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ШТА СЕ ДО ГО ДИ ЛО НА ЕКО НОМ СКОМ ФА КУЛ ТЕ ТУ 
3. ЈУ НА 1968.4

На ла зим се у не за вид ној уло зи уче ни ка ко ји је при ну ђен 
да исто вре ме но оп ту жу је и бра ни сво га про фе со ра. Шта 
се у ства ри до го ди ло на Еко ном ском фа кул те ту 3. ју на, 
дан по сле до га ђа ја код под во жња ка? По ку ша ћу да од го-
во рим на ово пи та ње, јер ми се чи ни да про фе сор Да ви до-
вић по ку ша ва с јед не стра не, да се од бра ни од не че га за 
шта га ни ко не оп ту жу је и да, с дру ге стра не, пре при ча-
ва ју ћи до га ђа је, услед нео ба ве ште но сти, ма ло пре те ру је.

По сле до га ђа ја код под во жња ка ја сам до био за ду же-
ње да са пред сед ни ком Фа кул тет ског од бо ра Еко ном ског 

4 Об ја вље но у „Сту ден ту“, три ме се ца по сле Сту дент ских де мон-
стар ци ја (3. 11. 1968), као ре ак ци ја на текст „Окру гли сто Сту ден та“, 
об ја вљен у ли сту „Сту дент“ 22. 10 1968. и ко мен тар проф Да ви до ви ћа: 
„Ја се сла жем са бор бом Сту ден та за исти ну, али је Сту дент по не кад 
по га зио основ ни пу бли ци стич ки прин цип об ја вљу ју ћи не про ве ре не 
ства ри и тен ден ци о зно из но се ћи не ке чи ње ни це. Ја сам та ко ђе не за-
до во љан при ка зом ску па ’Срп ског фи ло соф ског дру штва’ као и ску-
па од 15. мар та на Еко ном ском фа кул те ту, а и раз го во ром са За гом 
Пе шић ко ја је ис про во ци ра на да алу ди ра на ме не. Ма да сам се бо рио 
про тив за бра не Сту ден та (ван ред ни број 2), Сту дент је об ја вио да је 
’про фе сор Да ви до вић изви ждан на Еко ном ском фа кул те ту’. По ред 
то га је об ја вио низ не и сти на: 1. да је проф. Да ви до вић у истом ху-
шкач ком то ну по ку шао да раз би је је дин ство сту де на та. 2. зви жда ло 
се али то су би ли са мо Ра ле то ви (Ра то ми ра Да мја но ви ћа – прим. ред.) 
те ло хра ни те љи а не сту ден ти Еко ном ског фа кул те та. итд. Од у стао 
сам да де ман ту јем све то да не бих ства рао ’злу крв’“.



28 фа кул те та оби ђем фа кул те те до по чет ка ми тин га у Сту-
дент ском гра ду и да про чи там про глас ко ји је са ста вљен 
и при хва ћен од стра не Ак ци о ног од бо ра де мон стра ци ја 
и Уни вер зи тет ског од бо ра СС.

Про глас је био бур но по здра вљен на свим фа кул те ти-
ма. Пре чи та ња про гла са са оп шта вао сам ко га је са ста вио 
и, у скла ду са ста во ви ма Ак ци о ног од бо ра, упо зора вао да 
се сту ден ти не упу шта ју у ин ди ви ду ал не и са мо и ни ци ја-
тив не ак ци је ко је би мо гле да ште те са мом по кре ту, пре 
све га.

Исто сам учи нио и на Еко ном ском фа кул те ту. Ре ак ци-
ја сту де на та би да је та ко ђе иста. На кон то га, узео је реч 
про фе сор Да ви до вић. Из ме ђу оста лог, про фе сор је са ве-
то вао сту ден ти ма да ни ка ко не по др же тај про глас (ме ни 
се чи ни да га он у уз бу ђе њу ни је ни са слу шао, ми сле ћи да 
ја то ра дим на сво ју ру ку), да не по др же јед ну ак ци ју ко-
ју во ди гру пи ца ло ших сту де на та – не за до вољ ни ка, љу ди 
ко ји не ке сво је не у спе хе ком пен зи ра ју, ко ри сте ћи тре нут-
но ста ње, итд. Про фе сор је са ве то вао сту ден ти ма да ма ло 
при че ка ју, пре не го што се од лу че. Све је то учи нио вр ло 
уз бу ђе но, до дав ши још не ко ли ко при мед би на мој ра чун и 
на ра чун „гру пи це“ сту де на та Фи ло зоф ског фа кул те та (?!). 
Ово по след ње нај ви ше је збу ни ло и огор чи ло и сту ден те и 
ме не.

