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Кра јем пе де се тих и по чет ком ше зде се тих го ди на, с мно гим дру гим 
про ме на ма, Ра дио Бе о град је по чео и да ра сло ја ва обра ћа ње слу ша о-
ци ма. До тад су они, тре ти ра ни као „ма сов ни слу ша лац“, као укуп ни 
ауди то ри јум ко јем је на ме њен це ло ку пан про грам. По чет на, не ми нов-
на раз гра ни че ња би ла су усло вље на би о ло шко-ста ро сним кри те ри ју-
мом (еми си је за де цу и од ра сле), али пра ва про ме на ће се осе ти ти тек 
с пр вим зна ци ма но вог трет ма на слу ша ла ца: у еми си ја ма за нај мла ђе 
Ду шан Ра до вић по чи ње да им се обра ћа и са „По што ва на де цо“, омла-
дин ци – по сле „ак ци ја шких“ еми си ја – до би ја ју и за бав не еми си је у 
ко ји ма и са ми уче ству ју: „Тра жи мо нај ве се ли ји град“ (1959), „Са ста-
нак у 9.05“ (1961, Дру ги про грам), с по себ ном ру бри ком за сту ден те, 
а ста ри јим слу ша о ци ма пр вен стве но на ме ње на је еми си ја „За вр шња-
ке ве ка“ (1961).
 Мо но лит ни лик услов ног „ма сов ног слу ша о ца“ пу ца и оси па се 
под про стим са зна њем да по је ди не ка те го ри је слу ша ла ца има ју и сво-
је раз ли чи те ин те ре се и ин те ре со ва ња. Чак се и по је ди нац, за ви сно 
од жи вот них окол но сти и лич них афи ни те та, све ви ше при зна је као 
сло же на лич ност са ра зно вр сним зах те ви ма у од но су на ра дио про-
грам: по кре ће се Дру ги про грам (1958) као „лак ша и за бав ни ја до пу-
на Пр вом“, а од ра зних ка те го ри ја слу ша ла ца, ко је ће го ди на ма ка сни-
је до би ти по се бан трет ман у про гра му (до ма ћи це, лов ци, ри бо лов ци, 
во за чи, са мо у пра вља чи...), пр ви су, ка ко и до ли ку је, спорт ски на ви ја-
чи до би ли сво је „Вре ме спор та и ра зо но де“(1960).
 У та квој ат мос фе ри се ло се про сто на ме та ло ра дио про гра му ка-
ко сво јим спе ци фич ним про бле ми ма та ко и бро јем и зна ча јем по тен-
ци јал них слу ша ла ца. По тре ба је, да кле, би ла ту, али се ви ше, из гле да, 
„ин стинк тив но осе ћа ла“ не го што је струч но, до ку мен то ва но и пре-
ци зно фор му ли са на, па је, по оби ча ју у та квим при ли ка ма, ре а ли за-
ци ја по ве ре на са рад ни ку у чи је се зна ње и спо соб но сти ве ро ва ло на 
осно ву до та да по ка за них дру гих ре зул та та.

Се ло се ве се ли
Се ло ве се ло слу ша цео свет и два се ла ви ше
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 Из бор је пао на Јо ва на Алек си ћа.
 Са два на ест го ди на Алек сић је већ по чео да ра ди као ше грт у ин-
ста ла тер ској рад њи (1938), а са че тр на ест у фа бри ци ави о на „Ро го жар-
ски“. За вр шио је ли мар ски за нат. Са ра ди ом се пр ви пут не по сред но 
срео 1950. го ди не као рад ник у „Ика ру су“: ту су ре пор те ри Ра дио 
Бе о гра да за па зи ли ње го ве на пи се у фа брич ким зид ним но ви на ма. 
При хва тио је по зив да пре ђе у Ра дио Бе о град. И та ко је „на пу стио 
рад нич ку кла су и пре шао у но ви нар ску“. Ме ђу тим, ни је на пу стио и 
рад нич ко жи вот но ис ку ство, КУД „Абра ше вић“, рад не на ви ке и ди-
сци пли ну.
 У Ра дио Бе о гра ду Алек сић је по чео као са рад ник про гра ма за 
де цу и омла ди ну. Ме ђу ини ци ја то ри ма је осни ва ња „Се ле ни та“ и по-
кре та „Мла дих го ра на“. Је дан сег мент не дељ но за „Ра дио шко лу“ сни-
мао је на те ре ну, „усту пао“ га уче ни ци ма и на звао га „Ми кро фон је 
ваш“ (1957). Та ко се пр ви пут по ја вио овај сло ган – на зив ко ји ће се 
уско ро на да ле ко про чу ти као на слов пр ве ве ли ке за бав не кон такт 
еми си је Ра дио Бе о гра да.
