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Жири за доделу Дисове награде

аст да 49. Дисово пролеће назове својим, при-
пала је 2012. године песнику из Пожеге Драгану 
Јовановићу Данилову. Данилов се придружио 
бројном Дисовом песничком братству на чијем 

челу се налази Васко Попа, а следе: Црњански, Десанка 
Максимовић, Давичо, Симовић, Бећковић, Тадић…

„У поезији је једино поуздано оно што слутња до-
кучи“, каже овогодишњи добитник Дисове награде, за 
кога је „смисао поезије обредни“ и „долази из дубине 
која је неосветљена“. Песници су одвајкада својеврсни 
градитељи и архитекте речи а оно што настане у тој ла-
бораторији између сна и јаве и „преживи“ време, јесте 
песма, добра поезија. Таква поезија, у „којој је све не-
маскирано и рањиво, а једна лирска песма сурова књи-
жевна истина“, овенчава се из године у годину награ-
дом песника Владислава Петковића Диса.

„Дисовом  пролећу“ Данилов дарује књигу изабра-
них и нових песама под називом „Вино с вулкана“, коју 
заједнички издају Градска библиотека и „Службени гла-
сник“. Нови број часописа „Дисово пролеће“ посвећен 
је лауреату Данилову, али и Дису, Стевану Луковићу, 
Брани Петровићу, Даници Марковић, норвешкој пес-
никињи Туне Хеднебе, Гордани Смуђи, Живораду 
Недељковићу и самој манифестацији. Животно и поет-
ско дело добитника награде приказано је и на изложби 
„Данилов, игра стакленим перлама”,  аутора Маријане 
Матовић, коју прати и каталог.

Дисова награда осим трајног записа у више пуб-
ликација, састоји се од Плакете коју додељује Градска 
библиотека и новчаног дела од 250.000 динара који 
дарује Скупштина града Чачка као главни покровитељ 
Дисових свечаности

Дисово и Даниловљево „Пролеће“ од 10. марта до 
1. јуна исписало је више од 30 различитих промоција, 
изложби и програма, са великим бројем учесника  и љу-
битеља лепе речи, који величају поезију и чине Чачак 
живим културним центром Србије.

^

На основу чланова 9. и 10. Правила о организовању песничке манифестације „Дисово про-
леће“, жири за доделу Дисове награде у саставу: Саша Радојчић, председник, Радмила 
Лазић, Драган Хамовић, Драган Бошковић и Александар Лаковић, на састанцима одржа-
ним 28. фебруара у Београду и 7. марта 2012. године у Чачку, донео је
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да се Дисова награда за 2012. додели песнику Драгану Јовановићу Данилову.

Образложење: Драган Јовановић Данилов се у савременој српској књижевности 
појавио пре више од две деценије поезијом у којој се наглашено опредељење за естет-
ске вредности удружило са способношћу за креирање обиља чулно засићених слика. 
Културолошки цитат код Данилова претвара се у слојевити палимпсест, који тежиште и 
оправдање налази у оснаженој лирској субјективности. Његова поезија је својом светлом, 
соларном симболиком, препозната као антипод преовлађујућим хтонским, танатичким 
тоновима српске песничке традиције. Брзо прихваћена од стране критике, Даниловљева 
поезија је постепено еволуирала, укључујући у себе снажне веристичке ноте, да би се у 
најновијим књигама развила у певање у којем се чују, поред негдашњег поверења у свет 
и његову лепоту, и изразитији тонови егзистенцијалне зебње.

Жири: 
Саша Радојчић, председник, 

Радмила Лазић

Драган Хамовић

Драган Бошковић

Чачак, 7. март 2012. године  Александар Лаковић



 Проглашење добитника Дисове награде: Скупштина 
града Чачка је главни покровитељ свечаности

 Књига није угрожена: Маријана Матовић, Сања Домазет 
и Милан Влајчић

 Даме српске поезије: Тања Крагујевић, Радмила Лазић, 
Гордана Ђилас и Злата Коцић

 Млади Чачани: Браћа Ненад и Марко Марић, Драгана и 
Милутин Милошевић на 49. Дисовом пролећу

 За неке од програма тражило се место више

 Сара Плазинић својим гласом улепшала је
 Дисово пролеће

 Љубитељи поезије
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 Драган Јовановић Данилов 
добитник Дисове награде

 Марија Димић и Туне Хеднебе
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Драган Јовановић Данилов: „Песник, као и гавран, рађа се већ стар!”

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ – ИНТЕРВЈУ
раган Јовановић Данилов рођен је у Пожеги 1960. године. Један је од наших 
најзначајнијих и најпревођенијих савремених песника. Објавио је петнаест 
збирки песама, од којих су најзначајније „Кућа Бахове музике“, „Живи пер-
гамент“, „Хомер предграђа“, „Гнездо над понором“, „Мемоари песка“ и „Моја 
тачна привиђења“, затим три романа од којих је највише успеха имао „Отац 

ледених брда“, и књигу есеја „Срце океана“. Данилов је заступљен у Антологији српс-
ке поезије 20. века, издатој у САД 2008. године у преводу Чарлса Симића. Добитник је 
бројних награда: „Бранкове“, „Змајеве“, награде „Бранко Миљковић“, „Меша Селимовић“, 

„Оскар Давичо“, „Бранко Ћопић“, Виталове награде „Златни сунцокрет“, две међунаро-
дне књижевне награде и награде „Васко Попа“ за књигу „Моја тачна привиђења“. „Ди-
сова“ награда је прва награда коју добија за целокупно песничко дело.

Аутор је више од две стотине текстова у ликовним каталозима, монографија о сли-
карима Васи Доловачком, Љубодрагу Јанковићу Јалету и Зорану Настићу. Из године у 
годину све је присутнији у страним часописима специјализованим за поезију и на међу-
народним песничким фестивалима. Драган Јовановић Данилов је један од ретких пес-
ника који изазива ширу пажњу критике и читалаца. Живи у Пожеги и Београду. 

D

Разговарао: Зоран ЈЕРЕМИЋ

 Данилов, ви сте један од најплод–
нијих наших песника. До сада сте 
објавили петнаест књига песама. 
Како данас видите Ваш ритам пи-
сања и објављивања?

– Није лако бити непрекидно експо-
ниран. Када завршим једну књигу песама 
осећам се захвалан, ослобођен, ганут, исцр-
пљен и треба ми дуг одмор. Јер, ја се дајем 
цео, потпуно. Језик је дрога, врло опасна, 
с тим не треба да се игра онај ко није при-
премљен. Ту се, као и у љубави, опијаш, 
улазиш у сласт, у велике дубине. Узбуђује 
ме сам чин писања док траје. Узбудљиво је 
кад песма задобија облик. Свака нова књи-
га јесте ново прогледавање, потврда о гра-
ницама сопствене издржљивости.

 Од самог почетка Вашег песничког 
бављења, држали сте до своје из-
двојености и фанатичне посвеће-
ности писању...

Песме путују кроз време
– Ја сам, у основи, одувек био оса-

мљен. Мој однос са светом дефинисао 
бих као неку врсту мучне неприлагође-
ности. То ми је, нарочито у младости, вео-
ма тешко падало. За време студија осећао 
сам дубоку одвратност према академизму 
и колективној инфекцији. Формалну шко-
лованост и данас презирем. Она за једног 
писца самог и самостално освештеног 
мало значи. Студирао сам на Правном и 
Филозофском факултету, на групи за ис-
торију уметности, и оба их напустио. Већ 
тада сам знао да је за писца једино истин-
ско образовање – самообразовање. По-
чео сам да пишем поезију из страха од 
свакодневнице коју нисам лако подносио 
живећи у чамотињи малог града. Сматрао 
сам да песник треба да се чува од детер-
минације социјалне групе, од света у који 
је, хтео не хтео, уплетен. Да на неког ко је 
диференциран и издвојен, никакав закон 
не може бити применљив. 

 Ви сте учитељско дете. Колико је 
таква друштвена позиција подгре-
вала Ваш лични мит о књижевном 
свету?

– Моји су родитељи као учитељи ра-
дили по забитим санџачким селима, а 
онда су се населили у селу Годовик бли-
зу Пожеге, где сам провео детињство. На-
равно да је у нашој кући било нешто књи-
га, али то што сам потекао из породице 
просветних радника није много подгрева-
ло мој лични мит о књижевном свету. Бу-
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дући да сам у младости добро играо фуд-
бал, а нарочито мали фудбал, мој отац ме 
здушно подржавао на том плану. Мало је 
недостајало да почетком осамдесетих го-
дина прошлог века одем у Америку, у Бал-
тимор, на препоруку Србољуба Стаменко-
вића, легенде малог фудбала у нас, да тамо 
професионално играм мали фудбал. Имао 
сам позив од тих људи тамо, али сам у то 
време већ читао озбиљне књиге, сликао 
сам, писао есеје о сликарима. Данас се ин-
тимно гордим тиме што сам остао овде. А 
затим, сваки избор је једини избор.

Живот у малом граду
 Ваш живот у малом граду знатно је 

обликовао ваш идентитет?

– Мислим да је за једног осетљивог 
дечака добро када одраста у минијатур-
ној средини. Видите, увек сам се питао шта 
значи бити у право време на правом мес-
ту? Шта значи бити у средишту збивања? 
И где је тај епицентар? Мој живот у Поже-
ги доиста је обликовао мој идентитет. То 
што су моји родитељи учитељи, такође је 
обликовало мој идентитет. Мој језик, моји 
пријатељи, моја склоност француској кул-
тури, улице којима свакодневно пролазим, 
моје ћерке, моја библиотека, колекција 
слика, све то дубински обликује мој иден-
титет, који, наравно, није нешто дато зау-
век, већ нешто што се свакодневно мења 

и гради. Дакле, средиште збивања је тамо 
где је ваш дом, библиотека, ваша башта, 
жена коју волите, ваша деца. Моје највеће 
благо јесте време које сам себи створио за 
читање и писање. Будући да сада живим у 
Пожеги и Београду, ја сам пола пожешки 
а пола дорћолски писац. Београд интимно 
доживљавам као вољено биће и град за 
самоспознају. Заправо, за мене Београд и 
није нешто материјално, већ пре животна 
снага која напаја, аутентично место у коме 
човек још увек може имати снова.

 Нарочито држите до стања рањи-
вости и емотивности?

