Јоој, Зоране, не 
могу тако брзо, веруј ми, тешко да обећам“. Зоран му одговори: „Е, друже Шолак, не треба човеку ауто сутра, 
него данас. Ајд’ здраво“. Исте седмице стигне Лада.

Лов
Водио сам политичаре са Косова, Махмута Бакалија на Рудник, наместио му да упуца срндаћа капиталца. 
После „Градитељ“ доле добио велики посао. Док је Бакали молио Снагу да му буде гост у лову на Проклетијама, 
наша конфекција му шила кошуље по мери. Ту сам упознао Рахмана Морину. Леп и културан човек.

Имена
Немам ниједну кафанску слику. Памтим Десимира Трнавца, легенду угоститељства. Дошли у „Металац“ 
Италијани (Фабио, Маталони и Паскалино). Поведу их у лов домаћини Милан Мишовић и Драгослав 
Ацовић. У Бершићима за њих Десимир спремао ловачки гулаш. После лова, у крај дана сврате кафани и 
питају газду дозвољава ли да уведу и керове. Десимир климне главом, пси дресирани не мичу испод стола. 
Италијани траже гулаш и за псе. Десимир узе пуна два тањира гулаша, даде керовима и кад они олизаше, узе 
чекић те разби напољу оне празнике. Гледа кафана... Десимир рече да му не пада на памет да гости причају да 
је постављао људима тањире из којих су пашчад јела. Тако било, рашчуло се Озремицом. У рачун ушла и она 
два разбијена тањира. Ето ти једне кафанско–ловачке приче, али истините. Задовољан?“
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Од своје петнаесте године Будислав Миливојевић Будо, загрљен је својом хармоником. Та чудесна 
духовно-физичка повезаност траје 60 година. Будо и његова дугметара памте много јер видели су довољно 
у кафанама и око њих.

Ухо

„Самоук сам. Ратно дете. Сестре Видосава (1929) и Јаника (1931) волеле да певуше. Мама ме обожавала, 
виде да сам надарен песми, прода кравицу те ми се купи хармоничица, петоредна дугметара Хохнер. 
„Добио си што си камчио, ајд сад оправдај“. Нисам имао никог да ме учи, већ сам као дечак ишао по 
прелима, комишањима, мобама за купљење шљива да чуљим уши и отворим очи, кад свирају ови испред 
мене, Милош Џарач из Трешњевице и Милисав Ранковић из Јарменоваца. Сутрадан овце у Варницама 
и пребираш по сећању. Тако је то било. Војску служио у Битољу. После су, у тој касарни били заједно 
Шабан Шаулић и Милета Николић из Такова. Све што је тих година Шабан покупио од хитова и награда, 
компоновао је наш Милета. И данас тврдим да је бољи певач од Шабана.

Први оркестар сам основао 1962. Радиша Богдановић (хармоника), Љубивоје Видојевић (бас) и ја 
хармоника. Музика се учи кроз праксу, цео живот. Ишло се пешке од села до села, од свадбе до свадбе. 
Поткујеш табане, упртиш хармонику на леђа, па шта ти Бог да. Није било струје, а за микрофон нико није 
чуо. Враћаш се у глуво доба, сломљен ал’ срећан. Ниси без пара, а научио си у неком селу неку песму, ново 
коло. Зову људи, јаве по неком, оставе поруку да дођемо. Добри оркестри добијали су капару у погодби 
само да дођу на весеље. Тек кад овладаш гласом и инструментом, смеш да крочиш у кафану. Газда хоће да 

Будо Миливојевић

Снага је у глави
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му кафана буде на гласу не само храном, услугом, већ и музиком. Прва кафана у којој сам, била је чувена 
„Код Шана“ у Јарменовцима. Још траје, има јој 200 година. То су дивни људи, господа. Кафански занат је 
породична традиција. После, варошица на Руднику; хотел „Никић“, хотел „Даниловић“ и Слободанова 
кафана (данас „Бели“). Рудник је имао јака предузећа , „Острвицу“ и „Рудник олова и цинка“. Зими 
обавезне забаве, ловачке, шоферске, занатлијске... 

Није било шатри на свадбама, правио се кров од лисника. За Пантелијевдан у Такову који је био већи 
вашер од свих, само је шабачки већи, поље кровића од лисника. Људи добро плаћени који направе кров од 
лисника. Добро за ладовину, пирка ветрић али кад падне киша! Мучио се народ.

Грло
Први разглас сам купио 1972. „Механика“ – Краљево. Тек кад је почела она лудница за Трстом и фармеркама 
чули смо за МЕАЦИ (meazzi) из Италије. Већа је пара свирати свадбу него у кафани. Свадба је напорнија 
грлу и срцу, мораш да се савијеш некад ко вињага, да истрпиш неуке песми. Кафана, добра, на гласу, изазов 
сваком музичару. Тако било време онда. Певачице се нису гледале, већ слушале. Много се путовало и 
није било на Ибарској озбиљније кафане без музике. Позове ме Снага, Милета Чуљковић. У тој кафани 
„Снага“ свирао сам у низу непрекидно 12 година, сваки викенд обавезно и по позиву, а било је тога често. 
У „Снагу“ није од политичара само Тито крочио. Цео пословни свет оне Југославије ту је ручао и склапао 
послове.

Тако је то мени од 1975. до 1988. Снага послован, добар човек. Његов отац као официр у Словенији запао 
заробљеништва и отиснуо се у Висконсин (САД). Помагао кућу у Лозњу и заслужан да Снага купи плац и 
направи кафану у Брусници 1966. Снага није осрамотио оца. Имао је 16 година у партизанима и провео у 
рату преко три године. Дође из Словеније „Воз братства и јединства“, он три дана о свом трошку у својој 
кафани њих гости. Није то подилажење.

Нема сељака из горњих села који петком у Милановцу није продао, сир, кајмак, кокошку, јуне, да није 
свратио код Снаге, а да он то није купио. Његова реченица: „Снаго, (то му је била узречица) гр`ота је 
кући ићи празног џепа.“ Он је за децу из Горњих Бранетића када је чуо да пошумљавају Рајац, послао 
три прасета са ражња... О тој кафани може да се напише роман, историја СФРЈ. Од гостију сталних, 
мени је најлегао Цаја, Владислав Савковић, комерцијалиста – директор у ПИК Такову. Такав боем, такав 
лаф, министар финансија... Његова омиљена песма „Дуде, бело дуде“. Пословни људи Милановца, оног 
времена, ово данас је играчка за лошу децу. На пример Боривоје Петковић, кога сви знају надимком Боро 
Овца је био столар у „Типоластици“, обичан радник а плату доносио у кафану у кутији од ципела. И, лагане 
песме, повозите, без дреке, то воли послован човек. Да чују мелодију, да му не искоче вратне жиле са 
саговорником. У тој кафани није било туче. У Снаги не. Кафана није радила за Нову годину од 1. јануара 
до 1. марта никада... „Снаго, треба кавана да се одмори, није све у парама, мора народ да се ужели каване, 
немој да госту досади.“
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Недељко Билкић је служио ЈНА у Милановцу и заволео Снагу, она песма „Има једна крчма у планини“ 
написана је на Руднику једној конобарици... Љубав дође и прође, песма остане. И Бобан Марковић, мајстор 
трубе, служио је овде војску.

Највећи каваљери у кафани мог времена били су Босанци зато ми севдалинке леже грлу, јер их баш 
много знам и увежб`о се. Моја песма је „Болна лежи Анђелија млада, са старом се мајком разговара“, увек 
заплачем кад је запевам. Музичар мора да буде емотиван. Није све у тезгарењу. То народ осети а рашчује се.