Ви дев ши да је про фе сор Да ви до вић, услед за блу де (он, 
наи ме, ни је био при су тан ка да сам ја са оп штио ко во ди чи-
та ву ак ци ју – до шао је не што ка сни је), до вео се бе у вр ло 
не за вид ну си ту а ци ју, а и бо је ћи се да се сту ден ти евен ту ал-
но не би по ко ле ба ли, ја сам, не же ле ћи да га на па дам, још 
јед ном по ку шао да це лу ствар об ја сним, али је про фе сор 
опет на исти на чин ре а го вао.

По том је пред сед ник Фа кул тет ског од бо ра Еко ном-
ског фа кул те та тач но по но вио оно што сам ја ре као и сви-
ма, па и са мом про фе со ру би ло је ја сно да ни је реч ни о 
гру пи ци не за до вољ ни ка, ни о „сти хиј ној ак ци ји“, већ о ак-
ци ји ко ју во ди Ак ци о ни од бор де мон стра ци ја, Уни вер зи-
тет ски од бор итд.



29Схва та ју ћи да про фе сор Да ви до вић у сво јој не про ми-
шље но сти не ма на ме ру да оспо ри пра ву су шти ну на ше ак-
ци је већ је са мо опре зан и ре зер ви сан, ја сам му још је дан-
пут све ис при чао. Но, то је би ло са мо бе сми сле но рас пра-
вља ње, јер је он вр ло жуч но ре а го вао и, на рав но, сту ден ти 
су га осу ди ли.

На то ме се и за вр ши ло. Сви смо сте кли ути сак да је 
проф. Да ви до вић по жу рио, да ни је био спре ман да се у том 
тре нут ку со ли да ри ше са по кре том, а све на вод но због 
то га што ми ни је ве ро вао. (Ни сад ми ни је ја сно за што ни-
је обра тио ве ћу па жњу на текст про гла са).

Проф. Да ви до вић ка же да је би ло зви жда ња и то је до-
и ста тач но. Но, сту ден ти су зви жда ли ма сов но, а не „Ра ле-
то ви те ло хра ни те љи“, ка ко је он то на свој син те ти чан на-
чин кон ста то вао.

Чи ни ми се да је проф. Да ви до вић убе ђен да ја во дим 
не ка кву кам па њу про тив ње га (оту да ваљ да и овај из раз 
„те ло хра ни те љи“).

Под вла чим да ја то за и ста не чи ним, ни ти сам чи нио, 
већ сам са мо пре нео Ак ци о ном од бо ру оно што се ствар-
но зби ло. У при лог то ме иде и чи ње ни ца да ја ни сам ау-
тор тек ста ко ји го во ри о овом слу ча ју, ма да бих ве ро ват-
но на пи сао сли чан текст да то ни је већ учи ње но.

Ја се не се ћам да ли је у члан ку ре че но да је про фе сор 
Да ви до вић хтео да раз би је је дин ство сту ден та (ма да се 
мо гло и та ко про ту ма чи ти), али сам убе ђен да про фе сор 
та квих и слич них тен ден ци ја ни је имао, већ је све што је 
ре као учи нио у нај бо љој на ме ри, на жа лост, на вр ло не-
зго дан и не раз бо рит на чин.

Већ су тра дан сам имао при ли ку да раз го ва рам са њим, 
по што је био упу ћен у све, и да се уве рим да је спре ман да 
пру жи без ре зер вну по др шку сту дент ском по кре ту, да се 
с њим со ли да ри ше. То је за и ста и учи нио.
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ЛЕ ВИ МАРШ УДЕ СНО5