– Ране су најбољи начин да осетимо 
свет. Песма букне изненада, као болест. 
Дакле, у поезији све мора бити поткре-
пљено емоцијама. Све је у поезији тако 
немаскирано и рањиво. Зато је једна лир-
ска песма сурова књижевна истина. Пи-
сање поезије, то је ледено бележење оно-… и Драган је био дете са аутићем и зеком

Мајка Миродимка са сином Драганом и кћер-
ком Татјаном

Песме путују кроз време

га што је у својој бити ватра. Верујем да 
то што пишем долази из једне интуитив-
не спознаје религије, музике и светлости. 
Кажем: верујем, јер је и мени самом то 
што пишем неосветљено и непознато. По 
мом поимању у поезији мора постојати 
барем благи призвук нечег халуциноге-
ног. Дакле, истинска, жива поезија стоји 

 Где је Дис на Вашој књижев-
ној топ-листи?

– Дис је читав свој живот про-
живео с бременом својих тачних 
привиђења. Зато његове песме 
имају у себи и око себе ауру нечег 
магновеног, лелујавог, надпојамног. 
Дисова халуцинантна откровења и 
његове егзистенцијалне коби путују 
кроз време. То је велика Дисова зао-
ставштина. Владислав Петковић Дис 
за мене представља и халуцинацију 
о древном потопу, о недогледним 
провалијама које гутају људе и све-
тове, који, потом, из дубина поново 
израњају. Дисове најбоље песме су 
пре издахнуте него написане. Боље 
је не мислити на то.

насупрот свакој полној хладноћи. Пое-
зију доживљавам као пансофију, свемуд-
рост, религију, зато што у мени изазива 
осећање апсолутне зависности. 

 Један сте од ретких песника који 
пишу љубавну поезију. Из ње се види 
да имате поклонствен однос пре-
ма жени или лепоти?

– Мислим да сам у „Мемоарима песка“ 
највише зближио поетску и животну сти-
хију. Верујем да су у песмама из те збир-
ке до сада највише приљубљени речи и 
биће. Мојим песмама желим да поно-
во свратим пажњу на неке мале утопије – 
додир, топлину, призор. Рецимо, у циклу-
су „Дланови“ желео сам да изразим онај 
унутрашњи освит, душевно пролеће, млаз 
ведрине и озарења који у оном „тренут-
ку срца који нема цену“, преплави тело и 
душу. Поема „Вино са вулканског острва“ 
тек површно гледано дистонира од оста-
лих песама у збирци. У питању је аполо-
гија женском телу. Одувек ме опседало 
како еротски додир плоти пренети у речи. 
За мене, лепота не постоји изван женског 
тела. „Вино са вулканског острва“ је запра-
во, еротска елегија. У свему што је еротич-
но видим неку врсту елегије. 

 Зашто лепота узбуђује?

– Најлепше одређење лепоте дао је 
Плотин. Он је рекао да је лепота „цветање 
бића“. А лепота узбуђује зато што је неух-
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ватљива и зато што смо од ње потпуно не-
заштићени. 

 Живимо у добу које је „неразговет–
није од снова”. Могу ли нам помоћи 
„древни учитељи”, стари пророци, 
сведоци будућности?

– Да, али само уколико од њих узме-
мо ону дематеријализовану и тотемски 
очишћену кост и надградимо је својим ду-

боко личним дахом, оним што Грци зову 
пнеума. Јер ми нисмо створили овај свет, 
већ га само надограђујемо својим лич-

ним писмом. Дакле, држим до езотерич-
них утицаја и померања еволутивног кре-
тања у поезији. Песник прима ватру и од 
другог песника сродног душевног саста-
ва, као што једно тело у љубави прима 
топлину од другог блиског тела. Но, пре-
судно моје наслеђе у поезији јесте оно 
невидљиво, несвесно, захуђено. То је оно 
врело које Тереза Авилска зове “унутра-
шњим градом”. Све тајне су дакле, запи-
сане у нама самима, у људском срцу и ту 
их треба тражити, а не ван нас.

„Кућа Бахове музике” је 
мој темељ”

 „Кућа Бахове музике“ сматра се си-
метралом вашег песништва. Како, 
с ове дистанце, гледате на ту Вашу 
песничку трилогију?

– Из ове позиције посматрано, „Кућа 
Бахове музике“ је, ипак, променила нека 
правила. Та књига је мој стимулативни, 
страсни пораз. То је књига немогуће ар-
хитектуре, збирка моје песничке незрело-
сти и надреалистичке неорјентисаности 
и управо зато је „Кућа Бахове музике“ мој 
темељ, један велики стриптиз песнички с 
много сплина, лирски егзорцизам који је 
потпуно разбио мемљиве херметичаре 
који су писали лажну, затровану поезију 
под утицајем Тадеуша Ружевича, а које да-
нас више нико жив не чита. Негде у то вре-
ме када сам писао „Кућу Бахове музике“ 
мене је заокупљало раскошно цветање 
форми и идеја да поезија треба да изра-
зи нешто што је живо, што пулсира и греје. 
Уместо Ружевичу, окренуо сам се Неруди 

и Жилу Сипервијелу који су ме отворили. 
Када сам писао песме из „Куће Бахове му-
зике“ био сам млад и потпуно необучен у 
било ком облику сумње, песимизма и пре-
зира. У песимизму сам видео пуко мора-
лизаторство. Видео сам свет који се кру-
ни и пропада и будућност која не обећава 
ништа добро, а призивао сам снежне пла-
нинске врхове као касни симболисти, по-
нудио сам метафизику наде и моје песнич-
ке бајалице које је Душица Потић назвала 

„магијским лиризмом“. Било је све црно 
тих деведесетих година у Србији, недос-
тајало је крви за живот а ја сам се кроз 
„Кућу Бахове музике“ окренуо једном хе-
лиотропном свету и, ако то није прејако 
речено, дао неку врсту трансфузије. Оту-
да „Кућа“ носи ту субверзивну, анархич-
ну, сувише живу, сангвиничну црвену боју 
жара, отуда у њој има пуно Африке, не-
чег халуциногеног, али и падања у грехо-
ве романтизма и сентименталности као и 
настојања да се предочи надолазећи хаос 
света. То је прецизно приметио Миодраг 
Павловић пишући да сам у „Кући Бахове 
музике“ постигао „унутрашњу ослобође-
ност таквог степена да она постаје јед-
но парадоксално зидање – зидање згра-
де хаоса“.

 У „Кући Бахове музике“ опседала 
Вас је напаст барока?

– О тој својој младалачкој барокној 
острашћености написао сам есеј „О баро-
кној вероисповести“ и објавио га у ауто-

Поезију доживљавам као свемудрост, као ре-
лигију која у мени изазива осећање апсолутне 

зависности

Два добитника Дисове награде: Доајен српског 
песништва Миодраг Павловић са младим

Драганом Јовановићем

Породица Јовановић на излету: Драган је очево име узео за заштитни знак
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поетичкој књизи „Срце океана“. Покушао 
сам да објасним да ме у бароку занима 
прецизно, сублимно расипање. У централ-
ном делу трилогије под називом „Живи 
пергамент“ има доста синтаксички загу-
шених песама и данас то јасно видим али, 
тада сам тако осећао ствари. Такође, зани-
мао ме и феномен кича, али кича с кичмом 
и то на сличан начин на који се тим фено-
меном у сликарству бавио Пеђа Нешко-
вић. „Кућу Бахове музике“ замислио сам 
као пламене језике речи, а у традицио-
налној иконографији пламени језици зна-
че долазак духа. Мене су, заправо, одувек 
занимали заноси барокних видовњака 
који су из уранског света знали да завире 
и у хтонски свет и обратно. Много слоје-
ва има „Кућа Бахове музике“. Рецимо, пе-
сма „Снежни врхови“ коју је волео Иван В. 
Лалић, надахнута је Алтдорферовим одје-
кујућим плаветним висинама.

 У Вашем раду увек инсистирате на 
протејском преображавању?

– После „Куће Бахове музике“ по-
чео сам да више пребивам у чистилишту 
сумње и из тог чистилишта су се изроди-
ле збирке „Алкохоли с југа“, „Концерт за 
никог“, „Гнездо над понором“, „Мемоари 
песка“ и „Моја тачна привиђења“. Поезија 
је за мене постала страсно трагање за та-
чним виђењем огромних размера света, 
за виђењем стварности, тако моћне и за-
страшујуће стамене. Књижевност која се 
одрекне егзистенцијалног, нужно попри-
ма обол идеолошког и тако се лишава хо-
ризонта аутентичности. Апстракција не 
постоји! Све је на овом свету свакоднев-
но, стварно и болно конкретно. Ми жи-
вимо између земље и неба и било на коју 

страну да се окренемо ми видимо свако-
дневицу и конкретне призоре који нам 
омогућавају да дубински сагледамо свој 
идентитет. Заслепљеност и трезвеност у 
основи су сваког озбиљног стварања. Кад 
свет престане да те заслепљује онда, де-
финитивно, престајеш да будеш писац. 
„Кућу Бахове музике“ сада видим као есте-
тицизам који не противуречи животу. Но, 
данас ме привлачи да у поезији постигнем 
неку врсту калиграфске језгровитости. 
Савршен пример је Иво Андрић. Кад чи-
там, рецимо, „Проклету авлију“, ја на ма-

лом простору од једва стотинак страни-
ца видим једну величанствено прибрану 
снагу.

 У „Мемоарима песка“ све је изграђе-
но на симболици песка, отсут–
ности, неизговореном?

– Живимо у доба када је време оти-
шло у крхотине. Отуда је фрагментарна 
драматургија данас неизбежна. У “Мемо-
арима” ме је занимала тајанствена неи-
змерност песка, времена, прелаз из све-
коликости у ништавило и обратно. Нема 
дубљег мита од оног о пепелу и феник-
су, о смрти и васкрсу. Феникс се симбо-
лички и самоубилачки спаљује, како би 
из чађи и пепела могао наставити ства-
ралачку авантуру. То је одумирање и по-
ништавање у сврху обнове живота и на-
доласка препорода. А затим, опседала 
ме је тајна дубине, ониричне нежности и 
рањивости. Моје песме из „Мемоара пе-
ска“ имају више резонанцу према актуел-
ном, животном реалитету. Оне гребу ис-
под егзистенцијалног талога. Но, и даље 
смисао поезије за мене је остао обред-
ни. У доброј песми све одлучује оно инту-
итивно, инстинктивно, несвесно – дакле, 
пре наговештај него рефлексија и анализа. 
Флуидност је закон у поезији – таман кад 
мислимо да смо ухватили њену бит, она 
промени своје обличје.