Наш најпознатији оркестар је Мате Марковић (покојни професор виолине), Бобан Јанковић, Раде 
Јовичић и ја, сва тројица хармонике. Само Мате није певао, ми смо се смењивали. Волим да слушам Заима 
Имамовића, Анђелију Милић. „Млада Јелка буди Јанка“ је чудо од песме Ксеније Цицварић. Мало људи 
зна да је Зехра Деовић, Фочанка, заслугом оца Саше Смрекића (хармоника), Тодора, отишла на аудицију у 
радио Сарајево. Много година касније, она певала у Ираку нашим радницима, Тодор се појавио са букетом 
неког пустињског цвећа... Добра кафана је за племство. Има господе много и у кондурама. Нама је Снага 
сваког месеца давао плави коверат, ми одбијамо а он каже; „Нека, снаго, пусти бакшиш, ово ја вама дајем 
плату.“ Често се враћам на њега. Многи су писали о њему. Замисли да је један кафеџија из Милановца 
месом снабдевао све кафане предузећа „Грозд“ у Београду.

Мој крај, Качер имао много кафана. Радован Миловановић Шајинац у Варницама, у Заграђу „Рудничка 
капија“ (Јефтића кафана) , па Дом, па после кафана Бранка Тришића, онда иде Милана Милановића, у 
Угриновцима Љубише Јоксимовића Чангура, па опет ДОМ, Трудељ исто Дом...

У Драгољу „Драгољска меана“ Милошевић Раја, у Мајдану Шофер... Можда ће овај народ да преживи 
смрт кафане, али то више неће бити тај народ. Све се претворило у кафиће, брзу храну. Једеш, попијеш и 
одеш. Где си био, немаш појма. Негде јуриш, а не стижеш. Мој унук Александар има бенд, често ме зове да 
свирамо. Ајде, деда, биће неки озбиљан свет, питају за тебе. Хоће старе песме. Тачно. То постаје класика. 
Цуне, Тозовац, Тома Здравковић, Шабан (давне песме) На инструменту Кемиш и Мирко Кодић док га није 
узео алкохол. Мој син Драган је баталио давно хармонику. Има кафану до суда народ је зове „Код лажног 
сведока“. Шалимо се, а знамо колико се ту брачних парова, комшија, браће и сестара помирило. То јесте 
смисао кафане као и музике, да спаја. Нипошто да раздваја.“

Увек ће бити кафанских туча. Ракија узме главу, излети људима језик и оде далеко. После се касно врати. 
У оно време то се дешавало због девојака. Шака или песница. Данас се вади нож, баца бомба, носи палица у 
колима. Срамота је и штета за кафану ако се неко потукао. Кафана трпи, сви је обилазе. Данас је наопако 
време, поносе се ако се побију.

Музици се дешава свашта, неко насрне на хармонику, као да ти хлеб отима. Човек кад сазри, треба да 
бира и кафану и музику.

Кафанска туча



282

За њега су многи чули и не знају да га још има у 
Такову. Када се помене, село клима главом и прича 
како је онда Шабан Шаулић долазио му, да пласте, 
а после на Побрђу, играли на мале голиће. А он 
му „пис`о пјесме и пјевали заједно“. А омрзла оба 
тапшање по раменима.

Вукас
„У школи сам певао на бини без микрофона. 
Мораш да певаш, иначе ти учитељица чупа 
уши. Њој стало да је сви хвале. Тад сам почео 
да презирем поруџбине. Игранке су лаке. Нема 
учитељице. Пустим глас... „Ништа лепше од наше 
сељанке“. У селу живео Бранко Марковић, радио 
у „Типопластици“, каже ми има колегу на послу, 
тај живи у Чачку, пише за плоче, води оркестар, 
ваљало би да ме чује... После пар дана, поштар 
Жижак виче са брда: „Еееј, Гооооргиииина, 
зооовииии Мииилетууу на телефоооон, у среду, 
у девеееет, имаааа заказаноооо, ееееј!!!!“ Тако 
било. Само пошта у селу имала телефон. Јавим се 
на звоно, човек се представи, каже чиме се бави, 
треба му пет минута да ми чује глас. Може ли 
сутра да се нађемо на капији, после његовог посла. 
Пораним, дођем аутобусом, подшишам се у граду, 
упознамо се и предложим му, близу канцеларије 
мога брата Радојка Николића који је био заменик 
директора „Такова“. Портир пита: „Куда?“ Ја рекох 
само да имамо заказано код „вицегенералног“, он 
климну главом у ставу мирно. У ходнику негде, 
чује се усисивач. Вукас затвори врата и седе 

Милета Николић

Када моја младост прође
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на братову фотељу и нервозно нареди: „Певај, брате!“ Ја питам: „Шта?“ Он рече: „Шта `оћеш, само по 
строфу, две песме. Мора стојећи.“ „Отпевам строфу врањанску, „Петлови море поје“ и севдалинку Јовице 
Петковића, „Када моја младост прође“... Није подигао главу. Ћутао три минута сигурно. Ја се уплаших, 
немам трему, шта знам, он варошанин. Рече да обавезно дођем у Чачак у недељу, има нешто за мој глас 
јер је између Добривоја и Шабана... Нисмо ни приметили чистачицу на вратима. Налактила се, држи оно 
црево усисивача и уздахну. Предраг Вуковић је већ био име. Вукас, по надимку, никада нисам изговорио, 
звао га Вуче од почетка. То му годило, тако га знали само Чачани. Две песме смо снимили које је он 
компоновао, „Поздрав мајци“ и „Зашто плачеш у овој ноћи?“ Ансамбл „Палилулци“ и дует хармоника, 
браће Спасојевић. „Дискос“ из Александровца издавач. Уз „Југотон“ Загреб и РТ Београд они су били 
највећи дискографски гигант Југославије. Требало је да се сликам за омот у Београду. Брат Радојко ми 
купио бели сако. Плочу је први почео да емитује „Радио-Шабац“. На моје чуђење, тираж је избио на 50.000 
примерака, тзв. „сребрна плоча“. Моја мајка, Горгина, повезује мараму и каже ми: „Сине, изаш`о си на 
радијо“. Заплака. Види се срећа. Две ћерке удате, старији син директор, млађи на радију. Мило ми због ње, 
имала је диван глас и волела да певушимо заједно. Драгиша само смрмља у браду: „Готово је са орањем, 
њега њива видети неће...“ И ману руком.

Милета, Шабан (у средини) и Милан у Битољу Шабан и Милета у Београду
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Био је делимично у праву. Већ сам „чистио“ прву годину факултета у Земуну, али је тај шоу-бизнис, 
дробилица човека. У тим временима новац није био пресудан, певач је имао најмању зараду, ипак, скупило 
се за ФИЋУ. Било их стотинак у Милановцу. Ауто је ауто. Девојке и остало. Морао сам да пресечем. 
Пријавих се за војску. Битољ. Македонија. 