 На кло ност ши ро ке пу бли ке за па же но је по чео да осва ја као во-
ди тељ за бав не, пр вен стве но омла дин ске, кон такт еми си је „Тра жи мо 
нај ве се ли ји град“ (1959), ко ја ће још про ши ри ти круг слу ша ла ца, про-
ме ни ти на зив у „Ра дио Нај ве се ли ји град“ и по ста ти по том „Ра дио 
Мла дост“. По ред ко ри шће ња де ло ва про гра ма раз гла сних ста ни ца у 
шко ла ма, дру штве ним до мо ви ма и фа бри ка ма, у еми си ји ор га ни зу је 
груп не игре и за ба ве ко ји ма пра ви чи тав ур не бес на јав ним сни ма њи-
ма, као нпр. у Сом бо ру, где се пу бли ка са бал ко на и из пар те ра так-
ми чи у игра њу, пе ва њу и је де њу шам пи та за ве за них ру ку на ле ђи ма, 
или на Ко па о ни ку – на град но тра же ње тер мос фла ша скри ве них у сне-
гу. За ис при ча ну за ни мљи ву при чу слу ша лац је сти цао пра во да му се 
ис пу ни же ља (је дан је та ко пр ви пут ле тео ави о ном, дру ги до био књи-
гу Иве Ан дри ћа с пи шче вом по све том, а Мил ка Сто ја но вић уче ни ца 
музичке шко ле, ка сни је пр ва ки ња Бе о град ске опе ре и гост нај ве ћих 
свет ских опер ских сце на, пр ви пут пе ва ла пре ко ра ди ја итд.). 
 . . .
 Јо ван Алек сић ор га ни зу је и пр ве сту дент ске „бру цо ши ја де“: из-
во де се но ћу и у ра не ју тар ње са те, па је он, во ди тељ, у пи џа ми, као и 
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ве ћи део пу бли ке – сту де на та на га ле ри ји. У зо ру се слу жио врућ бу-
рек, а на сце ни је пра ви ма ти чар вен чао млад сту дент ски пар.
 И не са мо то.
 Ко ли ма, пе ши це и на ка ми ла ма 1962. го ди не сти гао је да са на-
шим по зна тим свет ским пут ни ком-ис тра жи ва чем Ти бо ром Се ке љем 
про кр ста ри са ва на ма и пра шу ма ма ис точ не Афри ке.
 С тим и та квим зна њем и ис ку стви ма, Јо ван Алек сић је кре нуо 
на нов те рен и нов по сао.
 По че ло је та ко што је фе бру а ра 1965. го ди не до био за да так да у 
се лу Ри ба ре, крај Све то за ре ва (Ја го ди не), на пра ви јед но ча сов ну го-
вор но-му зич ку еми си ју о на пред ном и узор ном по љо при вред ни ку. 
Тек епи зод но је сни мио ду хо ви тог се ља ка-спа да ла, при по ве да ча и ви-
о ли ни сту, ко ји је имао са мо је дан зуб. Кад оно – слу ша о ци ма се то нај-
ви ше до па ло! (Пре ко 400 пи са ма сти гло је по сле пр ве еми си је, да би 
се по сле три ме се ца тај број по пео и до пет хи ља да.) Јо ва ну Алек си-
ћу и Ра дио Бе о гра ду по ста ло је ја сно да су баш те „цр ти це из жи во та“ 
оно са чим тре ба да ље ићи. Та ко је ро ђе но „Се ло ве се ло“. И име су му 
да ли са ми слу ша о ци: њих 600 од 2.500, ме ђу ра зним пред ло зи ма, гла-
са ло је за овај на зив.
 Коју го ди ну ка сни је, у са рад њи са До мом кул ту ре у Кра гу јев цу, 
на те ри то ри ји те оп шти не одр жа но је два де се так јав них сни ма ња. Од 
та да еми си ја не у мор но кр ста ри се ли ма Ју го сла ви је, од Три гла ва до 
Ђев ђе ли је, од Ал пи не Жи ри под Ал пи ма до Бог да на ца на Вар да ру. 
Слу ша о ци се упо зна ју са свим кра је ви ма зе мље „уче ству ју ћи“ на по-
се ли ма: дал ма тин ском, кор ду на шком, ба рањ ском, лич ком, за гор ском, 
хер це го вач ком, цр но гор ском… За сту пље не су на род но сти и ет нич ке 
гру пе (то ком 1974. го ди не и по себ ним ци клу сом еми си ја): Ру му ни, 
Ру си ни, Шо пи, Ро ми, Ма ђа ри, Ал бан ци...
