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АНА РИСТОВИЋ – ИНТЕРВЈУ
Разговарала: Даница ОТАШЕВИЋ

посађене су и у симболично пове-
заним, сличним тренуцима – једна 
након смрти очеве мајке, Милеви-
це, а друга након смрти мајчиног 
оца, Душана. Шта је са трешњом у 
данашњој улици краља Петра Првог 
не знам, и надам се да још увек цве-
та у дворишту, а трешња у Београду 
пропиње се данас својим грањем 
до мојих прозора на трећем спрату 
и сведочи о прошлости која се не-
престано обнавља у нашем сада. 
Данашњи цветови, као и оне које 
памтим из детињства, исти су. Ухва-
тити голим оком тренутак њиховог 
отварања, чему су вични Јапанци, 
сличан је оним тренуцима подсећања 
на детињство, који нам се понекад 
враћају у својој свеукупности, кроз 
мирисе и гласове. Одлазак у Чачак за 
мене је тада значио ступање у свет 

у којем би се најпре, благо зашкри-
павши, одшкринула капија у Војводе 
Степе 42, откривајући иза себе малу 
башту, право богатство неиспита-
них чаролија, и крај ње стан у тој 
двоспратној кући,у којем су живе-
ли моји нана и дека, а некада и мој 
отац и његова сестра Ида. Понекад 
помислим како ове две трешње, 
једна у Београду а друга у Чачку, 
међусобно комуницирају на даљину, 
неким својим, посебним језиком. И, 
вероватно је тако. 

Од рођења носите „терет“ две • 
славне генерације Ристовића, 
деде Ристе Ристовића, леген дар -
ног професора чачанске Ги мна -
зије, и оца Александра Ри сто-
вића, познатог и награ ђи ваног 
пе сника. Јунаци Ваше по езије су и 
ма ма и очева мајка. Ко лико су Вас 
од ређивале и утицале на Вас те 
чи њенице? Однос према наслеђу, 
по родичној традицији.

Та чињеница је „терет“ само у  –
оној мери у којој ме позива на по-
себну животну одговорност, а што се 
свега осталог тиче је бескрајно богат-
ство, лакоћа и нежност који су про-
жимали моје детињство и рану мла-
дост. Наставили су да то чине и даље, 
неким другим каналима. Окруженој 
књигама свих врста од малена, као 
и људима који су (и са мајчине и са 
очеве стране) били истински читаоци 
и ствараоци, свако на свој начин, мој 
пут кроз књиге није био инициран 

Њ
ена поезија је зашла у све поре живота, ништа јој није страно и 
ничему не прави уступке, ни пред ким не савија главу. Није ишла 
утабаним песничким стазама, од прве књиге је певала својим гла-

сом. Свака њена песма је поприште у коме се бије битка за живот. Од „Сно-
видне воде“, преко „Ужета од песка“, „Забаве за доконе кћери“, „Живота на 
разгледници“ до „Метеорског отпада,“ открива свет у зрну песка, уноси дух 
нове човекове слободе и право да говори све што мисли и осећа. За њу је 
поезија оданост, начин савладавања стварности, добра само ако има лични 
однос према свету око нас: говорим из себе, о себи и о свету каквим га ви-
дим. Чак и „уклета јер су речи које нико није смео додирнути нанизане на 
паукову нит“.

„Ствари морају остати на своме/ и репови на старом месту“, а поезију, 
песму, стих треба непрекидно мењати и усавршавати, поручује лауреат 51. 
Дисовог пролећа, песникиња Ана Ристовић.

Трешња је цветала и овог про-• 
лећа у Улици Војводе Степе 42 у 
Чачку, мада та улица данас носи 
име краља Петра Првог, као и 
она у Булевару Николе Тесле 24 
у Београду. За ове две трешње 
на различитим адресама везују 
Вас бројне успомене, оне су неки 
светионици у Вашем животу, али 
и у поезији. Сећања данас на 
ове адресе на којима више нема 
драгих људи.

Једно дрво трешње мој отац је  –
посадио испред куће у Чачку у којој 
су некада живели моји нана Милеви-
ца и дека Ристо, код којих сам често 
одлазила са родитељима као дете, 
а друго испред зграде у Београду, у 
којој и данас живим. Обе саднице су 
купљене у исто време, у Институту за 
воћарство, недалеко од тог магичног 
простора мог детињства који је увек 
отварао врата нових прича. Обе, у 
почетку величине обичног прутића, 

у којем би се најпре, благо зашкри-
павши, одшкринула капија у Војводе 
Степе 42, откривајући иза себе малу 

Трешња је цветала и овог про-• 
лећа у Улици Војводе Степе 42 у
Чачку, мада та улица данас носи

Једно дрво трешње мој отац је –
посадио испред куће у Чачку у којој 
су некада живели моји нана Милеви-

МОЈ НАЧИН САВЛАДАВАЊА ЖИВОТА

Ана Ристовић, награда Милица Стојадиновић Српкиња, 2010.
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поласком у школу, већ много раније, 
рекла бих да оног тренутка када сам, 
и пре него што сам научила да читам 
слова, осећала свуда око себе њихов 
мирис у кућној библиотеци. Како 
мирис старих, тако и мирис оних 
нових, које је тата доносио најпре 
из „Младог поколења“, а потом из 
„Нолита“. Када сам мало одрасла, 
имала сам обичај да га приупитам 
за савет коју књигу ми препоручује, 
и он ме је, сугестијама као и сопстве-
ним читалачким избором научио још 
нечем – да је лепо и корисно читати 
жанровски сасвим разноврсне књиге. 
Заједно смо откривали неке нове, до 
тада код нас непознате стране ауто-
ре. Сећам се како смо једном прили-
ком седели за столом и дискутовали 
о најновијем броју „Књижевне речи“ 
у којем је била објављена прича, до 
тада нам непознатог америчког ау-
тора Рејмонда Карвера. Уз причу је 
објављена и Карверова фотографија, 
и тата и ја смо причали како Карвер 
има велике, чврсте дланове који као 
да су, попут векне хлеба, умесили 
ту причу која нам се обома веома 
допала. Касније смо се обоје радо-
вали првом избору из његове прозе 
објављеном код нас и он је одмах до-
нео књигу кући, па смо обоје уздиса-
ли над лепотом „Катедрале“. 

Поезија мог оца чини ми се да 
налази на све више нових читалаца, 
посебно међу младим људима, и све 
више се, чак и несвесно, рефлектује 
на песништво нових генерација. 
Рекла бих да смо и он и ја, у пое-
тичком смислу, потекли из једног 
сличног начина доживљавања света, 
у којем се песма може написати „о 
било чему / о ма којој ствари / коју 
видим / или коју призивам у сећању, 

/ о једноставним предметима: кутији 
за шећер, / о виљушкама, / ножу / 
и посуђу.“ (Александар Ристовић 
„Критика поезије“).     

Ви кажете: „Здраво тата. Овде • 
ничега новог под небом“. Кроз 
ове „разговоре“ настали су нај  -
лепши стихови и песме на на-
шем језику. Ни у светској књи-
жевности нема случајева да су 
отац и кћи познати песници али 
са другачијим поетикама. 

Тако ми разговарамо а и дру- –
гачије. Ако су нам песничке поети-
ке, као што тврдите, различите, 
заједничка нам је поетика ока, 
тачније погледа на свакидашњи свет 
око нас и онога што се уочава. А 
уочавају се, превасходно, ситнице, 
то труње света које је свет по себи.  

На песничком путу имали сте • 
од почетка две препреке, или 
условно, препреке. То што сте 
жена-песник и што сте кћи при-
знатог песника. Изјавили сте 
једном да уметница мора бити 

барем 20 копаља боља од свог 
мушког колеге, да би рекли да је 
талентована. А Ви сте уз све то 
преузели занат и алат оца песни-
ка. Како су Вас дочекали, како 
сте савладали, и убедили друге, 
у сопствено мајсторско писмо?... 
Чији суд је био пресудан?

Да ли нас дефинишу судови? Да  –
ли су туђи судови пресудни за било 
шта што јесмо? Да је тако изгледа да 
бисмо и као личности мењали иден-
титете онако како другима дуне. На 
путу ка објављивању књиге посеб-
на препрека је уколико сте песник. 
То је ваљда свима јасно, када уђе у 
било коју књижару у Београду, Чач-
ку, Краљеву, Суботици, Новом Саду, 
Крагујевцу, Крушевцу у којима ме-
ста за поезију нема. Исто је и у Ев-
ропи, исто је и у Америци. Само што 
у неким европским земљама постоји 
јасно дефинисан однос државе пре-
ма властитој култури, а код нас је 
културна политика дефинисана ло-
гиком оног Јосе скелеџије: када су 
поменутом, као имућном, понудили 
да се претплати на Вуков „Рјечник“, 
одговорио је – А шта је то, и што ће 
то нама; имаш ти какви дебели во-
лова; није нама до књиге. 

Уз то, уколико сте још и жен-
ско, песникиња, биће вам још те-
же. Довољно говори и засту пље ност 
песникиња које су добиле до сада 
Дисову награду, и уопште, књи  же-
вница које добијају ов да шње књи-
жевне награде, као и за сту пљеност 
жена у издаваштву и на професор-
ским позицијама на факултетима где 
влада мушки лоби.  

Што се тиче вашег другог пи тања, 
које се односи на начин на који ме 
је дочекала овдашња књижевна сце-

Ана са оцем Александром Ристовићем ... са мајком Љубинком
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на, судове, итд, не знам шта да вам 
одговорим. Ушла сам у ту собу као 
и у многе друге собе, и даље шетам 
кроз њу. Не интересује ме чак ни ри-
там мојих корака, интересује ме пре 
свега да ли је у њима плес.  

 За прву књигу „Сновидна вода“ • 
добили сте 1994. са само 22 го-
дине Бранкову награду и један 
сте од најмлађих добитника. 
Међу најмлађим сте лауреатима 
и награде „Бранко Миљковић“ 
коју сте добили 1999. за књигу 
„Забава за доконе кћери“ са 27 
година. Сада сте најмлађи до-
битник Дисове награде која се 
даје за животни опус и трећа 
српска песникиња која је добија. 
Потврђујете се кроз сваку нову 
књигу и песничке награде. Ни-
сте били, на срећу, песникиња 
на чекању, награде су Вас на-
лазиле саме. Шта представљају 
оваква признања једном песни-
ку? Обезбеђују ли им одличја 
вечност, или то, ипак, чини 
поезија?...

Што се тиче поменутих награ- –
да, рећи ћу вам нешто на шта бих 
хтела да скренем посебну пажњу 
када је реч о политици додељивања 
награда у нас. Имамо много на-
града, и превише, али постоје неке 
које, попут поменутих носе значајну 
тежину. Међутим, огромно њих је 
девалвирано захваљујући политици 
додељивања на основу некњижевних 
параметара типа ја теби – ти мени. 
Бранкова награда је награда која се 

додељује за прву књигу песама мла-
дог песника до 27 година старости. 
Логично је, ваљда, да њу добије млад 
песник, коме су двадесет и две годи-
не. Награду „Бранко Миљковић“ до-
била сам са онолико година колико 
је било Бранку када нас је напустио. 
Нажалост, Србија је тако равнодуш-
на према младости и збуњена њом, 
а највише воли покојнике, јер своје 
велике људе (узећу за пример само 
књижевнике) пре по знаје онако како 
треба тек када напусте овај свет! У 
већини случајева морате постати 
малте не живи класик да би вас неко 
видео и као кандидата за награду. 
А награда има онолико. Додељују 
се, углавном, разним аршинима. 
Да постоје постхумне награде за 
поезију, мислим да би их код нас 
било највише. 

Награде пружају могућност 
да се пажња јавности и медија, на 
тре нутак, скрене на књижевност, на 
поезију. Да вам се име помене у 
јутарњем програму. Свакако да-
ју из весну сатисфакцију, потврду 
да је неко препознао ваш рад као 
ква ли тетан, и намећу писцу посеб-
ну одговорност, а то је обавеза да 
на кон те потврде не изневери даља 
оче кивања својих читалаца. Ништа 
од поменутог не обезбеђује никакву 
ве чност. Поезија је ту да обезбеди 
ве чну сеобу, кроз друге, у другима, 
сви ма оним читаоцима, садашњим 
и будућим у којима наш стих наила-
зи на одјек. Вечности нема, али ве-
чних сеоба има, да парафразирам 
Црњанског.  

СВЕТ У ЗРНЦУ ПЕСКА

Књига као најбољи друг пра-• 
ти Вас од малих ногу . Када сте 
„открили“ поезију Владислава 
Петковића Диса?

Дисову поезију сам открила у  –
сре дњој школи, поново се сусрела 
са њом на студијама а тек касније 
је почела да проналази прави одјек 
у мени. Мислим да је то поезија 
која тражи један талог искуственог 
у читаоцу, јер тек на њему могу да 
посеју своје клице, с обзиром на то 
да су, као и у случају поезије једног 
другог, на неки начин поетички бли-

Додела Бранкове награде, Стражилово, 1994. Зајечар, Фестивал младих, мај 1997.
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ског песника, Вилијама Блејка, пе-
сме „невиности и искуства“. Дис, 
као први песник који је у нашу 
поезију увео трансцеденцију, про-
сторе између светова, интуитивно, 
у маглине за гледано, само слућено, 
и један са свим посебан, сновидан 
свет, одвојен и тако различит од све-
това његове модернистичке песнич-
ке сабраће, биће први који ће моћи 
да „осећа себе у погледу трава, ноћи 
и вода“, и да сагледа, попут Блејка, 
свет у зрнцу песка. У случају Дисове 
поезије, то је суновраћени свет, свет 
у каквом живимо, али у којем се не 
заборавља на непрестано присуство 
снова. То је заувек подвојени свет. 

Постоји нека, чини ми се, чуд- –
на, суд бинска веза и подударност из-
међу оне бурме за којом се трагало 
на Дисовом и Христинином венчању, 
док је падао пљусак у Београду, када 
је кум предлагао да се младенци, 
уместо бурми које су заборавили, 
послуже прстеном који стеже шипке 
на кишобранима, Дисових наоча-
ра које су, након његовог утапања у 
водама Јонског мора, пронађене у 
његовом џепу уз једну и по драхму, 
и његове песничке кружнице у којој 
празнина, велико Ништа и бескрај 
обитавају заједно.

Књижевни критичари Вас одав-• 
но доводе у везу са песником 
„невиних даљина“ и „очима 
звезда“. Жири за Дисову на-
граду у образложењу наводи: „ 
Од Дисове чаме до меланхолије 
Ане Ристовић, од Дисове језе 
до Аниних страхова, од буђења 

мртве драге до будног женског 
песничког субјекта који сведочи 
о драматичном сусрету са собом 
и са светом, Ана Ристовић се ис-
такла као песникиња чији глас 
помера границе савременог пес-
ништва“. Дис у Вашој поезији, 
поимању света, бића, ствари?...

Критичари проналазе везе, по- –
дударности, аналогије, препознају 
песнике једне у другима и песме 
једне у другима, тумаче, доносе 
закључке, а песник, пишући, те везе 
увек изнова успоставља, најчешће 
нехотице, и о њима, уколико их има, 
најбоље сведочи његова поезија. 
Закључке о својој поезији ни не 
треба да доноси јер би је тиме свео 
на само једно од могућих значења. 

Управо због тога и о присуству Диса 
у мојој поезији, поимању света, бића 
и ствари најбоље могу да говоре 
други. И наравно, саме песме. 

Шта је поезија? Питање које • 
стално постављамо себи као и 
оно ко смо, шта смо?... Одго-
вори се дају од памтивека, али 
нема коначног, опште формуле, 
па се питања понављају. Шта је 
Вама поезија, „Оно што се тру-
дило да оповргне себе/ Оно што 
се догодило док се само могло 
догодити/ А догодило се није“?

Шта је љубав, шта је живот,  –
шта је реч, шта је смрт? Попут њих, 
и поезија је крупан појам који бежи 
од сваке дефиниције јер су такви 
појмови оптерећени значењима која 

Српски писци на Сајму књига у Лајпцигу, 2009.

Са Мирјаном Митровић, Тањом Крагујевић и Јеленом Ленголд, 2013.На промоцији у Лајпцигу, 2009.
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нису јасна ни онима који живе, који 
љубе, ни који пишу. Пишем поезију 
зато што је, за мене, то био и остао 
најбољи могући начин да се израз-
им. Зато што је то моја потреба и на-
чин савладавања стварности. Веро-
ватно је да сваки песник трага за од-
говором на то питање, као што трага 
и за оном најбољом песмом којом 
ће у потпуности изразити своје биће. 
Мотив за даље стварање је управо у 
том трагању, а да је циљ достижан и 
да се до њега може стићи лако, пре-
чицама, писање не би имало више 
никаквог смисла.  

Поезија је, осим оне написа-
не, и све оно са чим се свакоднев-
но сусрећемо а што заборављамо 
и да приметимо, јер чуло вида је 
једно од чула које нас прво издаје, 
између осталог и у смислу губитка 
могућности да уочавамо ствари око 
нас, препознајемо било шта што није 
везано за нашу конкретну биолошку 
егзистенцију. Да видимо лепоту, у 
малом. А онда се, у касно попод-
не, испружимо на свом кревету, и 
уз благи шум гласова који допиру са 
радија, тонемо у полусан. Ти гласо-
ви ко ји као да бораве у тој металној 
кутији од крвних жичаних судова, 
мешају се са нашим унутрашњим 
гласом. Брује у нама и брује нама 
самима. И то је поезија. Нема је без 
прожимања. А песници јесу, ко што 
Шимић рече, „чуђење у свијету“, јер 
нема поезије без чу ђења и радозна-
лости над оним што је оку већ одав-
но познато.

 ПИСЦИ ПОТКРАДАЈУ 
СТВАРНОСТ

Да ли је „поезија још укле-• 
та, јер су речи које нико није 
смео додирнути, нанизане на 
паукову нит“, да ли је поезија 
„лешинар који се храни оним 

што добровољно сахрањујемо,“ 
како кажете у песмама. Коли-
ко се мења(о) Ваш песнички 
рукопис протоком времена и 
сазревањем?

Не само песници, већ и сви  –
писци су крадљивци, јер не могу 
без поткрадања стварности, често 
и оне сачуване у нашем приватном 
искуству. Нема књижевности која 
се није хранила остацима стварног, 
чак ни она која је закорачила у поље 
фантастике не може без мрвица 
овоземаљског. Свака фантазија се 
успоставља у односу према оном 
што сматрамо реалним. Тако је и са 
поезијом, она се храни реалношћу, 
чак и када то не признаје. У сјајном 
тексту о Маркесу, а поводом његове 
смрти, Салман Ружди пише како 
„магично у магичном реализму и 
делује управо због тога што има ду-
боке корене у стварном, што израста 
из стварног обасјавајући га на пре-
дивне и неочекиване начине.“ 

Присталица сам промене и не-
престане градње и откривања но вог, 
када је реч о сопственом песничком 
рукопису. Због тога не објављујем 
књиге толико често, већ само када 
имам нешто ново да кажем. Лако 
је пронаћи одређену „шему“ која је 
већ позд рављена од стране критича-
ра, па онда у њу убацивати нов ма-
теријал. Не желим то, већ желим да 
изненађујем и саму себе, иако знам 
да постоје неке сталнице, попут визу-
елних детаља, необичних призора и 
спојева, који ме увек инспиришу, на-
клоности према на рацији и иронији 
у поезији, и оне обичавању стварно-
сти. Једино што могу објективно да 
кажем је то да је постепено, у моју 
поезију све више продирала сабља 
звана стварност.     

Поезија данас кад је сви пишу, а • 
мало ко чита?!... Шта може пес-
нички језик, може ли поезија 
спасити свет како написа Бра-

на Петровић, или је то једно од 
недокучивих одговора? Да ли 
је разумевање и лепота песме у 
тражењу одговора или сламка 
спаса?

Поезија је увек имала мањи  –
круг читалаца, посвећеника који су 
спремни да проникну у њене сло-
јеве. Некада је, међутим, било места 
за њу на полицама наших књижара, 
да би отуда почеле да је потискују 
фаст-фуд књиге чије корице више 
личе на амбалажу парфема, као што 
се и на месту некадашњих, великих 
књижара усељавају парфимерије 
и банке. Ипак, поезија данас допи-
ре до својих читалаца захваљујући 
многим другим каналима, а један од 
њих је и интернет. Поезија не може 
спасити свет, али, на одређен начин, 
спасава оног ко је чита, управо зато 
што му не нуди никакве одговоре 
већ буди у њему самом запитаност 
о свету. 

Ко чини Вашу песничку гене-• 
ра цију, како је она прошла на 
размеђу два миленијума, има ли 
генерацијски печат?

Моје колеге песници које  –
је обележио исти или близак ка-
лендарски год, расути су, што по 
другим градовима, што по белом 
свету. Тако су прошли многи на ра-
змеђи миленијума, не само песни-
ци. За разлику од песничких коле-
га које припадају неким ранијим 
и каснијим генерацијама, које су 
имале своје редакције часописа, 
своје кафане и кафиће, места ок у-
пљања и заједничког дисања, про-
стор размене, ја не знам где је моја, 
расута је, од Србије, преко Кана-
де, Аустралије, Италије, Лондона, 
Немачке. Чини ми се да је то прва 
песничка генерација пред којом су 
књижевни критичари на неки начин 
устукнули, јер више нису могли да 
је стрпају ни у једну припремљену 
фиоку без које књижeвна критика 

Са Чарлсом Симићем 

у Београду, 2006.

Са Аном Бландијаном, 

Тел Авив, фестивал поезије, 2010.
Са Петером Хандкеом, 

Аустрија, 2005.
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обично не може. Појавило се мно-
го различитих гласова који као так-
ви и даље постоје, и разноликост је 
оно што ју је пре свега обележило. 
Посебно, овом приликом, желим да 
поздравим Петра Милорадовића и 
Ненада Јовановића. 

Ангажовани писац, уклопљив пе-• 
сник?... Писац у раљама полити-
ке, дневних вредности, мена и 
промена? Са дилемом из Тамног 
вилајета „ Ако узмеш кајаћеш се, 
ако не узмеш кајаћеш се?“... Или 
је реч о лажним песницима који 
су се лако одрекли свог гласа?

Поезија је увек ангажована уко- –
лико промишља стварност и реагује 
на њу. У том смислу, песник је сведок 
свог времена. „Ми смо деца епохе,/ 
епоха је политичка. (...) / Оно о чему 
говориш има одјек, / оно о чему 
ћутиш има смисао, / на овај или онај 
начин политички“, каже у својој пес-
ми „Деца епохе“, Вислава Шимбор-
ска, чи ја поезија је, уз поезију мно-
гих других пољских песника, пример 
како ангажовано-критички говорити 
о свом времену, а не бити баналан. 
Писац који ангажовано говори није 
исто што и уклопљив песник, и на-
родни трибун. А није нужно ни ан-
гажовани песник. Свако, међутим, 
треба да се држи оног песничког 
гласа који му је најприрођенији. 
Диса не памтимо по песмама из 
збирке „Ми чекамо цара“ у којима 
је дао свој данак ангажованости, 
већ из „Утопљених душа“. 

Путовали сте доста по белом • 
свету, или релативно доста, од 
Скандинавије до Африке, Из-
раела, Француске, Немачке, Лон-
дона... Шта су путовања, кре-
тање, промена места, за песника, 
где је српска поезија и колико се 
и по чему разликује од поезије 
других култура?

Неки песници се најбоље осе- –
ћају укотвљени у једној тачки и из-
ме  штање из ње их испуњава нела-
годом; други се најбоље осећају пре-
лазећи границе земаља, путу ју ћи, 
оти скујући се у непознато. Припа-
дам овима другима, и посебан, кре -
а тивно подстицајни тре нутак, за ме-
не представља са мо путовање као 
такво, дакле кре тање од дома до 
од редишта са којим ћу се први пут 
сусрести, и у таквим тренуцима тело 
и мисао који прелазе растојања као 
да постају неки засебни организам, и 
између две тачке несигурности тра-

жим упориште у ономе за шта сам 
највише везана, а то је језик, док 
свет промиче, ипак остајући забеле-
жен у мени. 

Путовања за песника, уколико 
воли да путује, отварају мо гућност да 
ослушне друге светове, културе; да 
обогаћује свој поглед. Захваљујући 
путовањима на разне иностране 
песничке фестивале, а била сам 
тим поводом у Израелу, Колумбији, 
Аустрији, Немачкој, Мароку, Великој 
Бри танији, Француској и наравно у 
суседским земљама, имала сам при-
лике да ослушнем и своју песничку 
сабраћу из других земаља, да чујем 
како размишљају, да сазнам нешто о 
проблемима са којима се суочавају 
када је реч о објављивању поезије, 
или о егзистенцији... Српска поезија 
је део поезије света, али наши песни-
ци се, по једној ствари, разликују од 
већине песника у целом свету, па и у 

афричким земљама. Наиме, једино 
код нас песници не предају креатив-
но писање на факултетима, колеџима 
и у школама. У Србији и у земљама 
бивше Југославије. 

ПУТУЈЕМ ДАЉЕ...

Били сте једина српски ласта • 
на песничкој олимпијади 2012. 
го дине у Лондону на којој је 
учествовало око 300 писаца 
из целог света.. Чини ми се да 
је то остало непримећено и у 
медијима и песничким кругови-
ма. Да ли је то уједно и одговор 
о положају писца данас и овде, 
према култури уопште?

Није остало непримећено, ме- –
ди ји су у извесној мери пропрати-
ли ту информацију, како штампани 
тако и телевизија. С обзиром на то 
да се емисије из културе емитују око 

Са Аленом Бешићем, Бојаном С. Пантовић и Петром Матовићем, 2012.

Колумбија, Картахена, песнички фестивал, 2010.

(Наставак на 14. страни)
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на Ристовић рођена је 5. априла 1972. го-
дине у Београду. Дипломирала је српску 
књижевност и језик са општом књи жевношћу 

на Филолошком факултету у Београду. Објавила је 
осам збирки поезије и бројне преводе, углавном са 
словеначког језика.

На песничкој сцени појавила се 1994. године с 
књигом „Сновидна вода“ у издању Књижевне омла-
дине Србије и Пегаз-а. За прву књигу Ана Ристовић 
добила је Бранкову награду.

Следе књиге поезије:
 Уже од песка, Градац, Чачак, 1997, 
Забава за доко не кћери, Рад, Београд, 1999 (ова 

књига овенчана је наградом „Бранко Миљковић“ за 
најбољу песничку збирку и наградом Сајма књига у 
Игалу 2000. године)

 Живот на разгледници, Плато, Београд, 2003,
 Око нуле, Повеља, Краљево, 2006,
 P.S. (иза бране песме), Повеља, Краљево, 2009 

(за књигу је добила награду „Милица Стојадиновић 
Српскиња“, 2010. године) 

Метеорски отпад, Културни центар Новог Са-
да, Нови Сад, 2013.

Нешто светли, Градска библиотека „Владислав 
Петковић Дис“, Чачак, 2014.

Ана Ристовић добила је 2005. године немачку 
награду „Хуберт Бурда“ за младе европске песни-
ке.

Представљала је Србију на песничкој олим-
пијади у Лондону 2012. године. Њене песме пре-
во ђене су на словачки, словеначки, немачки, ен-
глески, мађарски, пољс ки, македонски, шведски, 
шпански, француски, бугарски и фински језик.

Преводи поезију са словеначког језика. Члан 
је српског ПЕН-а, Српског књижевног друштва, 
Удружења књижевних преводилаца и почасни 
члан Друштва словеначких писаца.

Ана Ристовић добитник је престижне Дисове 
награде за животни опус, за 2014. годи ну.

Живи у Београду.

Шта је поезија

Оно што се могло догодити
Оно што се догодило није

Оно што се трудило да оповргне 
само себе

МЕТЕОРСКИ ОТПАД

Ноћас ће пасти

на хиљаде звезда падалица

просуће се над нама златна киша

једном у четрдесет година

А знаш ли

да је оно што видиш као лепоту

и чему се дивиш сад на ведром небу

у ствари

само метеорски отпад 

перутање коже 

љуштење материце

свраб под прстима

опадање косе

Нешто од тог

златног отпада

донело је и 

живот на Земљу

некада
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На мене
неће 
налепити 
маркицу

одговорна сам за оно што нисам 
и шта ћу можда једном тек бити.
Свака реч, попут врха игле,
спушта се споро
тражећи праву раздаљину од коже
и срца.

Меру подношљиве искрености.
Вештину кројача који тканином не 
скрива лице.
Наук приче што је вековима шапућу 
хасидски старци, крај топлог зида:

о земљи, која је тек напрстак Бога –
за сваки промашени убод, само начин
да се Његова рука заштити од бола.

СНЕГ У ЦИПЕЛАМА

Не гради се кућа на збиркама есцајга
мада која кашика више
понекад добро дође.

Не гради се кућа на новим завесама
мада другачије погледе
с времена на време
треба заклонити новим платном.

Да би дом био дом, између осталог
треба ти и много тога
чега би се унапред
одрекао, врло радо.

Слушај шта кажу Ескими:
да би се саградио добар игло
годинама мораш да носиш
снег у ципелама.

И шпенадлу, заборављену
у оковратнику капута,
близу жиле куцавице.

ПОЗОР! ПЕСНИК

На светски дан поезије
уплаших се:
налетећу на песника у супермаркету.

Хлеб ће ми испарити из руку.
Со ће аутоматски постати библијска.
Иза стакленог рафа
свако месо биће део и мог тела.

И свака кост цитат Адамовог ребра.
Међу полицама са дестилатом
анакреонтике у винским боцама
моћи ћу да преживим само унапред пијана.
Из врећа са кромпиром
провириће Шејмас Хини:
однесем ли га кући, желећу још само
да будем љупка овчица на ирским 
пољима.

Могла бих да купим још само
неопевани кечап,
храну за псе, бар она није овековечена 
у чудо

или тоалет папир: љубавна митологија
још увек није стигла до WЦ-а
нити ко је упоредио своју тугу
са напуштеним бидеом.

Мада поезија, песниче мој, јесте биде -
да би се угнездио у њој
ипак ти душа мора псоедовати
нешто женске мекоте.

На светски дан поезије, уплаших се:
преплавили су улице
попут птица из Хичкоковог филма.

После таквог искуства
зауставићу се испред рерне
као Силвија Плат.
И још ћу размишљати
шта да ставим у њу.

ОЧАЈНА РАЗГЛЕДНИЦА

На мене неће налепити маркицу,
неће ме послати поштом,
Аир маил отпада са мене
као могуће иностранство са пасоша
који путује
само у божју матер.

Јер не нудим пејзаж
ни уоквирен залазак сунца
ни вештачке руже у очекиваној в(л)ази.

Приказујем мало, готово ништа.
И нудим само
предугачак, исувише компликован,
и захтеван текст
на полеђини
разгледнице, коју нико
не би ставио у свој џеп.

Јер толико речи носити са собом
исто је што и носити камење
од кога се не гради ни кућа
ни нечији споменик.

Време употребе
свешће ме бар
на добру рециклажу.

МАЛЕ ЗЕБРЕ

Што више читам
то ми се све више чини од књига
да су мале зебре
чија се кичма повија под прстом
у ишчекивању јахача
кога неће збацити са леђа.

Ко је достојан једног црног реда
тај је достојан и речи,
ко је достојан речи
тај је достојан и простора белине,
ко је достојан белине
тај је достојан искуства
да годинама кротио је само
између редова мале празнине
и да нема књиге
којом би зими обложио 
унутрашњу страну капута.

Што више читам, о поезији знам
све мање ...
Све лошији сам гонич малих зебри
низ благе падине колена и стола.

У краљевству добро поткованих
где мудри и обучени
зуре јој у зубе, мере обим бедара
и процењују може ли да рађа,
тражим само замах њеног репа,
оптичку варку црно-белих пруга ...

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

Дани опорука, дани признања: прва песма
у којој рекох „Ја“
улазећи у речи као да склопљених очију
зашивам дугме за џеп
иглом га одижући од коже.
На левој страни, изнад самог срца.

Које заобилазих пажљивим убодима
јер прочитах негде: тако се кроји
искрена поезија –
кад увериш срце да си одустао од њега.

Када ти се чини да не можеш ништа рећи
ни о љубави, ни о стрепњи, ни о казни
ни о ономе што је мимоишло сећање
у широком луку,
тада се све то, неизговорено
само изговара, и тек тада

одговорна сам за оно што нисам 
и шта ћу можда једном тек бити.
Свака реч, попут врха игле,
спушта се споро

и срца.

Меру подношљиве искрености.
Вештину кројача који тканином н
скрива лице.

ук приче што је вековима
ки старци, крај топл

је тек на
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ГЛЕДАЈУЋИ У ДРВЕЋЕ
(страх од тога да нећеш чути)

Здраво тата. Овде ничега новог под небом.
Али, процветала је она трешња коју посадисмо
пред зградом. Већ допире до четвртог спрата,
а била је обичан прутић. Некада, када би слетео

врабац, тежином би сасвим повио танану грану.
Сада слеће читаво јато, и тек понекад, чујеш,
како тихо зашушти. И с пролећа, ујутру, видиш два –
три бела цвета, а већ предвече, на њих стотине

обаспе крошњу као изненадни снег што светли,
час бело, час ружичасто. И не знаш, шушти ли лишће
или перје; а на прозорском симсу осване још увек
лепљива коштица, и пусти за собом светло-црвени

траг. И пита се, свих ових година, где си. А када
желим да повратим мир, сетим се једног јединог
тренутка; ти и ја, на дунавском кеју, у летње
поподне, напола у хладу, напола на сунцу,

једемо сендвиче, и читамо, свако своје. Ти Сенеку,
ја лектиру за основну, Алису у земљи чуда. И светлост
пада окомито на отворене књиге, чије стране, у
паузи између читања, обележавамо травкама

које памте, више од нас: као и дрвеће, под којим
се протрчи, само једном. И то, тако добро знамо,
и ти, негде тамо, као и ја, још увек негде овде.