Шабан
То је било 1974. Он је већ имао хит „Утјеха“. Потражио ме у касарни, чуо за мене, да се нађемо на писти 
насамо. Хоће да се увери уживо у мој вибрато (треперење гласа). Постали смо нераздвојни. Основали војни 
оркестар и покренули радио-станицу „Писмо војнику“. То плане, чак нас слушали у Бугарској. Пљуште 
позиви да наступамо по домовима ЈНА. Капетан дође и каже, да је наредио командант армијске области ту 
и ту, чека нас кампањола. После се он шлепао уз нас, због чинова. Све више наступамо. Македонци воле 
војску, исти је то народ. Мало људи зна, Шабан није био вичан читању и писању. Звао ме Сељо, а имао 
глас Бога. Замоли ме да напишем писмо његовима. Ја почнем уобичајено и сину ми. „Како си мајко, како 
си оче, како је код вас тамо време...“ Он се одушеви, отпева у цугу. Легла му. Онда ја освојим прво место 
за Први глас Македоније и Јужне Србије (Скопска армијска област). Сваки град је давао по два певача, 
једног цивила и једног војника. Чеда Марковић из Врања освојио друго место. Шабан се није такмичио, 
тада био у затвору војном. Није га било седам дана, клиснуо у Шабац на вашар. Кад је изашао, прича ми 
да је ону песму дао Раду Вучковићу да је „препакује“. „Знаш“, каже ми он, „морао сам да пребијем неке 
дугове.“ Би ми све јасно. Коцка. Милена Плавшић била лудо заљубљена у њега. Он јој до рамена. Замоли 
ме да јој напишем песму а да се он потпише, само да је откачи. Пристанем. „Ти си сада срећна“, постане топ 
и она освоји „Златну плочу“. Није прошло ни месец дана, појави се она, и тражи нас двојицу. Тек изашао 
„стојадин“, нов нам оставила пред капијом. Командант касарне се хвата за главу, а није нам могао ништа. 
Постали смо хит. Шабан и ја. 

МОНО СТЕРЕО Другу сингл плочу снимио сам за РТБ „Први сам те пољубио“ и „Прва седа“ ансамбл 
Бранимира Ђокића. Тај студио 6 у Београду је оставио утисак на мене и Мића Ђорђевић, музички уредник. 
Нису ми дозволили трилере, да украшавам песму, већ школски, што мом стилу не одговара. Они су били 
врло задовољни, ја не. Време је показало да су у праву, са Шабаном снимам трећу плочу „Нећу због ње 
да се кајем“. Он у Паризу на фестивалу осваја прву награду са мојим текстом, „Веровах ти“. Упознајем 
Руждију Крупу, а Душко Локин осваја приморје са мојом песмом, „Никад више“. Четврта плоча је дошла 
врло брзо. Шабан и ја често певамо заједно. Он путује много, ја се плашим авиона. Волим да сам на земљи. 
Када му се смучи, побегне код мене у Таково и зеза се са Драгишом. Растурали ђубре заједно, сељаци не 
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могу да верују. Шабан ми каже: „Сељо, немамо мира ми овде, ајмо у Немачку. Три месеца, 90 концерата. 
Василија Радојичић, ти и ја. Авионске карте су плаћене. Тамо добијамо ресто.“ „Ти ниси нормалан, тамо је 
наш човек преварант, стипса. Како да се вратимо ако нас израде?“ Он оде у Аустралију, ја останем. Слао 
ми разгледнице. Вукли ме за свадбе, свега две сам пристао. У Љубићу, под шатром, 1500 људи, човек жени 
два сина. Три дана кору хлеба нисам окусио. Без паузе, блок три песме, па опет. Певачица носи свеску, не 
зна речи, видим је на дну шатре, пропиње се да ме зове, отвара уста, нема појма да уђе у песму. Ускачеш, 
шта ћеш. Народ је стока. Необразован, некултуран. Наопак. Већину мојих песама Шабан је потписао као 
текстописац или композитор. Неке свесно, остале нема везе. Можда је то последица његових изјава на ТВ, 
када прича да је све сам урадио, цео аранжман. „Шабачка посла“, то је јаче од њега. 

Трилери 
То се зове стил певања, украс на тону, орнамент музички... На пример, три тона у једном трајању. Преко 
90% наших песама су „двојке“ у ритму. Певач се рађа. То те Бог награди. То само долази. Вида Павловић 
и Шабан, обоје неписмени, имали су врхунску дикцију певања. Сећам се једног нашег земљака, познат 
још увек. Пева он у Шуматовцу, приђе му Тома Здравковић за сто и каже: „Дечко, немој да се дереш, што 
силујеш грло? Није то за свакога, ни за онога што пева, ни онога коме певаш.“ Постоје поднебља Богом 
дана, као за шљиву, тако за музику. Краљево, на пример, расадник музичара, изузетних. Ми овде, танки. 
Само Џони Поњавић што је одскочио, нико више. Снежана Ђуришић је убедљиво најјачи женски вокал 
у Србији. Мало њих зна да је рођена у Милановцу. Али само рођена. Када су ми деца студирала, била она 
инфлација, чујем се са Шабаном да му понудим неке песме за продају или ме препоручи. Испричамо се у 
некој печењари на Видиковцу. Кафаница у подруму. Листа ону свеску, каже ми да нисам тачан. Избечих 
се, он појасни, ово што ја пишем није за масу, „бацам бисере пред свиње“. Тражи се строфица, тра-ла-ла, 
у круг једна три пута се понавља. Боза и кабеза. Што вулгарније то боље. Данас има певача, нема песама. 
Све је профано и наопако. Курве зову старлетама, праве им књиге, сутра ће да их прогласе кустосима. Не 
певам за новац, нити јавно. Када се окренем, немам шта да жалим. Имам ћерку и сина, унучад. Деца су, 
хвала Богу, здраво, сви живе у Америци. Сваке године долазе да нас виде. Кафана? Сваки дан сам у њој. 
То је начин живота. Певушим када ми се певуши. За столом. Некад и сам. Они који ме знају, никада ме 
не терају да певам. Када је Шабан погинуо, вест ме затекла у кафани, у Такову. Прође ти у секунди филм 
живота. Знали смо се добро. То је проклето у човеку, никад доста пара. Још, ако је породица алава, то је 
крај. Свако има неки свој запис. Можеш да се упињеш из петних жила да одеш лево, одеш десно ако ти Бог 
одреди. Имам преко седамдесет година, ништа ми не фали, ни за чим не жалим, али ко каже да је старост 
лепа, тај младости није имао“.
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„Доајен милановачких боема је свакако Свето 
Симић, познатији као штампар, али и као Свето 
Калуша. Умео је да поистија направи штимунг 
и да опусти друштво око себе јер би њихово 
удруживање започињало врло често после подне 
и трајало би до сутра ујутру. Ми смо га сви знали 
као таквог и ако се у одређеном времену не би 
видео са друштвом у кафани, мислили смо да је 
можда болестан. Одмах после Света велики боем 
био Никола болничар. Знао је да ужива и да се 
понаша у свакој ситуацији. Мислим да му је жена 
била бабица и становали су на Брду у Рајићевој 
улици. 

Трећи милановачки боем, кога добро памтим и са 
којим сам се дружио, али никада нисмо лумповали 
и уживали, био је Будо Димитријевић, оснивач и 
први директор Конфекције „Рудник“. Будо је знао 
да осване у кафани, да сачека да запослени оду на 
свој посао, а он око девет сати шета левом страном 
Кнез- Михаиловог трга, а са друге стране иде 
музика. Све тихо, достојанствено, али радосно.

