
Милан Миња Обрадовић 

75 ЛЕТА МИЛОСАВА БУЦЕ МИРКОВИЋА

На Видовдан лета господњег 2007, у “гостинској соби” Музеја вина у 
Александровцу, у престоници винородне Жупе, на најприличнијем месту и 
на најприличнији начин за великог српског боема, обележен је седамдесет и 
пети рођендан (75) Милосава Буце Мирковића, позоришног и књижевног 
критичара, песника, есејисте, хрони чара, људољуба и људине... 

У литератури, а богами и у животу, нема много тога чега се није латио Буца 
Мирковић. Латио и позлатио. Рођен је на Видовдан (28. јуна), у двадесетом 

веку, сада већ далеке 1932. године са близнакињом сестром Миленом у Александровцу 
жупском. У Жупи је завршио Малу матуру, а у По жаревцу Велику. 

Стоматологију и Философију студирао је на београдском универзитету. Средином прошлог 
века, 1951. године почиње да пише за “Студент”, потом за “Младост”, а прве есеје објављује 
у часопису “Нова мисао”. Затим пристаје и постаје уредник “Београдске недеље” и један од 
уредника у култним “Видицима”. Године 1957. бива примљен у Удружење књижевника 
Србије и Удружење новинара. Од 1958. са Мухаремом Первићем уређује часопис “Дело”... 

Највише позоришних критика објавио је у “Политици експрес”, а највиш е књижевних 
критика у “Илустрованој политици” за коју је писао пуних двадесет година. Године 1973. 
потављен је за Генералног секретара Српске књижевне задруге. Године 1974. бива изабран за 
Управника Југословенског драмског позориш та, а од 1983. ради као Уредник за савремену 
српску прозу у издава чкој кући “Просвета”. Милосав Буца Мирковић је објавио преко 
педесет књига и збирки песама, а успешно су процењене и три његове драме: Положај човека 
у нашем времену, Баладе са Зејтинлика и Куме и кнегиње – Љубица и Јелена. Између осталог, 
објавио је и четири глумачке монографије: Миливоје Живановић, Мија Алексић, Љуба Тадић 
и Зоран Радмиловић, више књига глумачких портрета и портрета књижевних стваралаца. 

Буца је аутор три Антологије српске поезије, за собом има преко 18 000 наслова, ни броја се 
не зна округлих столова које је модерирао, нити жирија у којима је жирирао... Буца Мирковић 
је међу оснивачима осам позоришних фестивала у Београду и Србији, а тридесет година 
обитава као уметнички директор “Дана комедије” у Јагодини. На поменутом скупу “Буци у 
част”, поводом седамдесетпетогодишњице рођења знаменитог критичара, есејисте и песника, 
надахнуто су говорили његови савременици, колеге, пријатељи, другари из детињства: Божа 
Михајловић, Света Томић, Рака Јеличић, проф. Павле Бубања, мр Југа Стајковац, Милутин 
Кнежевић, Љубиша Ђидић, Гвозден Ђолић... Маленкост потписника ових редака посветила је 
Буци Мирковићу “есеј о јахачу жељинског седла”, чије акценте остављам за епилог овог 
приказа. “Док столује на Сутелици подно Жељинских врхова, налакћен на карирани чаршав 
из кафане “Кожетин”, Буца Мирковић пева. 

Са жупског Олимпа одјекује “Девојка је зелен бор садила”. Ехо напева жубори ко Вратарница 
кроз Врбницу. Буца гргољчи песму ко да комињак струји кроз вунију, ко кад шилер брбоће 
кроз шајтов... (...) Нема те жупске чаше коју Буца није обљубио дахом и духом, љубио је чаше 
ко челници и чауши проклету Јерину. Љубио је тако добро ко да је из Доброљубаца, онако 
висок и леп ко из Пуховца, онако паметан ко да је родом из Шљивова. 

Док је уснама миловао орошено стакло, никад га није стропоштао у срчу и никад га није 
скрцао ко што нити једног песника, нити глумца Буца никад није резбуцао у својим 
критикама. (...) Српски дрозд и жупски грозд! Буца је ко вино. Подлеже утицају околине и 
тако 75 година гради своју личност”. 




