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Кад чкиљаве сијалице у болесничкој соби зажмуре, 
мрак уђе на велика врата и прогута простор. Секунда, 
две, три – време стане. Потом се казаљке зидног сата 
наново укажу, у новој боји. Неонско бледило дугачких 
ходника распростре се широко, поремети тмину соба, 
прожме је и обогати нијансом сивила, успостави рав-
нотежу светлости и таме. Тада „власнике” болести за-
поседне стрепња, а притајена радост заискри у зени-
цама будних пацијената, и васкрсне нада у безнађу, с 
помешаним осећањима истовременог страха и очаја. 

Болесника с дугим стажом а ни оних „заменљи-
вих” не мањка. Кревети су пуни телеса начетих бо-
лешћу. Будни а болни стењу и јече, завијају и запомажу. 
Плаше се тмурних мисли што их опседају и што ноћ 
чине страшнијом од сурове стварности. Недостатак 
моћи да се боре с опасношћу застрашује их, доводи у 
панику. Они будни а с лакшом дијагнозом одбројавају 
сате троме ноћи, чекају јутро да у календару заокру-
же још један дан победе и великих очекивања. Други, 
седативима или умором и исцрпљеношћу успавани, не 
знају како је ноћ бесконачно спора. Време јадника који 
примају инфузију цури кроз апарате сатима укључене 
у њихове вене. Дан што предстоји долази као лутрија 
која само некима доноси срећу.
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У углу најмање собе на одељењу, на кревету по-
луиздигнутом, оденутом скромном постељином, седи 
Милан Дакић, средовачан човек с брадом. Коврџава и 
нередовно „тимарена” брада сивкастих длачица кра-
си дугуљасту главу Миланову. Сребри се и пресијава. 
Милан је глади и чупка. Нервозан је. Ослушкује кораке 
лекарске свите. Велика визита само што није стигла, а 
с њом и одлука конзилијума о његовом отпуштању из 
болнице. На отпусној листи ће, између осталог, писати 
и: „Пацијент примљен на одељење као хитан случај 
због осећања гушења и опште слабости које је наста-
ло после апликације новокаинске блокаде у пределу 
субокципиталне регије десно...” Милан зна да је сад с 
њим све у реду, али ипак стрепи. Лекари увек открију 
оно што човек и не сања да има, баш као што и не 
нађу оно што човек упорно тврди да га тишти.

Проседи пацијент зато чека људе у белом, да дођу 
и саопште му вест. Нестрпљив је и снужден. Време 
се отегло. Како ће га прекратити? Не жели да дангуби 
грицкајући нокте. Ипак, крши прсте. Диже се из креве-
та, прилази прозору. Кроз крошње столетних стабала 
дивљег кестена у Градском парку провирују обриси Ми-
лану добро знаног здања. Кров Прве земунске гимназије 
штрчи, надвисује лишће што лепрша и шушти на ветру, 
мами лепотом своје јесење одоре.

Милан зури у даљину, присећа се времена младања 
и одрастања. Сећа се дана школовања, када је као млад 
Београђанин прелазио Саву да би се школовао у Зему-
ну, по очевој жељи. Сећа се кликтаве радости и оних 
непреврелих осећања, и још неизгубљених нада, кад 
му се чинило да читав свет има на длану, када су нова 
знања ширила видике, бистрила непрозирну маглину 
непознатог пред радозналим очима, и подизала вео 
тајанствености што закриљује суштину постојања.
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Разбарушене косе прерано посуте сребрним се-
динама, с неправилним раздељком са стране, дубоко 
усађених очију, с тешким подочњацима, Милан, не-
када бунтован и ексцентричан ученик Прве земунске 
гимназије, трља капке, као да га сврбе, и загледа се у 
даљину.