Ка да је Ти то одр жао онај чу ве ни го вор осмог да на де-
мон стра ци ја, оце њен и код нас и у ино стран ству као при-
мер др жав нич ке му дро сти, и ре као да је 90% омла ди не 
„на ша со ци ја ли стич ка омла ди на ко ја се не да тро ва ти, 
ко ја не до зво ља ва ра зним ђи ла сов ци ма, ран ко ви ћев ци-
ма, ма о це тун гов ци ма и слич ним да би као пре текст да се 
бри ну за сту ден те у ства ри по ку ша ва ли да оства ре сво је 
ци ље ве“, пре о ста лих 10% за хва та ло је 5.000 љу ди, а гра-
ни ца из ме ђу јед не и дру ге ка те го ри је ни је би ла ја сно по-
ву че на. Кад се то ме још до да пред сед ни ко во упо зо ре ње 
да „ако је ије дан чо век на би ло ко јој стра ни пре кр шио 
за ко не, или ни је ис пу нио сво је ду жно сти – то ће ра сви је-
тли ти ис тра га – он мо ра би ти по зван на од го вор ност, без 
об зи ра ко то био“, он да је све при лич но ја сно би ло још 
та да. Ис тра га, за кон, од го вор ност, ра све тља ва ње! Сту-
ден ти су до би ли услов ну по др шку, или, бо ље ре че но, 
услов ну ка зну, али ни су има ли куд не го да про гла се „по-
бе ду“, пре ви ђа ју ћи све сно да је Броз пи та ње оста вио трај-
но отво ре ним, да је дао за пра во и јед ни ма и дру ги ма. И 
сту ден ти ма, ре чи ма да ће их јед ном мо жда по зва ти ако 
му бу де би ла по треб на по моћ, и по ли ци ји, др жав ним и 

5 Еми то ва но у До ку мен тар ном про гра му Ра дио Бе о гра да 2, и об ја-
вље но у књи зи „1968 – лич на исто ри ја – 80 све до че ња“, ко ју је при ре дио 
Ђор ђе Ма ла вра зић – Слу жбе ни гла сник, РТС – Ра дио Бе о град 2, 2008. 



31пар тиј ским струк ту ра ма, да ра де свој по сао, тј. да мо тре 
на оних рас те гљи вих 10%. По сле сту дент ских де мон стра-
ци ја 1968. го ди не не да ни је до шло до ве ћих сло бо да не го 
је усле ди ло ве ће сте за ње у ко ме су, ле гал но и ле ги тим но, 
кроз пар тиј ски жи вот и ди ја лог, ак ти ма и ре зо лу ци ја ма, 
уче ство ва ли и ше зде сет осма ши пра ве ћи успе шне ка ри-
је ре. Пар тиј ски жи вот на уни вер зи те ту, ко ји је пр вих да-
на Де мон стра ци ја и зва нич но обе ле жен као опо зи ци о ни 
по крет, по стао је при о ри тет за „на пред не дру штве не сна-
ге“. Оце на пар тиј ског вр ха да „не сре ђе но по ли тич ко ста-
ње на Уни вер зи те ту тра је већ до ста ду го, да је Са вез ко-
му ни ста на Бе о град ском уни вер зи те ту за пар ло жен, да је 
он та мо са да у рас па да њу“, ука зи ва ла је и на кри ви цу („не-
спо соб ност ру ко вод ства“) Ср би је. Сту дент ски по крет је 
по кре нуо и отво рио пи та ње од но са у ре пу блич ким пар-
тиј ским вр хо ви ма, а у ре че ни ци да је „на ро чи то ве ли ка 
ак тив ност упе ре на про тив по ли тич ког ру ко вод ства ко је 
је ’не спо соб но’ да из гра ди по ли ти ку ко ја би шти ти ла ин-
те ре се Ср би је, да је ком про ми сно и по пу стљи во“, су ге ри-
са но је да је уну тар пар тиј ских струк ту ра од ра ни је при-
сут на не ка ква „бор ба за ин те ре се Ср би је“. Ука зу је се на 
„на ци о на ли стич ке сна ге ко је се на ла зе у Са ве зу ко му ни-
ста, до чет нич ких…“ Ис ти че се још „да су вр ло ак тив не 
све стра не оба ве штај не слу жбе“. Ши ри кон текст об у хва-
та сед ни цу ЦК СК Ср би је и ре фе рат Ко ми си је за ме ђу-
на ци о нал не од но се „За да ци ко му ни ста у оства ри ва њу 
рав но прав но сти на род но сти СР Ср би је“, исту па ња До-
бри це Ћо си ћа и Јо це Мар ја но ви ћа ко ја су алар ми ра ла 
пар тиј ске струк ту ре. Де мон стра ци је, да кле, па да ју у вр ло 
не згод ном тре нут ку по пар тиј ски врх Ср би је и ства ра се 
уве ре ње да је сту дент ски по крет ор га ни зо ва но по кре нут, 
да су у пи та њу „по ве за не ак ци је“ „опо зи ци о них сна га“, 
док је па ра лел но са том оп ту жбом и ства ра њем хи по те-
ке над ру ко вод ством Ср би је те као про цес раз град ње др-
жа ве и „бу ја ња“ на ци о на ли стич ких стру ја ко је су већ 1971. 
го ди не отво ре но из би ле на по вр ши ну а 1974. го ди не за пра-
во по бе ди ле, по ста вља ју ћи осно ве за рас пад зе мље. Ти то-