Чујеш ли како шушти? Само то сам хтела да ти кажем.

СНОВИ НА ТОЧКОВИМА
(Аутобус 5)

Сањала сам аутобус који превози
само снове. Тамо, на станици, стајали су људи
и испраћали их са тремом, дрхћући,
као малу децу коју први пут саму
шаљу некуда. 

Аутобус је био сасвим празан.
Тек наизглед. Врата су дуго стајала отворена.

Неко са станице је чак дубоко у себи 
замолио свој сан да не дозволи
отварање прозора помисливши на промају. 
Или нестанак.

Неко са станице се дубоко у себи
кајао јер је помислио како то није био
баш прави сан који би се могао послати тек тако, у бестрага.

Неко са станице је носио са собом
половину чоколаде грицкане у ситним сатима
верујући да ће његовом сну затребати остатак сласти. 

Било је страшно и тешко тек тако пустити своје снове
некуда где ће
и сами можда сести за волан.

Али најстрашније од свега, било је свима то
да ће се можда баш њихов сан, у тој гужви
помешати са другима.

***

У полумраку собе, у летње предвечерје,
кроз одшкринута врата терасе
ослушкујеш пригушени звекет есцајга и тањира –
оближњи прозори понекад штедрије кроте поглед
него уха глад. Пиљевину реченица, окруњене речи. 
Бубњеве срца. Топот прстију. 
Простор између два бетонска зида
брже упија глас него што с гласовима 
учине овештали зидови препуне кафане
чија каса откуцава до дубоко у ноћ.
Неко пружа руку ка нечему,
 неко је одмиче.

Толико живота од којих би
сваки могао бити твој.

***

Ноћу се помаљају мале, скривене животиње.
Имају наша лица, али хуманија, и шапе
чија свака кошчица једнака Адамовој је.
До јутра воде дуге разговоре на тему
шта је истина одувек била и биће.
До вечери све велике истине их употребе
делом да би њима прочачкале зубе
делом да би након толико тога лошег
имале нечим поштеним да обложе
своје истински вештачке желуце
јер и свакој истини се мора признати
извесно несавршенство
као и понека судбоносна рана. 

Избор: Даница Оташевић
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поноћи, и обично померају 
за касније у зависности од 
тога да ли се преноси нека 
утакмица, тениски меч 
или скупштинска фарма 
(не знам да ли постоји још 
не ка земља на свету где се 
емитује та врста ријалити 
шоу-а), простор за било 
какве информације из 
културе је гурнут у ћошак. 
То нам је специјалност. 
Ме дији, уосталом, оно -
лико пишу о Ноћи му зеја, 
а Народни музеј у Београ-
ду нам је више од десет 
година затворен.   

Одговор на ово ва ше 
питање надо ве заћу и на претходни 
одговор у којем сам нешто рекла 
о спи сатељској егзистенцији у нас. 
Наиме, док су готово сви песници 
света, од Африке, Азије, Америке, 
Аустралије до Европе, у својим рад-
ним био графијама имали одредни-
цу: професор креативног писања 
на факултету или колеџу, или про-
фесор књижевности на истом, када 
је реч о зарађивању за хлеб наш 
насушни, песничка екс-ју екипа је 
имала следећа запослења: хрват-
ски песник – преводилац у Хагу, бо-
санска пе сникиња – дугогодишњи 
сара дник сарајевских новина, без 
сталног запослења које чека већ 
више од десет година, македон-
ски песник – слободан уметник на 
честим стипендијама, словеначка 
песникиња – некада професорка на 
факулету, сада издржавано лице без 
посла и ја – професор српског језика 
у средњој школи.   

На фестивалима, књижевним • 
сусретима у земљи и у свету, сре-
ли сте многе значајне личности. 
Ко је на Вас оставио најдубљи 
траг, лепо сећање као човек и 
као писац?

То су, свакако, румунска песни- –
киња Ана Бландијана са којом сам се 
упознала на песничком фестивалу у 
Тел Авиву; одушевила ме је њена спон-
таност, скромност и срдачност и Петер 
Хандке, кога сам упознала у Аустрији, 
непосредан, плаховит, отворен, било је 
дивно то кратко време дружити се са 
аутором чије књиге сам читала у раној 
младости по неколико пута.   

Осим што сте професор српске • 
књижевности у једној бео град-
ској средњој школи, песник и 
есејиста, познати сте и као пре-

водилац, пре свега са словенач-
ког језика. Поезија у преводу, 
шта губи, шта добија? Која је 
права мера превода?

Углавном са словеначког  –
језика преводим савремену прозу 
и есејистику, а нешто ређе поезију. 
Сматрам да се добро могу прево-
дити управо они преводиоци који 
су и сами песници, јер само они 
могу у потпуности бити осетљиви за 
све нијансе значења и звучања свих 
слојева које у себи садржи једна 
песма, а њих је много више уколи-
ко пред собом имамо два језика у 
којима она обитава. Са друге стране, 
има песника чија поезија добија до-
датно богатство управо у преводу на 
други језик, а постоји и поезија која 
је тешко преводива. Један В. Х. Одн 
се може преводити само уколико се 
на други језик адекватно пренесе 
сво богатство његове риме. Поезија 
у преводу добија мостове до других 
култура, пре свега то.   

Једно време живели сте ван Бео-• 
града и Србије, у Словенији. Може 
ли песник да пева истим гласом у 
другој средини, ван свог матичног 
језичког гнезда, мириса и боја, 
пулса земље, улице, пролазника, 
знаних и незнаних предела?

Током тих седам година дра- –
гоценог живота у Словенији, слове-
начки језик је постао, на неки начин, 
мој други језик са којег данас редов-
но преводим, али на којем никада 
нисам прописала поезију. Ретки су 
успели у то ме, а ретки и покушали, 
попут, на пример, једног Бродског 
који је писао и на енглеском. Када 
је реч о свакодневној комуникацији, 
зани мљи вом ми се чини та гра ница 
коју, усвајајући дру ги језик у туђој 

Одељење 2-6 и разредна, мај 2013, Зуботехничка школа, Београд

среди ни прелазите, када 
он постаје ваш и када по-
чи њете паралелно да жи-
вите и у једном и у дру-
гом. Та граница пре све га 
је одређена страхом од 
заборављања ма  тер њег је-
зика, као и вла  стите про-
шлости и де  тињства. Уко-
лико тај страх превазиђете, 
на не кој несвесној равни, 
ви у једном тренутку по-
чи њете да повремено и 
сањате на другом језику и 
други језик усвајате. 

Сматрам да песника 
друга средина обогаћује, 
и увек отвара у њему неке 
нове просторе и прозоре, 

некад пријатне, а некад не. Сваки 
стваралац је у суштини изгнаник, 
емигрант из једног света који није 
нужно дефинисан географским 
границама и одредницама.  

Страхови? Некада је човек плаћао • 
данак незнању, данас су техника и 
технологија овладали нашим жи-
вотима. Сукоби спољашњих ви-
дљивих и унутрашњих неви дљи-
вих сила су остали, страхова се 
нисмо излечили, а и Ви их имате 
доста. Нисте сагнули главу, јер за 
Вас је „сваки дан празник за очи, 
чак и кад прејака светлост разара 
рожњачу“ .Кроз песме сте води-
ли своје битке за живот. Јесте ли 
се ослободили, досегли „чисту“ 
срећу и искрену поезију?...

Да. Не. Да. Не. Искрено, страх  –
ме да одговорим на ово питање.

После „Ужета од песка“, „Заба-• 
ве за доконе кћерке“, „Живота 
на разгледницама“, обилажења 
„Око нуле“, дошао је „Метеор-
ски отпад“. Куда сада путујете, 
имате ли карту за нову књигу?

Путујем даље, ту су нове песме  –
из новог рукописа у настајању, сто-
пала бриде, стаза је ту, а као што већ 
рекох, оно што ми је битно је то да у 
ногама осећам плес. 

(Наставак са 9. страни)
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РЕЧ КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ 

Лирски агон
Пише: Бојана 

СТОЈАНОВИЋ 

ПАНТОВИЋ

Данас, после шест објављених 
по је диначних збирки и једног 
запаженог избора песама, за 

Ану Ристовић слободно могу рећи да 
је сваки њен рукопис другачији, да 
се линија поетичког дисконтинуитета 
запажа и на формалном, тематском 
и на општем семантичком плану, и 
да је та чињеница оно што пресудно 
утиче да сваку њену нову књигу че-
кам са нестрпљењем. Ви ју гави, али 
хра бри заокрети код ове пе  сникиње 
видљиви су већ после ње ног херме-
тичног првенца Сновидна во да (1994), 
друге збирке Уже од песка (1997) и 
поготово у Забави за доконе кће ри 
(1999). Врхунац је уследио у можда 
нај  интригантнијој књизи тих година, 
сво   јеврсном међужанровском про-
јекту Жи  вот на разгледници (2003). 
После ње об јављена је збирка ег зи-
стенцијално-ме  та физички ин то ни-
ра них песама Око ну  ле (2006), за тим 
иза бране песме P.S. (2009), за кључно 
са најновијим рукописом Метеорски 

от пад (2013). Оно што је пак констан-
та аутентичности ове поезије јесте 
чињеница да се свакодневни одно-
си на којима почива тзв. реалност и 
место лирске јунакиње/посматрача у 
њој увек обликују и кадрирају из нео-
чекиваних кутака искуства живљења, 
сећања и литерарно-кул турних ре ми-
нисценција и предло жака. То значи 
да песникиња не пре стано поништава 
аутоматизам у опажању и рецепцији 
читаоца, осло  ба ђајући појаве, ствари 
и лексичке спо јеве у оним језичким 
видовима који, како би то рекао Ва-
лери, у нама самима буде песничко 
осећање света. Тиме се одређеним 
је зичким и жанровским перспекти-
визмом даје повлашћеност поје ди-
ним, наоко безличним или неважним 
мотивима у поезији Ане Ри сто вић. 
Такође, у већем броју песама одвија 
се измена унутрашњих, готово при-
поведних говорних чинова: од ја суб-
јекта, преко разговорног (квази) дија-
лошког ти, до неутралне, дескрипти-

вне ситуације у трећем 
лицу. 

У збирци Живот на 
разгледници Ри сто вићева 
уобличава свој поглед на 
свет као „па радигматично 
испо ља вање и ис ку ша-
вање дру  гости“ (А. Бе-
шић). Збир  ка компоно-
вана из уводног путопи-
са, средишњег лирског 
ци    клуса и завршног есе  ја 
помера границе ра зу ме-
вања поетске фор ме и 
жанра и провоци ра ди-
ја лог супротности. Може 
се рећи да се лир ски, 
меланхолнично-иро-
нијски агон појављује на 
свим нивоима збирке и 
да му управо средишњи 
циклус обезбеђује равно-
тежу. Нарушавање жан-
ровских оче   кивања јесте 
нека врста програмског 
на чела, јер се управо из-
ласком у Дру гост песни-
киња суочава са собом 
и властитим границама. 

Оне функциони шу управо та мо где 
се, као у Метеорском отпаду, суге-
рише слика савремене људске ин-
дивидуе која је изгубила ону прена-
талну везу са митовима који имају 
универзални смисао. Тада субјект 
улази у лиминалну зону у којој себе 
самог/саму доживљава као другост, 
јер непрестано у својству сведока 
присуствује различитим префор-
мансима и си мулацијама оног ис-
конског космичког и космолошког 
по рекла живота појединца и ци ви-
ли зације. 

Поезија је зато нужна баш на тој 
граници, и са ове и са оне стране суб-
је кта и његовог прекорачења, уласка 
у зону у којој се умножавају иденти-
тети. На пример, у уводном путопи-
су „Air mail (север) – Стриндбергове 
оловке“, путопису из Шведске, на 
трагу Исидоре и Црњанског, лирска 
јунакиња даје верзију свога мита о 
Хипербореји, у по трази за тим бо-
жанским на ро дом код ко га и сам 
Аполон борави. Дочаравајући један 
осо бени културолошки дијалог и са 
делом Код Хиперборејаца, али и са ли-
чним доживљајем моћне северњачке 
природе, Ристовићева у тим људима 
види сливеност, пра јединство са еле-
мен тарним си лама. То ће кулми ни-
рати у завршном есеју књиге „Живот 
на разгледници (-југоисток)“, што 
све до чи о њеној дубо кој сумњи и не-
ве ри ци у једну културу као сопствену 
дру гост. Она је стога више израз 
нечег спољашњег, формалног, же-
ље за упо зна вањем, али не и за су-
штин ским ра зу мевањем, спознајом 
која се увек од вија у нама самима. 
Хетерослика тако нас увек доводи 
до сопствене аутослике. Средишњи 
љубавни циклус песама „Со бне муве 
(северозапад)“ ове теме са ме  рава у 
односу на лепоту и поезију, ко   ја уједно 
има и мушки и женски пред    знак. Тако 
се ова два прозна жан ра истовремено 
и агонизују, али и надо пу њавају баш 
на оним местима где се спољашњост 
појављује као отеловљена унутрашњост 
и обратно. Као видљивост невидљиве 
границе: Где Балтик је црн, ту небо 
пропушта лед.
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ВИДИШ ЛИ?

Све време мислили смо да живимо међу људима
а то је у ствари било осакаћено дрвеће
које се истргло из земље
стремећи наопачке ка висинама:

Та глава с косом – видиш ли? –
корен са жилицама
удови оно што је остало од
посечене крошње – 
трагови једног давног масакра.

Све време мислили смо да смо и сами нешто друго, али,
Видиш ли? – јагодице својих прстију:
и на њима су годови мајушних стабала 
која су исувише дрско
гледала у небо.

А мисао? Она измаглица што се
ујутру јавља над земљом, пролазна,
а с времена на време присутна
као и тестера која се забија у кору
немилосрдно
мада и на њој може да се свира
танго.

Ана Ристовић
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Пише: 

Стојан ЂОРЂИЋ

К
ао и већину оних који воле књиге 
и књижевност, тако је и Ану Ри-
стовић зов те уметности почео 

да привлачи још док је била дете, још 
док јој је њен отац причао приче, њен 
отац – песник Александар Ристовић. 
Касније, Ана ће тај зов осећати у себи 
све јаче и предавати му се још и више. 
Одрастајући, она је читала све више, 
интересујући се за разне књиге и писце, 
а посебно за песничке књиге и за пес-
нике; кад је бирала факултет, одабрала 
је онај на коме се изучава књижевна 
уметност, поступајући тако понајвише 
из љубави према поезији и из жеље да 
о поезији сазна што више; током студија 
прочитала је гомиле књига, марљиво 
учила, па и подоста научила од онога 
што се о поезији може научити; по ди-
пло  мирању стекла је звање професора 
књи жевности; најзад, и сама се посве-
тила писању стихова, и за неколико де-
ценија објавила више збирки песама и 
постигла леп упех: постала је песникиња 
чије се име не заобилази кад се говори 
о савременој српској поезији. Али, за 
Анину љубав према књижевности, а и за 
њено књижевно стварање, пресудан је 
био онај рани зов поезије, заправо, она 
магија речи коју је осетила већ у првим 
причама које је слушала од свог оца.

Ани је отац радо и често причао при-
че, а она их је радо и пажљиво слуша-
ла, и упијала сваку реч, јер су њој сва 
та његова причања и препричавања би-
ла врло занимљива. Нису то биле само 
бајке, народне песме и приче, или Змај 
Јовине песмице, већ и приче из свакод-
невног живота, јер и такве би јој приче 
отац понекад приповедао. То су биле 
приче из њиховог породичног живота, 
углавном, из очевог детињства и мла-
дости, приче о разним згодама и не-
згодама које су се догађале било њему 
самом, или његовом оцу и мајци, било 
појединим рођацима и суседима, или 
дечацима и девојчицама са којима се 
највише дружио. Њен отац је те догађаје 
добро упамтио, и о њима говорио врло 
подробно. Ани су се те приче чиниле 
друкчијим од осталих најпре зато што су 
њихови јунаци били њој блиске и драге 

особе, чије је негдашње ликове покуша-
вала да замисли, али и зато што је отац 
своје доживљаје из детињства причао 
друкчије, полагано, са паузама, и све 
више се уживљавајући и у догађај, и у 
причу коју прича. 

Те приче нису почињале реченицом 
„Био једном један …“, нити дугим уводи-
ма који су преносили у неко далеко вре-
ме, међу неке непознате људе и чудне 
ликове. Приче из свог детињства отац је 
говорио у првом лицу, а започињао без 
увода, једном кратком полу-реченицом, 
увек истом, којом јој најпре каже как-
во осећање изазива у њему тај догађај 
о којем хоће да јој говори. Чим би чула 
речи: „Све што још могу осећати, то је…“  
Ана је знала да следи прича о нечему 
занимљивом и важном, што се догодило 
у животу и што треба упамтити. Пошто се 
на тај начин усредсредио на догађај, отац 
би га евоцирао мирно и једноставно, и са 
упечатљивим појединостима, трудећи се 
да из догађаја извуче управо тај смисао 
по коме се све то: и догађај и причање 
о њему слива у једно осећање живота, 
које не пролази, већ траје као стање, као 
непролазна, заправо, неотклоњива исти-
на живота.

По том значењу отац је разликовао 
догађаје један од другог, а понекад би 
после једног испричао још један до-
гађај истог ефекта, ако би желео да 
по  јача утисак своје приче, заправо, да 
продужи то осећање живота, које као 
да је његово укупно животно искуство. 
Причање своје успомене отац је заврша-
вао понављајући ону полу-реченицу с 
по четка, претварајући је сада у завршну 
изјаву: „Све што још увек осећам.“, изјаву 
којом саопштава садашње значење не г-
да шњег догађаја, а у склопу укупног до-
живљајног искуства. Оживљавањем сво -
је успомене из детињства отац је ту ус-
по  мену претварао у све тананије и све 
пот пуније осећање живота.

А Ана је тако и доживљавала очеву 
причу из детињства, не као ње гову успо-
мену, јер та прича није ни по чињала као 
реконструкција минулих дана и догађаја, 
већ је од почетка била евокација једног 
посебног осећања жи вота, коме је дав-

ни догађај незабо ра вни повод. У очевом 
стишаном гласу примећивала је посебан 
тон, тон усредсређивања на властито 
осећање жи  вота, примећивала је и како 
се њег ово подсећање на минули догађај 
згу шња ва у артикулацију емотивне ме-
мо рије, у укупно осећање живота. Оче-
ва прича из детињства није била ни 
оби чна прича, ни обична успомена, већ 
са  бирање и преиспитивање властитих 
сен  зација и увида све дотле док те сен-
за ције у свом новом виду, у копрени од 
ре чи не постану заједничко емотивно 
искуство њих двоје. 

У тим тренуцима, у тој магији оче-
вог оживљавања давног догађаја, Ани 
се испричани догађај чинио нимало 
да леким већ све ближим њој, и потпу-
но ње ним, а и све остало јој се чинило 
некако друкчијим, и отац, и она сама, и 
свет око њих, и сам живот. 

Мада је ту магију очевих прича из 
детињства осећала, Ана их није дожи-
вља вала баш као поезију, пошто их он и 
није казивао у стиховима. Али касније, 
када је написала своје прве песме ко-
јима је била задовољна, осетила је у 
тим песмама онај тон заједничког емо-
тивног искуства којим су одисале очеве 
приче из детињства, и схватила је да, 
заправо, у томе и јесте драж поезије, 
драж коју су, дакле, те приче имале иако 
нису би ле у стиховима. Тада је схвати-
ла и то да и она своје стихове не тре-
ба да пише друкчије, него управо тако: 
мирним гласом, стишаним толико да се 
сасвим оживи сопствени доживљај, али 
и развије до најинтензивнијег осећања 
живота, које је уједно и неодољива 
истина живота, она истина коју нам 
омогућује само поезија. 

Од тада, Ана и пише своје песме 
само тако: стишаним, то јест, не ри мо ва-
ним стихом, поверавајући свој до  живљај 
и своју истину читаоцу као не коме нај-
ближем, некоме у коме ње не речи 
постају њихова песма, њихов заједнички 
лирски доживљај. 

Тако је Ана Ристовић пронашла свој 
властити пут у свету поезије.

РЕЧ КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ

Пут до властите песме
(Запис о Ани Ристовић написан методом 

биографске фикције)
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Пише:

Александар Јерков

А
на Ристовић је одмах хтела да 
буде велика песникиња. На стра-
ну њена љубазна полузбуњеност, 

као неки реликт замишљене песнич-
ке природе, и раскол између животне 
непрактичности и ипак сачуване гра-
ђанске функционалности. Имајући за-
датак да саму себе више пута пронађе 
и изгуби, што јој је, чини се, за сада 
ишло за руком, пратила је једну другу, 
савршено јасно повучену црту. Ана је, 
као да то зависи само од снаге воље 
и уверења, ишла по линији повученој 
пред њом. Можда је то плод таложења 
великог песништва у породици, мож-
да и отпор свему ономе што човек не 
може да зна и не треба да зна, можда 
раскол између памети у песми и изван 
ње, ко то може поуздано да каже чак и 
ако би је боље познавао од писца ових 
редова који ипак може да посведочи да 
док Ана говори стално остаје нешто из-
ван онога што је речено, али када Ана 
пише, стално стиже и оно што можда 
није казано. То је, додуше, чудо сва-
ке праве поезије, али гледано изблиза 
помало збуњује. Тако је још од њених 
студентских дана, не нарочито славних, 
када је о Ани требало бринути а већ је 
била значајна песникиња. Полагала је 
предмет чији је део већ постала, нису 
то баш сви одмах разумели.

И када је нови рукопис могао да 
држи у рукама и о њему, још нештампа-
ном, са њом да прозбори по неку реч, 
видео је онај ко хоће озбиљно да чита 
како код Ане говори још нешто осим 
грађанке, младе жене, повратнице из 
животне и брачне авантуре, усамљенице 
у бившој и небудућој Југославији, па и 
Европе, српске песникиње и београдске 
наставнице, снажног карактера. Мени 
је још у ушима како млада и дотерана, 
са јаким линијама исцртаним око очију 
у којима је непрозиран и тежак поглед, 
благо прозуклим гласом којиом говори 
јасно саопштава како је увидела да неће 
рађати. Неки сентиментални и патетич-
ни стручњак би одмах у духу књижевне 
прошлости додао како је после оволи-
ко успешних књижевних порођаја око 
ње читав чопор песничке деце. Ја ипак 
бирам ту снагу која сабира живот и 
одједном га каже на тако традициона-

лан начин којем деликатност и величи-
ну дају управо снага и отвореност. Ана 
уме, ако хоће, да каже све што је нама 
тешко или немогуће.

Зато Ана може да буде и сновидна, 
и обешена о уже од песка, а нарочито 
неодољива докона ћерка чије забаве 
нису оно што бисмо одмах, а ни мало 
касније, помислили. Ако се, како кажу 
неки естетичари, уметност и рађа из 
доколице, то је социјална свест. Сад, 
Блох то коригује па каже из дневног 
сањарења, али опет Рансијер запиње 
како послови дана и ноћи морају да 
остану раздвојени или да се социјалном 
револуцијом изједначе, у међувремену 
је песник по дану уљез, а ноћу је, то није 
рекао, узалудни радник. Могло би се о 
његовој политици сирена и Нансијевој 
поетици муза још понешто дописати, 
али то Ану, рецимо, нимало не узбуђује. 
Као кад би погледала подижући обрву 
и угао усне – што београдски, мангуп-
ски отприлике значи: а ти си паметан, је 
ли? Мојим пријатељима се то страшно 
допадало, и још понешто, кад је о до-
коним кћерима реч.

Ту је Ана, коју је ово мало пес-
ничке јавности већ озбиљно схватило, 
ставила до знања свакоме да се нешто 
догодило и да више нема ни повратка 
ни врлудања. Ја сам јој објавио раз-
гледнице у најбољем песничком колу 
(са Карановићем и Бошковићем, хвала 
им свом трома). Благо колебање – ако 
сам га добро уочио – није ни помисли-
ла да отклони, скоро да је тврдила и то 
сам ја. У праву је, али мада критичаре 
и уреднике не треба никада олако по-
слушати, иако и они понекад буду у 
праву, њена наредна збирка Око нуле 

је тачно то што је још недостајало. Сви 
Анини страхови, какав каталог, па ако 
се поезија ипак буде читала овај низ ће 
се пребирати да повратимо изгубљено. 
Толико се цео свет данас свега плаши 
да више нигде нема места за страх. 
Анини страхови - са њима вреди прове-
сти један живот. Мени се они страшно 
свиђају. Нисам их прочитао одмах, не-
где ми се Ана измакла тих година, онда 
сам више претрчао преко њих него што 
сам их студирао, али док смо већали 
о награди (због које се увек може из-
губити књижевног пријатеља, иако не 
треба тако) ти су ме страхови препла-
вили. И сада се бојим и за њу, чини ми 
се и за сваког читаоца. Ако се потресу, 
читатељке и читаоци можда ће видети 
један лик празнине од којег нема спаса 
ни у стиховима. Највећа књижевна лаж 
је да стихови штите од живота.

Онда је, правилно, дошао избор пе-
сама и нова збирка, другачија и сми-
ренија у перцепцији и изразу. Ближи ми 
је њен крај у падању  него у неуронима 
и црним ротквама, та стварност која из 
потоњих напада није мој симболички 
домен. Али  падања  свих врста јесу, чак 
и када је то један раван, једноставан 
израз. Треба му дати времена, он ће се 
у целини једног певања и у другачијем 
времену објавити посебним тоном.

Мало је простора, време је за крај. 
Ту бих нешто посебно да кажем, као да 
се обраћам књижевној историји и неком 
будућем, далеком колеги. Али страх ме 
је да кажем то што мислим, ја нисам 
песник и не говорим као Ана. Страх ме 
је да говорим о Ани јер не знам шта ће 
да напише. Ово је изврсно, али страш-
но је тешко бити велика песникиња.

РЕЧ КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ

Анин страх

Чачак, 10 март 2014. године: проглашење лауреата Дисове награде
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ЕСЕЈ ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА О МИЛОРАДУ ГАВРИЛОВИЋУ

Лирска похвала глумцу
Припремила: Оливера НЕДЕЉКОВИЋ 

П
релиставањем периодике, те не-
прегледне скривнице података 
о минулим временима, читавог 

протеклог века бројни књижевни исто-
ричари и библиографи доприносили 
су да се уобичајена представа о опу-
су Владислава Петковића Диса знатно 
измени и укаже у другачијем светлу. 
Њихов труд отежавала је и успоравала 
расејаност Дисових текстова по стра-
ницама бројних публикација. До знат-
них потешкоћа у успостављању потпуне 
књижевне хронологије и библиографије 
овог песника, довела је и непрегледност 
и непотпуност фондова у нашим библи-
отекама, девастираним у ратним и дру-
гим стихијама. Ипак, заслугом бројних 
истраживача, песничком опусу из двеју 
збирки објављених за Дисовог живота, 
до данас су придружене песме и њихове 
верзије пронађене у малобројним ру-
кописима, песнички прилози са стра-
ница периодике, одломци из песнико-
ве преписке, али и његови малобројни 
прозни текстови. Један од тих текстова 
који нам данас омогућавају да његову 
стваралачку личност сагледамо дубље 
и свестраније, јесте и прозни прилог 
објављен на ијекавици на страницама 
„Босанске виле“ у част глумца Мило-
рада Гавриловића, који бројни тумачи 
сматрају Дисовим. Овај есеј посвећен 
глуми и једном од најзначајнијих срп-
ских драмских уметника прве половине 
XX века, објављен је 10. јуна 1908. годи-
не, у 16. броју овог угледног сарајевског 
часописа, са којим је наредних година 
Дис остварио веома плодну сарадњу. 
Поред овог текста, потписаног пуним 
именом и презименом Владислава Пет-
ковића, на страницама „Босанске виле“, 
чији је власник и уредник био Ни кола Т. 
Кашиковић, Дис је само током те, 1908. 
године, објавио чак осам песама. Такође, 
ова похвала Милораду Гавриловићу, на-
писана је скоро у исто време када и не-
кролог глумици Софији Цоци Миљковић-
Ђорђевић, ко ји је Дис, према сазнањима 
др Станише Војновића штампаним у 35. 
броју листа „Дисово пролеће“, августа 
1908. године објавио на страницама 
„Националне борбе“. Оба ова текста су 
стилски и језички саображена, тако да 
се свим овим подударностима и анали-

зом неких од препознатљивих Дисових 
топоса у самом тексту (умрло доба, свет 
љепоте и величине, одвратности и пада...; 
пепео облака; то је био живот; тај живот, 
који се одиграо и свршио, ту свијетлост 
коју смо гледали једно вече, не можемо за-
боравити као ни умрлог пријатеља, као 
ни своју мртву драгу... ), сасвим оправ-
дано доводи у питање констатацију из 
библиографије Владислава Петковића у 
Сабраним делима из 2003. године да Дис 
није аутор текста „Милорад Гавриловић“. 
Прилог на страницама „Босанске виле,“ 
чије је уредништво и доцније било веома 
наклоњено песнику „Утопљених душа“ 
зато је остао изван видокруга могућих 
тумача. Али, после озбиљније тексто-
лошке анализе и атрибуције, текст на-
писан у част Милорада Гавриловића 
могао би послужити као још једна пот-
врда Дисовог живог интересовања за 
актуелни београдски позоришни живот 
и драмске уметнике који су обележили 
прекретничку епоху нашег театра.

Велики позоришни стваралац, глу-
мац и редитељ, Милорад Гавриловић 
(27. мај 1861 – 16. април 1931) рођен 
је у Ваљеву, од оца Љубомира, чинов-
ника, и мајке Драгиње. Његову пот-
пуну посвећеност уметности као да је 
најавио и сам чин крштења на коме му 
је кум био славни путописац Љубомир 
Ненадовић. После основне школе за-
вр шене у родном граду, Гавриловић је 
продужио школовање у Београду. Био 
је полиглота и познавалац светске драм-
ске књижевности, а имао је прили ку да 
свој укус васпитава гледајући драм ска 
остварења на сценама широм Европе и 
тако постане један од најобразованијих 
српских позоришних делатника прве по-
ловине XX века. Почетничке покушаје 
на сцени начинио је у представама глум-
ца и редитеља Тоше Јовановића, а затим 
накратко постаје члан Српског народног 
позоришта у Новом Саду. Веома важно 
глумачко искуство стицао је играјући у 
познатим путујућим трупама Станисла-
ва Ди нуловића и Ђуре Протића. С јесени 
1882. године постаје стални члан Народ-
ног позоришта у Београду, у коме ће то-
ком пола века остварити свој раскошни 
глумачки и редитељски таленат, а десе-
так месеци, за време такозване глумач-

ке управе 1910/11. године, обављаће и 
функцију управника. О глумцу бујне при-
роде, широког драмског распона и раз-
новрсног репертоара, неприкосновеном 
тумачу Јага, Ричарда III, Јулија Цезара, 
Армана Дивала, Мармеладова, Алексеја 
Карењина, Вилијема Тела, Хљестакова, 
Цара Самуила и других снажних ликова, 
историчар српског позоришта Боривоје 
С. Стојковић у студији Великани српског 
позоришта, објављеној у издању СКЗ и 
издавачког предузећа „Милић Ракић“ из 
Ваљева 1983. године, каже: „Гавриловић 
је деловао изванредно лепо као појава: 
доста висок, стасит, увек укусно обучен, 
достојанствен, отмен, углађен, култиви-
сан, господствен у најлепшем смислу, 
такав на сцени, такав и на улици, у ка-
фани. Требало га је само видети кад ко-
рача лаганим, одмереним, мушким ко-
раком, са камашнама преко ципела које 
су се сијале, са лепим, лаким штапом, 
са рукавицама, са шеширом озбиљно 
намештеним или, понекад, и без њега, 
при чему се, у позним годинама, бли-
стала лепа седа коса. Све је то изазива-
ло поштовање и дивљење. Наклоност и 
одушевљење за њега београдски свет је 
изразио само у две топле речи: Стари Го-
сподин, како су га и стари и млади знали 
и шапутали кад га виде са дивљењем... У 
историји српског позоришта Гавриловић 
пред ставља значајну уметничку епоху 
кра јем XIX и почетком XX века не само 
дуготрајном делатношћу него и обимом 
и квалитетом репертоара и улога које 
тумачи.“

Различитим пригодама, о Милора-
ду Гавриловићу с поштовањем су пи-
сали бројни савременици: др Владан 
Ђорђевић, Антун Густав Матош, Ста-
нислав Винавер, Сима Пандуровић, 
Милан Грол, Никола Трајковић, Душан 
Николајевић, Илија Станојевић, Богдан 
Поповић, Милица Јанковић, Милутин 
Драгутиновић, Живко Милићевић, Јефта 
Угричић и бројни други савременици. 
Глумац је био нераздвојан са многим 
књижевницима, а блиски пријатељ, при-
поведач Јанко Веселиновић, посветио 
му је прозу „Божји слуга“. Ипак, посеб-
но место међу текстовима који су из-
ражавали поштовање према ерудицији, 
креацији и глумачком сензибилитету 
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ЕСЕЈ ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА О МИЛОРАДУ ГАВРИЛОВИЋУ

Милорада Гавриловића, заузима упра-
во текст потписан именом Владислава 
Петковића. Непосредан повод за његов 
настанак је конфликт прослављеног 
глумца са матичном позоришном кућом 
и њеном управом, по чијој одлуци је, 
иако без достојне замене, Гавриловић 
изненада пензионисан. Чињеница да 
му управа Народног позоришта из фор-
малних разлога није дозволила чак ни 
да одигра главну улогу у комаду „Кин“ 
Александра Диме Оца како би се опро-
стио са својим обожаваоцима, изазвала 
је прави револт код интелектуалаца. Они 
су оформили почасни одбор и, како све-
доче бројни глумчеви биографи, 14. маја 
1908. године организовано је извођење 
Гавриловићеве опроштајнице у башти 
хотела „Коларац,“ у непосредној близи-
ни Позоришта. Олга Марковић, кустос 
саветник Музеја позоришне уметности 
Србије, у каталогу„ Милорад Гавриловић 
: Стари господин : глумац и редитељ,“ 
који је пратио истоимену изложбу 1999. 
године, поткрепљује при чу о овом 
догађају зани мљивим детаљима из онов-
ремене штампе. Изразе свог поштовања, 
стајући на страну уметника, изразили 
су том приликом Бора Станковић, Бра-
нислав Нушић, Владислав Рибникар, 
Јаша Продановић, Љубомир Давидовић, 
Марко Мурат и други ствараоци. Њима 
се својим надахнутим протестом придру-
жио и Владислав Петковић, исписујући 
апотеозу глумачком ауторитету Мило-
рада Гавриловића, који ће после дола-
ска нове управе на чело Народног позо-
ришта, бити враћен у ансамбл. 