Заокупљен мислима о протеклом животу, који је 
ишао својим током доносећи и односећи наклоности и 
симпатије, познанства и љубави, Милан назире најаву 
тихе туге у грудима. Он зазире од савременог света у 
коме ништа није необично и различито, као што се то 
некада њему младоме чинило, и гнуша се беспомоћ-
ности у очекивању да се ствари доведу у ред, јер нема 
могућности да се оне уклопе у логичан след догађања, 
кад ни слутње, ни наговештаја доброга нема.

Милан ћути. И непрестано осећа одјек сопствених 
мисли што му се као бумеранг враћају с новим зна-
чењима и порукама.

Сада када староставни обичаји гасну, и превазиђе-
ни идеали уступају место новом отпору и бунту младе-
жи и озлојеђених људи а раздобље закржљавања пра-
вих вредности гази напред, грозничаво брзо, Милан 
стрепи од „пуког експеримента” о глобализацији света. 
Он осећа трагичан несклад између свога времена, оно-
га у коме је крила ширио, упијао нова знања, побеђивао 
властиту сујету и дивио се „прогресивним идејама”, и 
новог времена, овога у коме има привидне хуманости, 
наводне равноправности и демократизације друштава 
свих земаља планете. Милан се прибојава раскорака 
између предочених циљева и остварених жеља, вечи-
тог раскорака што као да постоји само да једи и под-
сећа да неразумевања међу генерацијама и епохама 
мора бити.
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Миланов пут сазревања и образовања, као и пут 
многих његових вршњака, био је усмерен и обогаћен 
васпитањем унутар дебелих зидина промајних ходника 
и хладних учионица с високим таваницама, наружених 
паучином и гаретином што се дизала из каљевих пећи 
и лепила за опалу фарбу влагом начетих зидова – у чу-
веној Земунској гимназији.

Када би ученици бирали простор за учење, сигур-
но не би изабрали наведену зграду. Нема ту шта много 
да се објашњава. Довољно је напоменути да је школ-
ско двориште Земунске гимназије неизоставно у кад-
ровима домаћих филмова и телевизијских емисија у 
којима се одигравају сцене с некаквим затворским 
амбијентом.

Међутим, када би човек тражио школу која има 
душу и неку своју особеност, ван наметнутих стандар-
да и правила понашања и рада, онда би се свакако оп-
ределио за Прву земунску гимназију. Тако је мислио и 
Миланов отац, и сам ученик ове уважене школе, који 
је упорно тврдио: „Ако хоћеш права знања, академски 
приступ учењу и ширину погледа на свет, онда право 
тамо, у Градски парк број један.”

Милан је успео да постане одличан ђак ове слав-
не школе, и у њој чак доживи овације на књижевним 
трибинама, али се, упркос великом списатељском дару, 
није баш прославио својим матурским радом. Писање 
матурског рада, који је имао везе с историјом Земуна, 
пало је у време када је Милан проживљавао своје прве 
љубавне јаде и када га је опседала једна једина мисао – 
како да поврати изгубљену љубав. Све друге бриге биле 
су бледе, ништавне наспрам бола напуштеног срца. 
Кога би могло занимати да импресионира професора 
кад му се свет распада пред очима и када успех у школи 
нема никаквог смисла јер не може да утиче на ублажа-
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вање краха на љубавном плану! Ипак, Милан је морао 
да започети посао заврши, па је, успут отаљавајући све 
друге обавезе, „одрадио” и тај свој последњи гимна-
зијски задатак. Када је одлучио да професору покаже 
да историју зна, позвао се на енциклопедијске податке, 
отприлике овако:

Земун се у римско доба звао Таурунум. У XII веку 
помиње се као Землин. [...] И данас се виде остаци 
старог града који је постојао још у XII веку, у доба 
борбе Мађара и Византинаца. [...] У XV веку Земун 
је припадао деспоту Ђурђу. [...] (Једна мала улица 
код Земунског гробља носи име овог деспота. Та 
уличица је за Милана била од посебног значаја, не 
због историје, већ због једне старе куће коју је у 
гимназијским данима често походио.) Од 1521. до 
1717. године Земун је био под Турцима. Данашњи 
зидови, који се налазе око Миленијумског спомени-
ка, популарно званог „Кула”, припадали су Земун-
ском граду око којег су се 1521. године Срби борили 
против султана Сулејмана Величанственог. У тој 
борби посечени су војвода Михаило, Марко Скоб-
лић и Никола Овчаревић са још три стотине Срба. 
[...] Године 1717. Земун је потпао под аустријску 
власт. У XVIII и XIX веку у Земуну се населио велики 
број Немаца и Мађара. [...] Данашње старо језгро 
Земуна почело је да се ствара и развија средином 
XVIII века. Крајем XVIII века Земун се проширио 
оснивањем Горње вароши, а почетком XIX века на-
стајањем Франценстала, данашње Сутјеске или 
Новог града. Оба основана насеља имала су ста-
тус предграђа готово до Првог светског рата.
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У истом стилу Милан је ређао додатне податке о 
Земуну, монотоно и не баш систематично, а кад је на 
првим консултацијама схватио да професор није задо-
вољан, решио је да се мало помучи и свој рад обогати 
занимљивијом причом:

Земун је данас једна од београдских општина. Као 
недељива територијална јединица, у којој су зако-
ни и уредбе уједначени с оним у читавој престони-
ци, Земун се, ипак, некако издваја из тога мноштва 
општина због своје историјске прошлости. Тежња 
Земуна да тај свој посебан карактер сачува пос-
тоји од давнина. Сви они који га посете, или само 
једном прошетају Кејом, или се уском калдрмиса-
ном Синђелићевом улицом или кривудавим стрмим 
степеницама подно Куле попну на Гардош, не могу 
се одупрети величанственом утиску, па веле: „Зе-
мун има душу!”

Осим у кратким периодима (1284–1313; 1403–
1427), када су били у власти српских владара, Зе-
мун и Београд, две суседне вароши у прошлости, 
стајале су на границама двеју различитих држава, 
и за сваку од њих представљале важна стратеш-
ка упоришта. Иако раздвојени рекама и границама, 
Земун и Београд су успоставили чврсте везе, које 
су током историје стално јачале. „Та национална, 
емотивна и морална повезаност између оба града 
најчешће се изражавала пред заједничким опас-
ностима.” И сам Сулејман II, када је 1521. године 
опседао Београд, увидео је да је нужно да прво за-
узме Земун „који је, кажу, Београду један велики ос-
лонац и потпора био”, јер док је опсада Београда 
трајала, Земун га је снабдевао намирницама. [...] 
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Та повезаност становништва достигла је врхунац 
током Првог српског устанка. У старим докумен-
тима Земуна пише да „никакав шанац, ни палиса-
де, ни контумац нису спречили земунске грађане да 
изиђу у сусрет устаничким потребама и жељама 
и докажу своју националну солидарност”. У Зему-
ну је основана прва „кумпанија” трговаца, која је 
српске устанике снабдевала војним потрепшти-
нама и храном, али не због зараде и других личних 
интереса, већ из патриотизма. У прилог овој твр-
дњи стоји чињеница да је у Земуну било веома мно-
го богатих трговаца Грка који су волели да зараде, 
али ниједан од њих није се усудио да устанак по-
маже. Први ратни зајам устаничка Србија закљу-
чила је са земунским трговцима. „Земунски ковач 
окивао је прве српске дрвене топове.” У Земуну су 
1804. године вођени разговори о миру, додуше не-
успели, између представника београдских дахија 
и устаничких вођа. Из Земуна су у Београд прела-
зили добровољци, мајстори, радници, уметници и 
други, да би своје снаге и знање ставили у службу 
народа с оне стране Саве. [...] Захваљујући повољ-
ном географском положају, Земун је кроз целу своју 
историју играо посебну улогу у региону. Будући да 
се налазио на домаку ушћа Саве у Дунав, на значај-
ном друму Солун–Беч, а наспрам Београда, Земун 
је био кључна тачка преко које су Турци надирали 
према Западу. У походима и покушајима Турака да 
јуришају на запад, Земун је често бивао разаран и 
уништаван. С друге стране, држећи одступницу 
Турцима, као најистуренија и најосетљивија тач-
ка Аустријске монархије, Земун је од аустријских 
власти добијао повластице. Управне власти Војне 
границе дале су Земуну право на посебно уређење. 