 По чему се данашњи Данилов разли-
кује од оног који је написао „Кућу Ба-
хове музике“?

– По мени, највећи проблем песника 
је у томе како да доведе у хармоничан од-
нос строгост и слободу. Раније је код мене 
доста тога било разлабављено, у расцва-

Драган Јовановић Данилов и Владимир Копицл: Кад свет престане да те заслепљује онда
престанеш да будеш писац

Песнички трио: Иван В. Лалић, Данилов и Саша Јеленковић, сви овенчани Дисовим одличјем
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ту, барокној фјоритури и украсу. Тежио 
сам за ефектном сликом и добрим укра-
сом. Временом, песме су се, некако саме 
од себе истесале, углачале и изоштриле. 
Моји закони у писању данас су: потпуна 
контрола над емоционалном понесено-
шћу, прецизност стиха и пре свега, исти-
нитост сведочења.У правој поезији мора 
да се види загрљај живота и смрти. А, опет, 
најбоље моје песме су оне у којима сам из-
бегао претерану култивисаност и које из-
гледају као да су одваљење од тела. 

Књиге као здравствени 
картон

 У основи Ваших песама, стоји зао-
купљеност призором?

– Моје су песме на известан начин фи-
гурабилне. Оне почивају на фигурабил-
ној извесности призора и његовој пове-
заности с дубином меморије. Од почетка 
песничког бављења био сам и остао сла-
дострасник слике. Код мене све потиче 
из стварности призора, нема ту никак-
вих сновиђења. Права мистерија јесу они 
видљиви, свакодневни призори. Ствар-
ност је страховита сила која нас обликује 
и поезија од ње не може побећи. У мојим 
песмама стварност се увек јавља затворе-
на у призор, у кадар. Једноставно, визуел-
ни утисци су психички прерађени речима. 
Мислим да је „Хомер предграђа“ нехотич-
на метафора свег мог бављења књижев-
ношћу. Мој Хомер нема одисејски ком-
плекс луталаштва, већ је он, једноставно 
речено, песник предграђа. Он мало тога 
измишља. Као и сликари из добрих ста-
рих времена, он слика по моделима које 
је измислио Свемогући. Њега занимају 

неке мале, наизглед ефемерне теме: под-
руми, бунари, голубарници, гаврани, мач-
ке из предграђа, млади гневни песници...

 Али, Ви тврдите и да су опсене и 
привиђења једино што поуздано 
можемо знати о свету. Где су нам 
онда упоришта?

– Опсене, привиђења и снови су још 
разговетнији и истинитији од стварности. 
Тачно је да смо сви ми интравенозно укљу-
чени у овај свет, и да се органски мора уро-
нити у егзистенцију да би се писала жива, 
ужарена поезија. У том смислу могао бих 
рећи да су моје књиге мој једини веродос-
тојни здравствени картон у коме се све 
види. Живот нас непрекидно ставља пред 
тајне. Зато је оно непознато и неистражено 
наше једино упориште. Ја сам песник. Нај-
више поуздања проналазим у неком нејас-
ном светлуцању. Поезија долази из дубине 
која је неосветљена. Постоји, дакле, само 
то нејасно светлуцање. У поезији је једино 
поуздано оно што слутња докучи.

 У једној песми из „Тачних привиђења“ 
кажете: „Спаљујем све рукописе 
осим овог“. Да ли је ово тестамен-
тарна књига, да ли се одричете свих 
претходних?

– Мислим да песма „Спаљивање ру-
кописа“ има вредност прекретнице у мом 
раду. Та песма је као неки крвави бифтек. 
Она говори о томе како најпре нешто мо-
рамо срушити (срушити физички и на пла-
ну идеја) да би на тим рушевинама гради-
ли и ишли даље. После физике рушења 
долази метафизика градње. Дакле, не од-
ричем се мојих претходних књига, нити 
је ово моја тестаментарна књига, мада је, 
када се боље размисли, свака књига те-
стаментарна. Само желим да кажем како 

поезија мора имати једну готово музич-
ку енергетику да би трајала што дуже и да 
би што спорије старила. Јер, ништа није 
вечно. Ретке су књиге и песме које имају 
ту дозу енергије и тајанствености која им 
омогућава да здраво старе, те да се тако 
експонирају у времену као нешто живо.

Заљубљеник у слике и 
призоре

 Колико Ви у Вашој поезији користи-
те ликовне представе, описе визу-
елног, и на који начин?

– Лепота песничке имагинације је у 
њеној неумољивој објективности. Ми-
слим да је моја песничка имагинација 
превасходно визуелна. Песничка слика је 
за мене нуклеус око кога се кристалише 
све остало. Моја „творница слика“ поти-
че од мог дечачког читања митова древ-
них Грка који су мислили у сликама, те из 
моје, такође дечачке, фасцинације слика-
ма Клеа, Ернста, Мироа, Хопера, Ендрју 
Вајта, Сегантинија, Беклина… Многи моји 
стихови имају своје визуелне аналого-
не на сликама уметника који су ме узбу-
дили. Настојим да вербално ре-креирам 
атмосферу и визуелне елементе са слика 
уметника које ме опседају. А затим, тај фе-
номен визуелног комуницирања слика у 
тексту, највише ме узбудио код Шелија и 
Блејка. Тешко је речима објаснити тајне за-
носног виђења. Зато мистици када говоре 
о тим тајнама, они их изражавају сликама, 
дакле призорима.

 Колико је музика утицала на Вашу 
поезију?

Моје књиге су мој једини веродостојни
здравствени картон у коме се све види

Момо Капор и Данилов: У поезији је једино поуздано оно што слутња докучи
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– Поезија по природи ствари мора 
бити еротична, као музика. По мом пои-
мању ствари у њој мора бити барем благи 
призвук нечег халуциногеног. Дакле, по-
езија стоји насупрот свакој полној хлад-
ноћи која је равна тупоглавости и ретар-
дираности. Верујем да слушање музике 
даје мојој поезији нечег од колоратуре 
флуидности. А то ми је важно због тога 
што сматрам да поетски текст не би тре-
бало да сувише директно говори, већ 
више да сугерише и слути. Рецимо, збир-
ка „Пентаграм срца“ је настајала тако што 
сам ноћима слушао црначке певачице 
блуза и брзо записивао реченице. Назвао 
бих то поступком надигравања контроле. 
Осећао сам како брзим записивањем неш-
то тешко, како би се то рекло, сваљујем са 

душе. Дао сам подсвести могућност да се 
изрази, да изнесе оно што има. Наравно, 
имало је у свему томе и доста младалач-
ког, романтичарског солипсизма. Разуме-
те, мене тада није занимало да кроз моје 
песме коментаришем друштвене девија-
ције.

 Постоји ли посебан тренутак пого-
дан за писање поезије?

– Поезију одвајкада пишу и читају уса-
мљеници и самотници. Идеја пустињаш-
тва, монаштва, веома је привлачна за 
мене. Наравно, ја не мислим на пустињаш-
тво у религијском значењу. То је потпуно 
страно мојој хедонистичкој природи. За 
себе бих могао рећи да сам „чистокрвни 

природни монах“ (да употребим Шопен-
хауеров израз), пустињак моје грандиозне 
библиотеке, моје колекције слика и пор-
целана, мог музеја. Могу да пишем у возу, 
по хотелским собама, у једној посласти-
чарници у Пожеги где читам новине, где 
имам свој сто до прозора и где могу да 
се осамим, нарочито зими. Неке моје нај-
боље песме написао сам у возу, будући да 
често путујем на релацији Пожега – Бео-
град и обратно. Енергију за писање не-
мам двадесетчетири сата дневно. Зато 
чекам тај тренутак када сам сабран из-
нутра, а то је, најчешће, сумрак. То је оно 
магично време када није ни дан ни ноћ и 
када светлост и тама предају једно другом 

… Са кћеркама Софијом и Изабелом: Мој идентитет обликовали су језик, улице којима ходам, 
моја библиотека, вољена жена, моје кћерке, Пожега и Београд као животне одреднице

Данилов, оригинал и портрет Оље Ивањицки, у његовој библиотеци у Пожеги: Поезија мора 
бити еротична као музика

 О вашим књигама  је објавље-
но преко пет стотина критика 
и есеја, од којих тридесетак 
на другим језицима. Ускоро 
ће бити брањена и доктор-
ска теза која за предмет има 
вашу поезију. Међутим, ваш 
рад наилази и на оспора-
вање?

– Као песник и ја сам се попут 
Диса развијао у атмосфери прихва-
тања и слављења, али и жестоког от-
пора, презирања, па чак и нескриве-
не мржње. Захвалан сам свима који 
су писали о мојој поезији, било пох-
вално или опадачки. Али, презирем 
оне „тумаче“ склоне кривотворењу. 
Недавно је један такав тикван, афи-
рмисан тек у свом комшилуку обја-
вио обиман есеј у коме је, вадећи 
стихове из контекста мојих песама, 
покушао да покаже њихову бесмис-
леност. Притом, он се бави тек јед-
ном мојом књигом, а ја сам објавио 
двадесет књига песама, есеја, рома-
на и монографија о сликарима. На 
такав начин врло лако се може рас-
турити, рецимо, рана поезија Чесла-
ва Милоша или било ког другог пес-
ника. Сведоци смо ренесансе једне 
чорбаџијске критике и чорбаџијског 
духа кога оличавају они који подр-
жавају поменутог тиквана. Њихов 
проблем је у томе што је моја по-
езија у последњих десетак година 
превођена на велике језике, што 
има рецепцију вани, што је подр-
жавају и преводе Чарлс Симић, Ив 
Бонфоа, Венус Каури Гата и још неки 
светски песници, па је тако моја пое-
зија, како би се то рекло, постала на-
зочна и у ширем контесту. Разумљи-
во је да та моја песничка резонанца 
фрустрира и добрано нервира те 
никоговиће. Човек се некако нави-
кне да такав књижевни олош преби-
ва около, као што су пацови ту, бли-
зу нас, у канализацији.
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ликавају један магијско-религијски став. 
Ја сам дуго у овој средини био прегла-
сан. Било ми је тесно. Зато сам се отворио 
према новим срединама које нисам заси-
тио својим књигама. То је резултирало ре-
цепцијом моје поезије на другим језици-
ма. Срећан сам што ми је дарована милост 
да и вани имам читаоце који у мојим пес-
мама налазе неки топао простор за себе. 
Лепо је живети овде, а бити превођен по 
значајним светским часописима и обја-
вљивати збирке песама вани, у једном 
времену када поезија свуда у свету живи 
у малим, езотеричним круговима. Лепо је 
бити чињеницом француског, енглеског 
или шпанског језика. По мени, ако је ис-
тински вредна и ако је ваљано преведе-
на, поезија једног песника требало би да 
као таква буде валоризована у ширем, ев-
ропском и светском контексту.