Под претпоставком да је написан 
Дисовим пером, текст у коме се очитују 
пе сни ков сензибилитет, по етски израз и 
његов пре по зна тљиви песнички језик, 
све дочи да су интелектуал ни афини-
тети Владислава Петковића Диса били 
изразитији не го што се претпостављало. 
Уколико Ди сово ауторство буде 
поткрепљено да љим истраживањем, 
овај есеј ће нам омогућити да сагледа-
мо његов дубоки доживљај и емпатију 
за уметност другог ствараоца, али и да 
још једном с дивљењем застанемо пред 
богатством песниковог унутрашњег 
света о коме се деценијама неправед-
но судило. Тада ће ова лирска похвала 
глуми и глумцу, добити и призвук уна-
пред исписане захвалности свим драм-
ским уметницима који су, крај Дисове 
бисте, из године у годину, већ пола века 
на манифестацији у част овог песника, 
надахнуто говорили његову свевремену 
лирику.

И 
глумац је умјетник. И он као 
и пјесник, композитор, вајар, 
сликар мора имати нечега 

одређенога и свога. И ако он носи туђу 
ријеч, и ако он живи туђим страсти-
ма, и ако он из себе не даје свој, већ 
у себе прима туђи свијет, опет он ства-
ра. Само то, што он ствара, дешава се, 
ту је, постоји, представља догађај, који 
је нераздвојан од њега, његове појаве, 
глумца, и који (догађај) живи само у по-
сматрачима. Смрт глумца јесте и смрт 
његове умјетности. Нестанком ње говим 
спушта се и набира завјеса заборава 
на његова дјела. Послије тога он живи 
као прича, која се губи са по шље дњим 
њего вим гледаоцем.

Глумац у животу има да рачуна само 
са публиком, којој пред ставља дру  ге, и 
то собом, сво  јим обликом, сво  јим по-
кретима, сво  јом радњом. Ње му је пало 
у дио да ожи вља вајући при ка же чо вјека 
у сви ма на ра вима и у сви ма вре  менима. 
Чо вјека, и његово вријеме да до веде 
ту, пред нас, своје гле даоце, то је посао 
глумца.

Милорад Гавриловић
Значај његов одређује друштво. 

Отуд и глумац може бити мјерило за 
развијеност једне средине, једног на-
ра штаја (од прилике исто онако, као 
што су за ум и способност дипломата 
мјерило бајонети).

Значај глуме одређује друштво. Али 
шта она, та глумачка умјетност казује, 
може се видјети и из једне обичне пред-
поставке: шта би било да ње нема, да 
је никад није ни било, а свега другог да 
јесте? Да, шта би било? И ако тражење 
одговора на ово, као и на питање: шта би 
било да нема таласања ваздуха, вјетра? 
– не би био узалудан посао, ми ћемо 
се задовољити на осјенчавању самог 
одговора. Да нема глуме, драма, један 
најтежи и најјачи акценат људскога 
ума, остала би мирна, неизведена, са 
увјек истим и ладним тоном као поглед 
у статуе. Умрло доба и живи људи не би 
имали своје огледало гдје се најбоље 
виде. И док пјесник пјесмама, музи-
чар тоновима, вајар камену даје све, 
дотле глумац даје све својим гледаоци-
ма. И док производи других умјетника 

остају и живе послије 
њих, у времену, дотле 
оно што створи глу-
мац живи само с њим. 
И док друге умјетнике 
врло често у живо-
ту прати игнорисање, 
дотле глумца прате 
вијенци, признање и 
аплаузи. И док другим 
умјетницима послије 
смрти благодарни љу-
ди подижу статуе, хла-
дне као и њихова мр-
тва тијела, глумцима 
пружају цијелог им 
жи вота клицања, бур-
на као и њихов живот.

Отуда бина при-
влачи, на њу наилазе и 
стају поворке младих 
људи, же љни славе. От-
уда се образује читав 
кадар пажева и прома-
шених умјетника, који 
као такви или остају 
гдје су, или се спуштају 
у живот, сити славе и 
незахвалности људске. 
Отуда, најзад, поне-
ки, побожни и са вје-
ром, ступају на бину Милорад Гавриловић (фонд Музеја позоришне уметности Србије)
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ЕСЕЈ ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА О МИЛОРАДУ ГАВРИЛОВИЋУ

и, дајући цио живот своме позиву, ра-
дом, стрпљењем и борбом подижу се, 
развијају своје лијепе особине и постају 
умје тници. Отуда је је дно га дана, већ 
давно, прије више од 28 година, отишао 
у глумце и Милорад Га вриловић.

Отишао. И од тога дана Биоград је 
гледао Милорада Гавриловића како се 
сагиба, подиже главу, бори уморно са 
собом и другима, и корача, стаје чврсто 
на даске, иде напријед, савлађује и 
осваја. Од тога дана па за неколико 
година он се виђао на бини у разним 
улогама, свугдје, али свугдје у друштву 
своје младости и свог талента. 

Једнога дана неосјетно, не зна се 
како, Милорада Гавриловића остави 
младост. Без ње, он се осјетио оскудан 
и сам; сам, и ако са талентом. 

То доба кад нас младост, наш нај-
љепши друг, напушта, многи људи и 
не примјете; али је оно за умјетника 
најтеже доба. Милорад Гавриловић из-
губивши младост, добија вољу за рад, 
за студију, стварање. Он почиње ради-
ти, ширити и развијати свој таленат, и 
стварати. Он чита, путује, гледа, опажа, 
назријева; и развијен снажан, са својим 
живим темпераментом он савлађује и 
иде, пење се високо, и ако не на ону ви-
сину гдје су га његове особине и његов 
дар могли однијети. Пење се високо и ту 
остаје, пошто је претворио своје гледа-
оце у поштоваоце, и пошто је малаксао, 
уморио се од живота и ситне средине.

Са позорнице, са тог највиднијег 
мјеста он приказује људе највећих стра-
сти и најплеменитијих особина, људе, 
карактере, јунаке и врлину, и људе про-
пале и подле, код којих ничега божијег 
није остало који су све изгубили осим 
ниских инстиката.

Иначе тај свијет љепоте и величине, 
одвратности и пада, борбе и само пре-
горијевања, науке и биједе, љубави и 
мука; тај свијет на хартији, који бли-
једи, кога живи човјек полако губи, за-
боравља, и који је готов да опет постане 
само хартија – тај свијет је Милорад 
Гавриловић ослободио заборава, ожи-
вио га својом душом, својом снагом, 
својим великим особинама. 

Мисли и ријечи Кина, Армана Дива-
ла, два дона: Цезара и Карлоса, госпо-
дина од Риона, Ернулфа, Доктора Окса, 
Нерона, Шајлока, Јага, Ричарда III... све 
су то ријечи мртве, које смо ми својом 
главом оживјели и које су живјеле док 
их није узео вјетар и однио изнад те 
наше главе тамо негдје, у пепео обла-
ка. Али те ријечи и те мисли кад је узео 

Гавриловић и изговорио их својим усна-
ма, својим језиком и гркљаном − оне су 
добиле облик који смо ми примили и 
који је код нас усадио он, глумац, Ми-
лорад. То нијесу више биле ријечи, само 
ријечи. Не. То је био живот, који се до-
годио пред нама, то је била буктиња, 
која се ту, на наше очи запалила, рас-
палила и догоријела. И тај живот, који 
се одиграо и свршио, ту свјетлост коју 
смо гледали једно вече, не можемо за-
боравити као ни умрлог пријатеља, као 
ни своју мртву драгу. 

За једно вече у позоришту ми смо 
гледали, не Гавриловића, него живот н. 
пр. Кина, саосјећали с њим, осјећали се 
поносити његовим држањем и утиском 
што га он чини на своју околину; били 
радосни због његових авантура; гњевни 
и увријеђени на оне што га вријеђају, 
поражени и тужни кад је полудио. И то 
све због Кина, који нам није ни род ни 
помози бог и кога у ствари и нема. Јер 
онај Кин што постоји, постоји само у 
идеји израженој ријечима: без облика, 
без меса и крви; њега нијесмо никада 
видјели, не познајемо га. Овај Кин што 
га ми на позорници видимо, то није Кин, 
то је Милорад Гавриловић, лажан Кин. 
И кад тај Милорад Гавриловић тој идеји 
Кина даје облик, месо и крв, узимајући 
Кинове болове и радости, љубав и увре-
де, његове дане и његов живот, онда 
Кин није више идеја, он постоји, ми га 
видимо и ми примамо и осјећамо његов 
живот.

Гавриловић је играо врло разноли-
ке улоге, од Немање до Ричарда III., од 
Армана Дивала до Јага, од Дон Цезара 
до Ернулфа, од Дон Карлоса до Неро-
на, од салонских комада Диме Сина до 
бивших људи Максима Горког и Док-
тора Окса. Скупити све те улоге од то-

лико година, провјерити своје утиске и 
видјети гдје је Гавриловић најјачи, гдје 
се он као умјетник највише изразио, то 
је посао тежак, чак немогућ. Немогућ, 
јер код нас и ако се пише о позоришту 
највише, о позоришту и о глумцима не 
пишу озбиљни људи, који би могли дати 
свој суд и студију о њима, студију којој 
би се могло поклонити повјерење, већ о 
позоришту пишу кржљави и неразвијени 
људи, којима је неки несрећан и луд 
вјетар бацио новинарско перо у руке. 
То је тако код нас, и ако је критика о 
преставницима глумачке умјетности 
потребнија више него игдје, у толико 
прије што се тачан суд може донијети о 
глумцу само док је он жив. 

Милорад Гавриловић је био нај иста-
кнутији и најјачи члан биоградског наро-
дног позоришта. Он је одмакао од осталих 
и својом личношћу, и својим улогама и 
својом игром. Свака његова игра оставља 
утисак, јак утисак, али најјачи у оним уло-
гама, гдје се он, његов жив темпераменат 
може најлакше изразити. То су махом 
оне личности код којих се поједина жеља 
развила у страст, овладала њима и пот-
чинила себи сваки покрет и сваку мисао 
(Арман Дивал, Ричард III, Јаго, Нерон...). 
Али Милорад Гавриловић кад хоће и кад 
је расположен да хоће, он даје оно што 
само глумац, умјетник може створити.

Априла ове године пензионисан је 
Милорад Гавриловић и ако је он непре-
стано моћан стуб народног позоришта. 
За такав поступак управин има и имена 
достојна самог поступка, али ми о томе 
нећемо овдје писати.

Београд  Владислав Петковић

Босанска вила (Сарајево). − Год. 23, бр. 
16 (10. јун 1908), стр. 241-242.
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ВЕЗЕ СЛИКАРСТВА И ЛИТЕРАТУРЕ

Два Дисова ока
Пише: Љубомир СИМОВИЋ*

ред и извесну бистрину у наше бучне или 
одмерене разговоре. Тренутно ћемо за-
немарити неке другостепене елементе 
који ову слику чине суштински целови-
том и чистом и формално занимљивом; 
тренутно ћемо се задржати на основ-
ном елементу слике, на Дисовим очима. 
Десно око је благо, скоро сво испуњено 
тамном, влажном и притајено сјајном 
зеницом; оно својим изразом смирује 
све линије, све ублажава до једног туж-
ног и скрханог спокојства. Човек се и 
нехотице сети стихова: 

„То је онај живот где сам пао и ја, 
С невиних даљина, са очима звезда, 
И са сузом мојом, што несвесно сија, 
И жали, ко тица оборена гнезда, 
То је онај живот где сам пао и ја.“ 

Лево око је, међутим, грозничаво за -
гледано у нешто; у њему, раширеном и 
огромном, црни се једна ужаснута зени-
ца, једна тамна, оштро издвојена тачка 
у коју се око претворило, изненађено, 
уплашено, и озарено визијом која се 
открила пред њим. Ако заклонимо леву 
страну лица видимо један благ, елеги-
чан лик; заклонимо ли десну страну 
лица видећемо лик ужаснут, напрегнут, 
будан, пренет у светове где владају дру-
ге равнотеже и где се у другим истина-
ма крије порекло наше суштине. 

Овај поступак чини, слику привлач-
ном и интересантном, али је чини и 
једном дубоком психолошком студијом, 
која у себи обухвата, ванредно изра-
жене, најбитније психичке особине чо-
века и песника. Одавно је схватање да 
слика треба да делује само на око до-
било име заблуде. Рисимовићев портрет 
узнемирује, привлачи, и та два лика Ди-
сове личности, оба откривена, стапају 
се у једну немирну, бурну, наизглед ди-
сонантну целину. Рисимовић је схватио 
да се, када је у питању психички лик 
човеков, и најсупротније особине могу 
сједимити у савршену хармонију. Пес-
ник Дис, визионар, елегичар, становник 
не људског дна већ људске дубине, гле-
да нас са ове слике својим хипнотичким 
унутрашњим очима. А то није литерату-
ра! Тежећи ка чистој слици Рисимовић 
није бежао од њене дубље функције, од 
њеног значења, он је говор слике схва-
тио потпуније, не као однос једне и дру-
ге боје, не само као композицију елеме-
ната у простору, већ као истину до које 
долази одређени ток његове анализе, 
Ослободити слику литературе не значи 
ослободити је филозофље, психологије, 
схватања, става, логике; а многи наши 
сликари су, уз литературу, протерали 
са својих платна многе услове ликов-
не вредности. Говор слике није само 
пливање, лутање, сливање и претапање 
боја по платну; није то ни само јагње 
које лежи на пропланку 'међу цветови-
ма; линија и боја крију у себи израз не-
чега дубљег и комплекснијег, оне нису 
само слушкиње наше удобности. На нека 
наша платна селе се' бурно шарени де-
зени текстилних фабрика, или фигуре са 
медаљона; оне се претварају у позадине 
нашег дневног живота у соби или салону, 
оне оживљавају атмосферу, уносе у њу 
разнобојност, колоритно изненађење; 
оне изненађују око, али не узбуђују дух. 
Кичица није перо, и она има свој говор, 
своје знаке за ствари и стања. Многи 
појмови се морају разјаснити и одре-
дити, многе старе истине морају се по-
новити, да се не би повећао број оних 
који путују ка осиромашењу. Не треба 
заборавити функцију и значење елеме-
ната слике; два Дисова ока, грозничава, 
блага и продорна, још једном су дошла 
у прави час, и од њиховог погледа не 
смемо да окренемо главу. 

* Видици, Београд (1959), год.7, бр. 40-41, стр. 9

Богић Рисимовић: Дис

О 
вези између сликарства и литера-
туре много је речено, али развој 
једне и друге, и развој њиховог 

међусобног односа, отклања све евенту-
алне закључке о њиховом заједничком 
путовању. Да ли сликар своје дело треба 
да ослободи литературе, или да га обо-
гати литерарним садржајем, питање је на 
које сваки уметник одговара независно и 
спонтано, и без обавеза према уопште-
ним и тешко применљивим закључцима 
естетике. Ова загонетка, која проистиче 
из све компликованијег односа литерату-
ра – сликарство, доводи нас до поновног 
размишљања о портрету, који вреди само 
у оним случајевима када није обична 
декорација, кад није огледало пропорција 
и односа у природи, то јест, када собом 
открива унутрашњи психички облик лич-
ности. Колико један такав портрет ула-
зи у област литературе, филозофије или 
психологије, питање је коме је поклањано 
доста пажње, пи тање је које је од разних 
аналитичара измамљивало врло логичне, 
врло интересантне и врло брижљиво фор-
мулисане одговоре. Али оно што је углав-
ном заједничко свим одговорима, то је 
заборављање, сужавање обима извесних 
појмова. У њима се назире и покушај да се 
сликарство сведе на визуелни ефекат, на 
декорацију, која, као таква, и може да има 
неку (ограничену) вредност. Али, ако се за-
уставимо на нашим приликама, опет ћемо 
се срести са једном српском крајношћу: 
неки наши сликари ослобађају своје радо-
ве значења, задовољавају се интересант-
ном и привлачном игром компоновања 
предмета, боја и линија, и у тежњи ка 
не ком чистом сликарству ослобађају се 
такозване литературе. То ослобађање се 
плаћа скупо, јер данас многи мешају по-
јам литературе са појмом значења, са 
појмом говора слике. 

[...] Једно темељније схватање, једно 
пре чишћавање извесних појмова, да-
нас је свакако потребно. Питање није у 
осло бођењу слике од литературе, већ у 
пу товању до свога става и схватања, до 
ви ше или мање интегралног израза тог 
ста ва и тих схватања. 

Ванредан пример честе слике, упе-
чатљивог и дубоког портрета, нашли 
смо у слици „Песник Дис“ Бошка Ри си-
мовића. У овом тренутку то није само 
изванредно даровита слика; она је и 
одговор на питања која су препречила 
путеве неким нашим сликарима, она је 
практићан одговор који уноси извесан 
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ДИСОВА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ

Песма од које свет расте
Пише: Оливера НЕДЕЉКОВИЋ

У 
Додатку првој књизи „Сабраних 
дела Владислава Петковића Ди  са“ 
у редакцији Новице Петковића, 

које је издао Завод за уџбенике и настав-
на средстава 2003. године, објављено 
је седам песама које је Дис наменио 
најмлађим читаоцима. Осим песме 
„Најбољи друг“, која је прештампана из 
„Декламатора“ Томаша П. Марковића 
објављеног 1946. године, сви остали 
текстови („Јесен“, „Зима“, „Пролећна 
песма“, „Вредна деца“, „Јесен“ и 
„Родитељи“) преузети су из часописа 
„Мала Србадија“, где су први пут штам-
пани у периоду од октобра 1908. до 
јула 1912. године. Дис их потписује са 
Вл. Петк. или чешће са Dis. Ово богато 
илустровано и садржајно гласило из-
лазило је од 1886/7. до 1913/14. годи-
не у издању Учитељског удружења из 
Београда, а у доба када је Дис у њему 
сарађивао, уредник овог цењеног часо-
писа за најмлађу читалачку публику, био 
је књижевник Михаило Сретеновић. 

Владислав Петковић Дис се тек-
стовима за најмлађе оглашава у време 
двогодишњег педагошког рада, који су 
просветни инспектори оценили крајње 
негативно, закључивши у мају 1909. 
године да учитељска служба није за 

њега, нити је он за њу. Ипак, вероват-
но се Дис управо у овом периоду свог 
најинтензивнијег стваралачког напона, 
у селима Прлита код Зајечара и Мелни-
ца у пожаревачком округу, удаљен од 
света, а окренут себи, стварајући неке 
од својих антологијских стихова који 
ће ући у његову прву збирку „Утопљене 
душе“, први пут опробао и као песник 
који се обраћа најмлађим читаоцима. 
Његове наивне песме имају све одлике 
једноличне и неоригиналне поезије за 
децу постзмајевског периода, којима 
су засуте редакције оновремених гла-
сила усмерених на неговање књижевне 
културе будућих читалаца. Мисао да 
дечја литература, јамачно, није њихова 
књижевна судбина, којом др Тихомир 
Петровић на страницама своје Историје 
српске књижевности за децу, објављене у 
издању Учитељског факултета у Врању 
2001. године, коментарише ствара-
лаштво за децу Војислава Илића, Јована 
Дучића, Алексе Шантића и других истак-
нутих песника овог периода, засигурно 
се може односити и на Дисове покушаје 
ове врсте. Иако је већ на први поглед 
јасно да ова лирика за децу није у са-
гласности са самосвојношћу места које 
опус овог песника заузима у историји 

српске модерне поезије, било би веома 
интересантно још помније истражити 
Дисове прилоге у дечјој и омладинској 
штампи, а затим их сагледати у контек-
сту његовог укупног стваралаштва, али 
и у контексту оновремене књижевности 
упућене деци као претпостављеној 
читалачкој публици. Ово подсећање на 
те мало познате и ретко прештампава-
не песме и има за циљ да оне заузму 
своје место у видокругу историчара 
књижевности за децу.

Највероватније ће нам остати не-
познато из каквих побуда се Дис огла-
сио као песник за најмлађе. Можда је у 
питању била истинска стваралачка по-
буда која се јавила у часу када се песник 
обрео пред радозналим и запитаним 
ученичким погледима са задатком да 
малишанима у забаченим српским се-
лима улије прва знања, објасни им свет 
и живот на једноставан, прихватљив 
начин, онако како га он сам није мо-
гао разумети. Можда су стихови сао-
бражени и језички прилагођени деци, 
неоптерећени сувишним значењима и 
рефлексијама, били и за самог песника 
нека врста утехе, кратког бега из света 
са којим се у очају свим својим бићем 
сударао. Можда су били чак и нека 
врста покушаја да се Дис обраћањем 
најмлађима, иако ни у суштини свог 
бића, ни по вокацији није био песник 
за децу, одупре расулу и порекне сав 
онај очај који је премрежио његова 
остварења из тог доба. А слутимо и ово: 
подстицај је могао био чисто прагма-
тичне природе, јер требало је, без стал-
них примања, преживети и стиховима 
обезбедити макар краткотрајну извес-
ност. За данашњег читаоца и тумача 
све то и није од посебне важности, јер 
ову прегршт лирских песама може чи-
тати са занимањем, као део повеснице 
књижевности за младе, али и као засеб-
не естетске творевине које су већ при-
лично удаљене од сензибилитета савре-
меног малишана. 

Песме које је Дис писао за најмлађе, 
мелодичног су стиха, писане чистим, 
једноставним језиком, у складу су са 
општим тоном поезије за децу тога 
доба. Тако песме „Родитељи“, „Вредна 
деца“ и „Најбољи друг“ имају јасно ис-
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казани циљ да поуче и морално усме-
ре младе читаоце ка општем добру, 
раду, поштовању родитеља и знању као 
врхунском идеалу:

Ђаци мили, децо наша / ода свију 
страна, /добра књига вашој души / 
најбоља је храна. / Запамтите што се у 
њој / збори, мисли, суди: / да будете до-
бра деца / и честити људи.

(„Најбољи друг“)

Чак и када је поука наизглед потис-
нута из првог плана певања, њоме се не-
изоставно поентира. Тако и у песмама у 
којима наизглед доминира дескриптив-
но: опис пејзажа у одређено годишње 
доба увек дат је тек као увод у недвос-
мислену поуку. Јесењи призор сурог и 
голог предела у песми „Јесен“ слика је 
унутрашњег стања меланхоличног бића 
око кога мртво лишће пуни наше дане, 
али обраћајући се младој души, песник 
ипак налази ведрину у подсећању на мај 
и његове раскошне призоре који обилују 
животом. На сличан начин, али нешто 
разигранијим тоном, у песми „Зима“ 
песник описује и пејзаж из кога су иш-
чезле боје, звукови и покрети, у коме 
место биља сад снег само расте. Ипак, 
песму завршава хором детињих гласова 
који се радују присности и топлини:

Топла соба код куће и школе, / И учитељ 
топал поглед има, / И наша се срца топло 
моле, / Док напољу љута влада зима.

У „Пролећној песми“, радост под-
стакнута оживљавањем природе, у 
завршним стиховима добија чак одјек 
родољубивог поклича: 

 Пролећна песма свуда се вије  / Као 
молитва, из наших груди / За браћу коју 
још ропство крије / И за Србију да се про-
буди. / Пролећна песма свуда се вије.

Ипак, од ових до сада пронађених 
текстова, својом ведрином и ритмом, 
издваја се песма „Вредна деца“. Ве-
роватно су је, због непретенциозности, 
љупкости и извесне блискости са савре-
меним књижевним изразом за најмлађе, 
Бранко Стевановић и Игор Коларов, ис-
такнути савремени ствараоци за децу, 
2010. године унели у избор поезије „Од 
Змаја до бескраја,“ у издању Завода за 
уџбенике, намењен ученицима прва два 
разреда основне школе. Тако млади чи-
талац овог лепог и занимљивог избора 
песама за децу, међу стиховима Змаја, 
Десанке Максимовић, Душка Радовића, 
Драгана Лукића, Мире Алечковић, Љу-

би воја Ршумовића и других стварала-
ца, вероватно први пут среће и име 
Владислава Петковића Диса. Можда он 
и не запамти песму у којој је све иди-
лично, у којој су сви призори рајски: 
деца су срећна, беру цвеће, поља мири-
шу, при чему светлост плави сваку нову 
слику... Можда савремено дете пречује 
Дисову поуку која је слична мноштву 
оних наравоученија које свакодневно 
од ближњих добија у прози: да треба 
да буде вредно и учи како би остварило 
највећи могући склад са собом и око-
лином. Можда тај будући читалац не 
упамти чак ни како се тачно зове пес-
ник који је написао ову песму, али ће 
му у сећању засигурно остати онај ми-
стични додатак песниковом имену, оно 
његово нејасно и звучно Дис. Доцније, 
то једном упамћено Дис биће сигу-
ран позив за упознавање са његовом 
поезијом, која, за разлику од стихова 
упућених деци, јесте његово истинско 
позвање. Али, некадашња вредна деца 

откриће међу корицама Дисових збир-
ки један сасвим другачији свет од овог 
у коме сунце греје, / греје сунце и све рас-
те / све се смеје. Упознаће ониричност, 
али и онај дубоки очај, најдубљи на 
местима где песник сведочи о расулу 
и опадању, о тамним силуетама и трау-
матичности рођења и о оном страшном 
паду у живот, упознаће један песнич-
ки универзум у коме достигнути мир 
најмање личи на детињу безбрижност. 
У таквој, симболички снажној, лирици 
поука не може ни да буде опомињућа 
и једногласно упућена свима. Јер у 
врхунским песмама, какве су нека од 
најзначајнијих остварења из Дисових 
двеју збирки, истинске равнотеже, 
спокоја и поуке не може ни бити. А пес-
ма, временом ће сазнати и она деца која 
беру цвеће и уче школу, стасала у ретке 
читаоце поезије, може светлети само 
бескрајним значењима и зрачењима 
од којих свет расте. У томе су, између 
осталог, моћ и лепота Дисове лирике.

Дисова деца Гордана и Мутимир на Врбицу 1916. (Музеј Јадра у Лозници)
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СМРТ ДВА БАРДА СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ: ДИСА И БОЈИЋА

Је ли заплакао Oлимп...

Два барда српске поезије „по зла ћена славом“, две сјајне зве зде срп ског 
песничког пантеона и симбол свих српских страдања, Бојић и Дис, има-
ли су сличну литерарну и људску судбину – оба имају релативно мали 

број песама и мада нису припадали истој генерацији, једна су прича на плану 
српске родољубиве поезије – њихове песме дозивају се међу собом. Бојић 
ствара стихове у славу трајања и етичке лепоте свог народа, Дисове Тамница, 
Нирвана и Можда спава садрже сву лепоту, магију и метафизику живота... 
Ипак, код Скерлића за Диса није било места, док Бојићу посвећује неколико 
афирмативних реченица.

У истом, београдском миљеу у коме живи Дис, стасава и Бојић, али се, 
зачудо, никада нису лично срели. Бојићев млађи брат Радивоје записаће у 
својим сећањима на стари Београд: „На крају наше улице, већ близу Ратарске, 
становао је Владислав Петковић Дис... У подне је обично носио кући велики 
хлеб под мишком. Био је сувоњав, имао је по дужу, увек чупаву црнкасту косу, 
чупаве бркове и обрве, и цвикер на носу. Био је пријатан у разговору, мада је 
имао пркосно лице“... Током ратних година, оба са српском војском одлазе у 
Ниш... Пролазе албанску голготу... Наизменично посећују Николу Бешевића у 
његовом стану у Италији... Дис борави у Пти Далу, Бојић одлази у Швајцарску 
и Француску... Случајно или не, путеви им се никада нису укрстили...

На концу, обе поетске лире утихнуле су у светој Јелади исте, 1917. године, 
у вртлогу ратне апокалипсе.

Ипак, Дису и Бојићу било је суђено да се, након читавог столећа, симбо-
лично сретну на 51. „Дисовом пролећу“ у Чачку...

У 
Дисовом непрестаном „лутању за 
починком“, 17. маја 1917. годи-
не плава гробница Јонског мора 

заувек ће пригрлити његову утопљену 
душу, а морски таласи постају његов 
једини гроб и епитаф... Поводом Дис-
ове трагичне смрти, Српске новине 
објављују неколико написа. У бр. 60 (20. 
мај 1917), на стр. 3, објављен је некро-
лог Владислав Петковић Дис, потпи-
сан иницијалом В., уз који је објављена 
и песма † DIS-U, потписана иницијалом 
С. [Стеван Бешевић], написана на Крфу 
18. маја, дан након песникове смрти.

У Подлистку Српских новина бр. 63 
(27. мај 1917), стр. 3, објављена је пес-
ма Песнику „Утопљених душа“ С. [Све-
тозара] Миленовића, а у Забавнику, 
додатку бр. 71 (бр. 2, 15. јун 1917), на 
стр. 8-9, уредник Бранко Лазаревић уз 
Дисове стихове из необјављеног циклу-
са Недовршене песме, публикује прилог 
Један живот : Владислав Петковић-
Dis: „Главни мотив штампања његових 
песама у Српским новинама био је 

Приредила: мр Маријана МАТОВИЋ

Шта ли раде они?... Дис завршава свој 
живот овим што је и записао, болним 
песимизмом, криком и протестом, али 
без оне крајње резигнације која му је 

ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС 
(некролог)

Избледеле су речи за некрологе, 
уса хнуле су сузе за мртве пријатеље. Сва 
посмртна куртоазија постала је то ли ко 
издашна, да профанише бол. А жи  воти 
су постали најјевтинији онда кад је код 
нас сваки породични губитак по стао на-
ционални губитак...

Сиромах Дис! Он је носио велику 
душу која се отварала да је осете само 
они што су умели у њу сагледати; он је 
носио леп таленат који је спутаван у бор-
би са судбином и баналношћу; он је но-
сио притајену бољку коју је узимао олако 
као и своју будућност. Он је био песник 
по свакој својој меланхоличној строфи, 
по сваком своме равнодушном кора-
ку. Смотрени су људи прилазили њему 

неповерљивије, готово да га само велико-
душно сажале, полукултурни и практични 
људи нису осетили лепоту његове музике. 
Он то није ни тражио. Волели су, га они 
што су га добро познали, ценили су га они 
што су га редовно читали.

Дисове су песме лирске, интимне 
и непосредне, документи немирне му 
душе, која је имала болећивост словен-
ске расе и устрепталост српског мо-
дер ног човека. Дис је по темперамен ту, 
и био обележје нервозног и прела зног 
до ба једне генерације која је но сила на 
пле ћима детињство богатог завичаја и 
изгнанство најлепших година, која је жи-
вела у великом добу кад се преживљава 
за годину као за столеће. Његов је тале-

Мирноће ми дајте, да сву снагу стечем.
Да из срца даднем
Сав бол и сав понос и, кад их изречем,
К'о лист свео паднем... 

          (Милутин Бојић, Уводна реч, 1917)

у ранијој поезији давала такву врсту 
расположења. То је живот овог песника 
чији је сâм живот, можда, више поезија 
него ли и сама његова поезија“.

Владислав Петковић Дис, Марсеј 1916.
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нат остао толико личан, без промена и 
угледања одјек живота и схватања пес-
никовог. У нежности његових песама ни је 
било сентименталне клонулости, у песи-
мизму је био одмерен, у болу отмен.

Извесне магловитости и, на први по-
глед, нејасности, биле су мисли угушене 
крицима или поетске идеје у поабанијем 
руху. Са пута свога схватања и певања 
које је толико лично, до оригинално-
сти, није га никад враћала ни критика, 
ни литература, ни мода. Једино велики 
историски догађаји његове отаџбине, 
учинили су, да, после своје књиге пе-
сама Утопљене Душе, изађе са збирком 
родољубивих песама Ми чекамо Цара. 
Те две збирке означују две врсте његове 
лирске поезије, сасвим супротне по 
идејама, по тону и ведрини. Треће коло 
његових песама, у изгнанству, имају ин-
тиман карактер, клонулости и очинске 
чежње. Оне су из душе изражен општи 
бол, оне су богате осећањем, ни мало 
китњасте, у искиданом ритму и као да 
имају већи циљ да даду одушке болу но 
да буду прилози новој збирци.

„Утопљене Душе“ садрже сву његову 
поезију до тридесетих година. Једна 
строфа из Нирване показује општи тон 
ове збирке:

Ноћас су ме походили мртви,
Нова гробља и векови стари, 
Прилазили мени као жртви,
Као боји пролазности ствари.

...

То су били умрли облаци,
Мртво време с историјом дана,
То су били погинули зраци,
Сву селену обузе Нирвана.

У збирци „Ми чекамо Цара“, у теч-
ним строфама осећају се акценти вере 
и уздања. То нису реторички стихови, 
шаблонски и по рецептима пригодне 
патриотске поезије; у њима се велича 
народна снага и подвизи безимених 
јунака. У једној од тих песама вели на 
крају, да је видео у редовима бора-

Весео, пун сарказма, пун ведрине, 
никада није примао за озбиљно опоме-
не својих пријатеља и другова да мало 
боље пази на своје здравље. Једне вече-
ри дошао је ознојен на вечеру. Вечерали 
смо у башти. Ветар је био јачи, хладнији 
и опомињао да су солунске врућине 
прошле. Бојић је скинуо капут и прслук, 
и, оставши у кошуљи, сав загрејан сео 
да вечера. Сви су га опомињали и саве-
товали да се обуче. Он је на то одгова-
рао вицевима. – После два дана добио 
је запаљење плућне марамице.