32 во пи смо из 1973. го ди не, као ње гов сад већ из ну ђе ни по-
ку шај да за у зда ман гу пе у њи хо вим ре до ви ма, би ло је већ 
за ка сни ло, ба ве ћи се мно ги ма од пи та ња ко је су сту ден-
ти 1968. го ди не по кре ну ли. 

Би ло је то, да кле, већ та да, 1968. го ди не, вр ло сло же но 
вре ме, али исти на се бри жљи во и си сте мат ски скри ва ла. 
Све се тих го ди на од ви ја ло по не ка квом уре ђе ном рит му, 
у не ка квом ре ду и при ста ја њу на со ци ја ли стич ку ру ти ну, 
на жи вот у не кој со ци ја ли стич кој ба ри и жа бо кре чи ни 
ко је као да ни смо би ли све сни. Сту ди ра ло се, до би ја ле су 
се сти пен ди ји це, ро ди те љи су нас сла ли у ве ли ке гра до ве, 
че ка ли да за вр ши мо фа кул те те, да се вра ти мо ку ћи као 
свр ше ни сту ден ти, до би ја ли су се кре ди ти, гра ди ле су се 
ку ће… Сле то ви, пра зни ци, про сла ве… Али, ис под по вр-
ши не зби ва ла се, да ле ко од очи ју јав но сти, бор ба за по-
зи ци је и при ви ле ги је, ти ха бор ба за пре власт уну тар тог 
јед но пар тиј ског кон цеп та и, па ра лел но, при вред на и еко-
ном ска еро зи ја. С дру ге стра не, мо гло би се ре ћи да је 
исто вре ме но са тим при ста ја њем на та кву по де лу сна га, 
ег зи сти рао је дан вир ту ел ни бунт, ка рак те ри сти чан за све 
мла де, са зре ва ло је осе ћа ње да ства ри тре ба да се ме ња-
ју, да ми уну тар тог и та квог кон цеп та и окви ра бу де мо 
но си о ци про ме на. 

Би ле су то тек ма ле искре бун та и от по ра дру штве ној 
ствар но сти ко ју смо ми „у уну тра шњо сти“ и „из уну тра-
шњо сти“ осе ћа ли не што ин тен зив ни је. Мо же би ти да је 
та кли ца ис под сло је ва брат ства и је дин ства ипак про-
ра ди ла 1968, иако смо сви би ли на не ки на чин укљу че ни 
у пар тиј ски жи вот, у је дан дру штве ни и по ли тич ки ме ха-
ни зам ко ји прак тич но ни је до зво ља вао да по сто ји те на 
не ки дру ги на чин.

Ме не је ин спек тор Пан те лић из слу жбе Др жав не без-
бед но сти, ко ји је исле ђи вао мој слу чај, пи тао из ме ђу 
оста лог ка ко то да је дан ин ци дент, да оби чан ба нал ни су-
коб пре ра сте у по ли тич ки по крет. Ин си сти рао је на том 
пи та њу чи ји је сми сао био да от кри је по ве за ност и ор га-
ни зо ва ност „ан ти дру штве них сна га“, да се оспо ри спон-