 О Вашим књигама објављен је зави-
дан број критичких и есејистичких 
текстова. Како видите аутентич-
ну књижевну критику данас? 

– Нема поезије без тумачења, као што 
не може бити ни мита без егзегезе. Тек, не 
може се о поезији писати само језиком 
разума. Ледена критичарска гносеоло-
гија је погубна. Једини исправни приступ 
поезији јесте приврженост, живо супро-
тстављање и, пре свега, књижевно знал-
ство. Јер, ако је поезија у домену симбола, 
ирационалног и оног интуитивног, дру-
гог погледа, онда и критичкој мисли која 
би да се позабави таквом поезијом ос-
таје да потражи слична искуства. Немо-
гућа је кохерентна, дискурзивна интер-
претација једног поетског идиома који 
је у својој бити ирационалан. Поезија и 
критика осветљавају једна другу. Про-
блем је, наравно, у читању. Данас се чита 
брзоплето, прелако, површно, сањиво, 

своје тајанствене флуиде. Зато настојим да 
то време сумрака приграбим за себе.

Дијалог са заборавом

 Како данас видите своје песме? 

– Као дијалоге са заборавом. Као 
мале, људске истине које боле или оза-
рују. Као песник, дубоко сам прожет ме-
дитеранством и хеленством. Од Грка смо 
добили медитеранску живахност и сми-
сао за лепоту и те две ствари нас још увек 
одржавају живим и крепким. Пишем из чи-
сте индивидуалистичке обести. Поезија се 
не пише одозго, већ одоздо. Настојим да 

прођем кроз ту маргину, кроз то свако-
дневно и банално, кроз концепт живота 
који је невидљив и покажем га видљивим. 
Поезија открива чудовишну моћ наизглед 
ефемерних, безначајних тема. Отуда моја 
опседнутост „надреализмом обичног жи-
вота“ (израз припада Елизабет Бишоп), 
захуђених места којих се више нико неће 
сећати ако их ја не оживим. 

 Да ли српска поезија данас постоји 
у светском контексту?

– Моје књиге песама стоје сасвим за 
себе. Оне су надидеолошке. Оне нису део 
неког етаблираног мејнстрима – оне не 
коренспондирају са текућим идеолош-
ким и политичким стратегијама, али ос-

Лодев (Француска) 2006. године: Данилов, Лијана Секелију (Грчка), Агран Туфа (Албанија) и
Монзер Масри (Сирија)

Поезију одвајкада пишу и читају усамљеници и самотњаци: Андријана, пријатељ Рамон и
Данилов, Египат, 2006.

Данилов виђен очима сликара
Милана Туцовића
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растресено. Један од савета који је Мар-
сел Рејмон давао својим студентима, бу-
дућим критичарима, био је: „Не сматрајте 
себе занимљивијим од аутора кога про-
учавате“. Озбиљна књижевна критика, то 
није простодушно, субјективно изноше-
ње суда о једном књижевном делу, већ ду-
боко креативна, визионарска пројекција 
књижевног феномена. Мене узбуђује жив 
отпор критичара према мојој књизи, ње-
гово живо супротстављање. Само дубоке, 
искрене и високо освештене душе могу 
спознати поезију. 

Песник има само песму

 Временом, одустали сте од поле-
мичких сучељавања са својим опо-
нентима?

– Сматрам да је за писца залудно да 
учествује у примитивним конфронтација-
ма, полемичким надгорњавањима и кило-
метарским разлагањима. Одговарати на 
нападе у штампи, неплеменито је и не-
аристократски. То ја зовем расипањем пи-
ринча у ветар. Како су само јадни они пи-
сци који се уситне у свађалице и кавгаџије. 
Има нечег простачког, неопрезног и не-
достојног у полемисању са новинарским 
деонтолозима, дневним написничарима, 
минорним песницима и исушеним крити-
чарима. Узмите само полемику око „Гроб-
нице за Бориса Давидовича” Данила Киша. 
Та полемика је и дословно убила толико 
људи који су у њу били уплетени. У жесто-
ким полемичким насртајима ослобађају се 
отровне, деструктивне енергије и мржња 
која сатире, пре свега, оне који их започ-
ињу. Јер, полемичар напросто никад није 
паметан, чак ни када је у праву. Гордост се 
лако претвори у лудост и заслепљеност. 
Увреде ваља праштати јер, праштањем се 
рашчишћава простор за ново почињање 
и обнову живота у књижевности. Књижев-
но-историјска одмазда је сурова. Уместо 
мржњи, која полемичара претвара у не-
осетљиву цепаницу, поглед ваља усме-
рити према „пуноћи концентрисане по-
зитивности“, да употребним прикладан 
израз Валтера Бенјамина. У том смислу ја 
сам захвалан свима који су писали о мојој 
поезији, чак и са подсмехом. Напосе, пес-
ник стоји изван граница мудровања, из-
ван расправа. Песник има само песму – 
она је његова мудрост и његова расправа.

 Написали сте стих: „Сада више ни-
шта не желим и зато сам смирен”, а 
добисте Змајеву, Виталову, Попину 
а сада и Дисову награду. Да ли су ова 
признања помутила мир и тишину у 
којој сте живели и стварали?

– По природи ствари, сваком човеку 
годе похвале, јер оне неумесно надимају 
наше самопоштовање и јачају нашу смеш-
ну убеђеност да смо важни и да вечност, 
свакако, мора рачунати са нама. Али, на-

Струга, 1999. година: Ив Бонфоа и Паскал Гилевски у песничком разговору
са Даниловим

граде такође могу да грозно социјализују 
писце, чинећи од њих, бајаги, достојанс-
твене личности. Но, како су само ништав-
не наше победе и како нас једино преос-
вештавају наши порази! Уосталом, нису 
песници само ту да примају дарове, већ 
и да сами даривају. 

 Шта је Ваш идеал у поезији?

– Мој идеал је да у свом раду спојим 
и измирим словенску дионизијску фурију 
и германску посвећеност послу. Зато да-
нас песме непрекидно дорађујем и пре-
прављам све док не осетим да су живе. То 
се чудо, дабоме, ретко догоди. Но, песма 

која је неизбежна, сама проговори. А мој 
идеал у поезији јесте поетски текст као 
магијско спирутуализовање живота. Пе-
сма која ће бити жива као куцање људ-
ског срца. Песник у песму улаже читаву 
своју душевност, а песма му као ехо враћа 
оно што није ни слутио да постоји. Добре, 
живе песме путују кроз време. Поезија не 
замењује живот, већ га оповргава и пре-
ображава. Писање поезије није игра, већ 
озбиљан избор и спасоносно застрањи-
вање. Префињени облик саучешћа. Она је 
танка нит између жеље и смрти. Свака пе-
сма је један облик опроштаја са животом. 
За мене поезија је највиши степен припре-
ме за одлазак са овог света.

Умор песника: Када завршим једну књигу песама осећам се захвалан, ослобођен, ганут, исцрпљен 
и треба ми дуг одмор
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раган  Јовановић Данилов рођен је 7. новембра 1960. годи-
не у Пожеги. Студирао је на Правном и Филозофском факул-
тету у Београду на Групи за историју уметности.

Објавио је збирке песама: Еухаристија (1990), Енигме 
ноћи (1991), Пентаграм срца (1992), Кућа Бахове музике (1993, 

1994, 1998), Живи пергамент (1993, 1994), Европа под снегом (1995), Дубо-
ка тишина (1996), Пантокр(е)атор (1997), Глава харфе (са Дивном Вукса-
новић, 1998), Алкохоли с југа (1999), Концерт за никог, У ружином огледалу, 
Квинтни круг (2001), Хомер предграђа, Соба ношена крилима (библиофил-
ско издање) (2003), Гнездо над понором (2005, 2006), Хомер предграђа и 
друге песме (2007), Мемоари песка (2008), Моја тачна привиђења (2010), 
Кад невине душе одлазе (2011). Аутор је романа Алманах пешчаних дина 
(1996), Иконостас на крају света (1998, 2006),  Отац ледених брда (2009), 
као и књиге аутопоетичких есеја Срце океана (1999).

Даниловљева поезија изазвала је критичку рецепцију на ита-
лијанском, француском, енглеском, бугарском, румунском и словач-
ком језику. Заступљен је у антологији New European Poets (Graywolf 
Press, Saint Paul, Minnesota, 2008) и антологији српске поезије The 
Horse Has Six Legs (Graywolf Press, 2010), у избору и преводу Чарлса 
Симића, као и у многим другим антологијама. У издању београдске 

„Просвете“ објављен је избор Најлепше песме Драгана Јовановића 
Данилова (2002).

Учесник је међународних песничких фестивала, те је, између ос-
талог, одржао и више самосталних књижевних вечери и читања по-
езије у Француској.

Добитник је бројних књижевних награда: „Бранкове“, „Змајеве“, 
Награде „Васко Попа“, „Бранко Миљковић“, „Меша Селимовић“, „Ви-
талове“ награде „Златни сунцокрет“, „Оскар Давичо“, награде Српс-
ке академије наука и уметности из Фонда „Бранко Ћопић“, „Просве-
тине“, „Стеван Пешић“, „Ристо Ратковић“, „Јефимијин вез“, „Песма над 
песмама“, „Златни прстен деспота Стефана Лазаревића“, Награде „Ди-
митрије Митриновић“, као и „Дисове награде“ за целокупно песнич-
ко дело. 

Добитник је и међународних књижевних награда “Pro creation” 
и „Велика базјашка повеља”. Збирке песама преведене су му на ен-
глески, француски, немачки, италијански, грчки, бугарски, словач-
ки и македонски језик. Роман Иконостас на крају света објављен је 
на мађарском језику, у преводу Јаноша Борбеља (Napkút Publishing 
House, Budimpešta, 2006).