Пренели смо га у болницу Њ. В. 
Пре столонаследника, где је смештен у 
бараци бр. 15. Лекари су га прегледали 
и нашли, да је његов организам уопште 
нежан, и да је болест тешка. Лежао је 
скоро два месеца. Болест се погорша-
вала и прешла у туберкулозу плућа.

Неговали су га његови добротвори, 
а пријатељи и другови обилазили су га 
сваког дана. Био је меланхоличан. Го-
ворио је често о своме брату, сестрама, 
вереници и љутио се на њих што му не 
пишу, желећи у последње време да од 
њих има сваког дана писма. Није хтео да 
им јави од чега болује, већ их је тешио, 
верујући и сам донекле, да ће брзо пре-
здравити, како су му лекари говорили, 
и да ће отићи у Ницу да проведе зиму. 
С времена на време, пак, очајавао је за 
свој живот. Када су га посетиоци теши-
ли, одговарао им је, да он зна, да су му 
дани избројани. 

Био је и сувише ислабио; организам 
му је болешћу био сав истрошен, али 
се по некад ипак виђао на лицу његов 
карактеристичан осмејак. Но и тога је 
нестајало, и он је почео да пада у занос. 
Сваку посету били су забранили. Лекари 
су били изгубили наду да ће преболети.

ца само једне исте, да су то све били 
сељаци. После Албаније, јавио се у 
„Српским Новинама“ првом песмом из 
изгнанства, која почиње:

У срцу ми поноћ. У њој каткад тиња,
Мисао на тебе, мој пределе млади.
Моја лепа срећа, звезда и робиња,
Боже, шта ли сада у Србији ради?

У „Новој Искри“, још од 1910. год за-
пажене су Дисове песме. Од тада се ре-
довно јављао у „Делу“, Нушићевој „Зве-
зди“, у „Савременику“ и осталим нашим 
књижевним и дневним ли стовима. Био 
је у колу покретача „Књи жевне Недеље“ 
која је обећавала један будући књижевни 
круг и покрет, али је престала као толики 
омладински покушаји немирних и сло-
бодоумних духова. Основни тон његових 
песама остао је увек исти, у њима ће се 
огледати српска душа за коју се лепило 
све оно што се преживело и доживело 
за последњу четврт века. То је због тога, 
што је Дис и клецајући ишао пред до-
бом, пред кратковидима и заосталима, 
пред многобројним просечним људима 
који су положајем крили своју некултуру 
и убоштво душе.

Журећи из Француске, у коју је оти-
шао без здравља и радости, хитао је да у 
крфском сунцу, зеленилу и тишини потра-
жи одмора и опорављења. Носио је горку 
бригу за породицом и скоро изгубљену 
наду на повратак, са изгу бље ним 
здрављем. Његово лутање за по чинком 
почиње од прве младости а бор ба за 
најпрече потребе пратила га је као сенка. 
Судбина му је учинила болну услугу, спас-
ла га је од боловања, од ла ганога душевног 
мрцварења које га је чекало после триде-
сет и пет година живота. Диса је загрлила 
пучина морска 17 маја ове године да у 
дубинама нађе вечни мир. Његова смрт 
нема обележеног гроба, али му је велики 
гроб као што му је била душа. И кад год се 
усколеба широка морска просторија, ја у 
њеној лепоти осетим језовито осећање на 
тебе, јадни мој Дисе!

В.

† МИЛУТИН БОЈИЋ

(Рођен 7 маја 1892 у Београду, умро 26 октобра 1917 у Солуну)

Нисам веровао, да ћу писати не-
кролог Милутину Бојићу, који по свом 
спољнем изгледу није одавао болесног 
човека. Увек је био свеж, весео и пун 
хумора. Чак и кад је после евакуације 
кроз Албанију дошао на Крф као поли-
циски писар II класе начелства округа 
кумановског, које је звање добио у Ска-
дру да не би пропао од глади, – он је 
изгледао весео. И ако поцепан, у лицу 
опао, ипак је се брзо опоравио повра-
тивши свој ранији хумор, и поред ре-

довне службе продужио рад на поезији. 
Стално у друштву својих књижевних ко-
лега, весео, после прикупљених днев-
них утисака, одилазио је у стан, и тамо 
радио до дубоко у ноћ. 

Дошао је потом у Со лун, где је још 
енер гичније наставио свој књижевни 
рад. Ра дио је махом ноћу. Певао је нове 
пе сме, прерађивао старе, издао збирку 
„Песме бола и поноса“, а нарочито је 
поправљао и преправљао „Урошеву же-
нидбу“, драму у стиховима. 

Милутин Бојић, песник бола и поноса
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Факсимил говора Ива Ћипика (фонд Народне библиотеке Србије)

На Митров-дан, 26 октобра 1917 год. у 
8 сати у јутру издануо је. Ма да смо сви са 
зебњом пратили ток његове болести, ипак 
смо се згранули чувши ту вест тако брзо. 

Када смо отишли, ми његови другови, 
у болницу, био је пренесен већ у капелу.

...На мртвачком одру, увијен у бол-
нички чаршав, лежао је. Приђох му и 
одвих један крај чаршава са главе: Очи 
су му биле још отворене, и ако угаше-
не, одавале неки поглед, који је требао 
нешто да каже. Више њега равномерно 
светлуцало је кандило и болничкој ка-
пели давало неки нарочити тајанствени 
изглед, тако карактеристичан код мрт-
вачких капела. Запалих му свећу чело 
главе и занесен стотинама мисли, које 
су ми јуриле кроз главу, стадох као ска-
мењен... Повраћали су ми се утисци раз-
говора са њим; његово објашњавање Бер-
нарове философије; његов живот, који је 
одавао псеудо-безбрижног човека, а у 
ствари је био човек пун осећања, ломљен 
недаћама, који је морао да се бори за 
живот свој и својих у породици, јер оно 
што је имао представљало је непокретни 
капитал, поробљен, који му у овим рат-
ним данима није вредо ништа... Свећа је 
тињала, кандило пуцкарало, а слаба сун-
чева светлост у јесењем дану продирала 
кроз прозор у капелу... Болничари су по-
чели скидати са њега болничко рубље и 
облачити му његово празнично одело.

*

27 октобра у 10 сати пре подне 
из болничке капеле пренесено је тело 
Бојићево на српско гробље у Зејтинлику. 
У оној трци од хиљада аутомобила, који 
сваког дана пројуре у разним правцима 
улицама солунским, јурио је и аутомо-
бил у коме је било тело Бојићево. Поред 
аутомобила са мртвим Бојићем, журили 
су војници наши и савезнички у свима 
правцима на свима превозним средстви-
ма, одајући слику рата, који нашој раси 
треба да створи могућност за слободан 
развитак. Смрт и живот, два разна кон-
траста који један у други утичу!

Било је већ 101/2 сати када је ау-
томобил са мртвим Бојићем стигао 
у Зејтинлик на српско гробље, поред 
кога су се пружала остала савезничка 
гробља. Био је јесењи дан. Сунце је кроз 
облаке обасјавало гробље палих јунака 
и раку ископану за Милутина Бојића...

Унели смо сандук у гробљанску ка-
пелу. Српска тробојка обавијала је сан-
дук. Дошао је изасланик Њ. В. Наслед-
ника Престола Александра, ордонанс 
мајор г. Ж. Трифунац и у име Престо-

капеле, опростио се са пок. Бојићем 
г. Драгомир Бошковић, писар, у име 
другова из Министарства Унутрашњих 
Дела […]

Спровод се кренуо даље ка иско-
паној раци. Свако је био потресен и 
за несен рефлексијама о покојнику, по-
божно корачајући за ковчегом. Поред 
раке спуштен је ковчег, и ту се са пок. 
Милутином Бојићем опростио г. Иво 
Ћипико, књижевник, овим говором:

СМРТ ДВА БАРДА СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ: ДИСА И БОЈИЋА

лонаследниково положио на ковчег по-
којников најлепши венац од природних 
ружа. Дошли су изасланик Министра 
Унутрашњих дела и Делегат Министра 
Просвете; дошли су сви његови при-
јатељи и другови. Венци су се један за 
другим ређали над његовим мртвим 
те лом. Отпочела је свечана служба са 
уче шћем свих свештеника из коман-
де места и богословског хора. Када је 
опело завршено и ковчег изнесен из 

Драги Милутине,

Овде на овоме мртвоме пољу наше тужне славе, где почивају витзезови пушке и 
бомби, мени, кога си маестро звао, суђено је да се опростим с тобом, витеже наше 
раскошне сликовите речи и наше бујне, младалачке фантазије! У овој оскудној, туђој 
јесени где не чујемо хуку наших планина, ни шум река, ни буктање пламена драгих 
нам домаћих ватара – у лаганој јесени без страсти пламена и љубави – подлегао си 
ватрени песниче песама „Бола и Поноса“ једне страдалачке расе, која од векова гине, 
јер слободно хоће да живи. Последњи пут, пред смрт, када сам те на кревету гледао, 
одабрани песниче Живота и Смрти, видео сам у твојим лепим, тамним очима дубоку 
меланхолију затонских дубина нашега Јадрана, а на тужноме осмеху твојих увелих 
усана осетио сам сету, неодређену и далеку сету за којом сви чезнемо, као одблесак 
зимњега сунца на умору на нашему Калимегдану. Калимегдане, зрачни вису наших 
снова и наших жеља! Ту сам те Милутине упознао, и ту сам осетио море твојих расип-
них речи!... И тада је била јесен, обилата, сита, благословена, наша јесен!

А како је сада овде пред твојом, мрачном раком, песниче светлости, бедно, мртво: 
– Крст до крста, мртав јунак до јунака! И ти си мртав!... Чини ми се да сарањујући 
твоју жарку младост у овоме јесењему дану, сарањујемо једно жарко лето наше лепе 
књиге... Како је овде, на земљи, пред твојом отвореном раком, неутешно, тужно... 
Стојимо пред њом као осечени без мисли и без речи. О чему већ да мислимо? За чим 
већ да тугујемо? Па ипак осећамо, како се из овога мртвила отима оно твога јакога, 
вулканскога, то твоја раскошна песничка душа братими се с душама палих витезова 
твојом песмом опеваних... Јадни мој Милутине, песниче страсна живота и отаџбеничке 
љубави! – Мртви песниче „Без Домовине“! Милутине, ми те тужни, у туђини изгубљени, 
остављамо: С Богом!“

Кад су сандук са телом Бојићевим почели да спуштају у гроб, свакога је подухва-
тила дрхтавица, сваки се осећао потресен, разнежен, ма да су страхоте рата биле код 
сваког убиле сваку осетљивост и нежност... Осећала се туга помешана са утисцима 
одржаних говора, и главе свију биле су као у неком суморном заносу са затегнутим 
можданим нервима, пуштајући сузу за сузом.

Сваки је побожно бацио по шаку кречнога земљишта. Земља је падала преко сан-
дука са потмулим одјеком, а гробари својим лопатама журно су бацали земљу преко 
сандука, као да су хтели да што пре склоне сандук испред наших очију. Када је хумка 
нарасла, пободен је крст, на коме је поред имена и занимања стајао број гроба 651.

Солун, 28 октобра 1917.           С. Љ. М.
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ОДЈЕЦИ ЈУБИЛАРНИХ  ДИСОВИХ СВЕЧАНОСТИ У ЧАЧКУ

Национални празник поезије

Пише: Дејан РИСТИЋ

Р
етроспективна  изложба поводом 
50. Дисових свечаности „Код вас 
је пролеће“  са истоименим ката-

логом аутора мр Маријане Матовић, а 
у издању Градске библиотеке, показа-
ла је све размере ове манифестације и 
колико је она уграђена у темеље српске 
културе. У Дисов завичај за пола века  
стигло је исто толико песника на челу 
са Васком Попом, потом Десанком 
Максимовић, Милошем Црњанским, 
Вељком Петровићем... На песничку сце-
ну из Дисовог конкурса за младе  из-
ведена је нова генерација са 33 збирке  
поезије, лауреати су „Пролећу“ даро-
вали 38  књига, славила се лепа реч 
и уметност, склопљена је аутентична 
антологија учесника. Јубиларне свеча-
ности крунисане су и сабраним песмама  
Владислава Петковића Диса под називом 
„Са заклопљеним очима“ са опширном и 
допуњеном биографијом и предговором 
др Радивоја Микића,  књигом беседа и 
интервјуа лауреата  тако драгоцених за 
сагледавање српске књижевности дру-
ге половине 20. века, коју је приредио 
Драган Хамовић, и свечаним бројем ча-
сописа „Дисово пролеће“. Све то био је 
повод да Дејан Ристић, в.д. управника 
Народне библиотеке Србије приликом 
отварања изложбе 31. маја 2013. године 
Дисово пролеће означи као национални 
празник поезије.

– Почаствован сам  што ми је ука-
зана част да отворим, једну заи  ста, 
изузетну изложбу, која све нас, на леп 
начин подсећа на првих 50. година Ди-
совог пролећа. Дисо    во пролеће, као 
манифестација од на     ционалног зна-
ча ја у нашој култури, је сте једна жи ва 
антологија савременог срп  ског пе сни-
штва. И заиста, из године у годину, пу-
них 50 година Дисово про леће окупља 
исинске великане, нај боље ствараоце и 
мајсторе наше пи сане поетске речи, и 
из године у го дину, та необична и ре-
тка збирка, по стаје све већа и већа, све 
богатија и богатија, и чини нашу са-
времену по езију заиста изузетном, ди-
на ми чном и респектабилном, не само 
у националним, већ и у европским 

окви рима. И стога, ова манифестација, 
која служи на част, не само Граду Чачку 
и Библиотеци “Владислав Петковић Дис”, 
већ и свима нама као грађанима Србије, 
јесте нешто о чему морамо водити рачуна, 
што морамо неговати, подржавати у 
годинама које следе, како бисмо сва иску-
шења садашњег времена превладали и 
како бисмо ову дивну манифестацију 
богате и дуге традиције, изузетног значаја 
очували, додатно уна предили и учинили 
да Дисово пролеће настави да се јавља 
на почетку сваке године кроз нове и 
аутентичне стихове наших песника. 

Поезија јесте  сам врхунац писане 
речи  у људском роду и поезија никада не 
умире, она наставља да живи мењајући 
своје облике, своје начине појављивања, 

не само српска, већ и поезија других на-
рода, тако да са оптимизмом можемо 
гледати у будућност, радовати се делима 
већ остварених песника, али такође, и 
првим делима младих песника, неке нове 
генерације, која ће верујем у неким на-
редним годинама бити овенчана Дисовом 
наградом. У том смислу, ако ишта у овој 
земљи истрајава кроз деценије и векове, 
то су култура, уметност, наука, просвета, 
оно у чему смо увек били препознатљиви, 
у чему смо се могли огледати са другим 
народима и другим културама и у чему 
се огледа и наша аутентичност, а поезија, 
у том предивном мозаику наше културне 
баштине и стваралаштва даје посебну чар 
и посебан значај.

Један мали народ какав је наш, на 
једној историјској и географској ветро-
метини, успевао је у прошлости, успева 
данас и успеваће и у будућности заси-
гурно да из својих редова издвоји заиста 
великане, као у уметности и кутури, тако 

и у науци и образовању, И стога је Дис, и 
као песник, и као песничка институција, 
упркос кратком и трагичном животу, мо-
тивација за све нас и песнике, и нас који 
уживамо у поезији да истрајавамо у оним 
истинским вредностима и идеалима ко-
ји ма су били посвећени наши великани, 
којима смо ми савременици. Да тај си-
стем вредности просто очувамо и прене-
семо генерацијама које долазе. 

Манифестација Дисово пролеће је 
ода вно, пре више деценија, прерасла и 
градски и регионални карактер и значај. 
То је истинска национална манифестација, 
то је национални празник поезије. И, ве-
рујте ми,  сада не говорим као управник 
Народне библиотеке Србије, већ као Бео-
грађанин, да са пуно љубоморе посма-

трамо Дисово пролеће, ослушкујемо га из 
Београда, пратимо дешавања и да заис-
та, искрено завидимо Чачку и Чачанима 
на овој дивној манифестацији, али да, с 
друге стране, користимо прилику, да често 
будемо у Чачку и да се заједно радујемо, и 
уживамо у овим изузетно драгоценим, а у 
нашој земљи, још увек ретким моментима 
када можемо да чујемо толики број вели-
ких песника и да будемо на тај начин при-
вилеговани, зато што су то истински гласо-
ви неумрлих, који остају у нашем сећању. 
Ово је заиста, истинска привилегија која 
се ретко, ретко догађа у животу једног 
човека, да може да присуствује једној 
поестској вечери којој је присуствовало 
15 најистакнутијих живих српских песни-
ка, Хвала Градској библиотеци “Владислав 
Петковић Дис” и свима онима у Граду Чач-
ку који препознају значај Дисовог пролећа 
и који нам из године у годину причињавају 
једно истинско задовољство. 

(Забележила: Зорица Лешовић Станојевић)
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Досадашњи, живи добитници Дисове награде, уз неколицину одсутних, 
академици Матија Бећковић (1990), Милосав Тешић (2001), Радо-
ван Павловски (1987) из Македоније и песници: Милутин Петровић 

(1994), Драган Колунxија (1997), Мирослав Максимовић (2002), Радмила 
Лазић (2004), Владимир Копицл (2008), Слободан Зубановић (2006), Душко 
Новаковић (2003), Војислав Карановић (2005), Живорад Недељковић (2011), 
Саша Јеленковић (2010), Никола Вујчић (2009) и Драган Јовановић Данилов 
(2012), и претходних дана академици Љубомир Симовић (1989) и Милован 
Данојлић (1995), као елита савремене српске књижевности, били су учесни-
ци завршних промоција и свечане академије посвећене досадашњим лау-
реатима Дисовог пролећа.

Жива антологија савременог српског песништва, непоновљива плејада 
стваралаца, представила се 31. маја 2013. на јубиларном 50. Дисовом 
пролећу у Чачку са по једном песмом. Био је то непоновљив празник за 
песничке душе…

АКАДЕМИК МАТИЈА БЕЋКОВИЋ: О 
будућности Дисовог пролећа после 
свега што сте видели поводом јубилеја 
у Чачку: 

– Велика је ствар да је једна културна 
манифестација доживела своје педесето 
извођење и да је Дисов завичај, који 
је родио толике великане, издвојио 
баш Владислава Петковића Диса да 
обележава његов дан и да награди 
увек по једнога значајног песника. На 
неки начин, Дис је оличење несреће, а 
опет, имао је своју посмртну славу, да 
не кажем срећу, а то опет, захваљујући 
једном завичају, јер песници без за-

тро вића, и Александра Ристовића, и 
кад год их побројимо, увек некога забо-
равимо, и сам себе сад прекоревам што 
тај списак није исцрпнији. 

Каква је будућност српске поезије и 
у контексту Дисовог пролећа, ако је 
Дисова песма „Наши дани“ написана 
пре 100 година, а као да је написана и 
јуче и сутра, да ли ће ти „Наши дани“ 
бити та нека, наша коб , која ће вечи-
то трајати, а песници се са њом бори-
ти?

– Чудо поезије претрајава упркос 
околности времена у коме живимо. 
То  лико пута је оглашен крај поезије и 
песника, и толико пута поновљено да су 
песници „отпевали“ своје, и толики чак 
и књижевни критичари су то тврдили, 
али једини који нису поезију издали то 
су читаоци и то видимо и на оваквим 
манифестацијама, а то је и најважније. 
И догод постоји читалац, који је у наше 
време постао нека врста коаутора, никад 
није био тако значајан као у наше доба, 
тако да је свако читалачко разумевање 
постало равноправно са оним што је 
песник хтео да каже, и ниједна уствари 
реч, успела и права, није остала, а да 
није нашла место у неком срцу.

Хоће ли Дисово пролеће трајати?

– Ја мислим да је већ то што је 
претрајало ове деценије, доказ да ни 
наредне не могу бити горе, а уства-
ри, препоручују га ове деценије за 
будућност, јер оно већ стоји на тврдоме 
тлу, тако да просто, то је неко постоље, 
на коме је лакше наставити, него да се 
креће нешто испочетка.

Сад се средства за писање толико 
умножавају да ова деца која шаљу СМС 
поруке или фајлове, то је све једна 
нова врста писмености, а опет, они који 
су у томе вештији и спретнији, који су 
рођени са тим медијима у крстима, они 
ће опет дати своје ауторе, који ће бити 
прави наследници оних који су писали, 
као што се писало одувек. Но, без обзира 
на целу електронску причу, поезија се 
пише и сад као пре хиљаду година. Нико 
вам не може давати дозволу да пишете, 
нико не може забранити, а некако, то 
постаје свачије право, свачији ризик 
и свако може да има парче папира и 

ЗАБЕЛЕЖЕНО НА 50. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ

Дис је збирно име за све даровите
Приредила: Зорица ЛЕШOВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

ви чаја остају без икога, нема ко да их 
се сети. Они, који завичај имају, као 
што се то посрећило Дису, ето, могу 
да се похвале и Дисом и Дис, својим 
завичајем. Немогуће је набројати ко би 
све то заслуживао у Чачку, да има своје 
дане… Да се сетимо великих Чачана, 
било песника, било војсковођа, било 
уметника из других обасти, али на неки 
начин, сви се они славе када се слави 
Дис. Дис је некако збирно име за да-
ровите људе које је кроз сва времена 
такорећи, дао овај крај. Кад славимо 
Диса, ми славимо и Растка Петровића, 
и Бранка В. Радичевића, и Брану Пе-

Жива антологија добитника Дисове награде
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оловку, и што се каже, све успеле песме 
личе једна на другу, и неуспеле опет, 
личе на своје ауторе и све се разликују, 
а успеле су исте и личе на оног јединог 
великог песника, оног Горе.

Време ће свима судити, као што је суди-
ло и Дису, па одлучило да га васкрсне 
зато што је сигурно то заслужио?

– Сигурно, сигурно. То је слава 
искована у служби своме језику, његовим 
законима, његовим мелодијама, са 
дрхтајима и сазвучјима… И тугама.

ДУШКО НОВАКОВИЋ: – Пре све-
га, то је једна лепа манифестација, по-
себно кад пуни пола века одржавања, 
што је ретко у Србији да једна таква 
манифестација опстаје, знајући, какве 
све бриге прате такве манифестације, 
посебно у овом транзиционом или добу 
апсолутне немаштине. Прва асоцијација 
на Дисово име и песниково поролеће 
јесте да некако по усуду, српску поезију 
прате несреће њених аутора. И можда, 
управо та несрећа, кад се веже за 
уметнички дојам, добија, како би Грци 
рекли – драму, не само достојну човека, 
него целих заједница. Ја мислим да је 
Дис оличење целе једне заједнице, па 
је и добро да се овако, на јубилејима 
подсећамо. Ваљда ће доћи време да 
избегавамо те несреће целих заједница 
и да се упутимо, како критичари говоре, 
у онај контемплативни, метафизички део 
Дисове поезије, који је препун чаролије. 

Значи ли то да смо се сетили у овим 
нашим данима, оних дана, које је ове-
ковечио Дис онако горко, а ти дани, 

некако, баш дуго трају на овим на-
шим просторима?

– Па, баш тако, очигледно да ма ло 
посустајемо у даху, судећи и по ана-
логији са Дисовим „Нашим данима“. 
Посустајемо у даху да као колективитет 
или заједница неке ствари решавамо 
брже, али сва срећа, да не посустајемо 
у даху, да их уочимо, као што је то ура-
дио Дис, али као што то раде и савреме-
ни, модерни српски песници. 

РАДМИЛА ЛАЗИЋ: – Част ми је да 
се налазим овде са песницима, живим 
и оним који нису живи, јер их осећамо 
овде сви. Изложба је дивна, и уопште се 
осећам посебно. 

све више. Не, можда, на онај начин на 
који смо се сви ми навикли, али како у 
живом облику, тако и преко ових ди-
гиталних мрежа, где је поезија једна од 
нових звезда, не само интернета, него и 
планетарног поимања било каквог света 
информација уопште.

СЛОБОДАН ЗУБАНОВИЋ: – Драго 
ми је што сам у овој песничкој плејади, 
то је чак и велика част.

ЖИВОРАД НЕДЕЉКОВИЋ: – На 
основу увида у списак лауреата и на 
основу људи које данас срећемо овде 
можемо да се уверимо у значај Дисовог 
пролећа. Дакле овде је двадесетак људи 
који су добили Дисову награду, придру-
жимо ли њима оне који нису могли да 
дођу или су преминули, схватамо какав 
је значај Дисовог пролећа за српску 
књижевност, просто, реч је о највећим 
именима наше књижевности и поезије. 
И њихов долазак овде, и начин на који 
се Град Чачак одужује свом великом 
песнику говоре о томе, да поезија није, 
како се то обично мисли, на репу неких 
догађаја, већ напротив, поезија је прва 
у свему, само што није у маркетиншком 
смислу или медијском, промовисана 
како ваља, а то није до поезије, него до 
неких друштвених околности. Поезија 
ће, наравно, преживети кризу свеколи-
ких правих вредности и сигурно ће она 
бити, са наводницима или без њих, на 
челу духовности, и биће као што је и 
била. Као једном од најмлађих лауреа-
та, мени је свакако част што се налазим 
у таквом друштву.

Састав Чудесмо

Лауреати и публика на завршној свечаности 50. Дисовог пролећа 
испред галерије Надежда Петровић у Чачку

ВЛАДИМИР КО ПИ -
ЦЛ: – Врло кратко, ја 
сам обишао пола света 
на овом песничком за-
датку, моје искуство је 
да је ово једна од нај-
уређенијих ма ни фе ста-
ција на којој сам био. 
Волим ту да до  ђем, јер 
ово место има нешто 
што се зове мера, лепота, 
добар дух и јако добро 
укупно расположење, 
то је јако важно. Дисово 
про леће треба да одржи 
ово што има и што ра-
ди, иначе, то ради на 
изу зетан начин. Поезија 
не ће бити у кризи до-
год постоје читаоци, 
а њих је, што се тиче 
поезије, чини ми се, 

ЗАБЕЛЕЖЕНО НА 50. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ
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ПЕТЕР ХАНДКЕ ПРЕВЕО ПЕСМУ „МОЖДА СПАВА“ НА НЕМАЧКИ

Драгоцен поклон Дису
Приредила: Даница ОТАШЕВИЋ

ис кљу чених и оклеветаних. Долазак у 
Ср   би ју део је његовог етичког и естет-
ског става. Узбудила нас је његова љубав 

према истини. И не само љубав 
према правди и истини за српски 
народ, већ за сваког човека. Веће 
љу бави нисмо могли тражити. Он 
нас је осло бодио једног дела мр-
жње и са мопорицања“, истакао је 
Да ној лић на вечери по свећеној Пе -
теру Хандкеу на ју би ларном Ди со-
вом пролећу.

Као уздарје, уместо беседе, 
Петер Хандке је Градској библио-
теци поклонио превод на немачки 
пет строфа Дисове песме „Можда 
спава“, једне од најлепших песама 
написаних на срп ском језику. Ис-
под оргиналног текста, који има 
сам по себи велику вредност, пот-
писао се ћирилицом – Петер Ханд-
ке. Драгоцен дар и пошта песнику 
„Уто пљених душа“.

Причу о преводу Диса, Хандке 
и Жар ко Радаковић започели су 
још на пу ту од београдског аеро-
дрома према Чачку, наставили је 
у паузама после посете манастиру 
Никоље, на Морави, коју је Хан-
де, додуше, Јужну Мораву, овеко-

вечио у роману „Моравска ноћ“, а 
завршена је касније, дотеривана и бру-
шена тананим слухом два при јатеља. 

Онда се нашла у жижи немачке 
ја вности и публике, награђена је 
аплаузима на отвореној сцени. Ко 
је сад Дис?!.. Узбуну су направи-
ли Хандке и Жарко Радаковић на 
скупу преводилаца у Диселдорфу 
када су рецитовали Дисову пес-
му „Можда спава“ на немачком. 
Био је то и повратнички Хандке-
ов боравак у Диселдорфу после 
две деценије, где је једно време 
живео и где му је „узета“ награда 
„Хајнрих Хајне“ због пријатељства 
и одбране срп ског народа. Скуп 
преводилаца био је посвећен ве-
ликом грчком песнику Ди митриу 
Аналису, личном пријатељу Пе-
тера Хандкеа, а читање песме 
„Можда спава“ било је својеврсно 
признање српској књижевности и 
култури, али и Дисовом завичају. 
Отворена је нова страница пос-
мртних признања Дису и удахнут 
нови живот његовој поезији.

Н
езабораван гост на 50. Дис-
овом пролећу био је Петер 
Хандке, аустријски писац, 

један од нај већих интелектуалаца 
данашњице и о све  дочени пријатељ 
српског на рода. Град  ска библиоте-
ка и град Чачак желе ли су да ју би   -
ларним Дисовим свечано сти   ма и 
манифестацији која је сво  је врстан 
симбол овог кра ја и српске по езије, 
дају ме ђу народни карактер и уста-
нове награду иностраном писцу. 
Дилеме око избора није било, али 
је би ло дилеме како довести Пете-
ра Хандкеа у Чачак. Пут до великих 
људи, потврдило се по ко зна који 
пут, је лак ако је искрен, ако слу-
жи правдољубивости и хуманости, 
спајању народа и култура. Хандкеу 
је 29. маја 2013. године уручена 
прва почасна Дисова плакета уста-
новљена поводом пола века тра ја -
ња манифестације. Петер Хандке 
је из Шавила код Париза где живи 
стигао право у Дисов завичај чиме 
је учинио ве лику част песнику и 
Градској библи отеци „Вла дислав 
Пет ковић Дис“. У дру   штву пријатеља 
академика Милова на Да нојлића и пре-
водиоца Жарка Ра да ко вића, Петер 
Хандке је присуствовао па растосу 
Дису у цркви Светог Архангела Гав-
рила у Заблаћу, интересовао се за 
историју овог краја, разговарао са 
обичним људима, ишао на чачанску 
пи јацу, цркву, шетао се по граду. Из 
Немачке стигла је и телевизијска 
екипа која је камером бележила 
сваки детаљ и сусрет великог пи-
сца, а Хандке их је одвео у Народ-
ни музеј да виде слике страдања 
Срба кроз историју и набијања на 
колац после Хаџи Проданове буне. 
При том је у блокчић, ћирилицом, 
записивао зани мљиве српске речи 
и њихово значење.

Приликом доделе Плакете, ака-
демик Милован Данојлић, је дан 
од ла у реата Дисовог одличја, ка-
зао је да је „писање за Петера 
Ханд кеа школа гле дања“. 

„Хандке гледа да би разумео и 
пи ше да би гледао. У југословенском 
гра    ђанском рату стао је на страну 

Факсимил превода Дисове песме 
Можда спава на немачки
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icht schläft sie“), једног веома познатог 
песника у Србији, класичног српског пи-
сца, Владислава Петковића Диса. Ко је, 
заправо, био Владислав Петковић Дис? 

Жарко Радаковић: Владислав Пет-
ковић Дис је један од најзначајнијих 
српских песника у последњих 150 до 200 
година. Родио се 1880, а умро, веома 
рано, 1917. годинe. Био је неугодан лик. 
Рођен је и живео је у једном малом селу, 
у близини града Чачака, у средишту 
Србије, у најсиромашнијим условима. У 
школи је био један од најгорих ученика, 
чак је, може се рећи, и гимназију једва 
завршио, али није матурирао. Ипак, 
неко време је радио у малом селу као 
учитељ у нижим разредима.

Касније је покушаво да се домогне 
Београда, живео је тамо веома тешко, 
радио као продавац воћа... Не, није чак 
ни продавао воће, већ је мерио шљиве, 
то је био његов посао, од тога је живео. 
Затим је безусловно хтео у рат, иако је 
био веома болестан, од детињства је бо-
ловао од плућне болести. У балканским 
ратовима је, коначно успео да постане 
ратни репортер. Прво је интерниран у 
Француску, јер је био веома болестан, 
имао је туберкулозу, а потом је, по сваку 
цену, поново желео назад у домовину...

Петер Хандке: ... где је живела 
његова жена са двоје деце... И затим 
бродом, од Барија, мислим, ка Крфу, 
брод је торпедиран и тако је погинуо...

Радаковић: Петер је добио плакету, 
која је названа по Владиславу Петковићу 
Дису, и био је позван у Чачак ... Хтео сам 
још рећи: У историји књижевности, Дис 
је означен, може се рећи као симболи-
ста. Али њеогово образовање ... он је 
био аутсајдер, аутодидактик, он уопште 
није имао чврстих структура једног сим-
болисте, он је имао других структура, на 
пример снове, сан игра главну улогу у 
његовим песмама. А ова песма, коју смо 
превели Петер и ја, јесте заправо сан. 
Ти можеш, можда, рећи како је настала. 
Била је то твоја идеја.

Хандке: Идеју смо чули код Ди-
митра Т. Аналиса ... Од идеја се треба 
чувати. Била је то спонтана жеља, или 
жеља захвалности. Бити позван било 
куда, пре свега на Балкан, то је ... Го-

стопримство је управо у сиромашним, 
стално спорним, вековима спорним об-
ластима, отприлике као 11. Заповест, 
а онда дођете ту, и не донесете ништа. 
Моја идеја је била да оставимо било 
шта као поклон госта, као гостов поклон 
граду Чачку.