33та ност из би ја ња по бу не, а од го вор је упра во у тој чи ње-
ни ци да је ис под про па ганд не сва ко дне ви це ти ња ло при-
та је но, скри ве но не за до вољ ство, да је са јав ним при ка-
зом ствар но сти упо ре до ег зи сти рао је дан дру ги по крет, 
онај ко ји се од и гра ва уну тра, ћут ке, ис под ко ре, ка да се 
фор ми ра у раз ли чи тим љу ди ма не ка дру га иде ја. На том 
је те ме љу за сно ван бунт сту де на та, и за то он пре ко но ћи 
пре ра ста у по ли тич ки по крет. У пр вој фа зи то су углав-
ном сту дент ски зах те ви, али они се вр ло бр зо, не под 
ути ца јем ђи ла со ва ца, ран ко ви ће ва ца, ма о це тун го ва ца не-
го са осве шћи ва њем сту де на та и у но вим окол но сти ма ла-
жи штам пе и ру ко вод ства, раз от кри ва њем ауто ри тар ног 
си сте ма ко ји је прак тич но био при мо ран да иза ђе из иле-
га ле и упо тре би сво је ре пре сив не ме ха ни зме, тран сфор-
ми шу у ши ру по ли тич ку ак ци ју и по ли тич ке зах те ве ко ји 
се ти чу и рад ни ка и на ро да у це ли ни и за ди ру у са ме те-
ме ље по ли тич ког си сте ма. 

Др жав ни апа рат кон цен три сао се на то да не до ђе до 
спо ја рад ни ка и сту де на та, и да се сту ден ти изо лу ју. У За-
пи сни ку са сед ни це Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му-
ни ста Ју го сла ви је од 4. ју на ука зу је се на ту сту дент ску 
ак ци ју, и де ци ди ра но на по ми ње да има мно го ко лек ти ва 
где ла ко мо же до ћи до уси ја ња и до ва тре, где се мо же 
за па ли ти по жар. Мо гућ ност да се рад ни ци при дру же сту-
ден ти ма, као што су ура ди ли „Тер мо е лек тро“ и „ИМТ“ у 
по чет ку, да и они ис так ну сво је зах те ве ко ји би са др жа-
ва ли оно што је већ пи са ло у на шим сту дент ским зах те-
ви ма, а мо жда и не ке но ве, до ве ла би у пи та ње мно го то-
га. За то је свих тих се дам да на глав на стра те ги ја би ла 
усме ре на на то да сту ден ти до рад ни ка и до јав но сти не 
до ђу. Кад је та сту дент ска иде ја ста вље на под пу ну кон-
тро лу, Ти то је мо гао да че ка тих се дам да на да се огла си, 
те сти ра ју ћи и јед не и дру ге, и сту ден те и ње го ве пар тиј-
ске са бор це. 

Сво јим го во ром ста вио је тач ку на по бу ну. За мно ге је 
то по ста ло пи та ње „сло бод ног“ из бо ра, хо ће ли се у бу-
дућ но сти свр ста ти у оних 90 или тих 10 од сто. Ше зде се-



34 то сма ши ма је по ну ђе на мо гућ ност да се опе ру и де кла-
ри шу сво ју при пад ност про цен ту ал ној ве ћи ни. Су штин-
ски је ње го вим го во ром оја чан др жав ни и по ли циј ски 
апа рат ко ји је, он да, с по кри ћем, у окви ри ма тих 10% ис-
тра жи вао на ше слу ча је ве. 

У је сен 1968. го ди не, по што су пар ме се ци му дро ћу та-
ли, да се „ствар“ сми ри, да про ђе ле то и поч не упис на 
фа кул те те и у сту дент ске до мо ве, при ку пља ју ћи до ку мен-
та ци ју о на шим „слу ча је ви ма“, ја сам и ко нач но са знао да 
сам рас по ре ђен у оних 10%. Ни сам ви ше ста но вао у Сту-
де ња ку, али про на шли су ме на при ват ној адре си. 

Ка да сам до био по зив за са слу ша ње у Слу жби др жав-
не без бед но сти, био сам при лич но уз др ман, оче ку ју ћи 
ве ли ке не при јат но сти, али ни је би ло ни ви ке ни ту че. Ис-
пи ти ва ње је по тра ја ло три са та, на кра ју ми је ре че но да 
ће се на ста ви ти, али ка да сам по но во до био по зив, од био 
сам да се ода зо вем. Зва ли су ме по но во, по сле још јед ном 
при пре ти ли те ле фо ном, али ја сам био упо ран у од лу ци 
да не идем, и они су ме, за чу до, оста ви ли на ми ру. 

Ин спек тор ко ји ме је ис пи ти вао све је знао о ме ни, све 
је би ло за бе ле же но од да на до да на, све об ра ђе но, пре по-
знао сам сво је ре че ни це и сво је кре та ње. Мо ја „кри ви ца“ 
и „не при ја тељ ско де ло ва ње“ об у хва та ла је од ла зак у рад-
не ко лек ти ве и под бу њи ва ње рад ни ка, по ну ду Ми ло ва ну 
Ђи ла су да го во ри на ми тин гу у Сту дент ском гра ду, на ко-
ме је до шло до нај же шће осу де ре жи ма, оно што сам ја 
та да из го во рио.