Данилов је и ликовни критичар и есејиста. Аутор је моногра-
фија о Василију Доловачком, Љубодрагу Јанковићу Јалету и Зорану 
Настићу. Написао је преко две стотине текстова за каталоге ликовних 
изложби. Његове ауторске изложбе Метафизика цртежа и Медите-
ранска озарења одржане су у Модерној галерији у Ваљеву 1999. и Ли-
ковом салону Дома културе у Чачку 2002.

У оквиру 49. „Дисовог пролећа“, Градска библиотека „Владислав 
Петковић Дис“ објавила му је збирку изабраних и нових песама Вино 
с вулкана (Едиција Књига госта, 2012).

Отац је кћери Изабеле и Софије. Живи у Пожеги и Београду.

ЧУВАР СКРИВЕНИХ ВРТОВА (БИОГРАФИЈА)

D

На овом свету вреди живети само за 
оно о чему се говори шапатом.
Остало није приче достојно.

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ
Приредила: мр Маријана МАТОВИЋ

Никола Кошевић, портрет Драгана Јовановића Данилова
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Острва на јави
УДОВИЦА И МАЧАК

Тај мачак што је годинама са мном 
делио тескобу и у коме видех
готово божанство, умире ми у наручју.
Гладим га дланом по глави а он ме 
последњи пут награђује приврженошћу
која је невидљива, мисли да му могу
помоћи, мисли да сам неко.
У његовим очима, немирна времена
готово да нису имала одјека.
Нехајан за будућност, тако садржајно
одсутан, живео је увек у профињеној
досади и расипној својој лењости, 
а не као ја – у времену које раздире 
као самовољна окрутност богова.
Требало је издржати сво ово безнађе,
поднети тачност судбине.
То биће кроз кога ме је Бог волео, 
покопала сам у башти под трешњом –

„Конзул“ је био бржи од мене да оде
у мрак достојан страхопоштовања.
Сада, док пребирам по данима свог 
живота, ја и даље настављам да му 
причам – одржавам илузију да је поред 
мене једино биће које ме је слушало.

ЈЕЛЕН

Стварно луцидна ноћ: гле, из мрака
долазе пахуље у центар града.
Данилов то напише и ето теологије, јер Данилов
је елеузински јелен – трчи кроз зачарану шуму.

Фотографисали су га са соколицом.
Он има лак сан, нему орбиту и жезло.
Свадбен му је дан изнад језера чим то зажели –
чуј их: шуме речи у сасуде и ириси.

Апсолут је добро ухрањена празнина. Песници
који гину за Апсолут, вређају ли дубину?
На снегом посутој улици у Пожеги

нека бела мажореткиња са систрумом га препозна:
- ено Данилова, лети негде са јутарњим звонима,
у једној руци држи хлеб, у другој своју кћер.
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ДРЕВНИ УЧИТЕЉИ

Увек изнова враћају се у наше дане
древни учитељи, шкрти у речима,
понешто уморни од тешког посла кога су,
ваља признати, обавили.

Обдарени даровима достојним богова,
у сумрак пролазе агором, или шетају обалом,
далеко од расипне разоноде светине
и бучних пијанки из смрадних крчми.

Древни наши учитељи, стари пророци, сведоци
будућности, живели смо у добу неразговетнијем
од снова; сада у вашим неизговореним речима
тражимо одјек.

Јер, све постаје видљиво кад се сагледа
из исхода самог: неће нас нигде бити без вас,
древни наши учитељи. А опет, пропашћемо
ако не разрушимо ваша сјајна краљевства.

КОНЦЕРТ ЗА НИКОГ

У сваком случају, ја нисам неко
ко је икада умео да се опусти.
У сасвим обичним данима страх је био
моја једина покретна и 
непокретна имовина.

Сећам се жена послатих од Богова –
за самотних вечери пратио сам их
на улицама, јер мишљах да су у њима
златоносне реке. И мишљах, пролазећи
крај месаре да изненађујуће је што се
о куки уместо одране 
животиње не налазим ја.

Мртви одавно не спавају добро
јер нису изрекли своје последње речи.
Авети које пребивају у мојој библиотеци
прилазе ми као Лотове кћери оцу.
Постојим у свему што дрхти: о, тело моје,
увек, увек уморно, само још пусти трг
зна где ће нас одвести ноћ.

ПОТОП

Нико не слуша океан, јер од тога
може да се полуди.

Из планина је дошла лабудова песма.
Никада ниси чула такву тишину – она је налик
широкој пучини, а пучина је оков.

Бог је циник и калкулант – 
уместо да изда разуман налог:
учите стране језике, допустио је 
неспоразум и послао потоп.

Надире силна вода.
Али, авај, није потоп то што вода
потапа планине и плави свет.
И нема потоп ничег заједничког
с ковчегом, Араратом и човеком
чије је име Ноје.

Прави потоп је ова тишина коју још није
стигло проклетство Вавилона.
Ћутање далеко од речи које су му
претходиле.
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НАША ДЕЦА

Наша деца су безочна.
Наша деца су подивљала
и могу учинити шта им се прохте.
Наша нас деца већ одавно не узимају
за озбиљно.
Наша деца не подносе пророке.
Наша су деца савршено социјализована–
ми имамо, евентуално, једног-два пријатеља,
а наша умрежена деца имају их на хиљаде.
Наша деца су наш неразум који нас оправдава.
Наша малолетна деца веома су забринута
за будућност својих родитеља.
Наша деца живе у подземљу и својом
дивљином управљају светом.
Али, наша деца немају нечисту савест.
Речи наше деце имају тежину
и ми их слушамо понизно, скривени
иза завесе.
Страшна је моћ коју над нама имају 
наша бесмртна деца.
Све што чине наша деца вредно је је дивљења.
Наша су деца настала из бракова у које смо
улетели наслепо, и управо зато, ми смо несрећни
родитељи наше срећне деце.
Ми смо сачињени од толико ломљивог
материјала, да смо нашу децу на време уверили
да су искуснија од нас.
Залуд смо се понадали да нашу децу хранимо
за узвишена дела.
Ми смо за нашу децу тек лажне очигледности.
Таква су наша деца, другачију не можемо имати.
Ипак,  наша су деца стубови овог храма.
Наша деца су наша тачна тела, наша мала избављења.
Наша су деца ту, међу нама, незапослена
и у беспарици, српски речено. 
Само да се наша деца не застиде наше љубави.
Наша су беспомоћна деца усуд који ће нас 
утешити пре него што доспемо у мртвачке сандуке.
Тек тада, наша деца ће нас разумети и више нас
неће позивати на одговорност.

Избор: Драган Јовановић Данилов
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ЛИЦЕ

Непотопљив брод је
лице људско.

Кад ти читам песме,
ја их заправо пишем.

Ти ме неко време слушаш,
а онда одлазиш остављајући ме
самог да беседим са твојом 
одсутношћу.

Брзином глечера
тонем ка дну снова,
тамо где почиње стварност.

Тај пусти ноћни трг и ја
више смо него обични
пријатељи.

Не знам колико ћу још
овуда ходати, али знам да никада
нећу имати друго лице.

СПАЉИВАЊЕ РУКОПИСА

Песник, као и гавран, рађа се већ стар!
Сто ми је година и време је
да у спокојној овој журби спалим
рукописе који су били део мог тела.
Не може се у руци држати реч.
Нити напољу треба да остане оно 
што потиче изнутра. Осветлио сам своје тамнице.
Дуго сам дрхтао и чинио да други дрхте.
Сада се враћам својим стопама у снегу
да избришем трагове пролаза.
Спаљујем песме као варке 
које светлуцају да би ме подсетиле на себе.
Никог не занима ничији бол, ето,
зато сам себи приредио забаву.
Велики мир окружује ову ватру. Горе песме
као изасланици које увек шаље неко други.
Горе најлепше могуће речи, да више не буде трагова.
Недовршен је сваки покушај.
На кога се овај зид срушио?
Ни последње жеље пред погубљење немам.
Спаљујем све рукописе осим овог.
Ко ме у овом тренутку не види,
тај ме никада није видео.



16
 

49
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

ако знамо да је то одувек било 
најтеже, изгледа да је у она, дру-
га, не тако давна времена било 
лако постојати као песник. Жи-
вети у метафорама, у језику и 

бићу, раскривати несхватљиве хоризон-
те, водити разговоре са другим световима, 
бити, дакле, песник, ипак је значило изло-
жити се непоновљивом ризику. Пророци 
богова и празнина, „древни наши учитељи”, 
поседовали су ону еруптивну, а уздржану 
вољу и ону неупоредиву потребу да, спа-
савајући га, жртвују овај свет другим све-
товима, да свакодневицу отму њој самој и 
заодену је тропима, да у свему видиљивом 
раскрију оно несагледиво. Узбуђење пред 
литерарном снагом, литерарном истином, 
увек смо осећали у додиру са писцима који 
нису имали потребе да измишљају живот: 
они су само писали, а ми, заједно са њима, 
нестајали у јединим реалним сновима – 
сновима поезије.  

Ако данашњим песницима то све 
мање полази за руком, и ако они, преуве-
личавају реторичке, поетске и идеолошке 
стереотипе, својим стиховима придодају 
дубине које они немају, или себи способ-
ности које никада нису поседовали, једном 
песнику се овакве етикете не могу приле-
пити. Драган Јовановић Данилов једнос-
тавно верује у тајну писања. Надмен, ари-
стократски, али и грађански идентитет 
његовог песништва фиксира елементарне 
црте пeсничке егзистенције: дар, изабра-
ност, уверљивост лепоте, аутентично чита-
лачко искуство, прворазредну поезију. 
Ако је модерни феномен у правом смислу 
те речи представљала појава интелигент-
ног песника, онда је Јовановић баш то. Спо-
собан за апстракцију и суптилност, потпу-
но уроњен у перманентно исписивање и 
рециклирање свога дела, метапоетски и 
дискурзивно освешћен, наш песник се ок-
ружио оним најбољим у песничкој тради-
цији и феноменологији песништва. И као 
сопствени критичар и пропагатор, Јовано-

вић је, као некдашњи песници, тако лако 
смештен унутар своје инспирације, али и 
унутар еклектичког постмодернистичког 
исписивања већ написаног, непрестано 
нас утврђујући у уверењу у неопходност и 
непоновљивост једног таквог „смештања“, 
откривајући ритам распадања свега што 
није поезија и онај несхватљиви ход по 
ивицама поетског ритма, „по ивици про-
валије“. 