Причало се да је највећи боем нашег краја био 
Рајко Галичевац. Био је врло образован. Прошао је 
Солунски фронт, а пред крај 1934. и 1935. године 
сарађивао је у „Рудничком гласнику“ који је 
штампао његове песме.73

Свето Симић

73  Ј. Томовић, Био сам учесник, видео и записао, Горњи 
Милановац, 2019, стр. 57-58.
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Када се помене кафански живот у рудничко-таковском крају, Цаја је човек о коме се највише прича. С 
разлогом и у најбољем светлу. Градско дете, син трговца, рано је осетио жиг трагедије која је обележила 
породицу. Његов старији брат Милош – Мишо као студент, стрељан је 1944. одлуком Преког суда нове 
власти, као „државни непријатељ – сарадник окупатора“. Милош никада није узео пушку али је за 
Равногорски покрет био нека врста техничког уредника новина, СЛОБОДА ИЛИ СМРТ. То је сав његов 
„грех“. Егзекуција је извршена на простору данашњег спомен - парка Брдо мира, улица за градско гробље. 

Као гимназијалац, запошљава се у Београду али на позив генералног директора комбината „Таково“, Јована 
Томовића, враћа се родном граду и убрзо постаје комерцијални директор. Тих две деценије „Цајовања“ 
сматрају се златним добом ПИК „Такова“. Владислав Савковић је све завршавао у кафани. Сматрао ју је 
својом другом кућом и канцеларијом. Његова изненадна смрт, окупила је пословни свет од Триглава до 
Ђевђелије и тврде најмасовнија сахрана у граду под Рудником. Многи су у кући саучешћа, били затечени 
скромним покућством покојника. Цаја је остао упамћен као изузетан трговац на велико, обожавалац 
шприцера, добре софре и густирања музике. Није дочекао, његови синови јесу, званичну политичку 
рехабилитацију Милоша Миша Савковића.

Владислав Савковић Цаја (1928 – 1982)
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Милета Милојевић Чупо (1947-2014), рођен у 
Чачку, али га његов Горњи Милановац памти као 
шефа многих градилишта ГП „Градитељ“ и кафанца 
коме су сва пића омиљена. Без обзира на сатницу 
долажења кући, Чупо је увек устајао у 6, имајући 
ритуал туширања и бријања. Кафане су знале, ако 
је у оделу с краватом шворц је, раздрљене кошуље, 
распасан пун, као брод. Многе Чупове згоде ушле 
су у кафанске читанке. Морао је са Крилом да буде 
у једној београдској фирми на пословном састанку 
у 7 пре подне. Тамошњи директор, само што није 
стигао, атрактивна секретарица понудила је чај, 
кафу, какао, топлу чоколаду... Рекли су, кафа домаћа 
са обичном водом. Она питала, хоће ли можда 
виски? Чупо погледа на сат и рече: „Е, дете драго, 
мени дати ракију `вако рано, к`о детету жилет!“

Његов пријатељ, Радич Миленковић, женио је 
јединца, а свадба била заказана у хотелу „Шумадија“. 
Радич је замолио Чупа да се као кафанац и пословни 
човек нађе његовим пословним партнерима из 
Београда који су први пут у Милановцу. За столом 
је већ седело њих петорица, „младих лавова“ 
у италијанским оделима, сатовима као „месни 
нарезак“ и тако даље. Понели су своје пиће, свако по 
боцу „Чиваса“. Нудили Чупа да проба, он се нећкао 
да не окуша алкохол... Лизнуо и одушевио се како 
је то лепо, слади. Они се гуркали и наваљивали да 
проба још. Тако је то потрајало. Један је спавао у 
колима, други за столом, трећи узео собу, четврти 
блед као креч по ко зна који пут скакао до тоалета 

Чупо

Миодраг Трифуновић Криле (1940-2020) дуго 
година радио у маркетингу „Типопластика“ и ПИК 
„Такова“. Много читао и писао колумне за Таковске 
новине. Сарађивао са Чупом.

да се исповраћа а преостали, који је још имао гласа, 
промрља: „Је ли бре, кога ти фолираш да уопште не 
пијеш! Аааа?“ „Тако ми сељаци радимо. Пријатељу, 
то се зове убијање Београђана“, рече Чупо и позва 
конобара.

Чупо је непрекидно возио, а није имао возачку 
дозволу 20 година. Тек када је отишао у приватнике, 
уписао је полагање возачког испита. Једног лета, 
рекао Крилу, чим изађу из Београда на Ибарски 
пут, у прву кафану има да сврате, уби га врућина. 
Тако је било. Спазио велику терасу, два сунцобрана, 
шумарак около и нема гужве. Само један чита 
новине. Већ из кола Чупо је тражио „два ладна до 

Милета Чупо (у средини)

мотора“ и питао где је тоалет. Човек му показа иза 
и извади из замрзивача два пива. Убрзо још два. 
Кад су тражили треће, он се правдао да нема, сад 
ће у продавницу да купи. Није се надао незваним 
гостима. „Каквим, бре незваним гостима, какав 
си ти кафеџија?“ Изненађен Чупо... „Па, нит` 
сам ја кафеџија, ни ово кафана, моје јесте, ал` је 
викендица“, рече домаћин. 
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Милојко Грујић-Мићија (1935-1995) је радио као диспечер у „Аутопревозу“ у Горњем Милановцу. По 
занимању шнајдер, али се никада није бавио овим занатом. Себе је пронашао у туризму оснивањем ове 
делатности у филијали „Аутопревоз – Чачак.“ У Горњем Милановцу као њен оснивач. Његов први „велики 
посао“ је био организовање посете, десет аутобуса за отварање Зимских олимпијских игара у Сарајеву, 
1984. Од пића, више је волео дружење. И путовање. Многе кафанске згоде, остале су у сећању. Две се 
преносе с колена на колено. Он и Чупо, у добу, како су себе звали „Два трбата маторца“ виђени су у Будви 
за кафанским столом, али у мору. Униформисано конобар служи их. Исто у води до паса, пева им Зоран 
Калезић. 

На прослави 600 година Косовског боја, на Видовдан 1989. Мићија се некако прогурао међу званице са 
својим кишобраном тик уз Његову светост патријарха српског Германа. Црквене власти су помислиле да 
је то човек државног обезбеђења, ови из службе да је човек с кишобраном у протоколу Патријаршије. Тако 
је Мићија освануо на многим насловним странама новина а у тренутку када је улазио у војни хеликотер 
у Грачаници да би слетео на Газиместан, његов пријатељ Чупо је прокоментарисао: „Оде Мићија право 
у рај.“ Фотографија са тог необичног догађаја, као сведок и успомена, налази се истакнута у ресторану 
„ГРИЛ-Г“, власника Драгана Грујића, Мићијиног сина. Мићија с кишобраном

Боро

Борисав Петковић (1935), пензионисан као столар у фабрици амбалаже „Типопластика“. Отац двоје деце. 
Члан ловачког удружења преко пола века. Омиљено пиће, мала ракија са малом водом. Никада није изашао 
из куће без доручка и необријан. Свакодневни ритуал, обилазак неколико кафана пешице, од пијаце до 
центра града. Ако је дан леп, одужи се. Свакодневно виђање у кафани, од пре подне до ручка, када се 
запослени враћају кућама. У кафани, за столом ракија, али не једна. Већина кафана које обиђу немају 
ракију истог произвођача. Боривоје никада није виђен да брља у кафани или заплиће језиком. Никада 
без новца. Прихвата туру. Следећу врати. Кафанска младеж га обожава и уважава због његовог асталског 
става и држања у пићу. Давно, добио је надимак „Боро овца“, не у погрдном, већ због доброте и благе 
нарави. Опште јер мишљење да је ово последњи живи боем кафана које нестају у Горњем Милановцу.