Оби ла зак не ко ли ко фа кул те та пр вог да на Де мон стра-
ци ја и „ши ре ње ла жних ве сти“ та ко ђе је ста ја ло у мом 
до си јеу.

По сле ту че код под во жња ка – ко ја на филм ском сним-
ку ни из бли за не од го ва ра же сти ни су ко ба – на шли смо 
се у Сту дент ском гра ду, у про сто ри ја ма Пр вог бло ка, у 
уза вре лој и на е лек три са ној ат мос фе ри. Би ли су ту Ми-
лош Ми нић, са ве ли ком чво ру гом на че лу, Вељ ко Вла хо-
вић, ко ји је не пре кид но сит но луп као шта пом о под, за-
гле дан пред се бе, ра зни дру ги по ли ти ча ри и сту ден ти. Ту 



35је са ста вљен но ви Про глас, при хва ћен од Ак ци о ног од-
бо ра Де мон стра ци ја и Уни вер зи тет ског од бо ра Са ве за 
сту де на та, мо ти ви сан по след њим до га ђа ји ма, од но сно кр-
ва вим су ко бом код под во жња ка. По ста вље ни су и но ви 
зах те ви де мон стра на та. Ја сам по сле то га кре нуо по фа-
кул те ти ма да упо знам сту ден те са тим зах те ви ма, пр во 
на Еко ном ски, а ода тле ме је Жар ко Па пић, пред сед ник 
ФОС-а Еко ном ског фа кул те та (ка сни је ви со ко ран ги ран 
у ЦК СК Ср би је, из вр шни се кре тар, чи ни ми се) од ве зао 
на Ма шин ски, па на Прав ни фа кул тет. Ка да сам за вр шио 
вра тио сам се на ми тинг у Сту дент ском гра ду. 

Мно го го ди на ка сни је на шао сам је дан из ве штај за 
ЦК из ју на 1968. о том нај ве ћем ми тин гу за вре ме Де мон-
стра ци ја, одр жа ном 3. ју на у 17 са ти ис пред че твр тог, жен-
ског бло ка. Об ја вљен је по во дом два де се то го ди шњи це 
Де мон стра ци ја у књи зи „Бе о град ски уни вер зи тет и ’68 – 
збор ник до ку ме на та о сту дент ским де мон стра ци ја ма“ – 
Цен тар за марк си зам Уни вер зи те та у Бе о гра ду, при ре ди-
ли Мом чи ло Ми тро вић, До бри ца Ву ло вић, Бе о град 1989 
(стр. 270). У из ве шта ју та да пер спек тив ног пар тиј ског 
рад ни ка а ка сни је ис так ну тог ру ко во ди о ца (је дан од из-
ве шта ча био је и Ста не До ланц) као го вор ни ци спо ми-
ње мо се са мо Ђор ђи је Ву ко вић, пе сник-рад ник Мар ко-
вић и ја, у вр ло про бле ма тич ном кон тек сту зах те ва и па-
ро ла сту де на та: „Зах те ва мо но ве из бо ре“, „До ле уби це“, 
„До ле шта ко ри“… Ислед ник ми их је на во дио зах те ва ју-
ћи об ја шње ње по во дом сва ке. Уз гред, син таг ма „рад ник 
пе сник“ има ла је не га тив ну ко но та ци ју, упр кос то ме што 
се о њи ма и њи хо вим ли те рар ним дру жи на ма ле по пи са-
ло, озна ча ва ла је бун џи је, не за до вољ ни ке, не рад ни ке.

На ми тин гу је би ло, пре ма из ве шта ју, 10.000 љу ди и он 
је, уз ту чу код под во жња ка и су коб код Рад нич ког уни-
вер зи те та био нај за па љи ви ји сег мент Де мон стра ци ја. Го-
вор ни ци су би ли на бал ко ну жен ског бло ка, и у јед ном 
тре нут ку мој при ја тељ из „Шпан ца“, ка сни је управ ник 
тог сту дент ског дру штва и ди рек тор Зве зда ра те а тра, 
Жи во рад Жу гић, ре као ми је да је са на ма и друг Ми ло-


