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четвртак, 20 април 2017 09:06

Дечји писац, глумац и новинар Раша Попов преминуо је јуче у Београду у 84. години.

  

  

Ову тужну вест за "Блиц" је потврдио његов син.

  

Од српске легенде на Фејсбуку се опростио и бивши председник Скупштине Србије
Предраг Марковић.

  

- Добродушан. Добронамеран. Духовит. Дечак. Див. Досетио се. И отишао међу змајеве
- написао је Марковић.
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Рођен је у селу Мокрин 26. јуна 1933. године, а детињство је провео у Зрењанину и
Новом Саду где је завршио гимназију. Затим одлази у Београд где завршава
Филозофски факултет.

  

Новинарску каријеру започео у новосадском Дневнику. Био је новинар листа "Младост"
од 1961. до 1964, затим новинар Радио Београда од 1964. до 1967. У Телевизији Београд
је био до 1995. године.

  

Осим тога био је лектор за српскохрватски језик у Лондону, Бирмингему и Нотингему од
1975. до 1977. Главни уредник издавачке куће Матица српска био је од 1983. до 1985.
године.

  

  

Добитник је Годишње награде Радио Београда 1967. године за серију "Видови
фашизма". Наступао је у ТВ серијама као приповедач, неке од најпознатијих су: "Радост
сазнања", "Фазони и форе", "Варошарије", "У сну сан", "Шешир без дна". Као колумниста
дневних новина Политика писао је углавном о друштвеним темама.
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Био је ожењен Радојком, професорком књижевности, с којом има сина Бојана и ћерку
Дијану (Дину). Добитник је награде "Доситеј Обрадовић" за 2015. годину.

  

Раша Попов је био сјајан наратор који је на врло једноставан начин одувек умео
најмлађој публици да дочара суштину веома озбиљних појмова. Већина старије
генерације га се сећа из првог серијала "Фазони и Форе" (1993), они несто млађи из
другог серијала (2002).

  

Раша Попов је подарио серијал за децу, и не само за децу, "Шесир без дна" и са својим
гостом Ршумом реализовао четрдесет наставака ТВ серије ("Шесир без дна"), у којој
Раша на чудесно лак начин из свог великог искуства, знања и маште, као и из збиље око
нас, склапао поучне приче о биљкама, животињама, људима, о разним догађајима и
појавама у којима се крију одговори на многа дечја питања.

  

Живот Раше Попова обележила је и тужан инцидент када су га у новембру 2014. године
напала деца јер им није дао довољно новца. На њега су тада насрнули дечаци стари 10
и 11 година, који у својој биографији већ имају више од 300 пријава због крађа и
разбојништва.

  

Попов је тада за "Блиц" испричао да је због напада био јако разочаран јер је "цео живот
посветио деци", а доживео је да га управо она "нападну на кућном прагу".

  

(Блиц)
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