 „Се ло ве се ло“ уме ло је при јат но да из не на ди до во де ћи у за би та 
се ла ис так ну те по ли ти ча ре, књи жев ни ке, пе ва че, на уч ни ке, спор ти-
сте и дру ге јав не лич но сти, а на отва ра ње но вог за дру жног до ма у се-
лу Здра ви ње код Кру шев ца сти гли су и со ли сти Но во сад ске опе ре, са 
хо ром и ор ке стром До ма ЈНА, да би све ча ност уве ли ча ли из во ђе њем 
од лом ка из опе ре Ја ко ва Го тов ца „Еро с оног сви је та“. За дру жна са ла 
ни је би ла пред ви ђе на за ова ко не што, па је те шко ре ћи да ли је у њој 
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би ло ви ше из во ђа ча или пу бли ке, чи ји су се пр ви ре до ви из ме ша ли 
са чла но ви ма ор ке стра. Ме ђу тим, ни шта ни је мо гло да по му ти оду-
ше вље ње, ни при сут них ни слу ша ла ца, што те ве че ри при су ству ју пр-
вом ди рект ном ра дио пре но су опе ре – из јед ног се ла!
 Успех код слу ша ла ца под ста као је Ра дио Са ра је во да убр зо уве-
де сво је „Се ло ве се ло“ (1968), а 1973. го ди не имао га је на свом Дру-
гом про гра му и Ра дио За греб, па су чак из ве сно вре ме ова три „Се ла 
ве се ла“ обра зо ва ла не ку вр сту за јед нич ке ре дак ци је ко ја је ко ор ди ни-
ра ла про гра ме и сни ма ња.
 По што је ре дак ци ји сти за ло све ви ше пи са ма, ја ну а ра 1969. го-
ди не у Ју тар њем про гра му кре ће но ва кон такт еми си ја „Клуб ра но ра-
ни ла ца“, ко ју уре ђу је Ал ми ра Ко тло, и во ди је са Јо ва ном Алек си ћем. 
Ком би но ва ним деј ством ове две еми си је успе шно су спро ве де не мно-
ге ко ри сне ак ци је.
 Не ре ме те ћи основ ну ин тен ци ју „да се кроз ве дре ша ле и до го-
дов шти не из се о ског жи во та, до сет ке и на род не умо тво ри не пра ти 
са вре ме ни жи вот се ла“, за ба ва у „Се лу ве се лом“, по ве за на са дру штве-
ним и кул тур ним ак ци ја ма, по ста ла је игра у нај пле ме ни ти јем сми слу 
ре чи – игра ко јом се ла ко спо зна је и ме ња жи вот.
 У при влач ној облан ди (пре ма јед ном ис тра жи ва њу: „Слу ша о-
ци у еми си ји оце њу ју као нај у спе шни је ху мо ри стич ке при ло ге – 58 
од сто“...), „про све тар ска“ функ ци ја „Се ла ве се лог“ не де лу је од бој но. 
На про тив. Та ко су успе шно спро во ђе не раз не ак ци је, по чев од оне 
са Цр ве ним кр стом да сва ко се о ско де те до би је и ко ри сти чет ки цу 
за зу бе, та ко и мно ге дру ге: „Злат не ру ке“ (1968) – при ку пља ње ра-
зних штри ка них, ре зба ре них, ве зе них, пле те них и дру гих пред ме та 
на род не ра ди но сти са за вр шном из ло жбом у Ет но граф ском му зе ју; 
„Ал бум ре кор де ра у ку ку ру зу“ (1969) – так ми ча ри су огром ном ко-
ли чи ном ве ли ких ку ку ру зних кли по ва за су ли Ра дио Бе о град, на ве-
ли ку ра дост го лу бо ва Ве те ри нар ског фа кул те та, ко ји ма су, по сле про-
гла ше ња по бед ни ка, усту пље ни; „Зр но зна ња“ (1970) – про чи та ти 
пре ко зи ме бар јед ну књи гу; „Ој де вој ко, од зла та ја бу ко“ (1970), са 
„По ли ти ком“ и Савезом со ци ја ли стич ке омла ди не Ср би је – так ми-
че ње се о ских де во ја ка у част про ле ћа с ци љем не го ва ња тра ди ци о-
нал них и но вих вред но сти: чи шће ње и уре ђе ње ку ће, али уз то и но-
во сте че на зна ња, као што су упра вља ње трак то ром, дак ти ло гра фи ја, 
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зна ње стра них је зи ка, сли кар ство, пли ва ње и дру ги спор то ви; „Злат-
но сло во“ (1971) – с Ре пу блич ким за во дом за опи сме ња ва ње од ра-
слих – при зна ња они ма ко ји су по сти гли нај бо ље ре зул та те у ра ду с 
не пи сме ни ма; „Ра дио пе сма ри ца“ (1971) – при ку пља ње сти хо ва пе-
сни ка са се ла; „Ни јед но се ло без ра ди ја“ (1976) – по еви ден ци ји, 32 
се ла Хо мо ља, Пе ште ра и Сан џа ка би ла су без стру је и ра ди ја. Елек-
трон ска ин ду стри ја у Ни шу по кло ни ла је за ову ак ци ју тран зи сто ре, 
та ко да 1. ма ја 1976. го ди не ни јед но се ло у Ср би ји ни је би ло ви ше без 
ра дио апа ра та.