Ако са Бодлером и авангардним пес-
ницима улазимо у загрљај ништавила кроз 
симболичку вредност времена, а још са 
Маистер Екхартом кроз вечност, са Јова-
новићем улазимо у историју игре са тим 
ништа, историју завођења тог ништа, исто-
рију креирања дизајна тог ничега или ис-
торију рубова, онако како је то Ролан Барт 
у рубовима деколтеа и текста видео свет-
луцање еротичног и лепог, у „тренутке који 
су почеци озарења“, у вечити песнички сан 
о неизговореном које је „једина (…) тачка 
ослонца“. На врхунцима песничке медита-
ције, само ићи даље, само заводити свет-
луцањем рубова бескраја, пут је и мисти-
ка и песника, а Јовановићев напор да се 

„сјајна краљевства“ претходника разруше 
да би се писало, само поврђују да је немо-
гуће писати без њих, да се иза сваке нове 
песничке куле крије пригушени сјај вели-
ких утврђења великих мајстора, као и да 
се све нове куле састоје од puzzli нeслеђе-
них монументалних кула песништва. Пес-
ник културе, зато, наставља песму на мес-
ту „где би је неки песник / можда завршио“, 
као што себе и своју поезију може да сагле-
да тек као цитат „нечијих још неостварених 
/ живота“, или, тачније, текстова. Из тог ис-
куства празнине и сопствене исписаности, 
Данилов се предаје аутентичном колажу 
као искључиво песничком искуству лепог.

Ексцентричност песника, естете, ан-
тичка хладнокрвност, на моменте осле-
пљују спознају ко то или шта то Данилова 
пише. Изобиљем препотенције, поигра-
вањем традицијом, хибридизованим го-
вором, двоструким и троструким метафо-
рама, Јовановић, на трагу Елиота, монтира 
песништво, светове, туђе гласове, себе са-
мога. Као сопствени цитат, или као цитат 
другог песника, његова поезија не опстаје 
тек као јефтина „монтажа“ или импотентна 
постмодернистичка поетохолија, она себе 
једноставно потврђује кроз ту другост пе-
сничких дискурса у хиперестетизованом 
сну о целовитом и лепом. Адресирана на 

О ЛАУРЕАТУ ДИСОВЕ НАГРАДЕ ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ ДАНИЛОВУ

Данилов

I

Пише:
Драган
БОШКОВИЋ

рубове празнине, на ивице језика, ова пе-
сничка, лингвистичка и поетичка „урба-
нистика“ постаје ексклузивно естетско 
уточиште, етерична тачка незаобилазне 
културне и цивилизацијске топографије, у 
коју је субјект ове поезије насељен, из које 
никада изашао није, и у коју никада крочи-
ти нећемо, иако смо одавно у њој. Лебдећи 
изнад празнине, поезија нас ту и задржа-
ва, у поетским метрополисима, на месту на 
којем се језик и поетика жртвују поезији, 
подсећајући нас да се она, као и сам живот, 

„сплиће високо (…) над понором“.
На тој поетској висини, на месту где 

вртоглавица прелази у опсесију и визију, 
изниче поетска монтажа над нихилистич-
ком онтолошком провалијом. Не само 
сневани „класицистички“ него постмодер-
нистички гавран лишен класичне семанти-
ке. Не само путовање од баналности до ЛЕ-
ПОГ или од ништа до песништва. Већ само 
истинска поезија. Само: песник. И то пост-
модернистички песник празнине, фигура, 
градова, птица и мора. Само: Данилов.

Драган Јовановић Данилов

ГАВРАН И ЈА

Тог гаврана на ледини,
ја сам ту сместио.

Ја сам га укадрирао,
насликао и нахранио
својим памћењем.

Заузврат, он мене греје
сунчаним телом.

Храбри ме да опишем 
речима свет који мене 
описује изнутра.

Лако је гаврану –
харизматичан управо зато
што се не труди да то постане,
он не мора писати.

Тако савршеном, њему је
довољно да мене посматра
како пишем.
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скоријој историји не знам пес-
ника чија је поезија изазива-
ла толико опречних мишљења, 
истовремено слављена и оспо-
равана. Различите врсте антаго-

низама углавном су долазиле од колега 
песника, а похвале од критике. Неко ће 
рећи да је разлог томе вероватно супар-
ништво и песничка суревњивост, па уз-
мимо да је било и тога. Верујем да је међу 
таквима било и оних који нису ни чита-
ли Данилова, као што је било оних које 
је одбијала количина необуздане (некон-
тролисане) слаткоречивости, нарцисои-
дности и патетике којима је обиловала 
поезија Данилова у првој декади њего-
вог стваралаштва. 

 Било је једне врсте одијума једног 
дела књижевне јавности према Данилову 
и његовој поезији (која се предуго одржа-
ла) јер, су се химничка узнесеност и апо-
лонијски доживљај света сматрали непри-
мереним у односу на друштвени контекст 
деведесетих у којој је ова поезија настаја-
ла. Егзалтиран, хедонистички и „барокно 
острашћен” („Зашто сам барокно остра-
шћен”), Данилов је певао из неког другог 
времена и са њим водио дијалог, пред-
виђајући своје време, и савремен књи-
жевно-историјски тренутак. Агресивно 
форсирање и јавно промовисање овакве 
поезије од стране већег дела етаблиране 
критике деведесетих није могло а да не 
добије одређене идеолошке конотације, а 
самим тим и да створи анимозитете.

И док је ова врста Даниловљеве (нео)
романтичарске занесености (и узнесе-
ности) код једих стварала отпор, друге је 
заводила. Његова песма је била израз екс-
тазе, и понесености светом као први пут 
виђеним. Централно место његове по-
езије заузимало је лирско ја (алтер его) 

песника и његов (идеализован) доживљај 
света. Позиција „онога који пева” била је 
позиција проповедника, свештеника пое-
зије у улози „мистичног посланства”. Свет 
је био слављен, дивинизован, „обожен” 
гласом Песника, магијски идеализован. 
Песнички глас Д. Ј. Данилова долазио је из 
интуитивног, и оваплотио се у ирационал-
ним, фатамазгоричним сликама. Магија 
је исијавала пре свега из језика, раскош-
ног, чулног и путеног, девичански путеног. 
Његови стихови (избор речи, њихова зву-
ковност и музикалност) опсењивали су па 
се њима није тражило значење, нити се у 
њима одгонетао смисао. Оно што је заво-
дило било је тајновито и неодгонетљиво, 
једна врста егзегезе, те тим пре захвално 
за критичарска тумачења, потпомогнуто 
аутопоетичким текстовима самог песника. 

То је било обележје прве декаде пе-
сничког пута Драгана Јовановића Данило-
ва. Са новим миленијумом Данилов мења 
свој поетички образац користећи друк-
чији језик и друкчија поетичка средства. Та 
промена се огледала најпре у промени пе-
сничке оптике која се из етеричних сфера 
спушта до наизглед ефемерних, скрај-
нутих (рушевина, подрума, голубарника, 
предграђа, и других „затамљених” места) 
призора из непосредне ствараности. Ту 
Данилов налази разлоге за животније (не, 
живописније) певање, лишено ранијих 
мистификација и мистичарења. Осим тога 
Данилов у поезију уводи (савремен) говор-
ни језик за разлику од ранијег песнички 
кићеног, извештаченог, што је његову по-
езију вратило у контекст времена и савре-
мених песничких стремљења. 

У новој декади Даниловљева пое-
зија је постала тематски богатија и језич-
ки сведенија, стих смиренији и једнос-
тавнији, његова нарација сврховитија. 
Језичке „бравуре” су редуковане, раз-
метање ерудицијом контролисано. „Је-
зички барок” (Божовић) који је био глав-
но обележје његове поезије прве декаде 
(трилогија „Кућа Бахове музике”), претво-
рио се у смисленији, једноставнији и про-
зирнији, песнички говор. И сам ће Дани-
лов у песми „Тамни блуд” рећи „немам 
више свечаних, сувише звучних стихова”, 

тако доказујући стваралачку самосвест и 
тежњу за променом. 

Између ова два начина, или етапе, у 
певању Д. Ј. Данилова немогуће је поста-
вити демаркациону линију раздвајања, 
поготову што се и у првој песничкој фази 
могу наћи „замеци” каснијег певања, на 
пример у песми „Апаурин” или „Јутро 
зрења”. Онај „злаћани прах” из деведесе-
тих и данас се може наћи у стиховима Да-
нилова, његова имагинација је и даље на 
завидном нивоу, али сада на много јачој 
и чвршћој арматури, извеснијој у трајању. 
Данилов и данас „уме” да размекша син-
таксу, да превише поетизује, али исто тако 
уме да стиша страст жудећи за хармонијом 
и мером. Све више у Даниловљевој пое-
зији данас срећемо песме које се тичу про-
мишљања егзистенције јединке, али и 
човековог односа према питањима вишег 
смисла, песме високе рефлексивности. 
Када се раније говорило о метафизич-
ности Даниловљеве поезије, у ствари се 
радило несвесним, пре-метафизичким до-
машајима који су се ослобађали кроз има-
гинацију, сада се пак ради о промишљању 
метафизичких питања, појмовном и саз-
најном мишљењу које трага за суштином. 
Трагајући за смислом постојања али и пре-
пуштајући се епифанијским тренуцима 
имагинације Данилов храбро надограђује 
свој песнички идентитет. Осим што је дока-
зао да уме да пева, Данилов сада доказује 
да зна да именује, да певању да значење, и 
књижевну сврховитост.

Крећући се на свом песничком путу 
од интуитивног ка искуственом и саз-
најном, улажући не мали песнички труд, 
Данилов је доказао да се ствралачким 
промишљањем може направити респек-
табилна поетичка промена за коју многи 
песници нису кадри. 

Оно што Данилова такође одваја од 
неких других песника је поседовање за-
видне песничке енергије, односно, ства-
ралачког ероса. Његово одсуство (мисли 
се на ерос) од добрих песника никада не 
ствара изузетне , а читаоце сасвим сигур-
но остваља равнодушним, што са Данило-
вим никада није био случај.