Чачак лежи на Западној Морави. 
Отуда потиче једна од најпознатијих 
српских песама, коју зна готово свако на 
јужном Балкану, чак и деца још и данас 
умеју да је изрецитују, што се једино још 
може упоредити са песмама Десанке 
Максимовић из суседне Бранковине. А 
ова песма се зове „Можда спава“, „Vielle-
icht schläft sie“. Жарко је то тачно рекао, 
Дис није симболиста, он нема шаблон. 
Снажно осећање доноси песма сама по 
себи, сама се структурише, самогласници 
и сугласници, консонанти и вокали настају 
сами по себи. И тако је – чини ми се – и 
настала песма, једна од песама – зашто 
избећи реч: светске књижевности, ваљда 
такво нешто још увек постоји. Управо због 
тога што она можда не познаје језичке 
границе, не познаје границе ритма и 
душе. Или како каже Ђерђ Лукач: душу 
и облике. Дакле, душа има облике, сама 
по себи даје облике, а да се не мора бити 
симболиста.

И нас двојица – а то није први пут, 
али је први пут у питању озбиљна песма, 
смо то превели, такође из разлога да 
нешто оставимо Градској библиотеци у 
Чачку. Ничег политичког није било у вези 
са тим. И тако смо ми за три дана, сваког 
дана седели или седали – и урадили ...

Песма је, треба рећи још то, написана 
у римама, али ми смо одлучили да не 
пренесемо риме него ритам, дакле да 
се на немачком не римује.

Део из разговора о Димитриу Т. 
Ана лису, Петеру Хандкеу као пре во-
диоцу, о пријатељству и превођењу Пе-
тера Хандкеа.

(Диселдорф, 22. септембар 2013)

ИЗ НЕМАЧКОГ ЧАСОПИСА SCHREIBHEFT КОЈИ ИЗЛАЗИ У ДИСЕЛДОРФУ

Душа и облици
Разговор Петера Хандкеа и Жарка Радаковића 

о Владиславу Петковићу Дису 

Превела: Наташа ПОПОВИЋ

Н
орберт Вер: Петер Хандке, пре-
вели сте до сада око 35 књига са 
четири језика, са старо-грчког, 

словеначког, ен гле ског и француског, 
међу последњима и збирку песама гр-
чког песника Ди митриа Т. Аналиса. Ви 
сте, Жарко Ра даковићу, дугогодишњи 
преводилац Петера Хандкеа на срп ско-
хр ватски, а тренутно радите на пре воду 
његовог комада „Noch immer Sturm“ 
(„Још увек олуја“).

У мају ове године, као и често пута 
до сада, били сте заједно у Србији, и за 
време овог путовања настао је заједнички 
превод песме „Можда спава“ („Vielle-
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ПОВОДОМ 100ГОДИШЊИЦЕ ИЗБИЈАЊА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 19142014

Уместо воштанице

У 
Научном одељењу Градске би-
блиотеке „Владислав Петковић 
Дис“ у Чачку, у саставу легата 

учитељског брачног пара Миливоја 
(1871-1941) и Божидарке (1874-1959) 
Филиповић, чува се брошура невели-
ког обима (71 стр., 20 cm), али изузет-
но значајна за завичајну и национал-
ну историју – Споменица Јунацима 
изгинулим и помрлим у ратовима за 
ослобођење и уједињење 1912-1918 : 
из Чачка и чачанске црквене општине 
(Чачак, Штампарија Стевана Матића, 
1922). Према Критеријумима за стару, 
ретку и минијатурну књигу спада у рет-
ку књигу, а Српска библиографија: књиге : 
1868-1944. Књ. 16, Ri-Sreć (Београд, На-
родна библиотека Србије, 2004), стр. 
379, редни број 79529, реги стру је један 
примерак у фонду Народне библио-
теке Србије. Споменицу су при редили 
протојереји Сретен Ј. Ми ха  иловић и 
Милан П. Гавриловић, ода ју ћи постхум-
ну почаст завичајним бе смрт ницима са 
Неколико речи унапред (стр. 3 – 4):

„Још у 1919. год. јавила се жеља да се 
јунацима палим за слободу и уједињење 
подигне споменик код цркве чачанске. 
Замисао је била да се подигне 'Спомен-
Ограда' око цркве, и на стубовима 
ограде да се узидају мраморне плоче, 
на којима ће бити уписана имена изги-
нулих јунака. Био је образован и одбор, 
састављен из свију редова грађана и 
грађанки, коме је стављено у дужност: 
да за тај циљ прикупља прилоге и да се 
стара да се споменик подигне.

Но та прва замисао није могла бити 
остварена за то, што није било ма те-
ријалне могућности: 'Спомен-Ограда' по 
израђеном плану и предрачуну коштала 
би преко сто хиљада динара, а прилога 
је било покупљено мало више од осам 
хиљада динара. По одлуци одбора, ова 
прикупљена сума утрошена је на оправ-
ку старе ограде око цркве, а подизање 
споменика одложено је за доцније.

Да не би, временом, ова лепа зами-
сао отишла у заборав, потписани су 
објавили грађанству да ће се у чачанској 
цркви подићи 'Спомен-Плоча' свима 
синовима и грађанима града Чачка и 
чачанске црквене општине, који су из-
гинули и помрли у ратовима за осло-
бођење и уједињење. Објавили смо и 
то, да ће се поред 'Спомен-Плоче' при-
редити и књига 'Споменица' у којој ће 

Са још увек незацељеним ранама 
из балканских ратова (1912-1913), по-
ново се предајући трагичном усуду, 
из многих српских домова путем без 
повратка крећу мужеви, браћа, си-
нови, неретко и по неколико синова, 
очеви и синови, стричеви и синовци... 
На располагање отаџбини ста вили 
су се – из активног војног састава: 
пешадијски поднаредни ци, наредни-
ци, наредници Војне ака   демије, пе-
шадијски поручници, ко њи чки под-
наредници, артиљеријски по ручници; 
резервног војног састава – об везници 
чиновничког реда, каплари по дна ре -
дници ђачке чете, поднаредници, на-
ре дници, потпоручници, поручници, 
пе шадијски наредници, пешадијски 
по т   поручници, пешадијски поручници, 
пе  шадијски капетани, пешадијски ма-
јори, пешадијски потпуковници, пе ша-
дијски пуковници, коњички наредни-
ци, коњички потпоручници, коњички 
ма   јори, артиљеријски поднаредници, 
ар  ти љеријски капетани, артиљеријски 
ма јори, санитетски официри, а највише 
из цивилствa – студенти, чиновници, 
правници, књижари, срески економи, 
абаџије, порески помоћници, трговци, 
лекари, зидари, писморазносачи, шло-
сери, свештеници, монаси, учитељи, 
кобасичари, инжењери, судски писари, 
железнички чиновници, благајници, 
пензионери, полицијски писари, моно-
полски чиновници, банкарски чино-
вници, телеграфисти, журналисти, бра-
вари, индустријалци, писари, тргова-
чки помоћници, кројачи, опанчари, 
обућари, пекари, машински бравари, 
баштовани, бравари, месари, кафеџије, 
ковачи, поткивачи, ножари, колари, 
каменоресци, лимари, јорганџије, бер-
бери, болничари, воскари, фарбари, 
књиговесци, типографи, посластичари, 
столари, сарачи, земљорадници, музи-
канти, грнчари, кочијаши, служитељи, 
надничари, ковачи, народни послани-
ци, свршени ђаци, касапи... 

На путу части и славе, на фронту 
или у болесничкој постељи, своје жи-
воте отечеству су жртвовали: [Чачак:] 
Aлександар М. Глишић, пешад. п. пу-
ковник, Душан М. Глишић, пеш. п. пу-
ковник и Милутин М. Глишић – Рујо, 
чиновник Министар. финансија и рез. 
пеш. поручник, синови су Марка и 
Петрије Глишића бив. трговца из Чач-
ка [...] Светозар Гавровић, пеш. мајор 

бити написана кратка биографија изги-
нулих и помрлих наших јунака и позва-
ли смо сроднике и другове изгинулих и 
помрлих ратника да нам за то даду по-
требне податке.

И поред наше најбоље и воље и 
труда ова 'Споменица' није могла бити 
обрађена како смо замишљали, јер смо 
само за мали број добили нешто пода-
така, а за много већи број нисмо доби-
ли апсолутно никаквих података.

Ми смо се старали да и на 'Спо-
мен Плочи' и у књизи 'Споменици' бу-
ду записана сва имена у рату изгину-
лих и помрлих. Но ако ипак буде неко 
заборављен, није наша кривица, но 
сродника и другова који нам нису хтели 
доставити њихова имена.

Подизање 'Спомен Плоче' помогле 
су општ. чачанска и црква чачанска са по 
1000 дин. и село Лозница са 100 дин. те 
да се упишу имена оних јунака, који ни-
ког од своје породице нису оставили.“

 
Погинули су у гробовима
Јунаци дивни, тај храбри сој,
Народа овог мученог, тужног
Што бије црни, вечити бој.

Диже се њихов спомен прадревен
И буди срца и ствара мах.
Велика дела народа сетног
Сваки је јунак и витез плах!

Докле је један Србин Србијин
И док Косовом нија се клас,
И расте трава огромним пољем,
Легенда српских ићи ће глас.

Заборав никад неће да скрива
Заносну славу косовских дива.

Из песме
Овена Мередита, Енглеза

Трудољубивошћу ових духовника, 
Јунаци пали на пољу части : За слободу 
своје браће, за славу и величину своје До-
мовине (стр. 7 – 66), 429 достојанствених 
и неустрашивих пред муклим дозивом 
смрти, остадоше заувек постројени на 
посмртној прозивци за Вечност – из 
Чачка (279), селâ Јездина (4), Придво-
рица (1), Атеница (64), Кулиновци (23) 
и Лозница (58). 

Приредила: мр Маријана МАТОВИЋ
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и Михаило Гавровић, коњич. мајор, си-
нови су Стева Гавровића бив. трговца 
из Чачка […] Велимир Ђ. Басарић, пеш. 
мајор и Слободан Ђ. Басарић, студент, 
синови Ђока Басарића бив. трговца 
из Чачка, обојица у рату погинула […] 
Исаило Петровић, књижар из Чачка, 
рез. пеш. капетан, командант 4 ч. 1. б. 
X пука III поз. Учествовао је у ратовима 
с Турцима, Бугарима и Аустријанцима. 
Погинуо је код Смедерева 24. нов. 
1914. Сахрањен је код цркве у селу Ко-
ларима [...] Др Густав Сајферт, општ. 
лекар из Чачка, резер. санитетски офи-
цир у Шумад. дивизији [...] Владислав 
Петковић „DIS“ чиновник и песник, 
син Димитрија и Маце Петковића 
бив. трговца из Чачка био је на војној 
дужности као обвезник чиновничког 
реда на путу за Француску, лађа на 
којој је био торпедована је и он се, са 
осталима, утопио у мору […] Милош 
и Душан браћа Васикићи, тровци, си-
нови Луке и Персе Васикића 
трговца из Чачка [..] Алексан-
дар Брушија, индустријалац, 
син Павла и Урсуле Брушије 
индустријалца из Чачка, био 
је резер. поднаредник у X 
пеш. пуку и учествовао је 
у свима ратовима од 1912. 
[…] Павле Дуњић, трговац из 
Чачка, био је редов X пука 
III поз. при повлачењу кроз 
Албанију разболео се и умро 
2. дец. 1915. у Драчу, где је и 
сахрањен. Његов брат Исаи-
ло Дуњић трговац из Чачка, 
резер. поднаредник X пука III 
поз. и његови синовци Милу-
тин и Милија Дуњићи трговци 
из Чачка, изгинули су у бор-
бама на Солунском фронту 
[…] Раде Вукотић, опанчар 
из Чачка, каплар у XVII пуку 
I поз. био је врло храбар 
војник и у борбама вођеним 
1914. био је два пута рањен: 
први пут на Костајнику, други 
пут на Бучеву. Погинуо је на 
положају „Крива Феја“ код 
Врањске Бање […] Ристо и 
Раде браћа Ћурчићи пекари 
из Чачка, Петар Стевановић 
и његови синови Душан и 
Миливоје, пекари из Чачка, 
изгинули су у ратовима […] 
Миладин, Милоје и Милан 
браћа Ровчани, из Чачка. Сва 
тројица погинули су у рату, 
у борбама које су вођене 

у Босни. Михаило, Љуба и Милутин 
браћа Илићи, из Чачка. Сва тројица 
изгинули су у рату, у борбама које су 
вођене на Солунском фронту. Милен-
ко Јованчевић, земљорадник и његови 
синови Тијосав и Станко изгинули су у 
рату […] [Селo Јездина:] Милош и Ми-
лутин браћа Стевановићи, синови Алек-
се Стевановића земљор. [Селo Јездина]. 
Милош је био наредник у X пуку I поз. 
Умро је 1916. на острву Виду. Милутин 
је био редов 1. ч. 2. б. X пука. Погинуо 
је 1915. […] и безбројни знани и незна-
ни ратници који падоше не знајући за 
пораз ни за покајање... 

Споменицу затварају песме По 
гробовима : песма Влад. Петковића 
– „Дис“-а Чачанина, који је у рату по-
гинуо (стр. 67 – 68), и Отац : песма 
Војислава Ј. Илића – Млађег (стр. 70 
– 71), а између њих је почасно слово 
приређивачâ (стр. 68 – 70), датирано са 
21. јула 1922. год. Чачак:

„Слава вам и част бесмртници који 
сте нечувеним херојством задивили 
свет!

Слава вам и част родољуби, који сте 
крв своју пролили и живот свој дали, за 
слободу своје браће и своје поробљене 
Отаџбине; за њену славу и јединство!

Ви сте вашом јуначком крвљу натопи-
ли сваку стопу ове, вековима крвављене 
земље! На вашим саломљеним јуначким 
костима назидана је ова наша, лепа и 
величанствена Домовина!

Ми, ваши савременици, ваши срод-
ници и другови из најдубљег поштовања 
и благодарности клањамо се пред вашим 
светим сенима. Ми вам подижемо овај 
скромни споменик и у њега урезујемо 
златним словима ваша јуначка и света 
имена. И ми ћемо бити и проћи а ви ће 
те остати да вечно живите. И Домовина 
и потомство чуваће вашу светлу и свету 
успомену као најсветији аманет. Ваша 
јуначка имена и ваша дивовска дела 

неће се никад заборавити, јер 
ће бити дубоко урезана у срцу 
сваког Србина.

Мајке ће приводити своје 
малишане да им покажу где 
је златним словима записано 
име њиховог бабајка, који је 
погинуо у борби за домовину 
и своје јуначке кости оставио 
тамо негде далеко, далеко на 
Церу, Гучеву, Дренку, Бабу-
ни, Бакарном Гумну, Битољу 
или негде у жаркој Африци. 
Па и у далекој будућности, 
ти малишани, као родитељи, 
приводиће своју децу да читају 
ваша јуначка имена и кад дође 
на једно, казаће: „Ето синак, 
то је твој деда, а мој отац“. И 
ја га нисам запамтио био сам 
мали кад је он у рат отишао, 
али ми је моја мама причала, 
да је са браћом отишао у рат 
да свети Косово; да се јуначки 
борио и јуначки погинуо тамо 
далеко: на Лисици, на Младом 
Нагоричану, на Скадру.

Да, и у далекој будућности 
ви ћете, бесмртници, учити 
потомство: како треба гинути 
за Слободу, како треба љубити 
Домовину и како се треба 
жртвовати за браћу своју. Ви 
ћете им служити за пример: 
јунаштва, љубави и пожртво-
ваности.

Нека вам је, за то, вечита Слава!“ 

ПОВОДОМ 100ГОДИШЊИЦЕ ИЗБИЈАЊА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 19142014
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ПИСМО МАЈОРА РАДОЈА ЈАНКОВИЋА СА ЦЕРА 1914. ГОДИНЕ

Кројио историју па – забо рављен!

Ш
ести разред чачанске полу-
гим назије школске 1896/97. 
године по ха ђало је 12 де-

чака. Пет је наставило образовање у 
војној школи, а на олтар отаџбине у Ве-
ликом рату животе је положило шест 
школских другова: Владислав Петковић 
Дис, песник; Драгомир Вуковић, бри-
гадни генерал ( према извештају обо-
рен на поправни из латинског); Драгутин 
Ст. Гавриловић, пе шадијски пу ко вник, 
умро у рату; Јо ван Симовић, 
пе ша дијски наре дник, умро 
у рату; Михаило Гавровић, 
одли чан ђак, ко њички мајор, 
погинуо и са храњен код 
цркве у Обренов цу, и Ра дован 
Богићевић, поги нуо. О својој 
ча чанској ге не рацији школ-
ских и ратних другова топле 
и незаборавне речи написао 
је Радоје Јанковић, стари сват 
на Дисовом венчању, учес-
ник превратничких датума у 
српској историји, дипломата у 
Чикагу, Њујорку и Тирани, пи-
сац две књиге приповедака о 
бал канским и Првом светском 
рату – „Дани и године“ (1926 
и 2013) и „Друмом и сокаком“ 
(1931).

Радоје Јанковић рођен је 
1879. године, завршио је вој -
ну школу и први распоред 
и мао је у Горњем Миланов-
цу у Десетом пешадијском 
пуку. Ода тле је премештен у 
7. пе шадијски пук, а потом у 
18. пук у Топчидеру. Придру-
жио се младим официрима 
који су под воћством Драгу-
тина Ди   митријевића Апи са 
извели Мај  ски преврат, 29. 
ма ја 1903. го  дине и довели 
на престо Ка ра ђорђевиће. 
Као перспекти вног официра 
влада шаље Јан ковића 1906. 
две године у Француску на 
војне школе. По сле анексије 
Босне и Херце говине Радоје 
Јанковић се прикључује та јном 
удружењу „Уједињење или 
смрт“. Ве шт на перу сарађује 
у листовима „Војска“, „Одјек“ 
и другима а 1910. го дине са 

„Уједињење или смрт“ нису замишљени 
једновремно, али ће „Пијемонт“ под 
утицајем Јанковића одиграти важну уло-
гу после анексионе кризе објављујући 
полемике у корист војске, расправе о 
уједињењу, уводне чланке, па и литерар-
не прилоге.

Из балканских ратова, Церске и 
Ко лу барске битке, Радоје Јанковић 
из ла зи са чином мајора и бројним 
одли ковањима. Борбе за Младо На-

горичино, на Бакарном 
Гумну, на Мачковом каме-
ну, Сувобору, о коњанику 
Ми хаилу Гавровићу, Дра-
гомиру Васовићу, Алексан-
дру Здравковићу, војводи 
Мишићу и другима описаће 
у књизи „Дани и године“. Са 
Крфа је 1916. године упућен 
за начелника Југословенског 
до бровољачког корпуса у 
Оде си, а у Петровграду је 
одр жавао везе са руским 
Ге  нералштабом и министар-
ством војним, био у војној 
ми сији за предају високих 
одликовања престолонасле-
дни ка Александра цару Ни-
лолају Романову, писао за 
престоничке новине. Све то 
ставио је на коцку и изгубио 
успротививши се суђењу 
ратним друговима у Солуну, 
да би у поновљеном проце-
су и сам био осуђен на 15 
година робије.

Под заштитом револу-
ционарне владе Радоје Јан-
ковић остаје након губитка 
службе и осуде у Русији, 
склапа бољшевички брак 
1918. године у Самари са 
На талијом, кћерком Ла-
зара Калмића, трговца из 
Бе о града, потом путују 
пре  ко Владивостока у Ја-
пан, па за Европу. Енглеска 
полиција хапси Радоја у 
Еритреји јер је за њим рас-
писана ме ђународна потер-
ница, а Наталија путује сама 
у Фран  цуску где у Кану 
проналази све крву Милку 
Јанковић, а после неколико 

Љубом Јовановићем Чупом, Бог даном 
Раденковићем и Љубомиром Бо јовићем, 
доноси одлуку о покретању ли ста са на-
ционалном ор јен тацијом – „Пијемонт“. 
Јанковић је унео у програм да то буде 
лист „ни са владом, ни са опозицијом, 
већ са јединим животворним елемен-
том војском“. Лист и тајно удружење 

Приредила: Даница ОТАШЕВИЋ

Мајор Радоје Јанковић, 1913. година
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Главном Интенданту
ме сеци им се придружује и Радоје. У 
Риму Јанковићима се рађа кћи Видоса-
ва, а наредних неколико година поро-
дица ће живети избегличким животом 
често мењајући место боравка. Радоје 
под псеудонимом „Бронтес“ и „Мора-
вац“ пише за београдско „Време“, „По-
литику“ и друге листове, а када је 1923. 
године дошао у нову земљу за коју је и 
он ратовао, одмах је ухапшен и спро-
веден у Забелу. У своја права Радоје 
Јанковић враћен је 1925. године, а већ 
наредне именован је за конзула у Чика-
гу. Нови конзул који говори пет језика, 
склон је музици и писању, оставиће 
дугок праг међу српским, али сада и 
југословенским исељеницима и црквом 
у Америци. 

Од 1929. године Јанковић је на дуж-
ности генералног конзула у Њујорку 
где сарађује са Михаилом Пупином, 
Теслом, америчким председником и 
привредницима, пише у листовима и 
бори се за нову државу и круну. Када је 
Јанковић 1936. године полазио на дуж-
ност опуномоћеног посланика у Тирану, 
испраћен је од исељеника захвалношћу 
Југославији што им је таквог човека по-
слала. 

Први југословенски амбасадор у 
Албанији уживао је велико поверење 
краља Зога, допринео је да се отво-
ри авионска линија између Београда 
и Тиране, развију добри односи две 
земље што ће у праскозорје новог рата 
засметати Италији. Радоје Јанковић 
пензионисан је у мају 1939. године, 
критиковаће потом политику кнеза Па-
вла, дочекаће нови светски рат, бити 
хапшен од истих освајача против којих 
се борио на Церу. 

Умро је 29. новембра 1943. годи-
не у Београду. Заборављен је као и 
многи други великани. Његову богату 
преписку, документа, писма, башти-
ни захваљујући кћерки др Видосави 
Јанковић, професору енглеског језика 
на Филолошком факултету у Београду 
у пензији, Градска библиотека „Владис-
лав Петковић Дис“ у Чачку.

 Писмo из Ваљева, писано 18. 
августа 1914. године у јеку Церске 
битке, сведочи о патриотизму Радоја 
Јанковића, жртвовању за отаџбину и 
ратне другове. 

Поводом обележавања почетка 
Првог светског рата Библиотека овај 
документ износи у јавност као ново 
сведочанство за проучавање историје 
и наук потомству да неке догађаје и 
личности не смемо заборавити, јер 
ће наш заборав другима служити за 
прекрајање истине и светле прошло-
сти српског народа.

K
aо одговорни шеф одећног одсека Главне Интендантуре за снабдевеност трупа 
одећом и обућом, као и логорском спремом, част ми је учинити сле дећу пред-
ставку:

Наша војска ушла је у овај рат, у погледу одећне спреме, неспремна. Ми нистарство 
Војно није било у стању да је потпомогне, јер у овом погледу ни је било ништа 
припремљено. Многи вој ници су сада упола обучени: многи носе своје већ дотрајало 
сељачко одело, а знатан број, на пример IV пешадијски пук, формално иду у гаћама. 
Подофицири и нижи чинови не разазнају се од редова; сем тога војници су, по нужди, 
придодали заплењено аустриско одело, што може изазвати несрећне случајеве.

Топло данашње време поправља, донекле, ову оскудицу, али хладне но ћи, и преноћишта 
без шатора почињу рђаво утицати на војничко здравље и њихову ратничку улогу.

Исто тако стојала је ствар и са обу ћом. То зло стање поправила је сама Гла вна 
Интендантура после огласа рата хитним реквирисањем око 200.000 па ри опанака по 
дивизиским областима. Једино на тај начин омогућени су до садањи напорни маршеви 
оперативних јединица.

Министарство Војно, међутим, забра нило је ову реквизицију и даљу из ра ду опанака 
по дивизиским областима на војној просторији, одредивши недовољну цену од пет дина-
ра по пару опанака. На овај начин пресечен је једини стваран извор да се брзо задовољи 
ова најбитнија потреба. Одећни одсек Главне Интендантуре налази се на овај начин у 
положају да на сва тражења обуће и одела од стране команада одговори негативно.

Имајући у виду досадање штрапаце и оне, који тек предстоје, а водећи рачуна о 
томе да наступа период киша, то сам издејствовао код Главног Интенданта наређење 
бр 1814 од 6. 8. 1914 г. издато командантима дивиз. области на војишту, да опанке до 
сад не реквирисане реквиришу и да бар до 25 ов. лица предузму најенергичнију из-
раду опанака по цени коју ће одобравати Главни Интендант.

Господин Мин. Војни актом сво јим Бр 2273. од 7. августа 1914 год. забранио је 
ову реквизицију по вој ним станицама у земљи налазећи да се те неопходне набавке 
врше са „сумњивим тенденцијама“. Министарство Војно предало је у накнаду за ово 
онемогућавање набавки један преглед закључених својих набавки по коме до сада није 
готово ништа остварено. Забранив израду на вој. просторији а не дотурајући нужну ко-
личину из позадине Министарство Војно мора носити кривицу ако наступи, и из прошлих 
ратова познати, случај да се маршеви не могу извести због оскудице обуће код војника.

Без обзира на то што Министарство Војно није ништа одговорило на захтев Глав-
ног Интенданта ЕО бр 2302 од 11 ов. лица којим је најхитније тражено 200.000 пари 
опанака за Младеновац и 100.000 пари за Ваљево, велика трупна требовања обуће и 
одела стижу овој, Интендантури са свих страна.

Налазим као неопходно нужно да нагласим да је економија у две три сто тине 
хиљада динара у овом часу нај безначнија ствар. Главно је и пр вен  ствено снабдети 
трупе обућом за покрет, па маколико она коштала. Идући за уштедом, Министарство 
вој но препоручује Главној Интендантури набавку пресних опанака, што је у највећој 
противности са економијом. Пресне опанке ни у ком случају не смем раздавати тру-
пама, и молим да их Министарство војно не набавља за војску. Ово утолико пре што 
организована израда опанака у Подрињу и Шумадији може осигуравати месечну ис-
поруку од преко 150-200 000 пари ђонаша опанака.

На крају молим главног Интенданта да изволи представити врховном команданту 
Војске тешко стање у коме се налази Војска у погледу обуће и одеће. Молим такође 
да се утиче на Министарство Војно да развије највећу делатност по ма коју цену да се 
организује израда опанака у области Шумадије и Колубаре. У ову сврху требало би 
употребити војне занатлије.

Исто тако молим да се свим силама и по ма какву цену настане да се добаве шато-
ри и чохана одећа за војку. Кад је изгубљен моменат за благовремену спрему војске, 
сад није тренутак да се због економије смањи оперативна моћ наших трупа. 

Молећи за дејство да министарство Војно, а у духу ратних прописа, узме потпу-
но на себе снабдевање војске потребама како би се избегло мешање надлежности и 
отежавање иницијатива, ја се овим ограђујем, од свих последица спорости у на-
бавкама, која није проузрокована мојом кривицом. 

18. 8. 1914.          Шеф Одећног Одсека Главне Интендантуре
Ваљево              Р. Јанковић

(Заведено 20. августа у Главној интендантури под бројем 3045. у Ваљеву)
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ПОВОДОМ 150ГОДИШЊИЦЕ ОД РОЂЕЊА БРАНИСЛАВА НУШИЋА 18641938

БРАНИСЛАВ О НУШИЋУ

Два Чачанина и Нушић
Приредила: Даница ОТАШЕВИЋ

С
удбине два књижевника 
поре клом из Чачка упле-
тене су, свака на свој на-

чин, у живот великог срп  ског 
комедиографа Бранислава Ну -
ши ћа. На почетку 20. века при-
до шли ца из провинције, без по-
сла, са тек обја вљеном песмом у 
„Српском књи жевном гласнику“ 
потписаном необичним име ном 
DIS и са истоименом подсетни-
цом која је кружила престонич-
ким ка  фа нама, имао је срећу да 
се упозна и донекле добије за-
штиту већ познатих писаца Јанка 
Веселиновића, Ристе Ода вића, 
Бранислава Нушића, Милана Ра-
ки ћа. Човек у тамном, на чијем су 
ли цу биле најупечатљивије светле 
црне очи и бујна растресита коса 
са густим сви ластим брковима и 
брадом, који је ли чио на Макарија 
Дјевушкина из „Бедних људи“ 
Достојевског, био је Владислав 
Петковић Дис. Матош ће за њега 
рећи да је можда бољи песник 
од Симе Пандуровића, „али ради 
сиротиње и других неприлика ни-
је се могао наоружати културом, без 
ко је нема више поезије“. Пријатељство 
Нушића, Пандуровића и Диса потврђује 
и недавно пронађена заједничка фо то-
гра фија и бројне анегдоте из боемског 
живота Београда. Сима Пандуровић ће 
1937. године, поводом две деценије од 
трагичне смрти пријатеља и песника 
„Утопљених душа“, испричати анегдоту 
о Дису и Нушићу која се збила нај ве-
роватније око 1910. године:

„Једне летње вечери ушао сам у баш-
ту „Позоришне кафане“ и затекао Диса 
да вечера. Он је почео наваљивати да 
узмем нешто, макар једно тесто. Најзад 
сам му учинио по вољи после силног 
нуткања. Пристизали су познаници и 
Дис је свакога звао за сто, нудио јелом, 
вином, кафом, цигаретама... Боемско 
друштво шалило се да је Дис сигурно 
дошао до пара, а он је само слегао ра-
менима и ћутао. У неко доба наишао 
је преко баште и Нушић. Са Дисом је 
размењивао неке гестове и погледе, и 
најзад упитао да ли ће сутра имати да 
руча. Ствар је ускоро била разјашњена: 
Дис тога дана није имао за вечеру, па 

предусретљивост је галантно ис-
користио да почасти све госте.“

Последњу деценију живота 
Бранислава Нушића верно је пра-
тио новинар „Политике“ Синиша 
Пауновић (Чачак, 1903 – Бео-
град, 1995). Разговоре и до гађаје 
из престоничког живота тридесе-
тих година прошлог века не само 
да је објављивао у новинама, 
већ је 1985. године приредио и 
књигу „Бора Станковић и Бранис-
лав Нушић иза завесе“. Нушић је 
Пауновића, који је био чест гост 
у његовој кући у Шекспировој 
улици број 1. у Београду скоро 
до по следњих дана живота, звао 
Тарцан. Остарели комедиограф је 
преко њега дознавао многе пре-
стоничке тајне и закулисне радње, 
али и пласирао вести, шале и анег-
доте другима. Истрајан пратилац 
многих савременика од Нушића, 
Исидоре Секулић, Андрића и дру-
гих, Пауновић је постао власник 
бројних фотографија и докумена-
та који се данас налазе у његовом 
легату у Градској библиотеци у 
Чачку. 

У част јубилеја Бранислава 
Нушића „Дисово пролеће“ обја-

вљује неколико сличица о животу по-
знатог комедиографа из пера Синише 
Пауновића.

му је Нушић позајмио своју купон-
ску књижицу којом је могао платити 
све што у кафани потроши. Дис, више 
од оног него од овог света, Нушићеву 

Бранислав Нушић, Дис и Сима Пандуровић

Године 1900. долазим за в. д. управни-
ка Народног позоришта у Београду. 

Имао сам амбицију да своје управљање 
обележим што обилатијом приновом 
изворног репертоара, те нисам презао 
ни од смелијих покушаја, верујући да 
ће то дати маха изворној драми... Је ли 
чудо, дакле, што ми је у тој тежњи пало 
на памет да тамо негде у једној фиоци 
мога стола лежи заборављен један ко-
мад?

Читам комад, читам, и кад наиђем 
на реч „династија“ окренем се око себе 
и погледам обазриво у слику Његовог 
Величанства Краља. Читам даље, чи-
там га седећи заваљен у управничкој 
фотељи, и боме, кад сам прочитао до 
краја, учини ми се сасвим другачији 
но што се чинило кад сам га читао код 
куће, као писац.

И, наравно, комад ни сада није иза-
шао на сцену.Лежао је у фиоци и даље, 
да касније буде чак и изгубљен, и изно-
ва, после првог светског рата, написан 
и први пут приказан тек 29. маја 1923. 
године у Београду.

� � �

„Сумњиво лице“ је први пут изве-
дено 29. маја 1923. године у Народном 
позоришту у Београду иако је написано 
скоро четрдесет година раније, 1887. 
Зграда је неколико пута преправљана 
и адаптирана, нарочито изнутра, тако 
да данас нема оне чувене „управнич-
ке ложе“, која је била с леве стране у 
партеру, одмах до позорнице. Београд 
је онда био неколико пута мањи, али је 
кућа била заиста дупке пуна, тако да је 
и полиција морала да интервенише на 
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ПОВОДОМ 150ГОДИШЊИЦЕ ОД РОЂЕЊА БРАНИСЛАВА НУШИЋА 18641938

ци који су се затекли 
иза кулиса импрови-
зовали сцену, излете-
ли пред њу и некако 
шчепали оне чарапе и 
ставили у џепове.

Сама Љубинка Бо-
бић, готова увек за 
шалу, живо се сећала и 
премијере и те сцене, 
па чак да је и славни 
комедиограф Нушић 
приметио тај њен 
„циркус“ са чарапама, 
па уместо да се љути,, 
смејао се „као луд“. 

� � �

Нисам ја само пи-
 сао о сеоским и окру-
жним начелницима, не-
го сам и сам био „поли -

цајац“, био сам први управник Битоља 
1912. године. Једног дана дођу мени моји 
жандарми и доушници у канцеларију и 
питају штра да раде с неким мутавим бу-
лама. Ухватили су их негде тамо на крају 
града, покушали да саслушају, али оне 
ћуте као заливене.Немају никаква до-
кумента са собом, или их не показују 
из неког разлога. Моји пандури су били 
несрећни, јер нису смели да разбулују 
турске жене, а мени је одмах било јасно 
о чему се ради. Рекао сам им да их уве-
ду у моју канцеларију. Уведу их. А ја, на 
њихово опште запрепашћење, право па за 
фе реџу, једну, другу, разбулим свих шест 
ханума, а кад тамо оно иза сваке фереџе 
засија официрска турска униформа. Пита 
ме после вођа патроле: „Господине, начел-
ниче, ви знате какви су Турци, шта би се 
догодило да су биле буле!? Да нису били 
мушкарци!? Е, мој Мирче, кажем ја своме 
човеку, врло је вероватно да ја нисам вешт 
у оружју као ти, али док сам их погледао 
у ноге, схватио сам да то није женски ход. 
Никада жена, ма била и најзатуцанија 
сељанка, не хода тако трапаво. У сваком 
женском ходу има макар једног покрета 
лепоте и еластичности“.