 Мно ге од ових и дру гих та да шњих и ка сни јих ак ци ја тра ја ле су 
и по ви ше го ди на. Та ква је, нпр. ак ци ја „Ви на ма при чу – ми ва ма књи-
гу“ (по чев од 1972) – од де се ти не хи ља да при ло га ко је ша љу слу ша о-
ци из це ле Ју го сла ви је, чак и све та, нај бо љи ула зе у збор ник за јед но 
са нај у спе ли јим ша ла ма при по ве да ча на јав ним сни ма њи ма („је ди на 
књи га ко ју пи шу и не пи сме ни“). Ту књи гу, за уз врат, до би ја ју слу ша о-
ци-са рад ни ци.
 Зна чај на, ду го го ди шња ак тив ност Јо ва на Алек си ћа на при ку пља-
њу до сад не за па же ног и но вог на род ног ства ра ла штва за сни ва ла се на 
уве ре њу да док је на ро да ни „ву ков ски“ по сао не мо же би ти за вр шен. 
На свом те ре ну и у са вре ме ним усло ви ма, „Се ло ве се ло“ је овај по сао 
пре тво ри ло у ме ђу соб ну за ба ву слу ша ла ца, раз би бри гу и игру, што је 
не на ме тљи во ре зул ти ра ло де се ти ном по себ них књи га про бра них но-
во са ку пље них на род них и на род ских ша ла и при ча (у укуп ном ти ра-
жу од ви ше де се ти на хи ља да при ме ра ка).
 Ши ро ку ак ци ју „Се ло ве се ло“ је по че ло 1974. го ди не, ка да је за-
јед но са „Клу бом ра но ра ни ла ца“, еми си јом за де цу Пр вог про гра ма 
Ра дио Бе о гра да „Су бо том у два“ и са ра јев ским „Ма лим но ви на ма“ 
по кре ну ло „Ву ко во ко ло“... Шко ла ма срп ско хр ват ског је зич ког под-
руч ја по сла то је 500 пи са ма с по зи вом да сва ки раз ред са чи ни „Ал-
бум умо тво ри на мог за ви ча ја“. Пр во ус пе ло за вр шно по се ло јав но је 
сни мље но у Те шњу, а дру го у бо сан ском се лу Ко злу ку; оно је утка но 
и у ма ни фе ста ци ју „Ву ков са бор“, где је за по бед ни ка про гла ше на 
шко ла „Си мо Ма та вуљ“ из Ши бе ни ка. Исто вре ме но, за јед но са „Ра-
дио ТВ ре ви јом“, а та ко ђе у окви ру „Ву ко вог са бо ра“, и уз са рад њу са 
на уч ни ци ма и на уч ним уста но ва ма ко је се ба ве про у ча ва њем и ску-
пља њем на род ног бла га, осно ван је и „Са бор при по ве да ча“, са пр вим 
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ра дио по се ли ма у под рин ским се ли ма Дра гин цу и Гор њој Ба да њи 
(1974/75).
 Још сво јим пр вим ак ци ја ма, а ови ма и не по сред но, „Се ло ве се-
ло“ се ор ган ски и на са вре мен на чин укла па ло у „Ву ков са бор“. Као 
при зна ње по ве ре но му је (1975) да на дан цен трал не про сла ве у Тр-
ши ћу ор га ни зу је и пре ко ра ди ја пре но си по по днев но „Са бор ско по-
се ло“, „не ку вр сту фе сти ва ла кул тур них ма ни фе ста ци ја окре ну тих се-
лу“. Ова кво по се ло је 1978. го ди не оку пи ло око 6.000 по се ти ла ца, ви-
ше не го пре по днев на глав на све ча ност.
 Исте го ди не ра дио пре нос за вр шног „Су сре та при по ве да ча“ одр-
жан је пред про бра ном пу бли ком у На род ној би бли о те ци Ср би је у 
Бе о гра ду.
 Пре ко „Се ла ве се лог“ обез бе ђи ва но је, уз по моћ Ма ти це исе ље-
ни ка Ср би је, уче шће у „Ву ко вом са бо ру“ и на ших исе ље ни ка са свих 
кон ти не на та.
 Го ди не 1979. Ра дио Бе о град је до био „Ву ко ву на гра ду“.
 Обра зло же ње за то до брим де лом се за сни ва на ре зул та ти ма и 
ак тив но сти „Се ла ве се лог“ и ње го вог уред ни ка Јо вана Алек си ћа...