Феномен Данилов
Познају ме малобројни, претресају многи,

а криво схватају сви – „Мој говор”,

Драган Јовановић Данилов

U

Пише:
Радмила
ЛАЗИЋ
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отив смрти је присутан у песни-
штву Драгана Јовановића Дани-
лова почев од његовог песнич-
ког првенца Еухаристија када је у 
питању била очева смрт. Од тада у 

свим наредним Даниловљевим медитатив-
ним песничким књигама смрт се јасно уоча-
ва и препознаје и издваја својим значењем. 
По први пут, песник је у средишту своје нај-
новије заједнице стихова Кад невине душе 
одлазе, нарученe од крагујевачког „Спомен-
парка” за публиковање и извођење у окви-
ру, већ традиционалног, „Великог школског 
часа” у крагујевачким Шумарицама, поста-
вио масовну смрт, насилну, геноцидну, му-
ченичку или херојску смрт, зависно од угла 
и времена гледања. Нужно је поменути још 
једну ближу одредницу, а то је да је пес-
ник одабрао колективну и недужну смрт 
крагујевачких ученика, као несхватљиву 
одмазду за убиство и рањавање немачких 
војника. То је, уосталом, и прва помисао на 
помен крагујевачког 21. октобра 1941. Ина-
че, треба подсетити, иако то звучи монстру-
озно, али масовна погубљења деце нажа-
лост нису реткост, нити су новијег датума, о 
чему сведочи и „покољ недужних” по нало-
гу јудејског краља Ирода, како је тадашњи 
злочин ословљен у новозаветним записи-
ма. Зато је, вероватно песник употребио 
глагол у наслову књиге у несвршеном виду 
(„одлазе”), а не у завршеном процесу.

Треба, на самом почетку импресије, из-
двојити утисак да Даниловљево раније ба-
вљење мотивом смрти, гледано из дана-
шњег трена, као да је било увод за најновију 
књигу, тематски заокружену, чему сведочи 
и спорадично, али усклађено преузимање 
извесних песама из његових претходних 
књига, а једна од њих, уз мању песникову 
интервенцију, је и одредила транспарентан 
наслов читаве књиге. Поменуто песниково 
промишљање мотива смрти, поприма, чак 
атрибут песникове доследности када је реч 
о овој, од почетка света и живота, изузет-

но значајној тематици. И још једном дока-
зала да књижевници не бирају теме, иако 
им тако изгледа повремено, већ тема бира 
писца који ће је најбоље представити, та-
чније писца који је у стању да то оствари 
на посебан начин.

Песников доживљај трагичног до-
гађаја од пре равно седам деценија 
илуструју и песникови учестали синоними 
и сликовито-семантичке представе самих 
злочинаца, злочина, жртава, као и самог 
места злочина, равном својеврсној опоме-
ни, уз напомену да су злочинци врло оскуд-
но нарисани. Слику злочинаца углавном ка-
рактеришу речи „дивљи” и „крвници” као 
и опетоване готово архетипске слике не-
пријатељских војника, јер у нашем језику, 
иако необично богатом и игривом, по ре-
чима једне од жртава крагујевачког „по-
коља недужних”, за такве злочине и зло-
чинце никада нису ни постојале прикладне 
речи. У песми Подземни неимари препо-
знајемо ту заједничку и колективну сли-
ку „дивљих крвника”, примењиву не само 
за немачке војнике и крагујевачке жртве, 
него и за све друге, како нас памћење већ 
учи: „А дивље бејаше све што су чинили: / 
бунаре су нам затровали, кипове поломили, 
/ овце по торовима поклали, на последње 
/ сакраменте се помокрили, / ни гробља 
наша нису их могла одвратити, / ни вриска 
нејачи у колевкама”.

Бројнији су и аутентичнији синоними 
за жртве и место злочина. Доминирају зна-
чењски обећавајуће и опомињуће слике-
стихови (често и очекиване и пожељне хи-
перболе) као што су: „то нису деца, то је 
семе”,  „подземни хор који пева моћније од 
океана”, „сунчана тамница ... шкољка у којој 
шуме наши гласови”, „звездано небо под 
земљом”, „анђели, деца кланице”, „ми смо 
жар и, ако у нас дунете, пламен ће да букне”, 

„наша су тела речници – нас нема а из нас 
букте слова”, „ми смо синови који се сваке 
године, на дан наше смрти, изнова рађају 
из дубине земље”, „срца лишена земаљс-
ке љубави ... камена срца и срца која горе”. 
За Шумарице у истоименој песми Данилов 
тврди да „Шумарице су наша мала земља. 
/ Било куда да кренеш, / можеш је понети 
са собом. / Оне су кошнице у твом срцу – / 
не можеш је изгубити”. У књизи Кад невине 

душе одлазе постоји и једна безимена пе-
сма која наглашава представу крагујевач-
ких Шумарица (и не само њих) и њихову 
умреженост са нама, од чега зависи и њи-
хово и наше постојање: „Из ове гробнице 
излази сунце, / над овим стратиштем лете 
голубови, / у овој јами помешани су деца и 
звезде, / изнад јаме ми певамо / пуни неиз-
говорених речи / које би једино њима мог-
ли поверити, / које би само у њима могле 
/ имати одјека”.

Међуусловљеност и узајамну вечиту 
зависност живих и мртвих кроз призму веч-
ног и цикличног враћања и претварања 
једног у друго, живота у смрт, светлости у 
мрак („кроз нас се светлост клања мраку”), 
почетка у крај, и обратно, и то двосмерно 
односно са обе обале Стикса и са оба позна-
та нам света, сведоче нам убедљиво Дани-
ловљеви стихови. На пример, у песми Звез-
дано небо под земљом („Када престанете да 
нас сањате / онда ни нас више неће бити”), 
као и у насловној песми („над понором, 
чујем њихове гласове. / Они ће нас изме-
рити својим памћењем / и вратити разлож-
ном одговору”). У оваквом сведочењу пес-
ник је вешто утиснуо не само филозофска 
промишљања, него и сачувану прошлост, 
независно да ли припада прасловенском 
паганству или православљу, апострофи-
рајући њихов бескрај и обавезно циклично 
понављање на просторима Балкана, који је 
својеврсна парадигма трагедија, што је ове-
ковечила и античка књижевност.

Осим карактеристике вечности пес-
ник Данилов инсистира на дубини и тежи-
ни значења које поседују овакви злочини 
кроз игру времена, наде и греха, настојећи 
да потврди како су Шумарице, и не само 
оне, мера за невиност и могућност наде, а 
не само мера за правду и право. Песник, у 
име жртава, саопштава: „Ми смо избеглице 
из праха, једине поуздане / основе за наду”, 

„време на нама сад невиност проверава”, 
али и у своје име сетно претпоставља да 

„долази време у коме више неће бити мо-
гуће / измерити наду”. Сем тога, слободно 
се може рећи да су на нашим просторима, 
вековима, управо мртви били и јесу мера 
нашег постојања.

Песник Данилов је сликовито приказ-
ао поступак успостављања свог контакта са 

Час када је „небо сишло” 
у децу „брзином метка”

Поводом књиге Кад невине душе одлазе Драгана Јовановића Данилова

M

Пише:
Александар
Б. ЛАКОВИЋ
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невиним страдалницима. Прво им је, како и при-
личи, плашљиво и уз очити пијетет и „саосећање”, 
пошао у сусрет: „с капљом крви у рукопису / на-
гињем се у доњи свет”, и то у песми чија прва ре-
ченица гласи: „Спава ватра у којој се окупљају све 
наше наде”. И шта песник „у доњем свету” може 
видети или наслутити? Пре свега, песника фас-
цинира следећа слика коју често накнадно при-
зива и коју ће још дуго призивати из замишље-
ног сећања: „И овог јутра мислим на вас, неми. 
/ На ваша лица, озарена од свих речи / које ни-
сте могли изговорити”. То је упечатљив песников 
утисак и доживљај страдалих ученика: „Сјајите, 
јер не излазите из своје немости. / Из песме коју 
никада нећете изговорити”. 

Песников даљи дијалог са шумаричким не-
виним жртвама претпоставља и двe необичне 
законитости, које одвојено и заједно функцио-
нишу као прихватљив песнички задатак. Прва 
се односи на начин како можемо оживети шума-
ричке страдалнике, иако они нису мртви (ожи-
вљавање мртвих је и вековно веровање наших 
предака, само су обрасци другачији од Дани-
ловљевог): „Спавајте, спавајте анђели,\ ми вас 
можемо пробудити само неком\ реченицом ле-
пшом од ваших снова”, што комуницира и са мо-
том ове импресије. Друго правило говори којим 
се стваралачким обрасцем може пропевати у 
име жртава: „Понекад и сам желим да занемим,\ 
али, не налазим речи које ћу прећутати”, признаје 
песник коме, како сам каже, „није дозвољено да 
буде нем”. На основу ишчитаних стихова у књизи 
Кад невине душе одлазе очито да је песник Дани-
лов осетио и препознао прекинуте, незавршене, 
неизговорене речи, поруке, поздраве, опроштаје, 
и да их је остихотворио језиком и промишљањи-
ма невиних малолетних жртава. Та моћ наслући-
вања заустављених речи и мисли, осмеха и суза, 
која припада зачудним и надреалним моћима, 
каква је иначе, и Даниловљева поетика, сигуран 
сам, неће и не може трајати само на дан помена. 

Ипак, са довољно разлога, може се закљу-
чити да осим што је успоставио дијалог са „де-
цом кланице”, ређе појединачно и чешће колек-
тивно, песник Драган Јовановић Данилов успео 
је и да у њихово име испише већину песама, да 
препозна и осети њихове прекинуте и неизго-
ворене речи, што је нарочито уочљиво у сре-
дишњим циклусима Песме из сунчане тамнице 
и Поруке оковане надом. 

Даниловљева промишљања о смрти су на 
трагу Сократових и Платонових ставова о бе-
смртној души, само што је он тој бесмртности до-
дао још једну димензију која се препознаје кроз 
директан контакт са живима као својеврсно пре-
тапање и преливање мртвих у живе, као што је 
то уочљиво у насловној песми: „Кад невине душе 
умиру, оне онда хује кроз нас”. Што је и иначе 
природан поступак. И у супротном смеру.