Мићија

Боро
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Десимир Жижовић Буин рођен је на Цвети у Горњим Бранетићима и сахрањен у 
свом родном месту. Отац му је био колар, а Буин је имао два заната,каменорезачки 
и терацерски. Ушао је у историју Југословенског стрипа као аутор култног 
серијала НИКАД РОБОМ-МИРКО И СЛАВКО. Буин је обележио привредни успон 
Типопластике у којој је радио као дизајнер, Дечјих новина (стрип цртач-сарадника) 
и комбината Таково јер је дизајнирао прве етикете за ракију Брка, ратлук, 
наполитанке и сл. Све кафане, чим крочи у њих, заљубљивале су се у Буина .То је 
била љубав на први поглед. Буин је имао духа, није галамио, жива књига кафанских 
пошалица на свој и туђ рачун. Ако угази у пиће а околности омогуће, рецитовао у 
кафани често Шантића,"Остајте овде" и епску песму, Ропство Јанковић Стојана.
Сви политичари локални и директори желели су да буду у његовој кафанској близини 
знајући да ће их Буин надживети.Буин је имао страст друштвеног живота. Жене 
су га обожавале, јер је био стрпљив са њима. Често је Буин дијамантском иглом 
цртао покојнике за надргробнике а у кафани живе људе, своје саплеменике. Много 
је кафанских згода са њим и око њега ушло у приповедање будућих генерација које 
се нису ни родиле када је он живео. Омиљена пића су му била домаћа, ракија и вино.
Пред крај свог живота, Буин је пио само кафу али није прекидао виђења у кафани.
Себи наручио за те прилике шајкачу са дубоким урезом уз пошалицу да се мора 
разликовати од осталих "сељака" у овој земљи.

Буин (1920-1996)
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У Београду, Васкрс 2021.

Једна од најзначајнијих институција код Срба 
свакако је кафана, установа која је постала део 
националне културе. На српском етничком 
простору, деловали су културни утицаји 
различитих народа, религија и цивилизација, 
од којих је свака оставила разноврсног трага у 
већој или мањој мери. У коликој мери је кафана 
аутентично српска, а колико има примеса других, 
питање је које отвара могућност настанка једне 
потпуно нове интердисциплинарне науке – 
кафанологије, како ју је назвао социолог др 
Драгољуб Ђорђевић. Јер појам кафане може се 
посматрати са различитих гледишта социологије, 
етнологије, историје, књижевности, политике, 
привреде, а да се при томе не дефинише право 
њено значење јер их има исто онолико колико 
има различитих наука и аутора који покушавају 
да објасне њено постојање. У деценији за нама, 
неколико наслова везаних за истраживање кафане 
угледало је светлост дана: од историографског и 
социолошког приступа, до хронике кафана већих 
градова Србије. Овом књигом ова тема се отвара 
и у рудничко-таковском крају. 

Горњи Милановац је основан 1853. на Дивљем 
пољу, на месту где се налазио стари турски хан, а 
три године након оснивања вароши овде је радило 
19 механа. Иако од самог настанка града кафане 
и кафански живот су одмах нашли своје место, 
систематског историографског истраживања 
ове теме на горе поменутом простору није 
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Никола Петровић
историчар

било, и поред овако богатог материјала. Ипак, 
кафане су се помињале у делима различитих 
хроничара, у монографијама села, као и у 
новинским чланцима. Различити фактори су 
томе допринели: мали сачувани архивски 
фондови као и њихова доступност, релативни 
недостатак мемоарске грађе, као и недостатак 
истраживача. Поред тога, сама историја 
рудничко-таковског краја, као и историја Србије, 
обележена је дисконтинуитетима и ломовима: 
први је свакако Велики рат и аустроугарска 
окупација који је изменио демографску слику од 
које се овај крај никад није потпуно опоравио, 
а други је немачко паљење Горњег Милановца 
октобра 1941. који је изменио изглед града. 
Масовна урбанизација, индустријализација 
и модернизација након Другог светског рата 
утицали су на све облике друштвених односа, па и 
на кафане. Распад државе и друштвеног уређења 
и криза на постјугословенском простору довели 
су до осетног смањења и нестајања сеоског 
становништва, а убрзани начин живота почетком 
овог века довео је до трансформације урбаног 
живота. Овакве друштвене промене одразиле 
су се прво на кафане. Због тога, временски 
оквир који је обухваћен овим истраживањем 
представља ,,златно доба“ кафана: почиње од 
средине XIX века и првих сачуваних података 
о кафанама у овом крају, и траје до шездесетих 
година XX века, осим у пар изузетака. 

Саша Савовић, неуморни истраживач, доноси 
нам још један наслов настао теренским 
истраживањем методама попут оних које су 
користили Вук Караџић и Цвијићеви сарадници 
из пројекта ,,Насеља и порекло становништва“. 
Вишегодишњи рад прикупљања и обраде 
прича, анегдота, података и информација 
допуњаван је архивским истраживањем и 
анализом различитих писаних извора. Својом 
темом, интердисциплинарним истраживањем, 
приступом угоститељству као занату, као и 
начином проучавања, ова књига је јако близу 
начела које баштини француска ,,школа Анала“ и 
представља сјајан прилог даљем изучавању. Због 
жеље да се сачувају од заборава анегдоте, приче, 
,,пикантерије,“ догодовштине што преувеличане 
или умањене, одступа се од строгих научних 
карактера социологије и историографије. 
Ауторова страст ка боемском животу била је 
главна мотивација у настанку овог дела за које се 
може рећи да представља мемоаре једне епохе.
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У периоду 1820-1980, од 63 насељена места 
Општине Горњи Милановац, 34 је имало кафане. 
Кроз историју, села са највише кафана, највећим 
бројем у истом временском периоду имали су: 
Рудник (4), Прањани (4), Брђани (4) и Мајдан (3). 
Између два светска рата Горњи Милановац је у 
градској зони имао 35 кафанских обиталишта. 

Није поуздан податак која је најстарија кафана у 
атару Општине Горњи Милановац али на основу 
писаних докумената, прве које су забележене су у 
Брусници (Стара чаршија) 1839, где је после извесног 
времена основан еснаф кафанско-механџијски 
(1846) а механе су у том месту постојале и пре. 
Брезна (1830), Брђани (1836) „Јелић“, Прњавор – 
Враћевшница (1860), документ о механском праву, 
Рудник (1882) „Качерска застава“ и Прањани који 
су засигурно имали механу и раније од објављене 
породичне читуље механџије Петра Танасијевића 
(1889) из Прањана. Пресељењем вароши Брусница 
у „Дивље поље“ (Горњи Милановац) поменути 
кафанско-механџијски еснаф 1851. већ је имао 28 
чланова. Путописац, Феликс Каниц помиње кафану 
„Краљ“, 1866. Лист за народне потребе „Таково“ у 
својим издањима (1893) има неколико кафанско-
механџијских огласа. Због ратних прилика 
најчешће, кафане су привремено биле учионице за 
школски узраст. Брезна, једна просторија кафана – 
друга соба учионица. У време Другог светског рата, 
„Механа“ у Доњој Врбави имала је карактер школе 
као и пет кафана у Горњем Милановцу. („Опленац“, 
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„Хајдук“, „Брезанац“ „Пролеће“ и „Јасеница“, ако је 
лепо време у Јовичића башти.) Од Милановчана, 
у Ослободилачким ратовима Србије 1912-1918, 
уместо анцера, пушку је за отаџбину узело 9 
кафеџија. По околним селима засигурно и остале 
колеге. Њихов број мобилисаних није утврђен. 
Најпознатији кафеџија овог истраживаног периода 
од 160 година је Драгомир Јована Караулић (1876-
1957), носилац Албанске споменице и три пута 
одликован за храброст у ратовима 1912-1918. Он 
је 1920. установио Правила механско-кафанског 
удружења у Горњем Милановцу. Убрзо, именован и 
за Председника Општине Горњи Милановац. 