� � �

„Може се зиста рећи да је Нушић 
комедиограф изгледао некад као човек 
коме је криво што његови суграђани 
немају репове да им се више смеје“ – на-
писао је једном Милан Предић, управ-
ник Народног позоришта у Београду. 
Ми који смо познавали Нушића изблиза 
у свакодневном животу знамо да је та-
кав био и приватно. Волео је шалу и ви-

Бранислав Нушић и Синиша Пауновић, 1937.

улазу кад је ђачка и студентска омла-
дина покушала, и без карата, да уђе, 
макар само да „вири“ преко глава и ра-
мена, на ионако препуним галеријама 
на којима се, као и данас, обично на-
лазила млађа публика. Редитељ пред-
ставе био је славни Пера Добриновић, 
који је, зато што је играо и главну улогу 
– Јеротија, дошао тога дана још у седам 
часова изјутра, затворио се у своју ложу, 
остао у њој неколико часова сам пред 
огледалом са својом улогом и пред под-
не отишао на позорницу, с ко је се пову-
као тек кад су почели присти зати остали 
извођачи, па је требало да се маскира.

Анђу је играла чувена Тетка Перса, 
Перса Павловић, до данас ненадмашна 
у улози мајке на нашим сценама.

Марицу, кћер Јеротија и Анђе, игра-
ла је Љубинка Бобић. Тада је за со бом 
имала већ неколико врло запажених 
улога, али је сама, као фигура, била и 
на сцени и у приватном животу право 
„дете“, тако да је понекад мора ла да 
чини свакојаке камуфлаже да би изгле-
дала, колико.толико, одрасла девојка. 
Конкретно, на овој представи доживела 
је, приликом сличне камуфлаже, мали 
„скандал“ – ставила је под девојачку 
блузицу, на прса, по једну згужвану тет-
ка Персину женску чарапу да би изгле-
дала развијенија. Али, кад је излетела 
на сцену и дрекнула мајци: „Чим си ми 
га споменула (Вићу) разбићу што год 
дочепам“, скачући увис и дижући руке 
да би изгледала што више, десио се ма-
лер. Испале су јој обе чарапе – једна 
преко рамена, друга низ груди, тако 
да су неки млађи, сналажљивији глум-

Најзначајније године

8. октобар 1864. рођен у Београду

1870-1874. учио основну школу у 
Смедереву

1874-1882. учио реалку у Београду

1882-1887. студирао права у Грацу и 
Београду

1885. учесник у Српско-бугарском 
рату

1887. осуђен на две године затво-
ра због једне антидинастичке 
песме

1889. постављен за  државног служ-
беника у Министарству ино-
страних дела. Службовао у 
конзулатима у Битољу, Солуну, 
Скопљу,  Серезу и Приштини

1900. прешао из  дипломатске у про-
светну службу. Постао драма-
тург и заменик управника На-
родног позоришта у Београду

1904-1905. управник Српског позо-
ришта у Новом Саду

1912. први окружни начелник у 
ослобођеном Битољу

1913. основао позориште у Скопљу 
и постао његов управник. 
Уређује лист „Српски југ“

1915. повлачи се са српском војском 
преко Албаније

1916-1918. боравио у Француској, 
Швајцарској и Италији

1919-1923. начелник уметничког 
одељења Министарства про-
свете

1925-1928. управник Позоришта у 
Сарајеву

1929. библиотекар Народне скуп-
штине

1933. примљен за члана Српске 
академије наука у Београду 

19. јануара 1938. умро у Београду и 
сахрањен на Новом гробљу

цеве. Измишљао их је и сам и са слашћу 
им се смејао као да их је неко други при-
чао. Као и сви духовити људи понекад би 
измислио и неку шалу или читаву причу и 
на свој рачун, но никада и на своју „ште-
ту“ . Напротив, сваку такву измишљотину, 
ако није био у стању да пренесе и на 
хартију и „уновчи“ као литературу, проту-
рао би сам или преко својих најближих у 
озбиљну и хумористичку штампу и тако је 
ипак на неки начин „уновчио“. Мало који 
наш писац је био толико свестан дејства 
рекламе као Нушић.
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Пише: Јана АЛЕКСИЋ

„[...] из утробе гробне повиках“

(Јона 2, 3)

В
ише него изазовна и провокатив-
на је семантика наслова и пое-
тика песничког првенца Бојана 

Марковића Риба која је прогутала свет. 
Визија самопропадања и ништења све-
та као таквог под теретом света који 
познајемо и у којем историјски егзисти-
рамо верификовано је симболиком ри-
бе и замишљене тамне унутрашњости 
њеног тела. Гутање света претпоставља 
негирање, минус присуство хуманитета 
– небиће. Истовремно, риба у наслову 
Марковићеве збирке, можда је једино 
преостало биће, оно Сартрово биће по 
себи, које је биће песничког текста. Док 
је песма надсвест која уоквирује и у ко-
јој је легитимно бивствовање света.

Промишљајући лирски свет Марко-
вићеве Рибе, схватамо да нас на интер-
прeтативни учинак, а можда и искорак, 
наводи проблематична позиција лир-
ског субјекта или субјеката и гласа 
ко ји нам о прогутаном свету говори. 
Пе  сник се све време, сходно формал-
ним и значењским координатама тек-
ста, по  играва гласовима, мултиплици-
ра субјект и место одакле се читаоцу 
о бра  ћа. Чињеница је, међутим, да се 
лир   ским дискурсом субјект одаје и да 
сазнајемо да проговара из наше епо-
хе, као њен протагониста и посматрач. 
Песнички поступак, углавном доследно 
спроведен у целој збирци, заснива се на 
језичком уситњавању и нагомилавању 
израза који готово ништа не морају да 
означавају, а који донекле упућују на 
ситуације и феномене из ванпесничког 
искуства. Фрагментизација лирског го-
вора је у дослуху са темељном идејом 
збирке – егзистенција и људски језик у 
свеприсутности стварности искушавају 
вр хунац мноштва, а то мноштво их обе -
смишљава. Почетни, звучни бесми сао 
сти хова и синтаксе упућује на плу ра-
лизацију могућности, истина и иден-
титета; на хаос који се космолошки не 
може уредити ни на нивоу уметничког 

исказа. Стиче се утисак да језик ових 
песама представљају они безначајни 
фрагменти који су се у процесу апсо-
лутне визуализације угнездили у суб-
јектову свест и уписали се у његову 
меморију током обављања свакоднев-
них дужности или током часова одмора 
испред ТВ екрана, блештећег монитора 
рачунара. А извучени из матичног кон-
текста – што је и императив медијске 
културе коју конзумирамо – ти расути, 
али наметљиви елементи примењене 
егзистенције не значе ништа или наво-
де на потпуно погрешне закључке – оне 
који потенцијално униформишу мисао. 
Штавише, песнички језик у класичном 
смислу за Марковића је доживео онто-
лошки крах, чиме сугерише аутопо ети-
чку замисао поиетичког пораза, уједно 
и потребу изласка из свих песничких 
традиција ради рефигурисања поезије 
XXI века. Због такве поетичке одлуке 
приклања се српским песницима нај-
млађе генерације и наслања на авангар-
дну и неоавангардну традицију. Зато у 
свом мета/аутопоеитичком обраћању 
„Кенгуру паншаламунске религије (По-
кер без покера)“ Марковић отресито 
констатује да „ne samo da mi nemamo 
jezik za ono što nas čeka (na primer na 
po d ručju metafizičkog odnošenja), već 

mi nemamo ni jezik za ono što nam se 
dešava, a to znači da moj jezik mo  že 
mo no polisati čitavo podneblje doga-
đaj nosti i značenja.“ Исказ о немо ћи 
језичког оваплоћења спознаје буду ће 
стварности налазимо и код Бернарда 
Ванделфелса, који је и један од мотоа 
циклуса „American salo, qui pro quo“. 
Марковићева лирска самосвест про-
говара из близине искуства акутне и 
ул тимативне неречености и преречено-
сти бића (бес)поретка, па чак и онто-
лошке неутемељености коју у том ис-
куству ра зо ткрива. Ако нема означеног 
у неалиби раним означитељима и ако је 
према Лакану – субјект, „говорен пре 
него што се говори“ (Lakan 1983: 62) – 
не постоји ни биће. Односно, не постоје 
оз начитељи који би оправдано и леги-
тимно означили истину небића и који 
би дозвали метафизичко присуство. Код 
Марковића, међутим, проблем није са-
мо у субјекту и његовим средствима 
спознавања света као нужне историјске 
и онтолошке реперкусије, већ у томе што 
дезинтегрисана стварност условљава и 
дезинтеграцију језика, „raspuklinu na 
jeziku“, празну логореичност. То је вр-
хун ски цинизам плуралитета стварно-
сти, хипердоживљајности и дисциплине 
свести као тотализујућег постдуховног 
стања, чак и да је конструисана од 
стране индивидуе: „(Predimenzioniranost 
stva  ri pomaže / jer Nadoknaditi ne može 
Ni ko i niko u Odsuznosti U suspenziji).“ 
Суб јект сведогађајности зато није цело-
вит (ако о његовој целовитости уопште 
и може бити речи) и не може бити при-
сутан, а језик, притом, не може више да 
уприсутни то одсуство: „бистрији или 
тупљи човек бива када јесте / резиста-
билна силиконска свиња у лоћикавом 
ветру.“ 

У хиперприсуству језика текста 
пре овладава спознаја одсуства језика 
света, као услова онтолошке нелагод-
ности субјекта. Индикативна је стога 
пе сма „Бубање речника“, у којој је по-
казана еклатантна воља да се језички 
допре до стварности, да се споља, под 
принудом, као мукотрпан херменеути-
чки напор, усвоје квалификативи све-
та, оног света који је по својој суштини 
ентропичан, дегенерисан, афазиван, 

БОЈАН МАРКОВИЋ, ДОБИТНИК НАГРАДЕ „МЛАДИ ДИС“ ЗА 2013. ГОДИНУ

После песме
(Бојан Марковић, Риба која је прогутала свет, 

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2013.)
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ап  сурдан, неизговорљив, усмрћен. Лек-
си чка доминанта света је сумирана у 
метафори „речник танатофилије“, као 
еротске љубави одсутног субјекта пре-
ма упокојеном, постапокалиптичном 
све    ту, антиутопији. У инсистирању на 
те     ле сности света, којем је иманентна 
смрт, бива изједначен лексички и он то -
ло шки статус стварности. То, исто вре-
мено, импликује и сведеност суб је кта 
на графички и ликовни приказ људ ског 
лица „емотикон“, дакле, инвалидност 
бив  ствујућег, његово суштинско не при-
падање телесности егзистенције, чи-
ме се поништава сваки хумани дигни-
тет: „емотикони су семиотичке штаке 
али понекад и ја храмљем и / шепам. / 
међутим, језичко стилским вежбањима 
може се постићи / савршенство.“

Фрагменти различитих гласова у 
гласу (непостојећег) лирског суб је кта су, 
међутим, дисонантни тонови, ис тин ски 
какофонични одјеци усло жње них или 
разбијених ентитета. Иако не испољава 
сопствени идентитет – управо зато што је 
искуством онеспособљен да га препозна, 
прихвати и артикулише – лирска инстан-
ца истовремено припада и историјском 
и метаисторијском домену ванпесничке 
егзистенције, односно, поетичком и ме-
тапоетичком простору самог песника. 

Стога је процес десубјективизације и 
деперсонализације у сагласју са осно-
вним поетичким и онтолошким иде јама 
о (анти)утопији на Орвеловом, Хак с-
ли јевом, Велшовом, Де Лиловим или 
Пекићевом трагу. То је дијалектика по-
ст  духовности и псеудодуховности која 
та њи, поништава бит субјекта. Песник 
на рубу лирског констатује: „ko je to ko-
ji jenjava u odbrani i tone u skrnuće? / 
Neko drugi je to koji jenjava u odbrani i 
tone u skrnuće.“

Марковићева збирка песама (опет 
схваћена условно, јер овде предефини-
сано традиционално разумевање пе-
сме) представља конкавно огледало ко-
је на увећан и изокренут начин де мон -
стрира велики број нуспродуката ства-
рности у којој живимо (трансескуал не 
појаве, сексуалне девијације, расне и 
родне контроверзе, проблем иденти-
тета, религиозну разграђеност, хи пер  -
технологизацију живота, брен до  ма нија-
чку и рекламождерску као култу ро ло-
шку колонизацијску праксу). Овде се 
такође истиче хиперприсутност или 
„сведогађајност“ као доминантно обе-
ле жје духа времена, неумитног пост-
гло бализацијског тренутка, и подвла чи 
сво јеврсна антиципација Судњег дана: 
„има неко тамо на хоризонту без так-

та“. „ослепљени начас у комфорности 
/ контрабасног трбуха љубаве задуго. 
[...] из депоније воде порекло уличне 
светлости. / и то називамо: позитивни 
апсурди. [...] велики феморис, високо, 
постао прецизна / козмо-казаљка апо-
калипсе.“

[...]Риба која је прогутала свет 
пре дочава девијацију живота који се 
ма нифестује у нашој свакодневици, 
општу презасићеност стварношћу, на-
кон које човек губи било који елемент 
хуманитета. А Марковићева поетско-
духовна тенденција бива снажнија 
утолико што проговора изнутра, из 
сржи самог проблема, јер, колико год 
покушао да се из њега изузме, песник 
јесте део тог координантног система 
који лирски (али не и лирично, јер 
лирици овде није место) критикује. 
Марковић загледајући свет широм от-
ворених очију и позивајући на поглед 
(„Pogledajte pomno ljuska bića u oči i 
usne“), твори поетику краја, тоталног 
разарања човека и језика – свет којег 
је прогутала риба – један већи уни-
верзум и виталнији организам. Његов 
поетски универзум у себи садржи би-
тан етички коректив који је делотво-
ран управо захваљујући изграђеној 
естетској димензији песама, и утолико 
изразитије ови поетски радови прено-
се потребан катарзични и хомеопатски 
капацитет на реципијента. 

Коначно, нуди ли Марковић у сво-
јој духовној дијагнози и лирској кон-
струкцији шаламунског рефлекса било 
какву назнаку спасења? Поред тема ти-
зације физичке смрти и сна, као могућег 
спасоносног исхода, на неколико ме-
ста, на ивици текста, читалац може при-
метити дискретне, стидљиве призиве 
светлости – сотериолошки изазов. У по-
стапокалиптичном стадијуму светлост 
се пробија до морално и метафизички 
нерањивих. Ипак, и са тим доменом, 
блеском наде илити лирског оптимизма 
песник се поиграва, доводи га у сумњу 
и травестира симбол. 

Будемо ли у овом приказу истрајали 
у покушају демистификације симбола 
рибе у наслову, можемо се, заједно са 
постструктуралистичком и конструкцио-
нистичком гносеолошком запитаношћу 
над језиком, присетити и симболике 
ћутања, мука, тишине. Након хрони-
чне, епохалне, али и поетичке лого-
реичности, која нужно претпоставља 
мултициплирање празних означитеља, 
путовање остатка (ако је остатак) 
субјекта легитимно се уконачује у риби, 
у вечној тишини. 

Одломак из дужег рада

0442 / ’010

земља се тови.

земља има своју конфигурацију,

али не у физичком или квазисентименталном смислу.

земља. масни воштани фломастер.

посмртну етикетирану кошуљу фарба.

тек да није нова, тек да се у њој едену приступити може.

са гробљанске лопате мрвљени фљљас гута.

заглавак и тесноћа.

нити си балсамован. препариран. нити си лакмус нетрулан.

расклопљен. разглабљен, да кроз тебе мирно саобраћају

ваздуси, ларве.

целом, тегом пуњен. перјани шоу са натегнутим

грамом адреналина.

флоралним падобраном спуштен под крстићем

неопеване фортуне.

неоплакан у сузној олуји, а сав си мокар и солни.

епидерм није ревитализован. већ.

мртвим ћелијама тапациран,

земљоједу остављен. пиргав, сух и мртав набор. напон.

од пурпурне свиле нагон.

с разлогом љуштиш се. љутиш се. остајући свој…

озбиљно нарушен.
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ешко је замислити истински ос тва-
рено песничко глашење без при-
звука посебног односа према 

ства рносним оквирима, односа што се 
гради на варљивим ослонцима слутњи. 
Песник је, дакле, онај који рачунајући 
на категорију смисла, пуну сврхови-
тост својих објава проналази једино у 
сведочењу о, пред човеком стално из-
мичућем, смислу. У овој парадоксалној 
игри трагања за универзалном исти-
ном песник није усамљен, јер нагон 
за откривањем и разумевањем истина 
фа тумско је обележје човека, најдубље 
ути снуто у нашу трагичку природу; али 
оно што песника, склоног истрајности 
у дослуху са тајнама, несумњиво чини 
истргнутим из трагалачких делатности 
и заноса велике људске породице, јесте 
то што он свет види и схвата пре као по-
руку него као загонетку, пре као сведо-
чанство него као тријумф енигматичне 
представе над напорима радозналих 
духова.

Шта то, у ствари, песник зна? Оста-
вру је ли он одиста нарочите увиде у об-
ластима универзалних и вечних тајни? 
Ако знање представимо као збирку ори  -
јен тира и путоказа стечених да нам 
по   могну да бисмо се одредили према 
животу који нам на отварање приноси 
шифре света, то значи да са увећањем 
знања увећавамо и своје шансе да се у 
тој голој стварности солидније снађемо. 
Осим тога, знање је неодвојиво од иску-
ства, сопственог или туђег, свеједно; а 
будући да је знање вредност кумулатив-
ног карактера, следствено томе – сва-
ки тренутак који називамо садашњим 
крајносна је тачка наше искуствености. 
Али шта поезију – која је према мом ду-
боком уверењу ближа истини од оста-
лих истинотражитељских дисциплина 
на којима су изграђене цивилизације 
– шта њу чини најпоузданијим начином 
да се успостави дослух са тајанствима 
пред којима човек осећа архетипску 
збуњеност? Мислим да бисмо одговор 
на ово питање могли да наговестимо 
увођењем појма песничке слутње као 
форме знања. Интуитивно и нагонско 
у нама, иницијално су полазиште сваке 
наше стваралачке мисије, сваког нашег 
сазнавалачког подухвата, али онога тре-
нутка када увиди почну да се остварују, 

интуитивно уступа место рационалном, 
јер знање тражи утемељење у логич-
ким оквирима. Песничко знање, насу-
прот томе, одбија да буде проверљиво 
и задржава се искључиво на слутњи, 
наговештају, чинећи тако васцело пес-
ничко искуство јединственом религијом 
запитаности. Вера у могућност да се без-
интересно, то јест без подразумевања 
одговора као сатисфакције, запита-
мо над над упоришним тачкама егзи-
стенције, предуслов је песничког про-
ми шљања над смислом.

Слутња као творачки принцип у 
на порима да се остваре такви дубљи 
уви  ди, а антрополошки немир учини 
по   дношљивијим, присутна је у српској 
по е зији одавно. Од предромантичара, 
пре ко романтичара и парнасоваца, све 
до првих симболиста који су и најавили 
ра ђање српске модерне, феномен слу-
тње, било да говоримо о њој као је-
дно ставном мотиву или, сложеније, као 
механизму стваралачког поступка, по-
стаје обележје или чак стваралачки 
рефлекс у песничкој пракси. Владислав 
Петковић Дис, тај тихи, усамљени лир-
ски глас у чијем брују често разазнамо 
ону „лепу и тужну бригу“ над измичућим 
смислом, с правом се може назвати 
првосвештеником песничке слутње у 
нас. Дис је, данас то увиђамо сасвим 
јасно, ближи истини од већине српских 
песника. Отуда, може бити, и његов из-
ражени земаљски трагизам. Песнички 
увиди које Дис остварује истичу његов 
однос према слутњи као апсолутној 
категорији, и слутњом, као таквом, он 
осветљава унутрашње просторе архе-
типске запитаности. Дисова поезија 
узнемирава и истодобно усхићује упра-
во зато што кроз творачку слутњу до-
носи универзална знања о оном што 
се слути, суочава нас са неухватљивим 
смислом, узвишеним смислом за који 
смо сигурни да постоји, иако, тражен из 
наше сужене људске перспективе, на-
води на помисао да је, у ствари, реч о 
опсени. А ту се срећемо са представом 
о суштинском послу песника: да изо-
штреним инструментима слутње љушти 
са стварности наносе и талог опсена. 
Искуство песника казује да свет не тре-
ба одгонетати или објашњавати, већ 
стећи унутрашњу апаратуру којом при-

мамо и разумевамо поруку која свет, 
суштински, јесте.

Наравно, слутња није привилегија 
само песника. Она је опште место људ-
ске свести. Самим тим, она рачуна на 
језик као рефлексију у сударима све-
сти са онтолошким бити. Све наше 
спознаје, сва наша искуства окупљена 
су гравитационом силом тог бити. Због 
тога слутња у општем смислу тражи 
крај ње истине у форми одговора, тра-
жи подразумевања. Језик поезије није 
језик подразумевања, већ вид обрачуна 
са подразумевањима. И то је оно што 
песничку слутњу разликује од слутње 
у општем значењу. Песничка слутња, 
транспонована у језик, постаје арте-
факт; песник посредством слутње врши 
апотеозу језика, успева у сакрализацији 
онога што је, заправо, неодвојиво од 
тривијалне свакидашњице и незамисли-
во ван оквира своје профане природе.

У том смислу, Владислав Петковић Дис 
је на формулама песничке слутње обога-
тио искуство српског песничког је зика, а 
песничко мишљење опремио моћним саз-
навалачким оруђем – сам постајући ме-
тафора једног обли ка постојања о којем 
пева у једној од својих најцењенијих пе-
сама:

Али слутим, а слутити још једино 
знам.

СЛОВО О ПОЕЗИЈИ НА 50. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ

О песничкој слутњи као форми знања
Пише: Дејан АЛЕКСИЋ
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КОНКУРС ЗА РУКОПИС ЗА ПРВУ ПЕСНИЧКУ ЗБИРКУ

Млади Дис додељен Јани Алексић

Н
а овогодишњи конкурс за награду „Млади Дис“ приспело је 
29 рукописа. Стручни жири именован од стране Градске би-
блиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку који је радио 

у саставу: Милош Петковић /председник/, Енес Халиловић и Вла-
димир Стојнић, већином гласова донео је одлуку да ове године на-
града припадне рукопису под шифром „Сирин“. 

Ауторка рукописа под шифром „Сирин“ је Јана Алексић, рођена 
1984. године

Рукопис Јане Алексић издвојио се својим заокруженим по-
етским квалитетом, језичком игривошћу и прецизно осмишљеном 
композицијом књиге. Кореспондирање са традицијом, уз аутопое-
тичко промишљање и увођење савремене лексике, довели су до 
стварања иновативних песничких слика и поезију награђене аутор-
ке учинили довољно зрелом и смелом да, на себи својствен начин, 
закорачи у простор савременог српског песништва.

Поред награђеног, као рукописи вредни пажње, у ужем избору 
нашли су се и рукописи потписани шифрама „Разиграни крајпуташ“ 
аутора Александре Стојковић (1987),„Ждрал“ Сузане Стојковић 
(1984), „Дволичност“ аутора Јелене Блануше (1987) и „А онда ветар 
стане“ Анђеле Пендић (1993). 

Жири похваљује напоре аутора и саветује им истрајност у 
будућим песничким бдењима над сопственом поетиком.

Награда „Млади Дис“ биће уручена Јани Алексић 22. маја 2014. 
године у Чачку на свечаности испред Дисовог споменика. 

ПОВЕСТ

Утапам се у твоје трагове и лутања
Да ти мрке године не изједу тело
Леђа су оболела од притиска корака
Негда сахрањен чекам те под земљом.

Влажан је мој осмех у песку,
Мирише на кедар, каткад на босиљак.
Сузљив је често песак у осмеху,
Кад ослушкујем одоздо, у мени копни нада
Да ћеш згазити на право место, да можеш стати.

Пролазника сам једног молио:
„Пусти ме као змаја да летим
Да на небу нацртам развучена уста 
Једну белу сузу која капље са висине...

Дозволи да са ветром тај ужегли песак 
По новом лицу распршен заблиста 
Као дренова суза у твом срцу, тужни 
мој рођаче.“

Награда МЛАДИ ДИС
за 2014. 

Јана Алексић (1984)

МРАВИЊАК

Та прича им није позната
И није разјашњена.
Гонитељ и прогоњени –
Коме припада место, која је граница.

Да ли се то само расправљају
Са одлуком и милошћу
Коју су сами заверовали
Да Судија има за њих.

И љуби човек.
Следи тај пут.
He сумња и не процењује
Оног што му је сличан.
И завређује опрост
У мравињаку грешних.
Он заиста љуби

А подвиг, подвиг је усисао мравојед.

Јана Алексић
Шифра „Сирин“

Т
И
Г
К

Д
С
К
Д

И
С
H
О
И
У
О

А

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА ЕСЕЈ 
О ДИСОВОМ СТВАРАЛАШТВУ

Жири педесет првог Дисовог пролећа за Есеј о Дисовом стваралаштву радио је 
у саставу: Мина Ђурић, Горан Коруновић и Бранислав Живановић (председник). 
На овогодишњи конкурс стигло је тринаест есеја. Запажен је слабији одзив у 
односу на прошлогодишњи конкурс, што је уз незадовољавајући квалитет при-
стиглих радова отежавало рад жирија. 

Жири је констатовао да су овогодишњи конкурс обележили есеји знатно 
слабијег учинка, инвентивности и ширине захвата тема него претходне године, 
који се претежно крећу у опсегу познатих и освојених области Дисовог ствара-
лаштва. С тим у вези, након вишеструког читања, разматрања и исцрпне дискусије, 
жири је донео једногласну одлуку да прва и друга награда не буду додељене, а 
да трећу награду поделе два рада: „Амбивалентан однос према трансценденцији 
у поезији Владислава Петковића Диса“ Марије Чалић, студенткиње Филолошког 
факултета у Београду и „Дисова поетика сна и визије (ониричко и халуцинантно 
у збирци Утопљене душе)“ Исидоре Ђоловић, студенткиње мастер студија српске 
књижевности Филолошког факултета у Београду. 

У питању су есеји који су у већој мери од осталих радова испунили амбицију 
својих тема, поштујући композициони ток и начела излагања грађе образујући 
структуру достојну форми есеја, односно научног огледа, неоптерећених секундар-
ном литературом, негујући простор за властите рефлексије и критичка запажања. 
Уз извесне мањкавости, изабрани радови одраз су истраживачког потенцијала, 
зрелог промишљања и доследног односа према предмету свог интересовања.

Награде ће бити додељене 22. маја испред Дисовог споменика у оквиру тра-
диционалне свечаности Дисовог пролећа. 

" " "

" " "
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Букет културних догађаја

Андријана Виденовић, драмски уметник, а тексто-
ве из песникове биографије читали су Маријана 
Лазић, Слободан Николић и Љубиша Ћирковић. 
У музичком делу програма учествовала је Анђела 
Тодоровић, вокални солиста. Вече је водила Да-
ница Оташевић.

18. мај 

У оквиру Десете јубиларне манифестације 
„Ноћ музеја“ у Србији, Градска библиотека је ор-
га низовала програм на Позајмном одељењу за 
одрасле читаоце, где је од 18 до 23 часа стоти-
нак суграђана премијерно видело документарни 
филм о сликарки Зори Никезић, рођеној Чачнки, 
аутора Олгице Ракић, у продукцији Библиотеке. 
Уз чланске карте по упола нижој цени од редовне 
чланарине, у оквиру акције „Књига за понети“, 
уписани су добили на поклон по књигу из изда-
вачке продукције Библиотеке. 

У колаж програму на Дечијем одељењу од 
19 до 21 час, тридесетак најмлађих читалаца 
уче ствовали су у радионици за израду маски, 
ви дело пројекцију дугометражног цртаног фил-
ма „Диносауаруси“, а уз чланску карту по по-
влашћеној цени, добили су на поклон по приме-
рак „Најлепших српских бајки“. 

23. мај

У Галерији „Рисим“ отворена је изложба пет 
графичара који су инспирисани Дисовим стихови-
ма израдили по четири графике, које чине Умет-
ничку књигу-Дис.Графике потписују уметници из 
Србије и Црне Горе: Александра Гордић, Миливој 
Мишко Павловић, Ирена Лагатор Пејовић, Алек-
сандра Ракоњац и Даниела Фулгоси. 

Уметничка књига је заједнички пројекат Уме-
тни чке галерије „Надежда Петровић“ и Градске 
би блиотеке „Владислав Петковић Дис“, о чему су, 
поздрављајући присутне, говориле Милица Пе тро-
нијевић директор Уметничке галерије, и Даница 
Оташевић, директор Библиотеке. За реализацију 
Уметничке књиге-Дис заслужни су Јулка Маринковић, 
кустос Галерије и професор Димитрије Пецић из 
Београда, уметнички директор пројекта, који је и от-
ворио изложбу. Одломак из текста „Интермедијални 
искорак у тумачењу Дисове поезије“ Николе 
Маринковића прочитала је Марија Радуловић.

27. мај

 У Горњем холу Дома културе у 19 часова от-
ворена је изложба Другог конкурса за најбољу ди-
гиталну фотографију ученика чачанских основ-
них и средњих школа под називом „Лица око 
мене“. Изложбу је отворила Даница Оташевић, 
директор Библиотеке.

У конкуренцији основних школа, прву на-
граду је понела Теодора Ћендић, а другу Ми-
лица Дидановић, обе ученице 7. разреда ОШ 
„Бранислав Петровић“ из Слатине. Трећа на-
града додељена је Андрији Ракетићу, 8. раз-
ред ОШ „Милица Павловић“. Похваљени су 
Теодора Прлинчевић, ОШ „Свети Сава“ и Тодор 
Трифуновић из ОШ „Др Драгиша Мишовић“.

У средњошколској конкуренцији прва на-
града припала је Јелени Радосављевић, учени-
ци 1. разреда Економске школе, а друга награ-
да Ани Трнавац, 3. разред Медицинске школе. 
Трећа награда додељена је Јани Миловановић, 
матуранткињи Гимназије, а похвале за радове 
добили су Теодора Р. Ћирић, Техничка школа, и 
Атанасије Мирковић, ученик Гимназије.

Плакете и награде обезбедила је Градска 
библиотека и предузеће „Докус информациони 
системи“ из Чачка.

28. мај

Јубиларно 50. Дисово пролеће представљено 
је у Коларчевој задужбини у Београду, књижевним 
програмом „Јављају лахори да вече долази“. 
Промоција је почела Дисовом песмом „На Ка-
лемегдану“ у интерпретацији драмског уметника 
Небојше Дугалића, а бројну публику поздравила 
је Јасна Димитријевић, управник Задужбине. О 
Дису и пола века манифестације говорила је Да-
ница Оташевић, директор чачанске Библиотеке, а 
промоцију је пратила и видео презентација о 49. 
лауреата Дисове награде.

Стиховима су се представили академици 
Љубомир Симовић и Матија Бећковић, као и 
песници Радмила Лазић, Живорад Недељковић, 
Војислав Карановић, Душко Новаковић и Драган 
Јовановић Данилов.

О богатој издавачкој делатности јубиларног 
„Пролећа“ говорили су проф. др Радивоје Микић 
и др Драган Хамовић.

У музичком програму наступио је вокално-
инструментални састав „Чудесмо“ са солисткињом 
Катарином Павловић.

28-30. мај

Гости Градске библиотеке и јубиларних Дисо-
вих свечаности били су аустријски књижевник Пе-
тер Хандке, његов преводилац Жарко Радаковић 
и академик Милован Данојлић. Боравак Хандкеа 
у Дисовом завичају и део програма завршних све-
чаности 50. „Пролећа“ снимала је телевизијска 
екипа из Немачке са редитељком Корином Белц. 

Почаст Владиславу Петковићу Дису Петер 
Хандке одао је преводом песме „Можда спава“ 
на немачки језик, који је започео већ на путу ка 
Чачку, и боравком у Дисовом родном Заблаћу 
29. маја, када је присуствовао парастосу песнику 
у месној цркви. Истог дана на традиционалним 
лирским сусретима упознао је и награђене младе 
Дисове следбенике по перу.

29. мај

У цркви Светог Архангела Гаврила у Заблаћу у 
12 часова парастос Дису служио је јереј Мирољуб 
Мирковић.

 У 13 часова на традиционалном лирском сус-
рету у основној школи која носи Дисово име, ау-
торима најбољих поетских и прозних остварења, 
приспелих на конкурсе за литерарне радове 
ученика основних и средњих школа Моравичког 
округа, награде су уручиле Оливера Лабудовић и 
Неда Пуношевац, чланови жирија.

О школи домаћину говорио је Душан 
Поповић, ученик 6. разреда. Награђени и по хва-
љени ученици су: Наталија Радовановић, Теодора 
Госпавић, Јована Вуковић, Катарина Маричић, 
Лука Глишовић, Михаило Јовановић, Алексан-
дра Вуловић, Огњен Перовановић, Лазар Биорац, 
Настасија Вучићевић, Божидар Чакајац, Драгана 
Копривица, Ђурђија Драмлић, Теодора Петровић, 
Александра Томашевић, Магда Миликић и Давид 
Гавриловић.

 У музичком делу свечаности представила се 
Анђела Новчић, ученица 1. године Средње музич-
ке школе из Краљева, одсек соло певање.

Истог дана у Великој сали Скупштине града 
у 19.30 часова Градска библиотека је приредила 
програм „Вече са Хандкеом“. Прву Дисову плаке-
ту, за књижевни опус и ширење истине о српској 
култури и традицији, установљену поводом ју-
биларне манифестације, Петеру Хандкеу свечано 

Приредила: Дубравка ИЛИЋ

2013.