Бранка Гајовић14

Та привилегија начинила је од Војног комуните-
та Земун „грађанску оазу посред једне војничке 
земље”. Наиме, 1717. године Земун је ослобођен од 
Турака. Онда је дошао под власт Царско-краљев- 
ске дворске коморе у Бечу, која га је убрзо препус-
тила грофовима Шенбрун. Године 1739, Београдс-
ким миром, Земун је постао погранично место, а 
1746. године ушао у проширену Војну границу и био 
под јурисдикцијом Петроварадинске регименте, до 
1749. године, када је проглашен слободним војним 
комунитетом, којим је од 1751. године управљао 
Магистрат с изборним судијом на челу. [...] Грани-
чарске власти залагале су се да у својим комуните-
тима, тј. општинама, оспособе занатски и тр-
говачки сталеж. Остало становништво у Војној 
граници бавило се земљорадњом и „служило цару” 
(„војник и сељак у истој особи”). Житељи Земуна, 
међутим, били су ослобођени војне дужности. Њи-
хов једини посао био је да развијају занате и тр-
говину. Тако је Земун постао град с много вредних 
занатлија и вештих трговаца који су трговину то-
лико разгранали да је „из Земуна човек могао за све 
земље у Азији и Европи слати и мењати новац”. 
Земунске власти биле су свесне да нагли успон при-
вреде и нове друштвене прилике у комунитетима 
захтевају и виши степен образовања главних пред-
ставника друштва у развоју. Стога су на школ- 
ство и просвету обраћале велику пажњу.

Милан је, док се спремао за свој матурски рад 
радног назива „Организација Српске основне школе у 
Земуну половином XVIII века”, сакупио мноштво по-
датака. Да би до података дошао, морао је да претури 
на стотине архивских списа. У мноштву сачуваних хар-
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тија пронашао је и документ који је 30. августа 1770. 
године Илирска дворска депутација из Беча послала 
Магистрату Слободног војног комунитета у Земуну, 
преко Царско-краљевског дворског ратног савета. У 
том акту било је дванаест тачака које су се односиле на 
српске основне школе у Војној граници, а према њему, 
у Земуну се од 1745. године налазила Општа српска ос-
новна школа за подуку православне младежи у српском 
(илирском) или такозваном словенском читању и пи-
сању. Православна општина зато је настојала да добије 
учитеља који би умео да подучава децу и словенској 
граматици и немачком језику, јер деца без словенске 
граматике нису могла да разумеју црквене књиге а без 
немачког језика нису могла напредовати ни у једном 
сталежу у земљи...

О поменутој школској установи Милан је, између 
осталог, написао и следеће:

Школа о којој је реч била је осредње уређена. Сама 
зграда изграђена је од доброг материјала, на цркве-
ном земљишту. Учитеља је узимао Одбор Право-
славне општине и давао му годишњу плату од 110 
форинти, а њему додељеном прецептору 50. Но-
вац за учитеља и прецептора скупљао се тасом у 
црквама сваке недеље и о празницима, као милос-
тиња, и попуњавао црквеним дохоцима. Учитељ и 
прецептор, осим наведених 160 форинти, нису од 
школске деце узимали ниједне крајцаре, али су од 
родитеља могли добијати новац ако су ови били 
задовољни и желели да им нешто добровољно пок-
лоне. Поред одржавања наставе, учитељ је био у 
обавези да током богослужења пева у црквеном 
хору. [...] Број деце у Српској основној школи није 
увек био исти – отприлике 110 ђака. Наиме, то-