Музејско, теренско истраживање ове теме, трајало 
је у периоду 2018-21. Коришћена доступна архивска 
грађа, новински чланци, породични албуми, прича 
потомака и казивања савременика кафанске 
историје Г. Милановца и околине. Истраживање се 
циљно завршава измаком календарске 1980. Тада се 
појављују први кафићи у граду.

У Горњем Милановцу, прву пицерију је отворио 
1981. Драган Аврамовић Гагац (1950). Локал под 
закупом у приземљу куће Милете Благојевића 
(Рајићева 33), данас Улица Рајићева 41. Место 
се звало „Пицерија 33“, имало пећ из Италије. У 
спремању и печењу пица, Драгану је помагала 
његова мајка Љубица. Први класичан кафић, 
„Снек-бар“, отвара Милутин Тешовић Тешо (1957-
2005) у партеру своје тек усељене куће (Таковска 38). 

Украшавање зидова локала поверено је дизајнеру 
„Дечјих новина“ Раду Ранчићу. У питању су били 
мотиви старог Милановца. 

Тих година, мода кафића покрива целу земљу. 
Многи кафићи се отварају, многи имају кратак 
век. Класичне кафане губе трку. Као историјска, 
социјално-етнолошка појава широког спектра, то 
може бити предмет будућег истраживања за нове 
генерације у Музеју рудничко-таковског краја. 

Аутор се захваљује свим казивачима, онима који 
су веровали и онима који нису, у овај рукопис. 
Захвалност дугујем наследницима фотографске 
заоставштине Благоја и Добринке Ђорђевић; 
Мирослави Јешић, Катарини Пасковић Мићуновић 
и Владимиру и Андрији Јовановићу. Посебно 
се захваљујем потомцима кафанске историје по 
рођењу и онима, са стеченим навикама. Издвојио 
бих: Радисава Рада Богосављевића (1927), Војимира 
Воја Мандића (1931), Милића Јаковљевића (1924-
2021), Јована Томовића (1932), Милену Никић 
(1935), Борисава Петковића (1935), Недељка 
Трнавца (1942) и свог ујака, Предрага Максимовића 
Макса (1939-2020), који су ми дозволили да уђем у 
њихова сећања. 
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Публикација „Кафанска историја Горњег 
Милановца и околине (1820-1980)” Саше 
Савовића говори о кафанама као посебно важним 
неформалним друштвеним институцијама свих 
српских насеља, просторима у којима се догађају 
„све битне ствари” у животу „сваког човека”. 
Иако је новинарско-репортерски приступ 
у истраживању и писању Саше Савовића о 
завичајним темама полазишна и крајна тачка 
његовог интересовања за феномен кафана, који 
се без личног искуства тешко може и разумети, 
он је овом публикацијом дао значајан допринос и 
познавању друштвене историје свог краја. 

Савовић се није бавио историјом „значајних” 
и „великих” личности, мада помиње и такве 
људе, или пак анализом безличних друштвених 
структура, већ се окренуо „малим људима” и 
њиховим свакодневним и личним исуствима, 
љубавима, страстима, успесима и падовима, смрти 
и сећању на особе које су својим животом снажно 
утицале на стварање идентитета једног насеља, јер 
кафане у сваком случају биле и остале најважнија 
позорница друштвеног живота сваког града.

Књига Саше Савовића није само прича о 
кафанама, њиховим власницима и гостима који 
их посећују да би се дружили и провеселили, 
јер су кафане у Србији увек биле и места где се 
одвијао интензиван друштвени живот, па чак и 
„стварала историја”. То нарочито важи за мање 
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вароши и већа села, у којима је кафана средиште 
свих дешавања. Старе кафане о којима Савовић са 
пуно емоција зналачки пише, данас представљају 
само ретке преостале оазе некадашњих облика 
друштвеног живота које се могу посматрати и 
као својеврсни музеји на отвореном са својом 
специфичном нематеријалном баштином.

Иако аутор бележи низ анегдота и многих других 
усмених сведочанстава из кафанског живота, што 
је све богато илустровано низом вредних сатрих 
фотографија које у оваквој публикацији добијају 
прави смисао и значај, није избегнуто и бележење 
мрачнијих страна понашања људи, од туча до 
убистава. 

Кафане, крчме, механе и гостионице увек су 
биле и по много чему проблематична места, која 
су често означавана као стециште неморала, 
нерада, криминала па и злочина, ови простори 
нису били ништа мање неморални или опасни од 
свих других места где би се људи скупљали у веће 
групе. Заправо, када се улога кафана у друштву 
посматра у дужем временском периоду, може се 
уочити да су значајно утицале не пацификацију 
мушкараца, јер су дефинисале правила понашања 
с циљем да ограничавања многих видова насиља. 
Зато су кафане биле и остале значајан симбол 
сваког насеља, простор са нарочитим ритуалима 
и правилима понашања, посебном вербалном 
и невербалном комуникацијом која се ценила, 

Др Милош Тимотијевић, 
историчар, музејски саветник, 
Народни музеј Чачак

У Чачку, 12. августа 2021. г. 

учила и препричавала.

Кафане ће свакако као позорница друштвеног 
живота (комуникација, поређење и сукобљавање) 
опстати, увек са неким другачијим садржајем 
у сваком новој генерацији, али са основном 
функцијом окупљања људи што ће увек 
подстицати истраживаче да поставе питање 
о њеној прошлости и начинима на који је 
доживљавана.

Узимајући у обзир значај целокупног пројекта који 
се заправо наслања на низ претходних публикација 
Саше Савовића посвећених усамљеним 
надгробним обележјима, крајпуташима и 
записима на подручју општине Горњи Милановац, 
сматрам да књига „КАФАНСКА ИСТОРИЈА 
ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА И ОКОЛИНЕ (1820-
1980)” представља значајан допринос култури 
сећања која на свој специфиначан начин 
превазилази регионалне оквире. Зато ми је велика 
част и задовољство да Музеју рудничко-таковског 
краја у Горњем Милановцу искрено препоручим 
да већ припремљену публикацију преда у штампу.
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На први поглед читаоцу се може учинити чудна 
смислена инверзија у наслову оригиналног и хвале 
вредног истраживања Саше Савовића, Кафанска 
историја Горњег Милановца и околине, 1820–
1980. Зар не би било логичније да је своју студију 
назвао „историја кафана“? Поготово што је већ на 
првим странама јасно да је Савовић, пажљивом 
методологијом историчара и посвећеношћу 
истинског летописца и непосредног учесника 
у времену и простору, приљежно пописао све 
кафане, кафеџије, ресторатере, музичаре, певаљке 
и певаче, ледаџије, содаџије... и свакакав други 
шаролики кафански свет на простору таковског 
краја. Али то је, без обзира на пажљиво истражене 
чињенице, мноштво материјала, цртежа и слика, 
анегдота и прича, ипак „кафанска историја“ – 
методолошки и културолошки, метанаративно 
пре свега. Кафанска историја је летопис 
безвремена, виши облик памћења времена и 
простора који су направљени од приче, и у 
којима је све прича. То је поетичка и жанровска, 
надисторијска императивност теме. Јер не 
постоје места у трајању друштвених институција 
(а кафане су институције, тек да се зна!) где се 
директније сударају и прожимају чињенице и 
прича, анегдотско и историјско, чудесно и људска 
трагика, ретке радости и велике туге... Нема јасне 
границе: да би сте знали, морате бити део те 
приче, а када сте њен део, онда нема потребе да је 
запишете нигде другде него у кафанском диму, који 
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повезује сличне и различите у екстериторијалном 
космосу кафана.