 У окви ри ма основ не де лат но сти еми си ја „Се ло ве се ло“ је, и то 
не са мо пу тем ра диота ла са, пре шла гра ни це Ју го сла ви је и Евро пе. Пр-
во го сто ва ње је би ло на по зив на ших рад ни ка на при вре ме ном ра ду 
у Фран цу ској, ко ји су свом на се љу крај Па ри за да ли име „Се ло ве се-
ло“ (1971). По том се ре ђа ју и сни ма ња еми си ја у се ли ма су сед них зе-
ма ља, сем Ал ба ни је, ко ја ни је при хва ти ла са рад њу (се ри ја „По зор ни-
ца при ја тељ ства“), као и дру гих (Швед ска, Не мач ка-Лу жич ки Ср би, 
Тур ска...). По се бан ци клус био је по све ћен се ли ма со ци ја ли стич ких 
зе ма ља Евро пе (1974–75): Со вјет ски Са вез, Че хо сло вач ка, Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Бу гар ска, Пољ ска, ДР Не мач ка.
 Пр ви пут је 1970. го ди не еми то ва но „Се ло ве се ло“ у „Ју го-
сло вен ском ра дио ча су“ у То рон ту, у Ка на ди. Од та да, у са рад њи са 
Ма ти цом исе ље ни ка, сним ци „Се ла ве се лог“ ре дов но се ша љу у 
Аустра ли ју, Аме ри ку, зе мље Евро пе, сву да где по сто ји „Ју го сло вен-
ски ра дио час“ на ра ди о та ла си ма. Та ко ђе, у са рад њи са ма ти цом, ма-
ла еки па „Се ла ве се лог“ ор га ни зо ва ла је и сни ми ла, но вем бра 1975. 
го ди не, так ми че ње ју го сло вен ских клу бо ва у Ка на ди и Се вер ној 
Аме ри ци. Због све га то га је, ваљ да, че ста и оми ље на уз ре чи ца – по-
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сло ви ца во ди те ља Јо ва на Алек си ћа: „Се ло ве се ло слу ша цео свет и 
два се ла ви ше“.
 За „Се ло ве се ло“ се чу ло и у Фин ској, па је уред ник еми си ја за 
се ло Фин ског ра ди ја до пу то вао у Ју го сла ви ју да би на ли цу ме ста ви-
део ка ко се оно пра ви. 
 Иако, по пра ви лу, жи во из во ђе но и јав но сни ма но, с мно го број-
ним уче сни ци ма са се ла (скло ним ина че еп ској рас при ча но сти), „Се-
ло ве се ло“ се ре а ли зу је ди на мич но, у бр зој сме ни („на рез“) ра зно вр-
сних му зич ких и го вор них та ча ка. Нај че шће је у та квом тем пу и та ко 
укло пље но да се до би ја ути сак ка ко је у сту ди ју ре жи ра но, сни мље но 
и по том пре ци зно мон ти ра но. Овај ефе кат се по сти же до бром прет-
ход ном ор га ни за ци јом по сла, ја сном кон цеп ци јом еми си је, им про ви-
за тор ским спо соб но сти ма и ду хо ви то шћу ње ног уред ни ка и во ди те-
ља, ко ји у прак си успе ва до след но да спро во ди свој про фе си о нал ни 
и умет нич ки cre do: „Усво јио сам те о ри ју, а и уве рио сам се, пу ту ју ћи 
по све ту, да је бу дућ ност ра ди ја у пра вље њу про гра ма за чо ве ка у по-
кре ту... Ра дио се слу ша у ко ли ма, у ку хи њи, до ма ћи ца док ра ди... Тран-
зи сто ре већ угра ђу ју у ђач ке тор бе… Ма ка ко не што би ло ду хо ви то, 
не би сме ло да тра је ду же од два-три ми ну та.“
 Та кав при ступ омо гу ћу је да у сва кој еми си ји бу де ви ше, нај ма ње 
де се так, раз ли чи тих те ма, од но сно, ка ко во ди тељ Јо ва ка же: „То је ху-
мо ри стич ки су пер мар кет где за сва ко га мо ра да има!“
 „Се ло ве се ло“ је још је дан, и то увер љив, при мер ко ли ко укуп-
ном деј ству јед не ра дио еми си је до при но си мул ти ме ди јал на са рад-
ња. Ско ро да не по сто ји пе ри од у ко јем „Се ло ве се ло“ ни је има ло 
стра ни цу или две за на род не ша ле, по сло ви це и дру ге сво је при ло ге 
у не ком ти ра жном ли сту („По ли ти ка“, сре ди ном 1972; по две стра-
ни це „Ра дио ТВ ре ви ја“ 1974, и ме сеч на ре ви ја „Се ло“ 1975; за тим 
„Јеж“, „YU Но во сти“ за на ше у све ту итд). Из ла зе гра мо фон ске 
пло че са за ни мљи вим из вор ним на род ним при по ве да чи ма и пе ва-
чи ма. У соп стве ној про дук ци ји сни мљен је по лу ча сов ни, 8-ми ли-
ме тар ски до ку мен тар ни ко лор филм „Се ло ве се ло“. По чев од 
„Ка лен да ра“ (изд. Ра дио ТВ ре ви ја, 1967), тек сто ви ма из еми си ја пу-
не се чи та ве би бли о те ке, ка ко у из да њу РТБ та ко и дру гих: „Све-
тлост“ – Кра гу је вац и БИГЗ. Ре дак ци ја по кре ће и тро ме сеч ни ча со-
пис „По се ло“.