9. мај

Г
радска библиотека је на књижевној вечери 
„Или јеси, или ниси“ представила песнике 
Владимира Стојнића, добитника награде 

„Млади Дис“ за 2008., Бојана Васића за 2009. и 
Мирка Јовановића, који је ово признање понео за 
2012. годину и промовисала његову књигу „Каме-
нолом“, објављену као 31. по реду у едицији „То-
кови“. Своје стихове читали су аутори, а чачански 
кантаутор Никола Радовић извео је композиције 
„Псеудоблуз“ и „Молитва“. Програм је пратила 
видео-презентација Љубише Ћирковића, а вече 

је водила Марија Радуловић.

14. мај

Књижевном вечери „Његош – Црњански – 
Дис“ одржаној у Уметничкој галерији „Надежда 
Петровић“, Градска библиотека је обележила 200. 
година од рођења Петра Петровића Његоша, 120. 
година од рођења Милоша Црњанског и пола века 
Дисових свечаности. У програму су учествовали: 
проф. др Мило Ломпар и драмски уметник Витомир 
Вицо Дардић, а у музичком делу вечери гуслари 
Милић Шапоњић и Андрија Миликић. Програм су 
водили Љубиша Ћирковић и Слободан Николић.

16. мај 

Поводом пола века Дисових свечаности 
Град ска библиотека је објавила две књиге: Са-
бране песме Владислава Петковића Диса „Са 
заклопљеним очима“, за коју је предговор напи-
сао проф. др Радивоје Микић, а за сада нај пот-
пунију песникову биографију потписала је Дани-
ца Оташевић, и књигу беседа, интервјуа и слова 
о поезији које су изрекли лауреати Дисове на-
граде и истакнута имена српске литературе, под 
називом „Дису у гостима“, коју је приредио др 
Драган Хамовић, књижевни критичар. Штампање 
књига којима је Градска библиотека обогатила 
српску књижевност, помогла је Чачанска банка 
а.д. и Лиса Браун из Београда, потомак породице 
Петковић. 

 У оквиру званичне посете Граду Чачку Његова 
екселенција амбасадор Француске у Београду 
Франсоа Гзавије Денио посетио је Градску библи-
отеку и Клуб пријатеља Француске, који од 2001. 
године ради при овој установи. Директор Даница 
Оташевић упознала је госта са историјатом Клуба 
и о везама које Библиотека има са Француском, 
и поклонила му прве примерке Дисових сабраних 
песама „Са заклопљеним очима“ и књигу беседа 
„Дису у гостима“.

Истог дана у 19 часова у Ликовном салону 
Дома културе отворен је XVII Пролећни анале. На 
изложби под називом „О идентитетима“ (селектор 
Милица Тодоровић из Ниша), радове су излагали: 
Зоран Гребенаровић, Владимир Девић, Горан Деспо-
товски, Владимир Дуњић, Драга Јовановић, Јелена 
Китић, Тијана Којић, Александар Младеновић 
Лека, Невена Поповић, Милета Продановић, Бојана 
Стаменковић, Игор Степанчић. Награду Градске би-
блиотеке понела је Бојана Стаменковић из Чачка, 
за рад „Жена и свет“. Награда Медаља Анала при-
пала је Горану Деспотовском из Новог Сада, за рад 
„Social/ Face“. 

17. мај

На књижевној вечери „Дис међу својима“ 
одр жаној у Уметничкој галерији „Надежда Пет-
ровић“ о сабраним песмама Владислава Пет-
ковића Диса „Са заклопљеним очима“ и о књизи 
беседа и интервјуа „Дису у гостима“, говорили су 
др Драган Хамовић, мр Владимир Димитријевић 
и Даница Оташевић. Дисове стихове казивала је 
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је уручио Драган Јовановић Данилов, председник 
Одбора Дисовог пролећа. У име града, лауреата 
је поздравио Александар Дачић, помоћник градо-
начелника, а о Хандкеовој борби за истину гово-
рио је академик Милован Данојлић. Уместо бесе-
де, Петер Хандке и преводилац Жарко Радаковић 
назменично су на српском и немачком прочитали 
пет строфа песме „Можда спава“.

Одломке из Хандкеовог романа „Моравска 
ноћ“ надахнуто је читао Слободан Николић, а 
свечаност су музиком употпуниле Сара Плазинић 
и Марина Савић. Програм је водио Љубиша 
Ћирковић.

30. мај

Програмом „Не јавља ми се. А има кад...“ у 
дворишту Народног музеја започеле су завршне 
свечаности 50. Дисовог пролећа. Дисову песму 
„Међу својима“ казивала је Василија Зоћевић, 
а прву песму из „Недовршених песама“ Урош 
Томљановић, ученици Гимназије. Цвеће на Дис-
ов споменик положили су академик Милован 
Данојлић, и Бојан Марковић, добитник награде 
„Млади Дис“ за 2013. годину. Слово о поезији го-
ворио је Дејан Алексић, књижевник из Краљева, 
а своје стихове казивали су академик Милован 
Данојлић, Енес Халиловић, Милош Петковић, 
Дејан Алексић и Бојан Марковић.

Председник Дисовог одбора Драган Јова-
новић Данилов уручио је плакету „Млади Дис“ 
Бојану Марковићу, а Даница Оташевић, директор 
Манифестације, уручила је награде Маји Савић, 
Милици Вучковић и Марији Слободи, ауторима 
најбољих есеја.

Свечаност су музиком употпуниле Сара 
Плазинић и Анђела Тодоровић, а програм је во-
дила Марија Радуловић.

31. мај

У Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ 
свечано је отворена мултимедијална ретроспек-
тивна изложба 50 Дисових пролећа, под називом 
„Код вас је пролеће“ аутора мр Маријане Матовић, 
а за концепцију и реализацију изложбе побринули 
су се академски сликар Бојана Стаменковић и гра-
фички дизајнер Миленко Са во вић.

Изложбу је беседом отворио Дејан Ристић, 
в.д. управника Народне библиотеке Србије, а све-
чаности су присуствовала најеминентнија имена 
српске песничке сцене, као и Радован Павловски, 
академик из Македоније.

У музичком делу програма учествовао је 
вокално-инструментални састав „Чудесмо“.

Завршна академија 50. Дисовог пролећа 
под називом „Са очима изван сваког зла“ оку-
пила је на Великој сцени Дома културе 15 Дис-
ових лауреата: академике Матију Бећковића, 
Милосава Тешића, Радована Павловског, и пес-
нике: Милутина Петровића, Драган Колунџију, 
Мирослава Максимовића, Душка Новаковића, 
Радмилу Лазић, Војислава Карановића, Слобо-

дана Зубановића, Владимира Копицла, Николу 
Вујчића, Сашу Јеленковића, Живорада Недељ-
ковића и Драгана Јовановића Данилова, који су 
се представили по једном песмом.

Вече лауреата започело је поздравним речи-
ма градоначелника мр Војислава Илића, и Дани-
це Оташевић, директора Манифестације, која је 
подсетила на пола века дугу традицију Дисових 
свечаности. 

Веће за памћење музиком је употпунио са-
став „Чудесмо“ са вокалним солистом Катарином 
Павловић. Програм су водили Маријана Лазић и 
Љубиша Ћирковић .

Издавачку делатност 50. Дисовог пролећа чи-
ниле су публикације: Сабране песме Владислава 
Петковића Диса „Са заклопљеним очима“, књига 
беседа и интервјуа „Дису у гостима“, 44. број ча-
сописа „Дисово пролеће“ и каталог изложбе „Код 
вас је пролеће“, аутора мр Маријане Матовић.

3. јун

У Градској библиотеци промовисан је про-
јекат заштите људских и мањинских права кроз 
контакт Омбудсмана са грађанима. Заменик 
Заштитника грађана Милош Јанковић био је 
гост Чачка и Градске библиотеке, која ће, као 
центар и културног и друштвеног живота локал-
не заједнице, у својој читаоници имати центар 
за електронски приступ Заштитнику грађана за 
Моравички округ. Особа за контакт је Владимир 
Симић.

4. јун

Огранак библиотеке у Заблаћу посетило је 
19 ученика и пет предшколаца ОШ „Бранислав 
Петровић“ из Качулица, са учитељицама Љу-
бицом Мирковић и Стаменком Борисављевић и 
са васпитачицом Маријом Станковић.

5. јун

Чачански библиотекари посетили су четво-
роразредно одељење мрчајевачке ОШ „Татомир 
Анђелић“ из Катрге. Домаћини су им били 30 уче-
ника са учитељицама Снежаном Савић и Весном 
Радовановић, и осам предшколаца са васпитачи-
цом Биљаном Ратковић. Библиотекари су им по-
клонили примерке „Најлепших српских бајки“ и 
позвали их да посете Библиотеку.

6-7. јун

На седмом годишњем стручно-научном скупу 
Заједнице матичних библиотека Србије „Библио-
нет 2013“ на тему „Издавачка делатност библио-
тека Србије“ одржаном у Народној библиотеци у 
Смедереву, чачанску Библиотеку и њену издавач-
ку делатност представили су: Даница Оташевић, 
директор, Богдан Трифуновић, Биљана Раичић и 
Марија Радуловић, аутори презентације. 

15. јун

У оквиру програма „Дани младих“ који је 
у организацији Културног центра „Лифт“ у Чач-
ку одржан у Градском парку, библиотекари 
Маријана Лазић, Тијана Мутавџић, Мирко Дрма-
нац и Владимир Симић, представили су креативне 
радионице Дечијег одељења „Лето у Библиотеци 
2013“ и организовали ликовну радионицу за три-
десетак учесника.

28. јул

На 11. Међународној смотри „Трг од књига“ 
у Херцег Новом први пут је представљена Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис“ и песник 
збирки „Утопљене душе“ и „Ми чекамо цара“, 
коме у част чачанска Библиотека већ пола века 
приређује манифестацију „Дисово пролеће“.

О Владиславу Петковићу Дису говорио је 
проф. др Горан Максимовић, а 50. Дисове свеча-
ности и издавачку делатност поводом јубилеја, 

представила је Даница Оташевић, директор ча-
чанске Библиотеке.

21. август-20. септембар

Градска библиотека је на својој Facebook 
страници објавила фотографија настале у окви-
ру „Лета у Библиотеци 2013“ у Дечијем одељењу 
на радионици за две узрасне групе, одржаној 
под вођством мајстора фотографије Миленка 
Савовића. Пријатељи Библиотеке својим гласо-
вима изабрали су по три најбоље фотографије: 
из млађе групе на тему „Град“ аутор две најбоље 
фотографије је Страхиња Вукомановић, као и 
Сања Максимовић, а у старијој групи на тему 
„Парк“ најуспешнији аутори су Маја Стошић и 
Ирена Наранчић, са две фотографије. Аутори су 
награђени бесплатним чланством у Библиотеци.

3. јул -27. август 

Отварањем изложбе дечјих радова насталих 
на радионицама на Дечјем одељењу под нази-
вом „Чаробњаци из Библиотеке“ и истоименом 
свечаношћу, завршено је „Лето у Библиотеци 
2013“, у оквиру кога је одржано 15 креативних 
радионица у шест тематских целина, за више од 
100 малишана, подељених у две узрасне групе.

Изведене су радионице: „То сам ја“, „Ча-
робна књига“, „Лакоћа памћења“, „Чаробни свет 
декупажа“, „Оригами“ и Мој град“. Библиотекари 
Дечијег одељења извели су радионице уз учешће 
уметника и стваралаца: Јелене Христов, Драгане 
Џоковић, Наташе Кукић, Спасоја Докамновића и 
Миленка Савовића.

У завршном програму „Чаробњаци из Библио-
теке“ учествовали су: Дуња и Дивна Ђинић и Наша 
Петровић, ученице ниже музичке школе у Чачку, 
Бојана Рајичић, Анастасија и Иван Рогановић, као 
и чачански ката тим у саставу Анђела Ђуровић, 
Марија Пауновић и Александра Илић.

За успешно учешће у радионицама књигама 
су награђени: Страхиња Вукомановић, предшко-
лац, Анђела Обрадовић, Кристина Новаковић, 
Бојана Рајичић и Наталија Милосављевић. Награ-
де су уручиле Маријана Лазић, Јелена Дуковић и 
Ана Станојевић.

18-19. септембар

На 25. Међународном фестивалу хумора 
за децу у Лазаревцу, на Округлом столу на тему: 
„Програми и промоције књиге и читања: дечија 
одељења јавних библиотека од учешћа на кон-
курсима до евалуације“ учествовале су Даница 
Оташевић и Дубравка Илић. 

Чланови литерарне дружине чачанске Би-
блиотеке освојили су награде у бројним фести-
валским категоријама. Награђени су: Градска 
библиотека и предшколци вртића у Заблаћу за 
заједнички рад „БИБЛИО-башта“, предшкол-
ска група млађег узраста из вртића у Прељини, 
ученици издвојеног одељења ОШ „Бранислав 
Петровић“ из Качулица, Михаило Јовановић, 8. 
разред, и Иван Рогановић, 4. разред, ОШ „Филип 
Филиповић“ и Наталија Радовановић, 8. разред, 
ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице.

21. септембар

Градска библиотека је организовала тради-
ционалну годишњу стручну екскурзију за запосле-
не, који су се том приликом провезли Шарганском 
пругом и одушевили се амбијентом Мокре Горе. 
Комплекс манастира Добрун из 14. века посетили 
су на путу ка Вишеграду, где су уживали у лепо-
ти моста на Дрини и Андрић града. Андрићевом 
институту који се тек формира, чачански библио-
текари поклонили су своја издања штампана по-
водом 50. Дисовог пролећа.

25. септембар

На позив Народне библиотеке Србије и 
Библиотекарског друштва Србије, Богдан Три-
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фуновић, виши библиотекар Центра за ди-
гитализацију Градске библиотеке „Владислав Пет-
ковић Дис“, одржао је предавање заинтересова-
ним библиотечким радницима на тему „Wordpress 
и библиотечки веб сајтови: много музике за мало 
пара“ у Амфитеатру НБС. Ово предавање одржа-
но је као прво у новом циклусу предавања „Би-
блиотекари библиотекарима“, који организује 
Народна библиотека Србије у сарадњи са Библи-
отекарском друштвом Србије ради унапређивања 
библиотечко-информационе делатности.

28-29. септембар

На Међународној научној конференцији 
„Србија између Истока и Запада“, који је у 
организацији Филолошког факултета у Београду, 
одржан у Народној библиотеци Србије, чачанску 
Библиотеку представљали су Даница Оташевић и 
Александар Вукајловић.

3. октобар

Поводом Дана Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду, Градској библиотеци је до-
дељена Повеља захвалности, за „изузетан допри-
нос и успешну сарадњу на ширењу угледа језика, 
културе и библиотекарства“. Даници Оташевић 
Повељу је уручила проф. др Александра Вранеш, 
декан Филолошког факултета.

9-10. октобар

Градска библиотека је у Националној и 
универзитетској библиотеци Републике Српске у 
Бања Луци представила своја издања и позитивна 
искуства на чувању завичајне баштине. 

На промоцији „Дис у гостима“ приказан је филм 
„Дис и његова Пролећа“, а о књизи Сабраних песа-
ма Владислава Петковића Диса „Са заклопљеним 
очима“ и о његовој биографији говорила је Даница 
Оташевић. Дисове стихове казивао је бањалучки 
глумац Стеван Шербеџија, а програм је водила Тања 
Стругар Трифуновић, песник и библиотекар града 
домаћина. Промоцију је пратила видео презентација 
посвећена Дису и Јубиларном „Пролећу“, а бројној 
публици, као и библиотеци домаћину и бањалучкој 
Гимназији поклоњене су публикације из издавачке 
продукције чачанске Библиотеке. 

Посебно интересовање стручне јавности 
изазвала су позитивна искуства рада Завичајног 
одељења чачанске Библиотеке о којима су гово-
рили Даница Оташевић, и Александра Вукајловић, 
библиотекар-информатичар.

14. октобар

Градска библиотека „Владислав Петковић 
Дис“ преузела је видео архиву ТВ Чачка, од на-
станка 1999. до стечаја јуна 2012. године. Од 
стечајног управника Алексија Калуђеровића 
преузето је 933 видео- касете и 3.502 ДВД, који 
ће бити дигитализовани за потребе Завичајног 
одељења, а потом ће материјал бити уступљен 
Међуопштинског историјског архива.

17. октобар

Библиотекари Градске библиотеке приреди-
ли су пригодан програм у холу ОШ „Божо Томић“ 
у Пријевору, за око сто предшколаца и ученика 
ове школе, и упознали их са понудом нових на-
слова за младе у огранку Библиотеке у овом ме-
сту. Том приликом 70 малишана предшколског 
узраста и ученика првог разреда из Пријевора 
добили су бесплатне чланске карте.

18. октобар

У сали Клуба Дома културе у 17 часова отворе-
на је изложба „Пробуђене бајке“, на којој је изложе-
но 40 ликовних радова предшколаца из 15 вртића 
са сеоског и градског подручја чачанских пред-
школских установа „Радост“ и „Моје детињство“, 
пристиглих на конкурс који је Градска библиотека 
расписала по први пут. Изложбу је отворио Дејан 

Алексић, писац за децу из Краљева. Више од 150 
малишана из вртића из Заблаћа и ОШ „Филип 
Филиповић“ из Чачка, заједно са родитељима и ва-
спитачима, уживало је у питалицама и причама из 
Алексићеве нове књиге „Шта се кога тиче како живе 
приче“ и у музичком програму, који им је приредио 
„Star dance Studio“ и њихови најмлађи полазници 
„Пчелице“, „Smail kids“ и „Break dancers“.

20. октобар

Градску библиотеку „Владислав Петковић 
Дис“ посетио је актуелни министар културе Вла-
де Републике Србије Иван Тасовац и државни 
секретар Дејан Ристић, и том приликом су да-
ровали Библиотеци 367 књига. После обраћања 
новинарима, гости су разговарали са градона-
челником мр Војиславом Илићем, помоћником 
градоначелника Александром Дачићем и дирек-
тором Даницом Оташевић, и посебно истакли ви-
соке домете Градске библиотеке у унапређивању 
библиотечко-информационе делатности. Овом 
приликом разговарало се о реконструкцији Дома 
војске и спремности државе да помогне да Би-
блиотека добије свој кров над главом.

24. октобар

Радници Градске библиотеке колективно су 
посетили 58. Међународни сајам књига у Београду.

4. новембар

Библиотекари Дечијег одељења посетили 
су Установу за дневни боравак деце, младих и 
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“, прире-
дили изложбу књига, договорили будуће сусрете 
и наставили пројекат „Инклузија књигом“, запо-
чет 2012. године. 

6. новембар

Градска библиотека објавила је 19. број 
„Гласа библиотеке“, стручног часописа за библио-
текарство. Главни и одговорни уредник је Даница 
Оташевић.

7. новембар 

У просторијама Дечијег одељења промовисан 
је ДВД „Деца деци с љубављу“, звучна књига која је 
настала на радионици „Лето у Библиотеци“ 2013. 
године. Антологију најлепших дечијих песама „Деца 
воле“, за своје слепе и слабовиде другаре снимили 
су ученици чачанских основних школа. Звучну књигу 
чини и поглавље питалица, циклус „Чаробњаци у Би-
блиотеци“ и луткарска представа „Бакин рођендан“. 

У реализацији пројекта који је суфинансиран од 
Министарства за културу, а намењен је узрасту нижих 
разреда основне школе, учествовали су библиотека-
ри Дечјег одељења Маријана Лазић, Јелена Дуковић 
и Ана Станојевић. Текстове песама читали су: Софија 
Димитријевић, Сања Илић, Лука Милорадовић, 
Неда Икодиновић, Станислава Глишовић, Невена 
Милорадовић, Анастасија Рогановић, Маја Лазић, 
Сунчица Росић, Иван Рогановић, Ана Бојовић, Маг-
далина Обрадовић, Маја Стошић, Александра Илић 
и Бојана Радојичић. 

 Текстове питалица казивали су Маријана 
Лазић и Љубиша Ћирковић. Аутор пројекта и уво-
дног текста је Даница Оташевић, а сниматељ и 
монтажер Милорад Мики Златић. 

8. новембар

Градска библиотека је објавила збирку 
поезије „Риба која је прогутала свет“ аутора 
Бојана Марковића, добитника награде „Млади 
Дис“ на 50. Дисовом пролећу. Књига је 32. по 
реду у едицији „Токови“.

12. новембар 

У огранку у Заблаћу Библиотека је органи-
зовала сусрет за око сто малишана школског и 
предшколског узраста, са Милојем Радовићем, 
писцем за децу из Краљева. Са писцем су се 
дружили ученици првог разреда ОШ „Владислав 

Петковић Дис“ из Заблаћа, ученици издвојених 
четвороразредних одељења ове школе из Рајца, 
Горње Јежевице и Виљуше, као и предшколци из 
вртића у Заблаћу. Малишанима су уручене бес-
платне чланске карте, а ученицима из Рајца и 
Горње Јежевице, библиотекари су поклонили и 
примерке „Најлепших српских бајки“.

25. новембар

У Регионалном центру за професионал-
ни развој запослених у образовању у Чачку Би-
блиотека је организовала Семинар за школске 
библиотекаре Моравичког округа. Предавачи 
су били проф. др Борјанка Трајковић, Катедра 
за библиотекарство Педагошког факултета у 
Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Данијела 
Ковачевић Микић, Школска управа Чачак, Да-
ница Оташевић, директор Градске библиотеке, и 
Дубравка Илић, библиотекар. Семинару су прису-
ствовала 62 полазника из општинских и школских 
библиотека Округа.

26. новембар

Одржана је промоција 19. броја „Гласа би-
блиотеке“, стручног часописа за библиотекар-
ство. О часопису су говориле: проф. др Борјанка 
Трајковић, Даница Оташевић, главни и одговорни 
уредник часописа, и мр Маријана Матовић. Од-
ломке из текстова читала је Марија Радуловић.

29. новембар

У огранку у Заблаћу Градска библиотека је 
организовала пилот програм дружења двадесетак 
припадница лепшег пола из овог, и неколико су-
седних села. Уз добродошлицу, Даница Оташевић 
је предложила да се сусрети у „Кући књиге“ 
наставе и да се тако оживи некдашња пракса 
дружења жена. Посебно интересовање изазвало 
је предавање праћено видео презентацијом на 
тему „Здравље је најлепше одело које носимо, 
али га могу видети само они који су болесни“ које 
је одржала др Жаклина Живковић, специјалиста 
опште медицине, и одговарала на бројна питања 
присутних. Дружење уз кафу и колаче Љиљане 
Брковић Огашановић, музиком је употпунила 
Мила Ћосовић, некадашња чланица вокално-ин-
струменталног ансамбла „Ђердан“, а библиотека-
ри су показали да је њихова делатност и у мисији 
здравог живота својих суграђана.

5. децембар

На књижевној вечери под називом „Дис и 
нова поезија“ у Дому културе Студентски град у 
Новом Београду, Градска библиотека је бројној 
публици представила свечаности којима већ пола 
века слави поезију Владислава Петковића Диса, 
и приказала филм „Дис и његова Пролећа“. О 
трагичној судбини песника говорила је Даница 
Оташевић, директор Манифестације, а одломке из 
Дисове биографије читала је Марија Радуловић. 
Том приликом промовисана је и књига „Риба која 
је прогутала свет“ Бојана Марковића, лауреата 
награде „Млади Дис“ на 50. Дисовом пролећу, 
коју је чачанска Библиотека објавила у Едицији 
„Токови“. О књизи је говорио Филип Вукотић, а 
стихове је казивао аутор. Програм је водила Та-
мара Милетић, уредница књижевног програма и 
домаћин вечери.

9-11. децембар

На другој „Future Library 2013“ не-кон-
ференцији, одржаној у Атини, под покро ви-
тељ ством Ставрос Ниархос Фондације, Градску 
библиотеку представљао је Богдан Трифуновић, 
виши библиотекар, и на практичним примерима 
приказао домете чачанске библиотеке у диги-
тализацији и чувању аудио-визуелне ба шти не. 
Присуство скупу омогућила је донација пројекта 
Europeana Awareness, мреже чији је члан и 
Градска библиотека.
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11. децембар

Поводом Дана града, Библиотека је покло-
нила суграђанима поетско-вински кабаре „Кад се 
врати Розмари“, аутора Јелене Лукић, из Ужица, 
иначе рођене Чачанке и добитника награде 
„Млади Дис“ за 2002. годину. У мултимедијалном 
програму, који је одржан у Клубу Дома културе, 
осим ауторке, учествовали су и глумица Андријана 
Симовић, Никола Пејовић, дизајнер звука и 
музичка пратња, као и Александар Росић, са све-
тло сним ефектима. Уз вино „Вермет“ винарије 
„Киш“ и светлост свећа, несвакидашњи поетски 
и музички програм пратило је око 80 посетилаца. 

21. децембар

Организована је по једанаести пут тра-
диционална приредба „НАЈчитаоци“ Дечијег 
одељења Градске библиотеке. Књигама и ди пло-
мама награђени су: петогодишњи Алекса Обре-
нић, Ивана Пантовић, предшколац, Ђурђа Јев-
товић и Лука Тимотијевић, ученици 1. разреда, 
Лав Јевтовић, 3. разред и Марта Јевтовић, 5. ра-
зред, сви ученици ОШ „Др Драгиша Мишовић“, 
Лазар Ђондрић, 5. разред ОШ „Танаско Рајић“, 
Магдалина Обрадовић и Софија Димитријевић, 
ученице 6, разреда и Сандра Ковачевић, 8. 
разред, сви из ОШ „Милица Павловић“, Николија 
Петковић, 7. разред ОШ „Свети Сава“ и Анђела 
Обрадовић, 8. разред ОШ „Ратко Митровић“.

У свечаном програму учествовало је девет 
чланова библиотечке секције ОШ „Филип Фили-
повић“, који су школским библиотекаром Милом 
Бојовић извели представу „Чаробно вече“, као 
и Софија Димитријевић, која је прочитала при-
чу „Чаролија која траје“, аутора Оливере Не-
дељковић, библиотекара.

26. децембар

Управни одбор Народне библиотеке Србије, 
на основу Закона о старој и реткој библиотечкој 
грађи, прогласио је за културно добро од ве-
ли ког значаја две библиотечке целине које ба-
штини чачанска Библиотека: легат Миливоја и 
Бо жидарке Филиповић са 4.000 наслова књига и 
часописа, и завештану библиотеку Јована Дави-
довића са 2.634 монографске публикације и 145 
наслова периодике. 

27. децембар

Градска библиотека је на књижевној вечери 
„Уметност хватања бумеранга“ представила 
исто  имену збирку изабраних и нових песама 
књи жевнице Нине Живанчевић, рођене у Бео-
граду, а која живи и ствара у Паризу. О ње-
ном стваралаштву говорио је песник Дејан 
Алексић, главни и одговорни уредник „Повеље“ 
из Краљева, а програм је пратила и видео-
презентација о мултимедијалном стваралаштву 
Нине Живанчевић. Одломке из књиге читала 
је Марија Радуловић, а вече је водила Оливера 
Недељковић.

 15. и 17. јануар

Градска библиотека је током зимског шко-
лског распуста организовала две радионице за 
средњошколце: Заједно против насиља и Дигитално 
насиље и млади. Кроз предавања, дискусију и 
практичне вежбе око 50 средњошколаца во ди-
ла је Рада Каранац, саветник за развојно пла-
ни рање у Министарству просвете, у сарадњи са 
инспекторима МУП-а Чачак Драганом Савић 
Стаменић и Слободаном Мартићем, и библио-
текарима. Медијатори радионица биле су Марија 
Радуловић и Биљана Раичић.

4. фебруар

Поводом 51. Дисовог пролећа Градска би-
блио тека и Одбор Дисовог пролећа расписали 
су традиционални конкурс за прву песничку 
збирку на српском језику, аутора до 31 године 
ста рости, конкурс за есеј о Дисовом стваралштву, 
као и литерарне конкурсе за ученике основних и 
средњих школа Моравичког округа.

5. фебруар

На приредби одржаној у ОШ „Влади слав 
Пет ковић Дис“ по седми пут проглашени су „НАЈ-
читаоци“ огранка Библиотеке у Заблаћу. Књи гама 
су награђени: Јефимија Јовановић, 2. разред, Ми-
лош Шулубурић, 6. разред, а породичну награду 
понели су Марија, предшколац, Вања, ученица 4. 
разреда и мајка Адријана Јанковић. Награде је уру-
чила Даница Оташевић, директор Библиотеке.

Свечани програм отворили су предшкол-
ци који су са васпитачицама Маријом Новчић 
и Слађаном Ћуковић премијерно извели песму 
„Пусти бригу, узми књигу“, и рецитатори: Нико-
ла Драговић, Ђорђе Пауновић, Никола Поповић, 
Ања Огњановић и Тамара Јанковић. 

Бурним аплаузом бројна публика поздравила 
је ученике другог разреда, који су извели 
двадесетоминутну представу „Бајка у бајци“ у 
режији учитељице Биљане Стојанић.

7. фебруар

У огранку у Прељини награђени су нај вре днији 
читаоци одељења: Марко, 2. разред и Маријана 
Петровић, 4. разред и Анђелија Цвркота, 8. разред, 
ученици ОШ „Прељина“. Групна награда припала 
је основцима продуженог боравка са учитељицама 
Драганом Ајдачић и Душицом Самочета. 

У свечаном програму учествовали су мали-
шани из Предшколске установе „Радост“ и на-
грађени ученици из продуженог боравка.

10. фебруар

Највреднији читаоци огранка у Мрчајевцима 
награђени су на приредби коју су песмом „Деца 
су украс света“ симболично отворили предшкол-
ци из вртића „Звончица“ са васпитачицом Јеленом 
Секулић. Титулу „НАЈчиталац“ и књиге понели 
су: Ивана Стојановић, 3. разред, Селена Сенић 
и Дејан Наћковић, 5. разред мрчајевачке основ-
не школе, и Рајко Чоловић, највреднији одрасли 
читалац. Награде је уручила Даница Оташевић, 
директор Библиотеке. 

Осим награђених читалаца који су читали 
своје песме, у програму су учествовали и рецита-
тори Маша и Тара Милутиновић, Ана Јовановић, 
Петар Мијаиловић и Бобан Вукомановић, са 
учитељицом Снежаном Савић, из ОШ „Татомир 
Анђелић“, издвојено одељење из Катрге, као 
и чланови Карате клуба „Чачак“', ката тим из 
Мрчајеваца. Свечаност је употпунило десет уче-
ника шестог разреда, који су са професорком 
Снежаном Симеуновић извели комад „Побуна у 
библиотеци“.

11. фебруар

У Галерији Народног музеја у 19 часова отво-
рена је 15. по реду изложба чачанског издавашт-
ва „Штампана реч 2013“, чији су аутори Оливера 
Недељковић и Тијана Мутавџић, библиотекари 
Завичајног одељења. Бројне поклонике књиге по-
здравила је Даница Оташевић, а изложбу је нада-
хнутом беседом отворио Владимир Димитријевић, 
професор Гимназије и завичајни стваралац. 

Награда „Даница Марковић“ за издавач-
ки подухват године припала је издавачкој кући 
„Пче лица“ за целокупан допринос неговању књи-
жевности за децу. Горану Марковићу, директору 
„Пчелице“ награду је уручила Даница Оташевић.

Награду „Исаило А. Петровић“ за најбоље 
ликовно-графички опремљену публикацију добио 

је Зоран Јуреш за дизајн књиге сабраних песама 
Владислав Петковића Диса „Са заклопљеним очи-
ма“ у издању Градске библиотеке и публикација 
„Музеј детињства“, чији је издавач Народни музеј. 
Награду је уручила Бојана Стаменковић. 

У уметничком делу програма учествовале су 
Анђела Тодоровић и Мина Цветковић, ученице 
чачанске Музичке школе, дуо флауте,

13. фебруар

На свечаности у ОШ „Божо Томић“ у При-
јевору, додељене су награде највреднијим чи-
таоцима библиотечког огранка у овом месту. 
Титулу „НАЈчиталац“ и књиге понели су: Теодора 
Петровић, ученица 4. разреда, Ивана Василић, 6. 
разред, Ана Марјановић, 8. разред и највреднији 
одрасли читалац Јулка Тодоровић. Награде је уру-
чила Снежанна Планић, библиотекар у огранку. 

У свечаном програму учествовали су пред-
школци из вртића у Пријевору и ученици чет-
вртог разреда који су са учитељицама Светла-
ном Ђорђевић, Јеленом Кујунџић, Јасмином 
Стјепановић и Јеленом Папић, припремили реци-
тал поезије за децу и музичку игру „Скочко“. 

18. фебруар

На књижевној вечери „Завичајни одзиви“ 
одржаној у Галерији Народног музеја, Градска 
библиотека је представила завичајне писце: Мићу 
Миловановића, Милкицу Милетић, Верицу Тадић, 
Бориса Капетановића, Миладина Вукосављевића 
и Теодору Ћендић. Одломак из романа „Благо-
словени и проклети“ Миће Миловановића, про-
читао је Љубиша Ћирковић, а своје стихове ка-
зивали су аутори. Вече је музиком оплеменио 
Борис Капетановић, а програм је водила Марија 
Радуловић

20. фебруар

Градска библиотека и Одбор Дисовог про-
лећа расписали су конкурс за најбољу дигитал-
ну фотографију на тему „Мој свет“, за ученике 
основих и средњих школа Моравичког округа. Са 
чачанског подручја конкурс је проширен за све 
школе у Округу.

25. фебруар

У оквиру изложбе „Штампана реч 2013“ у 
Галерији Народног музеја Градска библиотека је 
организовала прмоцију књиге „Кућа са плавим 
прозорима“, ауторке Драгице Стефановић, кли-
ничког психолога у пензији, Чачанке по рођењу. 
О књизи су говорили публициста Радован М. 
Маринковић и аутор. Одломке су читали Марија 
Радуловић, Биљана Раичић и Слободан Николић, 
а завичајно литерарно дружење музиком је упот-
пунио Ненад Јовановић, професор виолине. Вече 
је водио Љубиша Ћирковић.