Иво Андрић у причи „Бифе ’Титаник’“ (дипломски 
филм Емира Кустурице) каже: „Пијанци су они 
људи који стално одлазе у друге кафане и тамо 
траже нешто ново, а налазе оно исто.“ Али „исто“ 
је увек другачије, довољно важно да се у њему 
учествује као у великој историјској епизоди, о којој 
деца неће учити у школама, а без које ни школе 
(прве су управо и биле у кафанама, као и биоскопи, 
и сајмови књига,на пример, у кафани „Коларац“ 
у Београду) не би постојале. Прва сијалица у 
Београду засијала је у кафани „Хамбург“, на чијем 
је месту данас Електродистрибуција Београд. 
Први телефон зазвонио је у кафани „Три листа 
дувана“, у кафани „Зора“ уочи шестоаприлског 
бомбардовања седели су пилоти спремно 
очекујући позив да бране небо изнад Београда, 
зато што је та кафана тада једина имала телефон... 
И, што је много важније, сви су само ту били у 
истој равни радости херојског живота и трагике 
његовог краја, у жагору самртног причешћа са 
себи сличнима, у сусрет јутру које доноси дан 
леп за умирање. Ниједно друго место не би то 
схватило, разумело, и не би му то пристајало. Како 
је, уосталом, могуће сазнати и растумачити град 
или село ако нисте поседели бар неколико сати у 
кафани?Где разумети људе, карактере, приче, на 
којем ће меступокисли путник намерник огрејати 

прозебле прсте и где ће уморни ноћобдија лечити 
своју несаницу ако не у кафани, међу сличнима, 
које неће саблазнити његова различитост или 
отпадништво од друштва. Кафана је једино место 
где ће вам друштво опростити и грех самоће, и 
моменат загледаности у понор чаше, и звездане 
тренутке са чудесним братством кафанских 
оригинала. Кафана прихвата све, као лазрет 
за оне који не верују да живот увек испонова 
почиње зором радног дана и завршава се с првим 
сумраком. 

 Своју несвакидашњу топографију Савовић је 
зачинио изрекама и мислима о кафанама разних 
писаца и „кафанџија“. Један од њих је и легендарни 
боем и новинар Богдан Тирнанић, који каже 
да „кафане нису више део културе“. Овај сетни 
закључак је бољи показатељ да с друштвом нешто 
није у реду него сви економски и ини показатељи 
који самеравају наше животе и успешност. Јер 
како и шта ћемо памтити ако нестане кафана и 
нас у њима?

Када сам био мали, нека ми овде буде опроштено 
ово сетно присећање, отац ме је водио у кафану 
„Музеј“ у Чајетини, на ћевапе. Национализована 
кафана Рајка Ђенића, нашег кума, добила је 
после Другог рата новог власника, али је сачувала 
старе госте и веома успешно регрутовала нове. 
Ту је мој деда седео с газда Рајком, и седели смо 
мој отац и ја, али неће седети мој син, зато што 
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је више нема, бар не онакве каква је била. У тој 
кафани је газда Рајков син Љубиша Ђенић Пујо, 
конобар, посвећени сакупљач златиборских 
умотворина, легенди, прича и ерског хумора,и 
послератни библиотекар,оформио библиотеку 
тридесетих година сада већ прошлог века, јер 
Чајетина није имала зграду библиотеке. Данас 
градска библиотека у Чајетини носи његово име. 
Нисам никада дорастао до кафанског племства, па 
да имам свој астал (као што су имали деда и отац, 
увек сам био килоња и сноб), али у „Музеју“ сам 
попио своја прва пића и кријући пушио своје прве 
цигарете. После сам у остацима живота свога деде 
налазио слике с дочека нових година, разгледнице 
„шаљиве поште“ којом су се дописивали гости од 
стола до стола, препознавао сам лица за која сам 
сигуран да негде на небу заступају овај потонули 
и упропашћени свет, у којем се више некажњено 
не може пробдети ниједна ноћ. Како је „Рајкова 
кафана“ добила име  „Музеј“? Нови, послератни 
управник, на зидове је окачио разне предмете из 
свакодневне употребе, гребена, торбе шаренице, 
лисичје коже, вучје главе и главе дивљих свиња, 
препариране фазане... па су је назвали музеј. 
Ваљда су тако моји земљаци, од којих многи нису 
отишли даље од Ужица, замишљали музеје. Нешто 
слично као ушкопљене верзије јефтиног фолклора 
које данас називају етно-селима – остаци остатака, 
јефтина реклама сувенира и скупа „народна“ јела, 
све је стало у издају и продају метафизике сеоске 

кафане. У тој кафани је Јован Живановић снимио 
један део филма И Бог створи кафанску певачицу, 
па су се, поред музејских експоната,налазиле и 
слике са снимања,а на њима Бата Живојиновић 
и Вера Чукић. Зато често у шали, а више у 
збиљи, кажем да је моја генерација своја прва 
културолошка знања стекла у „Музеју“– кафани. 

И Савовић у својој књизи наводи сећање Јована 
Томовића о путешествијима по таковским 
кафанама с писцем Добрицом Ћосићем, који 
је скупљао материјал и сцене за Време смрти, 
и нашао их је баш тамо где се у почађавелим 
зидовима и тами подрума задржало сећање на 
Сувоборску битку и стратешку генијалност 
војводе Живојина Мишића у Првом светском 
рату. И ми смо сви, седећи у сенци векова и славних 
нам претходника, изговорених речи, загрцнутих 
песама и прећутаних истина,гледали лица која 
долазе и одлазе на путу за море, и између музеја 
и филма тражили своје животе. Наводно смо их 
нашли – али негде другде. Није било некога као 
што је Саша Савовић да нас све сачува и запише 
наше приче, као што је он то урадио у својој 
књизи. Волео бих да нас је неко утурио негде како 
седимо за асталима с карираним столњацима 
и „плеканим“ пикслама, суверени у заблуди да 
знамо шта је живот.  