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 На ини ци ја ти ву Јо ва на Алек си ћа На род на би бли о те ка Ср би је 
уста но ви ла је фо но те ку на род них умо тво ри на и књи жев но сти, а слич-
не ма ле фо но те ке еми си ја је осно ва ла при Ву ко вом му зе ју у Бе о гра ду 
и Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, где се чу ва ју вред ни му-
зич ки за пи си из еми си је.
 Та ко се „Се ло ве се ло“ исто вре ме но обез бе ђу је и да не оде баш 
све од ње га са мо у – „етар и ве тар“.
 Још је дан фе но мен ве зан је за „Се ло ве се ло“: ма ло је и рет ко 
јав но кри ти ко ва но, чак је че шће – хва ље но. Не у о би ча је но са звуч је 
слу ша ла ца и кри ти ча ра, бар кад је реч о за бав но-ху мо ри стич кој 
еми си ји.
 Има, исти на, и за мер ки:„Не до ста је бо гат ство ви до ва жи во та на-
шег се ла, ко је се на ла зи у из ра зи то бур ним дру штве ним и дру гим про-
ме на ма“, ка жу ауто ри јед не ана ли зе ове еми си је, али и од мах с по што-
ва њем за ста ју: „Ипак, еми си ју во ди лич ност из гра ђе ног про фи ла (Јо ван 
Алек сић), ко ја успе ва ефект но да ма ни пу ли ше ма те ри ја лом еми си је.“ 
Дру ги ће у сво јој ре цен зи ји ре ћи: „Се ло је још за ми шље но као иди лич-
ни пеј заж, у со ци јал ном или мо рал ном сми слу; на сле ђе ни си стем вред-
но сти, без об зи ра на де ли мич на при ла го ђа ва ња, ви ше со ци јал на не го 
пси хо ло шка, оста је као не ка вр ста нео спор ног пу то ка за.“ Има и кри тич-
ки ин то ни ра них на пи са ти па „по во дом“: по ла зе ћи од „Се ла ве се лог“, 
ме ди ти ра се о са вре ме ном се лу, али се о са мој еми си ји не из ја шња ва.
 У че му је ствар?
 – Да ли „град ски“ кри ти ча ри не по зна ју до вољ но ма те ри ју, па не 
же ле да се упу шта ју у од го вор не оце не?
 – Да ли и оно ма ло за мер ки не го во ри ви ше о кри ти чар ским про-
јек ци ја ма соп стве них иде ја и пред ста ва о на шем се лу не го о пра вим 
не до ста ци ма на те ре ну сни мље не еми си је?
 Би ло ка ко би ло, ште та је што овај та ко ефе ме ран, а та ко ути цај-
но у сво ме вре ме ну оба вљен по сао ни је у мно го ве ћој ме ри до жи вео 
и свој „за у ста вље ни тре ну так“, свој пе три фи ци ра ни оти сак у озбиљ-
ни јој за пи са ној кри тич кој ре чи.
 Што се ти че по зна ва ла ца про бле ма ти ке и слу ша ла ца, ствар је 
мно го јед но став ни ја.
 У ана ли за ма Ко ми си је за се ло СР Ср би је еми си ја је ис ти ца на 
као по зи ти ван при мер у де мо кра ти за ци ји сред ста ва јав ног ин фор ми-
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са ња и ко ри сне при сут но сти у сва ко днев ном жи во ту на шег рад ног 
чо ве ка.