26. фебруар

Поводом Националног дана књиге, 28. фе-
бруара, Градска библиотека је организовала 
програм симболичног назива „Библиотека са 
осмехом“ за око 100 основаца из три сеоске и две 
градске школе.

Малишани су најпре видели тридесетоми-
нутну представу „Школа са осмехом“ коју је са 
учитељицама Биљаном Ђосовић и Јулијаном 
Наумовић, припремило шеснаест ученика ни-
жих разреда ОШ „Ратко Митровић“, одељења 
у Паковраћу, а потом су се представили учени-
ци шестог разреда ОШ „Татомир Анђелић“ из 
Мрчајеваца и професорка Снежана Симеуновић, 
са комадом „Побуна у библиотеци“. Публика су 
им били ученици из школа „Милица Павловић“ и 
„Вук Караџић“, као и десет ученика нижих раз-
реда ОШ „Божо Томић“ из Рожаца. Посету Чачку 
малишани из Рожаца и Мрчајеваца употпунили 
су одласком у Народни музеј, као и дружењем на 
Дечијем одељењу Библиотеке.

2014.
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10. март

У Сали Градског већа одржана је кон фе-
ренција за медије на којој је саопштено да је 
добитник Дисове награде за 2014. годину Ана 
Ристовић, песникиња из Београда. Одлуку је до-
нео жири у саставу: проф. др Стојан Ђорђић, пред-
седник, проф. др Бојана Стојановић Пантовић и 
проф. др Александар Јерков.

Даница Оташевић је представила програм 
51. Дисовог пролећа, а присутне чланове жирија и 
новинаре поздравио је градоначелник мр Војислав 
Илић. Стихове лауреата и Дисове стихове казива-
ли су Марија Радуловић и Љубиша Ћирковић

10. март -19. мај

Програмом за младе под називом „Токови 
сећања“, Градска библиотека показала је да може 
да буде и биоскоп. Приказано је девет филмова 
изузетне уметничке вредности: „Фаренхајт 451“, 
„Браћа Грим“, „Бразил“, „Змијско јаје“, „Европа“, 
„Кратки филм о убијању“, „Магбет“, „Паклена 
поморанџа“ и „1984“. Током девет филмских ве-
чери у Библиотеци, више од 150 средњошколаца 
видело је изабране филмове, у селекцији 
гимназијског професора Слободана Николића. 

11. март 

Поводом 10. марта, дана рођења Владислава 
Петковића Диса и Дана Библиотеке, о постигнутим 
резултатима установе у претходној години говорила 
је директор Даница Оташевић, а потом су проглаше-
ни највреднији читаоци Одељења за одрасле у 2013. 
години. За верност читању, књигама су награђени: 
Томислав Максимовић, Невенка Павловић, Влади-
мир Савић, Сандра Радојевић и Косара Зивговић. У 
уметничком делу Дисове стихове казивали су Биљана 
Раичић и Љубиша Ћирковића, а композиције Адел 
и Витни Хјустон, извела је Марина Савић, ученица 
Прехрамбено-угоститељске школе. 

Најбољи библиотекар у 2013. години одлу-
ком директора установе је Дубравка Илић, виши 
библиотекар Матичне службе.

Свечани програм водила је Марија Раду-
ловић.

13. март

Гостовањем Матије Бећковића и промоцијом 
његових Сабраних дела у издању куће „Штам-
пар Макарије“ из Београда, почело је 51. Дис-
ово пролеће. Бројна публика у Великој сали 
Дома културе, бурним аплаузима поздравила је 
Бећковићева казивања стихова и одломака из 
дела обједињених насловом књижевне вечери 
„Ћераћемо се још“. Издавачку кућу „Штампар 
Макарије“ представио је Желидраг Никчевић, а 
програм је водила Марија Радуловић.

18. март

У оквиру програма за младе на 51. Дисовом 
пролећу, у Свечаној сали Гимназије Ана Ранђић, 
професор српског језика и књижевности, од-
ржала је јавни час на тему „Вампири у српској 
реалистичкој прози и међу нама“. Ученици, про-
фесори и други суграђани сазнали су нешто више 
о српским митовима и традицији и видели истои-
мену презентацију аутора Марије Радуловић.

20. март

Вече под називом „Српска епска фантастика“, 
на коме је представљено стваралаштво Алексан-
дра Тешића, рођеног Чачанина, аутора трилогије 
Косингас и двотомног романа Змај и ждрал одржа-
но је у Галерији „Надежда Петровић“. О рома-
нима, као и богатом усменом предању и српској 
традицији, говорили су др Сретен Петровић, про-
фесор естетике и културологије, и аутор. Одломке 
из романа читали су Марија Радуловић и Љубиша 
Ћирковић. Вече је музиком употпунила Анђела 
Тодоровић, ученица средње Музичке школе. Про-
грам је водила Биљана Раичић.

27. март

Градска библиотека је наставила програм 
51. Дисовог пролећа промоцијом књиге „Дани 
и године“ Чачанина Радоја Јанковића (1879-
1943), школског друга будућег песника Диса, 
мајора српске војске, дипломате и писца, борца 
за православље и српски језик. У програму су 
учествовали: Милан Тодоровић, из куће „Маге-
лан прес“, која је 2013. поново објавила књигу, 
заборављену после издања из 1926., Даница 
Оташевић, писац предговора, и мр Владимир 
Димитријевић, који је надахнуто говорио о овом 
сведочанству српске историје. Текстове су чи-
тали Марија Радуловић и Љубиша Ћирковић, а 
приказана је видео презентација коју је од бога-
те заоставштине аутора, уступљене Библиотеци 
на чување и публиковање урадио Александар 
Вукајловић. Бројна публика премијерно је виде-
ла и део докуменатарног филма из 1936. године, 
снимљеног у Америци, без тона, а припрему за 
приказивање урадио је Богдан Трифуновић. Вече 
је водила Даница Оташевић.

28. март

Градска библиотека је у Регионалном цен-
тру у Чачку организовала акредитовани семинар 
„Развојна библиотерапија као вид промовисања 
креативног читања у библиотеци“ за 80 полазни-
ка. Предавач је била Јелена Митровић из Народ-
не библиотеке Србије.

2. април

Под слоганом „Од читања се расте“, Градска 
библиотека је целодневним програмом обележи-
ла Светски дан дечије књиге. Маријана Лазић и 
Ана Станојевић, библиотекари Дечијег одељења, 
посетили су две јаслене групе вртића „Бамби“, 
показали им најлепше бајке, басне и тактилне 
сликовнице, и приказали луткарску представу 
„Бакин рођендан“. 

Истог дана на Дечијем одељењу организо-
вана је посета 40 трогодишњака из вртића „Мали 
капетан“ са родитељима и васпитачима. Малиша-
ни су добили бесплатне чланске карте, уживали 
у понуди бајки, сликовница, слагалица и других 
едукативних играчака, и заједно погледали лут-
карску представу.

8. април

Градска библиотека је обележила век од 
почетка Првог светског рата књижевном вечери 
под називом „Песме бола и поноса“ посвећеном 
Владиславу Петковићу Дису и Милутину Бојићу. 
О поезији двојице песника који су своје животе 
трагично завршили у Великом рату говорио је 
књижевни критичар Јован Пејчић, а њихове сти-
хове казивао је драмски уметник Хаџи Ненад 
Маричић. У музичком програму учествовали су: 
Петар Павловић, Милош Вукадиновић, ученици 
чачанске Гимназије са професорком Мирјаном 
Јаневском, као и виолински камерни оркестар 
Музичке школе (класа професорке Оливере 
Филиповић) и солисти Павле Глинтић и Петар 
Грбовић. Програм је водио Љубиша Ћирковић. 

9. април

„Рукописи не горе“ назив је поетско-музичке 
вечери коју су у организацији Градске библиоте-
ке одржали ученици чачанске Гимназије са про-
фесорком књижевности Аном Ранђић, у оквиру 
програма 51. Дисовог пролећа. У Свечаној сали 
Дома ученика бројној публици својим стиховима и 
музиком представили су се: Сара Плазинић, Урош 
Тодоровић, Урош Томљановић, Лазар Биорац, 
бенд „Воајер“ чији је певач и аутор текстова Ђорђе 
Ћирић. Програм је водила Василија Зоћевић.

10. април

На поетској вечери „У загрљају Мораве и 
Нишаве“ одржаној на Филозофском факултету 

у Нишу, представљена је манифестација Дисово 
пролеће и стваралаштво Владислава Петковића и 
Бранка Миљковића, чија имена носе две значајне 
песничке награде. О Дисовим свечаностима и 
трагичном животу породице Петковић говорила 
је Даница Оташевић, директор манифестације, 
а о двојици великана српске песничке сцене, 
декан нишког факултета др Горан Максимовић. 
Поезију Диса и Миљковића представио је профе-
сор и књижевни критичар Јован Пејчић, Дисову 
песму „Међу својима“ казивао је глумац Милош 
Цветковић, а одломке из Дисовог говора одржа-
ног 1916. у српској колонији у Пти Далу, читала је 
библиотекар Марија Радуловић.

Промоцију је водила Милица Вучковић, 
награђени есејиста на 50. Дисовом пролећу. 

14-15. април

Програм за младе на 51. Дисовом пролећу 
употпунила је Лидија Николић, писац за децу 
из Београда. Најновију књигу „Мамин дневник“ 
представила је извођењем истоимене монодра-
ме, за 200 ученика старијих разреда чачанских 
основних школа „Филип Филиповић“, „Др Дра-
гиша Мишовић“, „Вук Караџић“, „Танаско Рајић“ 
и „Свети ђакон Авакум“ из Трнаве. Гостовање је 
поклон издавачке куће „Пчелица“ из Чачка, која 
је и објавила „Мамин дневник“.

23. април

Поводом Међународног дана књиге и ау-
торских права у Градској библиотеци приређене 
су две изложбе: „Чудесна реч Вилијама Шек-
спира“, посвећена 450-годишњици од рођења 
Вилијама Шекспира, чији су аутори библиотека-
ри Тијана Мутавџић и Љубиша Ћирковић, а друга, 
„Завештање за вечност“, посвећена обележавању 
Великог рата, коју је од ретких публикација и 
докумената из библиотечке целине Миливоја и 
Божидарке Филиповић, приредила мр Маријана 
Матовић. Изложбе је отворила Станислава Пак 
Станковић, саветник председника Републике 
Томислава Николића, која је поводом празника 
књиге посетила чачанску Библиотеку.

Свечаност у холу испред Позајмног одељења 
за одрасле читаоце почела је песмом „Сећање“ 
Владислав Петковића Диса, у интерпретацији 
Биљане Раичић, библиотекара, док је о празни-
ку књиге говорила Даница Оташевић. Отварајући 
изложбе Станислава Пак Станковић нагласила је 
значај читања и образовања и посебно похавлила 
рад Градске библиотеке.

На стручном скупу „Завичајни фондови, 
од завештања до поклона“ одржаном 23. апри-
ла у библиотеци „Вук Караџић“ у Пријепољу, 
чачанску Библиотеку представљали су Оливе-
ра Недељковић, Тамара Јанковић и Владимир 
Симић. О раду Завичајног одељења говорила је 
Оливера Недељковић, виши библиотекар.

29. април

Песнички караван „Стихобус“ описао је 
трећу поетску кружницу по чачанској општини, 
на релацији Чачак, Горња Горевница, Пријевор, 
Трбушани, Чачак. Путници „Стихобуса“ били су: 
писци за децу Мирко С. Марковић, в.д. главног 
и одговорног уредника листа „Невен“, и Милоје 
Радовић, као и Чачанин Дуде Лукић, мајстор на 
усној хармоници и пријатељи Библиотеке.

Око 420 ученика основних школа „Степа 
Степановић“, „Божо Томић“, „Танаско Рајић“ и 
„Филип Филиповић“ учествовали су у поетско-
музичком колажу и промоцији, по трећи пут 
обновљеног листа за децу „Невен“.

Програм „Стихобуса“ осмислила је Да-
ница Оташевић, а медијатори су били Марија 
Радуловић и Љубиша Ћирковић.
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За столом

Трошио је тр;ичаве дане и предуге сате ту,
за тим алкохолом и чамом натопљеним столом,
до њега је седела моја младошћу опијена генерација;
прве летње бујице тресле су трг.

Рекао ми је да сам ликом на његову унуку,
понудио ме пићем извињавајући се што је попио,
шапнуо готово постиђено да он, ето, не говори са супругом,
и надуго ми се захваљивао на друштву.

И ја у његовом лику видех свог деду, 
и, кад му рекох да је имао пет кћери, 
ухватио се за главу и очајнички казао: 
„Ох, па то је велики проблем!“

Рекао ми је да су његови синови богати,
рекао ми је да живе сиромашним животом, 
дрхтао је к'о у врућици, пољубио ми руку,
и надуго ми се захваљивао на друштву.

Рекао ми се да се не осећа добро у својој љуштури,
да је пензионерска чама равна смрти,
показао је руком на људе који
под зраком изгледаше прозирни,
„To се не крећуљуди“, рекао је, 
„већ само таштина, млаки животи“.

Причао је о неповратним временима,
далеким местима, црвеном пасошу,
причао је о младости и замолио ме
да запамтим да је она само један трен,
„Ја, ја кад сам био млад...ја сам читао Ремарка...“ понављао је,
и надуго ми се захваљивао на друштву.

А ја сам несигурно и театрално говорила
о писцима са којима сам се срела,
о књигама које сам прочитала, непажљиво и узгредно,
захвалила се на пићу, и, вратила за сто своје генерације,
док је он замишљено гладио налепницу на боци.

Нисам га одтада срела. 
Сигурно и даље круни дане 
као да их свака летина обнавља. 
Сигурно их и даље натапа алкохолом, 
А ја, ја једнако круним младост, 
младост која је само један трен.

Друга награда
Магда Миликић, четврти разред, 
Дом ученика средњих школа Чачак 
(Економска школа)

Н
а конкурс за литерарне радове ученика средњих 
школа који је пратио 51. Дисове свечаности, стигло 
је 49 радова из пет школа Округа. Писали су уче-

ници Гимназије, Економске, Медицинске и Прехрамбено-
угоститељске школе из Чачка, а један рад стигао је из 
Гимназије из Ивањице. Највреднији су били чачански ги-
мна зијалци, који су послали 33 рада.

Жири у саставу: Снежана Плав шић (Гимназија, Ива-
њица), Љиљана Ран ко вић (Техничка школа, Чачак) и Неда 
Пу  ношевац (Средња школа „Драгачево“, Гуча), одлучио је 
да ове године изо стане прва награда како у области по-
езије, тако и прозе. Образложење за овакву одлуку је да 
мали број пристиглих радова није ни квалитетом завредио 
да се нађе у рангу првонаграђених остварења са претход-
них „Пролећа“.

Другу награду у области поезије понела је Магда Ми-
ликић, IV разред Економске школе из Чачка, за песму „За 
столом“, а трећа награда припала је Урошу Тодоровићу, 
IV10, Гимназија из Чачка, за песму „Страх“.

За прозни рад „Искушење“ другу награду понела је 
Сара Плазинић, IV8,  док су трећу награду поделили Тијана 
Селаковић, III5, за рад  „Благословена да си разноликости 
бића!“ (Г. Данунцио) и Срђан Кенић, III3, за текст под на-
зивом „Свет који разум не усваја“, ученици Гимназије из 
Чачка.

Награде ће младим ауторима бити уручене на тра-
диционалним лирским сусретима у ОШ „Владислав Пет-
ковић Дис“ у Заблаћу, у среду 21. маја 2014. године у 12 
часова.

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАРНЕ РАДОВЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Средњошколске мрвице

Искушење
Самоћа је велико зло. Када нема никог око вас, сваки шум 

свакодневнице покреће налете дволичја у вама. У тим тренуци-
ма дође онај који, као бисер своје зле природе, ствара жељу за 
изазовом. He ставља он пред вас никакве велике подухвате, већ 
само пречице до задовољства, ситнице за које нико неће знати.

Онда му поверујете заборављајући да постоји у вама и око 
вас сила која све види и све зна.

Чувајте се онога који квари људска срца и приказује се као 
дете, a y себи носи лукавство какво дете не може имати. Његово 
царство је домовина гордих и похлепних, осветољубивих, 
неосвешћених и недоречених.

Он долази тако да не приметите када вас је већ обузео, јер 
је такав да му је почетак утеха, а крај кајање. Сам супротстављен 
свом постојању, он вас наводи да и само заборавите смисао свог 
бивствовања.

Искушење лако мења облик; обликује се као восак према 
човековој души, али увек долази у самоћи,оној у којој је човек 
остао без себе.

Свако га зове по обличју у ком га је сусрео, а његова 
имена су гробља људских страдања. Јер заиста, ко га је срео 
тај је и пропатио.

Друга награда
Сара Плазинић
Гимназија, IV-8
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КОНКУРС ЗА УЧЕНИКE ОСНОВНИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Пролећна киша стихова

ПРВА НАГРАДА

ЗАЈЕДНО

Заједно можемо да отворимо и најтежа врата наде,
да посустанемо и паднемо,
па се изнова заједно уздигнемо, да помогнемо ономе коме помоћ треба,
коме као лава из вулкана нада се просипа.
Да срце неком продамо, за један осмех, пун љубави,
за један једини загрљај искрен,
да пред Богом мирно клекнемо и да знамо
да наше срце и даље куца и воли.
Заједно терамо зло, љубављу позивамо добро,
а подршка сваком значи много,
кад зна да на њега неко мисли, да га воли,
да бар за љубав друге не мора да моли.
Заједно градимо куле наде, пирамиде среће, солитере љубави.
Заједно лечимо бол душе, гасимо жеђ срца и боримо се против напада самоће.

Јана Николић VII
2

ОШ „Владислав Петковић Дис“

Заблаће

У
ченици основних школа Моравичког округа схватили су као озбиљан 
изазов конкурс за литерарне радове расписан у оквиру 51. Дисовог 
пролећа, и одговорили бујицом стихова и прозних текстова. На адресу 

Дисове библиотеке стигло је 245 радова из 23 основне школе, што је рекорд 
досадашњих „Пролећа“, и по броју радова и учесника.

 Писали су ученици из чачанских школа: „Филип Филиповић“, „Мили-
ца Павловић“, „Вук Караџић“, „Танаско Рајић“, „Др Драгиша Мишовић“, 
„Ратко Митровић“, „Свети Сава“, из школа „Свети ђакон Авакум“ из Трна-
ве, „Владислав Петковић Дис“ из Заблаћа, „Бранислав Петровић“ из Сла-
тине, „Татомир Анђелић“ из Мрчајеваца, као и из издвојених одељења ове 
школе из Катрге и Вујетинаца, „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ из Бреснице, 
„Степа Степановић“ из Горње Горевнице, „Божо Томић“ из Рожаца, као и 
из школа „Арсеније Лома“ са Рудника, „Свети Сава“ из Горњег Миланов-
ца, „Иво Андрић“ из Прањана и „Анђелија Мишић“ из Коштунића, „Сретен 
Лазаревић“ из Прилика, „Милинко Кушић“ и „Кирило Савић“ из Ивањице.

 Жири у саставу: Оливера Лабудовић (ОШ „Филип Филиповић“, Чачак), 
Горица Ристановић (ОШ „Иво Андрић“, Прањани) и Марија Ћаловић (ОШ 
„Свети Сава“, Атеница), одлучио је да због великог броја квалитетних ра-
дова додели само прве и друге награде. У области поезије, за млађи узраст, 
прву награду је понео Реља Памучар, 4. разред ОШ „Филип Филиповић“, 
Чачак, за песму „Лаж“, друга награда припала је Алекси Савићу, ученику 
1. разреда ОШ „Анђелија Мишић“ из Коштунића, за песму „Књига и Сава“, 
док је за прозу прву награду добила Милица Марковић, 4. разред, ОШ „Вук 
Караџић“ из Чачка, за рад „Срећа долази у кућу где се чује смех“. 

 Једногласном одлуком жирија прва награда за поезију за старији узраст 
припала је Јани Николић, ученици 7. разреда ОШ „Владислав Петковић 
Дис“ из Заблаћа, за песму „Заједно“, док је за прозу првонаграђена Теодора 
Госпавић, 8. разред ОШ „Божо Томић“ из Рожаца, за рад „Кад порастем 
бићу песник“. Другу награду понела је Магдалена Миковић, 7. разред, ОШ 
„Танаско Рајић“ из Чачка, за рад „Само је слободан човек усправан човек“.

 Ауторима најбољих радова награде ће бити уручене у ОШ „Владислав 
Петковић Дис“ у Заблаћу, у среду 21. маја 2014. године у 12 часова.

ПРВА НАГРАДА

ЛАЖ

Лаж. Звучи као грех.
Лаж ти ствара велики пех, 
Лаж је твој најгори друг, 
Лажи се чују и дођу на југ, 
Лаж те до батина крије         
Али се ипак на крају открије.
Лаж руши цео свет,         
Она квари птици лет, 
Лаж није увек спас        
Лаж није никакав украс 
Лаж је лош знак,
Без лажи живот био би лак.

Реља Памучар  

IV/
2
 „Филип Филиповић“

ДРУГА НАГРАДА

САМО ЈЕ СЛОБОДАН ЧОВЕК УСПРАВАН

Затвори очи. Хајде, затвори их! 
Немој се смејати, само их затвори. A 
сад, замисли један пут. На крају пута-
један зид. Видиш ли преко зида? Или 
мораш да се попнеш на прсте да би ви-
део шта има тамо? Или пак не видиш 
ништа? Ниси довољно висок? Или... 
Чекај! Можда чучиш? Или клечиш? То-
лико си ниско пао? Толико себе ниско 
замишљаш? He, немој ми рећи.

Људи сами себе заробе. Заробе 
се у сопственим мислима. Сами себе 
гурају доле, још ниже. Мисле нега-
тивно, оптерећују се. Лоше мисли нас 
ограниче као гвоздени окови, не дају 
нам да мрднемо, јер, куд год се окре-
немо ту су, муче нас. Лоше мисли нас 
терају да видимо уско. Да се потчинимо 
њима до те границе да више ништа не 
може утицати на нас. Сами себе гура-
мо у провалију. Дешава се пораз, губи-
мо на самопоуздању. Наравно, утиче 
и околина, али само ми сами можемо 
да дозволимо околини да утиче. He! 
Очисти те силне слојеве прашине са за-
спалих крила. Ум се претворио у ништа. 
Пробуди га! Узми четкицу и боје и дај 
мало шаренила свом монотоном живо-
ту. Види даље од носа. Изађи из те срас-
ле кутије. Покидај конопце што те држе 
чврсто. Раскомадај те ланце сазидане 
од родитеља, школе, лажних пријатеља 
и туге. Једним кратким покретом на-
прави дугу, замахни крилима, замахни! 
Чак и изнад дуге, лети високо, лети! Иди 

" " "

" " "
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КОНКУРС ЗА УЧЕНИКE ОСНОВНИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

ПРВА НАГРАДА

КАДА ПОРАСТЕМ БИЋУ ПЕСНИК

С
вет је тако суморан без риме. Улице су празне без иједног стиха. Зашто не же-
лиш да будеш песник?

Волела бих да стихови падају као пролећна киша која ти благо милује лице, 
као ветрић који лахори и шапуће ти емоцију по емоцију. Волела бих да чујем ноте на 
сваком ћошку, да се саплићем о виолински кључ на раскрсници, да људи седе на 
тротоару и заједно певају о пријатељству, срећи, слободи и идеалима. Зар је то мно-
го? Загрљај на сред улице уз нежно шапутање тренутне инспирације и римовања...

Свет је пун озбиљних људи који желе да направе свој живот великим и да 
имају каријеру. Када отвориш своју страницу живота, прво желиш видети стра-
ницу на којој пише да ти се многи диве и да си им ауторитет. Мислиш, стиче се то 
лако? У причи о људима нису битна само признања и награде, већ ширина мисли и 
идеје, иновације и претензије, колико разумеш овај свет и на који ra начин сагледа-
ваш. Требало би бити раздрагани уметник који ће да завири у себе, покуша да споз-
на недостатке и врлине, да их заволи и поноси се њима. Носећи себе најбоље што 
можемо, најригорозније , али и најплаховитије, бићемо вољени и надахнути. Треба 
живот разумети као песму, катрен или терцет који се спајају у сонет, као новелу или 
приповетку, бајку или роман реку. Песму пишемо свакога дана, а песник мислимо да 
нисмо. Свако у себи крије поету, вековима запамћену ако се буди у право време. Тек 
тада се диве његовој величини, за којом сви ти људи жуде.

Живот није кула од карата која се лако руши, не ако је добро саградиш, јер је 
живот слагалица којој само треба наћи право место, једно место у срцу једне песме. 
Песник неће никад бити схваћен и баш зато се увек издваја као изгубљена душа која 
тражи прави пут на стазама свакодневнице и живота уопште.

Можда баш иде у изгубљену страну коју нико не разуме јер други мисле да је на-
стран. Човек песму види само као слова и сву ту симболику неће, заправо, не уме 
да протумачи. У песми се не преливају „ах» и „ох» , већ мисао која даје снагу и гради 
вечни живот једног песника.

Свака песма је обала на коју су се насукала сва осећања која су инспирисала 
песника у једном трену. Свака песма је једна животна прича. У сваком њеном стиху 
има мало мене, мало тебе, мало њега, мало ње, од сваког помало. Искрено, ја ника-
да нећу разумети како неки човек може да осуди слободу песника. Тај који осуђује 
мисли да је савршен, идеалан примерак успешног човека, а није. Он је каријериста, 
погледа упртог право у свој циљ, без сагледавања суштине.

Наравно, нико није савршен. А ја? Ја ћу сигурно бити песник.

Теодора Госпавић, VIII разред

ОШ„ Божо Томић”, Рошци

To се десило јуче. Дешава се данас.А десиће се и сутра
Тмурно кишно поподне...Дуга улица једног малог 

градића окићена стаблима старих липа.На крају улице 
две куће, два броја, две приче.Куће су лепе и различите.Једна је 
велика, огромна, нанизала се у два, три, спрата...Раскошна, са 
огромним двориштем, базеном, бетонском оградом и великом 
металном капијом.Друга је мала, приземна кућица.Свега две, 
три просторије са прелепим двориштем пуним цвећа, дрвећа, по 
једна љуљашка, једна клацкалица и много разбацаних дечијих 
играчака.Ограда је дрвена, понека летва поломљена...А капије 
нема...Врата ове куће су свима широм отворена.

Пролазим улицом и гледам у прозоре обе куће.
Велика кућа – у огромном дневном боравку седи један 

човек, сам, гледа телевизију.Једна жена, претпостављам 
његова супруга вежба јогу у другој соби – сама.У трећој соби 
једно дете игра игрице на компјутеру. И оно је само...

Мала кућа – светло је упаљено само у једној соби и у 
њој једна бака у дрвеној старинској фотељи штрика, дека 
се задовољно смешка заваљен у удобну софу, тата у наручју 
држи три своје преслатке ћерке а мама седи поред њих и 
нешто им чита.Чује се смех, девојчице поскакаше из тати-
ног крила и настаје граја, цика, весела дечија вика.

Озарена лица смењиваше се поред мене брзо као да 
су на вртешци.Нешто ме дубоко гану.Осетих неку радост 
попут блаженства и тог тренутка схватих да срећа долази 
само у ону кућу и у ону породицу где се чује смех.Било 
ми је драго због тог сазнања и весело одскакутах својој 
кући,..3азвоних а врата ми отвори моја насмејана породи-
ца...Ех,срећа...

Милица Марковић

IV-3 ОШ    „Вук Караџић”

ДРУГА НАГРАДА

КЊИГА О САВИ

Има једна прича о дечаку Сави 
књигу није волео, лендов један мали.
Мислио је да знање долази из главе, 
чекао га, чекао, не дође до Саве.

„Где је знање?“ – пита се радознали
       Сава.
„Зашто не знам песмицу? Шта је 
        полуправа?“

Тад је Сава схватио – знање неће доћи, 
узе књигу да чита све до тамне ноћи.

Када Сава увиде – књига је кључ знања,
почеле су похвале и разна при знања.

Алекса Савић, 

1. разред ОШ „Анђелија Мишић“ 

Коштунићи

ПРВА НАГРАДА

СРЕЋА ДОЛАЗИ У КУЋУ ГДЕ СЕ ЧУЈЕ СМЕХ

што даље, побегни од себе, од других. 
Ветар те тера назад у кутију, али не, не 
предај се! Можеш ти то, кажи. Вредиш, 
вредиш! Усправи се, замахни јаче, сна-
жан си! Скупи храброст, јер можеш. 
Имај вере, вере у себе.

Опет видиш зид, зар не? Овог пута, 
немој при пуној брзини да удариш у 
њега. Лети више, више него што си 
икада летео! Узлети, прелети, надлети, 
стигни до звезда, где ћеш по први пут 
моћи да заспиш као слободан, успра-
ван човек.

Магдалена Миковић VII 5 

ОШ „Танаско Рајић“ Чачак
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ТРЕЋИ КОНКУРС ЗА ДИГИТАЛНУ ФОТОГРАФИЈУ УЧЕНИКА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Мој свет

Г
радска библиотека „Владислав Пет-
ковић Дис“ расписала је у оквиру 51. 
Дисовог пролећа трећи конкурс за 

најбољу дигиталну фотографију уче ника 
основних и средњих школа. Док су на кон-
курсима у 2012. и 2013. го дини могли да 
учествују ученици школа општине Чачак, у 
2014. право су добили и ђаци Моравичког 
округа. Тема ко нкурса само на први по-
глед била је лака – Мој свет. О најбољим 
радовима одлучивао је трочлани жири, 
који одлуку доноси за две категорије – 
основна и средња школа. Жири су чини-
ли Бојан Пајић, дипломирани фотограф, 
Бојана Стаменковић, академски сликар и 
Богдан Трифуновић, виши библиотекар.

На конкурс су радове послали учени-
ци основних и средњих школа општине 
Чачак: ОШ „Филип Филиповић“, ОШ „Др 
Драгиша Мишовић“, ОШ „Вук Караџић“, 
ОШ „Милица Павловић“, ОШ „Ратко 
Митровић“, ОШ „Степа Сте пановић“ Горња 
Горевница, ОШ „Бра нислав Петровић“ 
Слатина, ОШ „Владислав Петковић Дис“ 
Заблаће, ОШ „Свети ђакон Авакум“ 
Трнава, ОШ „Прељина“, Прехрамбено-
угоститељска школа, Ме ди  цинска школа, 
Техничка школа, Ги мна зија, Економска 
школа, Машинско-саобраћајна и умет-
ничка шко  ла, као и школа из других оп-

нислав Петровић“ у Слатини за фо -
тографију под називом „Живот није 
никад онакав каквим га замишљамо. Он 
нас изненађује, запрепашћује и чини да 
се смејемо или плачемо онда када то не 
очекујемо“, друга награда Бојани Тан-
овић, ученици 4. разреда ОШ „Свети 
ђакон Авакум“ у Трнави, трећу награ-
ду понела је Теодора Трифуновић из 
ОШ „Бранислав Петровић“ у Слатини. У 
категорији средњих школа прва награ-
да припала је Јовани Пантић, ученици 
1. разреда Техничке школе Чачак, за 
фотографију „Танго“, друга награда от-
ишла је у руке Јелене Радосављевић, 2. 
разред Економске школе у Чачку, а трећа 
награда додељена је Ани Јовановић, 
ученици 3. разреда Гимназије Чачак, за 
фотографију „Из друге перспективе“.

Жири се захваљује свим ауторима 
који су послали фотографије, а посеб-
но похваљује следеће школе и њихове 
ученике са наставницима, за уједначен 
квалитет радова: ОШ „Милан Благојевић“ 
Лу чани, ОШ „Бранислав Петровић“ Сла-
тина, ОШ „Таковски устанак“ Таково, Тех-
ничка школа Чачак, Медицинска шко ла 
Чачак.

За завршну изложбу „Мој свет“ жи ри је 
одабрао 60 радова. Награђеним ауторима 
плакете и награде су уручене на изложби, 
која је отворена 19. маја 2014. године у 
простору Клуба Дома културе у Чачку.

штина Моравичког округа: ОШ „Милинко 
Кушић“ Ивањица, ОШ „Таковски устанак“ 
Таково, ОШ „Милан Благојевић“ Лучани, 
Техничка школа Ивањица.

Трећи конкурс за дигиталну фо то гра-
фију до сада је најуспешнији, јер је на 
њега пристиглa 241 фотографија од 89 
аутора, што је у односу на прошлу годину 
повећање за 83 фотографије (158 у 2014), 
односно за 30 аутора (59 у 2014). Учени-
ци основних школа били су активнији од 
средњешколаца, њих 58 насупрот 31 уче-
ника средње школе, а мишљење жирија 
је и – креативнији. Жири је констатовао 
да су све при сутније фотографије које су 
ученици постављали на интернет сервисе 
и друштвене мреже, попут Instagram-а, 
што је условило одређену типску ма-
три цу таквих фотографија. Пошто је од 
успостављања конкурса утврђена прак-
са да се дозвољавају софтверске до ра-
де фотографија, жири је прихватио ра-
дове који су аутоматски обрађени на 
интернету или на рачунарима ко ри сника, 
али закључује да то донекле спутава 
креативни израз и визуелно ша бло низује 
фотографије.

Награђени су у категорији  основ-
них школа: прва награда Милици Ди-
да новић, ученици 8. разреда ОШ „Бра-

Пише: Богдан ТРИФУНОВИЋ

Прва награда: Милицa Ди да новић Друга награда: Бојанa Тан овић

Друга награда:  Јелена Радосављевић

Трећа награда: Теодора Трифуновић

Трећа награда: Ана ЈовановићПрва награда: Јована Пантић