Кафане имају свој бонтон, али и језик, којим је 
Савовић зачинио своју књигу; без њега би то била 

само статистика. То јеживописан језик препун 
локализама, симболички и семантички потенцијал 
је епохе и сенка архаичног именовањаи описивања 
околине,а истовремено и себе. Тиме је сачувао још 
један невештаствени садржај сваког кафанског 
живота –разговор и све оне рукавце дугих 
прича и још дужих ноћи. Вратио је „уљудност“и 
„утржност“,али и укусе заборављених јела, на 
исти начин као што је вратио познању савременог 
читаоца горке историјске залогаје, судбине, 
слике и наличја епохе, која се најбоље види у 
измештеном, али истовремено најстварнијем лицу 
живота –у кафани.Тамо где човек постоји сам 
у односу на своје неспокоје, али је истовремено 
део мноштва сличних и различитих путника 
који путују ободима стварности или тамнинама 
властитог живота. Уосталом, можда је у једном од 
семантичких рукаваца и одговор зашто је газда 
Рајко из Горње Врбаве одлучио да својој кафани да 
име „Космос“ („Само се причало о небесима и да ће 
човек горе да се насели. Рајко одлучи да кафани да 
име „Космос“), јер се отварање кафане поклапало 
с првим човековим летовима у космос. У именима 
су се скривале намере, надимци власника, идеје, 
носталгични предели и субјективна тумачења 
живота, предака и потомака. Можда би требало 
да се направи посебна студија у којој би се 
ономастички растумачили називи кафана и све 
оно што је те термине и синтагме подизало на 
трон народног памћења.
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Винсент ван Гог у Писмима брату каже, описујући 
своју слику Кафана ноћу: „Хтео сам да покажем да 
су кафане места где човек може да изгуби себе, где 
може да полуди...“И није проклети сликар далеко 
од истине. У познатом београдском „Бермудском 
троуглу“( „Шуматовац“–„Грмеч“–„Под липом“) 
изгубљено је више душа него у оном правом, 
надомак Флориде. Али је деценијама у кафанама 
много душа и светлело, остављајући у дуванском 
диму читаве есеје и романе, песме неиспеване и 
судбине неиспричане, дане попијене... 

Оним срећницима из таковског кафанског 
ареала Савовић је сачинио кафанске биографије 
у овој књизи. Можда сам и ја прашњави реликт 
старих времена, па ми је Савовићева књига 
легла као бедекер личних неспокоја, али нико 
не може схватити душу овдашњег човека ако 
није најпресхватио њен типично кафански 
идентитет:склон меланхолији, судбинској 
предестинацији и претеривањима сваке врсте. 
Не могу, такође, да схватим нововековне писце, 
који немају потребе да, бар једном, уђу у живот 
на кафанска врата. И о чему пишу ако не пишу о 
продавцима новина и лозова, малим продавцима 
цвећа, пијанцима који се стално чешу за пиће, 
разбаштињеној господи, пријатељицама ноћи 
(и дана, богами), о путницима који стално 
негде путују, али се не померају из мрачног 
круга безвремена кафане, писцима који нису 

ништа написали, и о онима чије је изговорено 
веће (и боље) него оно написано...и иним 
архиволшебницима, апостолима боемије, 
аутентичне друштвене савести у одумирању? Због 
тога су ваљда и књиге нових писаца тако досадне, 
блазиране, пластичне и неуверљиве, како и не 
би биле када њихови писци не могу понекад да 
наврате ни у соствени живот. Такође обичавам да 
кажем да ће неке ствари умрети заједно самном: 
конобари у тесним сакоима, „пола белог и сифон“, 
куварице у боросанама и јела која добијају 
другачији укус ако се протуре кроз „шубер“који 
дели кухињу од кафане.

Зуко Џумхур за омиљени му „Мажестик“каже 
да су кафане његове вечите постдипломске 
студије, које никада није завршио, али никада 
их није, за живота, ни напустио. Историја 
српске књижевности једино и најбоље се може 
написати у кафани. У једној таквој,„Код Мије 
Аласа“,Слободан Марковић (Либеро Маркони) 
записује своју легендарну песму „Чаше“:

Последње остају оне насред стола
Некад пуне смеха, некад пуне бола
Са мало вина што им на дну оста
причају у мраку судбу касног госта...

Деценијама раније, још један од кафанских Петар В. Арбутина

У Београду, 17.8.2021.

апостола, Владислав Петковић Дис, записује песму 
„Пијанство“, која би се могла назвати манифестом 
кафанског живота. 

И желећи да се заклоним од срама,
Пијем, и зажелим да сам пијан довек;
Тад не видим порок, друштво где је чама
Тад не видим ни стид што сам и ја човек.

Управо због свих њих, а и себе самог, лично 
сам захвалан Саши Савовићу што је ову књигу 
посветио Драгомиру Антонићу, једном од нас и 
једном од последњих боема, који нас је напустио 
одлазећи у неку небеску кафану, да пробди 
вечност са онима којима припада. Надам се да 
ће нас тамо препоручити и да ће нас једног дана 
примити у друштво. Зато је ова књига прави доказ 
да није све изгубљено и заборављено, иако смо 
далеко одмакли у бежању од себе.
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Саша Савовић (Горњи Милановац, 1964), фоторепортер „Дечјих новина“ од 1986. до 2000, а 
фотограф у Музеју рудничко-таковског краја од 2001. Аутор је монографије „Срце у камену – крајпуташи 
и усамљени надгробници рудничко-таковског краја“ (Службени гласник и Музеј рудничко-таковског 
краја, 2009), „Крст у дубу –записи рудничко-таковског краја (Музеј рудничко – таковског краја, УЛПУ 
Горњи Милановац, 2019).

Самосталне изложбе: 

• Изложба фотографија „Од Тврдоша до Свете Горе“ (24. мај – 12. јул 1997) поводом Осам векова 
Манастира Хиландара (1198-1998), Београд, Република Српска, Грчка и Бугарска.

• „Срце у камену“, ауторска изложба фотографија: Музеј Херцеговине Требиње (2013), Етнографски музеј 
Београд (2013), Андрић град, Вишеград, Галерија Петар Лубарда (2015), Брут арт галерија, Париз (2016).

• „Света Гора Мораве“ – манастири Овчарско – кабларске клисуре, храм Светог Вазнесења, Чикаго (2018).

• Аутор фотографије у монографијама: „Културна ризница Чачака од праисторије до савременог доба 
(2008), „Манастири Овчарско – кабларске клисуре“ (2012), „Равна Гора“ (2014). 

Биографија аутора Могуће је данас

наћи књигу

јефтинију 

од једног пива.

Нисам се 

дуго двоумио

око хладне чаше

златног садржаја.

Кафана је,

Књига отворена.

У Београду, 1989.



300

КАФАНСКА ИСТОРИЈА ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА И ОКОЛИНЕ

Издавачи
Графопринт, Горњи Милановац
Музеј рудничко – таковског краја, Горњи Милановац

За издавача
Томислав Караџић
Александар Марушић

Рецензенти
Др Милош Тимотијевић
Петар Арбутина

Уредник издања
Мирјана Глишовић

Уредник фотографије
Симо Марић

Лектура и коректура
Весна Грбовић

Фотографије
Саша Савовић, Симо Марић (све слике за Бољковце)
Фото документација МРТК
Приватне архиве казивача

Ликовно-графичко обликовање
Петар Тешовић

Штампа
Графопринт Горњи Милановац

Тираж
500

ISBN 978-86-82877-89-9

Импресум

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

   



2 3

1. Хајдук
2. Код Светолика
3. Код последњег марјаша
4. Опленац
5. Мајдан
6. Девет Југовића
7. Рудник
8. Две врбе
9. Србија
10. Таково (Чагањац)
11. Шумадија
12. Хотел Национал
13. Русија
14. Сувобор
15. Гурман
16. Пролеће
17. Ђуровић
18. Златибор

Кафане у Горњем Милановцу, између два светска рата 
по скици Драгомира Драганањ  Караулића (1932-2017)

19. Хотел Европа
20. Три круне
21. Балкан
22. Занатлијска касина Јаћима Николића
23. Касина
24. Хотел Српски краљ
25. Шумадија
26. Ослобођење
27. Железничка ресторација
28. Јасеница (Јовчић)
29. Слога
30. Тешића кафана
31. Мали Шангај
32. Гружа (Јасеница)
33. Код Лафа
34. Брезанац
35. Манџурија