 Пу не ћи „по при шта“ јав них еми си ја – сни ма ња, уче ству ју ћи и са-
ми у про гра му и у ан ке та ма, сво јим гла со ви ма одр жа ва ју ћи га го ди на-
ма у са мом вр ху по пу лар но сти слу ша о ци су се, та ко ре ћи, пле би сци-
тар но из ја шња ва ли о „Се лу ве се лом“. Ко ли ко су га при гр ли ли као 
сво је, „оп ште на род но до бро“ мо же да илу стру је и овај од ло мак од го-
во ра Ми о дра га Осто је из До њег Га рев ца на ан кет ни по зив о „Се лу ве-
се лом“ Цен тра за ис тра жи ва ње про гра ма и ауди то ри ју ма РТБ:
 „Пи смо сам про чи тао на скуп шти ни мо је Мје сне за јед ни це Ор-
лов ци, гдје је би ло при сут но око 1.000 ста нов ни ка, тј. око 80 од сто 
би ра ча. Мо ја Мје сна за јед ни ца са сто ји се од три пот ко зар ска се ла и 
то: Гор њи и До њи Ор лов ци, те До њи Га рев ци, са пре ко 1.200 до ма-
ћин ста ва и око 2.000 ста нов ни ка... Ва ше пи смо су по здра ви ли уз бур-
ни апла уз и одо бра ва ње, а ја сам их упи тао о ми шље њу и њих пре ко 
20 се ја ви ло за ри јеч из свих за се ла ка...“
 Слу ша о ци ма се при дру жио, па – ре кло би се – и пре ва зи шао их, 
и је дан од кри ти ча ра-ре цен зе на та ус твр див ши да „Се ло ве се ло“ „пред-
ста вља је дан од нај бо љих про гра ма те вр сте не са мо у ју го сло вен ском 
ра ди ју не го и у ју го сло вен ским сред стви ма ин фор ми са ња уоп ште“.
 Мо жда ово ми шље ње, као „пре ја ко“, не би смо ни на ве ли да га 
ни је из ре као је дан од по зна тих ју го сло вен ских но ви на ра – Југ Гри-
зељ, те оно та ко до би ја по себ ну спе ци фич ну те жи ну.
 „Се ло ве се ло“, са Јо вом Алек си ћем на че лу, го ди на ма ре а ли зу је 
ма ла, али уигра на еки па: но ви на р Дра ги ша Бо жић, му зич ки ре дак тор 
Рад ми ла Три фу но вић, од 1980. Мар ко Ми лан, и глум ци Жив ка Ма-
тић и Жи ка Ми лен ко вић. У по је ди ним, ду жим пе ри о ди ма, са ак ту-
ел ним ху мо ри стич ким при ло зи ма о се лу уче ство ва ли су Ми о драг Ра-
до са вље вић, из се ла Ба ба ји ћа код Љи га, као по пу лар ни „Дра ган трак-
то ри ста“, ко ји лич но ре ци ту је сво је са ти рич не епи гра ме, Жар ко Јан-
ко вић, ма ши но во ђа из Срем ске Ми тро ви це, пи сац успе лих ске че ва и 
ко зер, по зна ва лац ло кал них те ма, ху мо ри ста Бо ра Оља чић, као „чо-
век са стра не“, ко ји са ти рич но тре ти ра при ли ке и не при ли ке ме ста и 
кра ја у ко ји ма се еми си ја сни ма. 
 Ова ма ла че та, ма кар и ода бра на, ипак не би мо гла успе шно да 
оба ви све по бро ја не (а и не по ме ну те) по сло ве да ни је би ло од лич но 
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ор га ни зо ва ног ослон ца у „ба зи“. Из оби ља пи са ма у ре дак ци ји се из-
два ја ју име на слу ша ла ца ко ји су се при мед ба ма или пред ло зи ма ја ви-
ли два-три или ви ше пу та. Сма тра ју ћи их због то га ја че за ин те ре со ва-
ним за суд би ну еми си је, у ре дак ци ји уред но во де „адре сар“ са око 200 
име на ка ко би, по по тре би, мо гли да им се обра те за ми шље ње, са рад-
њу или по моћ при сни ма њу еми си је у њи хо вом се лу, од но сно кра ју. Ни-
је „по слов на тај на“ да је из кру га ових слу ша ла ца ре дак ци ја вре ме ном 
до би ла сто ти нак стал них до бро вољ них са рад ни ка-по ве ре ни ка на ко-
је се осла ња у при ку пља њу те ма, при ло га, рас ту ра њу сво јих пу бли ка-
ци ја, ор га ни зо ва њу при ред би итд. О њи ма се во ди по себ на „кар то те-
ка“ с по да ци ма о мо гућ но сти ма за са рад њу и ре зул та ти ма сва ког по-
је дин ца.
 Иза ду хо ви тих во ди тељ ских им про ви за ци ја, ди на мич ног спон-
та ног то ка ра диоеми си је сто ји, ка ко ви ди мо, са вре ме на, ин ду стриј-
ски ефи ка сна, го то во ком пју тер ска ор га ни за ци ја.
 Ка ко то чи ни као во ди тељ у са мој еми си ји, та ко и иза ње них „ку-
ли са“, сав тај ве ли ки ком пли ко ван ме ха ни зам пла ни ра ња, ко ор ди на-
ци је и ре а ли за ци је са рад ње са слу ша о ци ма, умет ни ци ма, дру штве но-
по ли тич ким и кул тур ним ор га ни за ци ја ма, пред у зе ћи ма, од бо ри ма за 
спро во ђе ње ра зних ак ци ја, штам пом, те ле ви зи јом, на шим рад ни ци-
ма у све ту, ино стра ним ра дио-ста ни ца ма итд. – иде ја ма, енер ги јом и 
сво јим не по сред ним уче шћем на па ја њен уред ник. У не ком тре нут ку 
се учи ни да ви ше и ни је реч о по је дин цу, лич но сти, не го да је у пи та-
њу чи та ва ин сти ту ци ја или сло же но пред у зе ће на зо ви мо га за ову 
при ли ку:
 По љо при вред но-ху мо ри стич ки ком би нат – Јо ван Алек сић!

 Ми ро слав Ми тро вић
  Из књи ге Сме хо твор ци: по ла ве ка ра дио

ху мо ра, са ти ре и за ба ве, Ра дио Бе о град, 1986.
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Село се ве се ли су збир ка до ско чи ца на се о ски на чин на ста лих од ов да-
шњег на ро да, зна ног и на зна ног, спон та но – на мах. Ша ле су по сле 
пре при ча ва не, до пу ња ва не, до те ра ва не, „пре ме шта не“ из се ла у се ло, 
али су углав ном оста ја ле у ло ка лу – у свом ата ру.
 По не ко од ве се ља ка је по не што и за пи си вао, али вр ло рет ко и 
об ја вљи вао. Он да су се се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог, 
два де се тог ве ка, на та ла си ма Ра дио Бе о гра да по ја ви ле две за бав не 
еми си је „Се ло ве се ло“ и „Клуб ра но ра ни ла ца“. Уре ђи вао их је Јо ван 
Алек сић. Сце на ри ста за „Се ло ве се ло“ био је Дра ги ша Бо жић, а за 
„Клуб ра но ра ни ла ца“ Ал ми ра Ко тло.
 Обе ове еми си је су се ба ви ле и са ку пља њем на род них умо тво ри-
на на ста лих по сле Ву ка Ка ра џи ћа, па су ду шу да ле за за пи си ва че. Та-
ко за пи са не при че су се пре ко ра диота ла са вра ћа ле на ро ду; био је то 
уза јам ни по клон – сви за све. Ве ћи део ових ве се лих при чи ца на ла-
зио се по сле и у не ко ли ко све за ка ко је су ин тер но штам па не. Из тих 
све за ка и ар хи ве при ре ђи ва ча на ста је ова збир ка.
 Кад про чи та те ове сме ја ли це, пре ли стај те и име ник за пи си ва ча, 
за слу жи ли су то, јер на кра ју кра је ва, ово је њи хо ва књи га, ми смо са-
мо ску пља ли и пе ча ти ли да се не за бо ра ви. 
 Здра ви и ве се ли би ли!

 Драгиша Божић

Реч при ре ђи ва ча





СВА КО ЈЕ ЛУД НА СВОЈ НА ЧИН
РЕ ЧЕ ЂА ВО И СЕДЕ У КО ПРИ ВЕ
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001.
 Не ки до ма ћин у мом кра ју је на мер но за па лио сла му у сво-
јој авли ји. Кад су га пи та ли, што је то ура дио, он је ре као:
 – Хтео сам да до ђе и ком ши ја да га си, па да га слат ко ис-
пре би јам и пи там, шта ће он у мо јој авли ји?

002.
 – Бре ком ши ни це, чи стио сам сви њац, па ме изе до ше бу ве!
 – То је, бар ла ко, ком ши ја. Узми па се на ма жи бен зи ном!
 – А зар бен зин те ра бу ве?
 – Па кад те ра ауто, ка ко не ће бу ве?

003.
 – Ај де, Ра ди ша ка жи пра во, је си ли пред це лим ком ши лу-
ком ре као, да је по ла мо је фа ми ли је ша ша во и ћак ну то? Пи там 
те, ’оћеш ли да по ву чеш реч, или да се су ди мо?
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 – По вла чим реч... И твр дим, да по ла тво је фа ми ли је ни је 
ша ша во и ћак ну то!

004.
 Оти шао је дан из Осрет ка код ро ђа ка у Сре бре ни цу. Кад 
је би ло вре ме да се ру ча, пи та до ма ћин:
 – А шта би во лео за ру чак?
 На то ће гост из Осрет ка:
 – Дај ти не што ли је по као за го спо ди на, а да бу де до ста као 
за се ља ка!

005.
 У По це ри ни је оби чај да се го сти ма из не се сир са мла дим 
кај ма ком. Пи та гост:
 – А што си ти до ма ћи це, у та њир ста ви ла та ко мно го си ра, 
а ова ко ма ло кај ма ка?
 Ве ли она:
 – Сир ста вља мо да се је де, а кај мак ме ће мо да се ви ди ко-
ли ко је ко без о бра зан!

006.
 Не ка да су учи те ља зва ли на сла ву и пре сла ву. Ста вља ли га 
у про че ље со вре, по ред по па и кме та...