О ЛАУРЕАТУ ДИСОВЕ НАГРАДЕ ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ ДАНИЛОВУ

Пише: Саша РАДОЈЧИЋ

Светлост из 
стиха

очетком деведесетих годи-
на прошлог века, Драган Јо-
вановић Данилов се појавио 
на књижевној сцени са необ-
ично зрелим песничким пр-

венцем Еухаристија, који је укрстио 
цитатно-асоцијативни поступак из-
градње песничког текста са наглаше-
ном, каткад и полемичком, заинтересо-
ваношћу за основне вредносне односе 
човековог света и света уметности. Ус-
ледиле су песме у којима је Данилов, 
са страшћу која је, чинило се, одавно 
била потрошена и исмејана као „на-
ивна“, настојао да поезији поврати по-
нешто од њене древне снаге, да обно-
ви њену избледелу ауру и да поново 
допусти да се о Поезији и Песнику, сва-
како патетично, говори са великим „П“. 
Његова збирка Пентаграм срца можда 
најуверљивије сведочи о тој страсти.

Ипак, врхунац Даниловљевог 
приступа поезији биће досегнут са 
трилогијом Кућа Бахове музике. Опис 
поступка на који се у њој песник ос-
лања, потребан је не само како бисмо 
боље увидели особине његове поетич-
ке позиције, већ и како бисмо ту пози-
цију боље ситуирали у шире развојне 
токове савременог српског песништва.

У Кући Бахове музике, Даниловљев 
исказ је постајао све екстензивнији, но-
сио је све више фигуративног, али је 
био чулан, у дословном смислу те речи 
естетски – сам песник је ту особину сво-
га говора називао барокном. Са вели-
ком слободом изграђивао је машто-
вите слике, најчешће визуелне, али и 
синестезијске, премошћавао подручја 
стварности и њихова значења са ла-

P

коћом и спонтаношћу који су раније 
били својствени надреалистима, изго-
варао је бројне псеудо-дефиниције, у 
основи проширене метафоре, дечач-
ки незадрживо и простодушно, као 
да говори на самом почетку, из пози-
ције времена у којем тек треба да буде 
изграђен један песнички језик. Зади-
вљујући је тај процес изговарања ос-
новних идентификација, незадрживи 
рад именовања: „ја сам оквир, и све што 
се кроз мене види постаје слика“, „бла-
га жена је океан без обале“, „моја соба, 
материца са испумпаним ваздухом“... 
Док читамо такве изливе способности 
творења метафора коју бисмо смели да 
назовемо и прапесничком, наслућује-
мо да би песникова имагинација могла 
да се окрене у било којем правцу, било 
којем предмету, да га доведе у везу са 
било којим обликом постојања (не само 
да спроведе пуко поређење), и да се, 
исто тако, оконча у било ком тренутку. 
Док читамо ову поезију, сасвим смо у 
власти њене моћи сликовитог предста-
вљања, и не помаже нам много ако бис-
мо је прогласили произвољном – јер 
тиме нећемо постати мање опседнути 
њеним учинцима.

Данилов је тако наступио као пес-
ник преобиља, он је неуморно, расип-
нички, производио слику за сликом, и 
често у једној песми, или чак у једној 
строфи, доносио толико симболичке 
грађе, колико би неким песницима бла-
жег темперамента било довољно за чи-
таву књигу. Обилна, чулна, омамљујућа, 
Даниловљева песма се, од самог почет-
ка стваралачке авантуре, уобличила као 
химна која слави свет и његове ерот-
ске и естетске силе, а поезији настоји 
да поврати ауру њене некадашње са-
кралне снаге. Али све те промене код 
раног Данилова остале су у засенку јед-
ног на први поглед можда теже примет-
ног, али утолико важнијег преображаја: 
он је почео да брише разлику између 
различитих текстуалних слојева песме, 
да их прелива један у други и да тако 
ствара осећај њиховог органског једин-
ства. Доводећи у исту раван различите 
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слојеве свог дискурзивног и егзистен-
цијалног искуства, Данилов је културо-
лошком цитату омогућио да прерасте 
у палимпсест. Тај ефекат није постигнут 
добро познатом модернистичком техни-
ком монтаже, којом се у равни песничког 
текста изједначавају различити времен-
ски и искуствени сегменти, него прис-
вајањем тих текстуалних елемената, који 
сада налазе своје ново интегративно јез-
гро у оснаженом субјекту песме и њего-
вој имагинацији. Монтажом би се произ-
вела тек сугестија о једном распршеном 
свету и о подједнако распршеном субјек-
ту, дакле сугестија дез-интеграције. Па-
лимпсест, са друге стране, креација као 
ре-креација, допушта да се очува упра-
во супротна представа јединства субје-
кта и света, и да се наслуте њихове нове 
снаге. Палимпсестно формирање текста 
и концепт нарцистичке обнове субјекта 
иду руку под руку.

Али, ако смо истакли главне пое-
тичке карактеристике раног Данило-
ва, потребно је да понешто кажемо и о 
трансформацијама које је овај поетич-
ки концепт у међувремену доживео. Реч 
је о променама које, прво, химнички од-
нос према свету засењују тамнијим то-
новима, друго, уносе снажне веристич-
ке елементе у песников поступак и 
треће, доведе у питање раније непри-
косновен статус језичке имагинације.

Последње три песникове књи-
ге, свака све боља од претходне (Гнез-
до над понором, Мемоари песка и Моја 
тачна привиђења), сведоче о достиг-
нутој ауторској зрелости, и концентри-
санијег су израза у поређењу с чулном 
разуђеношћу Куће Бахове музике. Оне 
нам отварају поглед на једног друга-
чијег Данилова, опоријег и потмулијег 
гласа, строжег и сажетијег у исказу, али 
и даље неуморног у грађењу слика, сада 
можда не толико да би у тој прапеснич-
кој делатности једноставно уживао, ко-
лико да би је, увиђајући њену угроже-
ност, тестирао и потврђивао.

Карактеристично је у том погледу 
песниково „скретање“ ка веризму. Ве-
ризам је Данилову, са једне стране, омо-
гућио да проговори о томе да у свету не 
постоје само разлози за химничку песму, 
већ и за тужбалицу (каква је, рецимо, по-
тресна „Песма за мог оца и пастрмку“), 
а са друге, представља начин да уве-
де у свој говор и „мале ствари“, свако-
дневна сидра осећајности, предмете за 
које се везује наша меморија и који хра-

не нашу имагинацију. Осим сјајног лица 
света, постоје и његова многобројна на-
личја; такође, оно сакрално се појављује 
у свету самом, и песниково је да трага за 
хијерофанијама и помно их бележи. На 
тај начин се Даниловљев веризам разли-
кује од уобичајеног социјално-критич-
ког веризма, његове евокације ствар-
ности су ту да би припремиле искорак 
у онострано и надстварно. Посебну 
нијансу овај веризам задобија удружен 
са представама еротског – и то у неко-
лико различитих видова: у платонско-
воајерском посматрању лепих бића и 
описивању виђеног („Јутарња песма са 
железничке станице у Пожеги“), у при-
казу чисте, разобручене путености, ви-
талне и безобзирне („Болничарке“), као 
и у устрепталом, занесеном слављењу 
чулне љубави. Најкарактеристичније 
остварење последњег поменутог тока, 
поема „Вино са вулканског острва“, по-
највише, преобилним, разбокореним 
сликама, личи на раног Данилова, пес-
ника соларног рода. 

Коначно, животна и песничка зре-
лост условила је и сложенији однос 
према самој поезији и њеној моћи тво-
рења смисла – што значи и творења све-
та. Сада ће учинак своје песме Данилов 
назвати привиђењима, додуше тачним, 
то су слике које производи имагинација, 
али које, можда неким чудом, одгова-
рају стварности. Песма је варка, у њој 
су „дистанца и присност увек у новој 
размери“, а оно од чега је саздана су 

„само речи“...
Драган Јовановић Данилов је 

тако показао способност да се проме-
ни, да се не задржи у оквирима једног 
поетичког концепта и њему приме-
реног поступка. Било би веома тешко 
прогнозирати даље токове песникових 
метаморфоза – елементи религиозног 
од-носа које дотиче у неким новим пес-
мама можда могу да буду један путоказ 
у том смислу – баш као што се унапред 
не може претпоставити у којој мери ће 
у тим метаморфозама бити очувано од 
оних квалитета којима је песник приву-
као критику и публику на својим поче-
цима. Можда је најмањи чинилац који 
опстаје при свим назначеним промена-
ма, оно необично поверење у Поезију и 
Песника, оно патетично и рационалним 
разлозима противно слављење ствара-
лаштва, она похвала свету, она светлост 
која зрачи из стиха, упркос тами, макар 
и само као привиђење. 

Драган Јовановић Данилов

СВЕТО МЕСТО

У тој уклетој, малој вароши
имао сам и ја своје свето место –
угодно склониште топлог голубарника,
где голубови за мене безимени,
обитаваху у плашљивој пометености.

У свето време сумрака, кад тајанствено
мешаху се флуиди дана и ноћи,
под дрхтавим трешњевим гранама
што скривале су пола града,
гукали су у правди своје путености,
као да славе неки само њима знан

празник.

Неки су живели жалосно и немо, безмало
као старци, рецимо голуб и голубица,

одани,
сабласни пар, један је био

преиспољена хуља –
отимао је зрневље, терорисао остале,

чак се
залетао на мачоре и пацове, те тамне

принчеве
овог света, неки су се издавали за моје
пријатеље, а било је и голубова за које 

нећу
погрешити ако кажем да су били

моја браћа.

Нека тиха туга, као после вођења љубави,
сколила би ме када бих оне остареле
и немоћне морао уз мердевине

носити горе
до легла, а кадикад, пронашао бих

у голубарнику
или тик око њега, цркнутог голуба.

Кажем, имадох и ја свој олтар у уклетом,
малом граду у коме ме нису волели.
У данима осаме, пред тим голубарником
молио сам се, молио, ни сам не знам чему.
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есничка појава Драгана Јовановића 
Данилова, с почетка деведесетих 
година протеклог столећа, најпре 
је морала привући пажњу као ретки 
глас новог одушевљења у песнич-

кој средини с одвише пригушених, охлађе-
них и собом ојађених гласова. Синтагма попут 
„песник широких распона“ може данас да стоји 
уз мало кога колико уз име Данилова, једнако 
као описна и као вредносна одредница. Реч је 
о песнику што се кретао између ослушкивања 
и гласног призивања романтичке „музике сфе-
ра“ и бираних културних тековина, до сакрали-
зоване собне интиме у Пожеги и непоетичних 
провинцијских појединости. Један од Данило-
вљевих путовођа међу српским песницима, 
Миодраг Пав ловић, пишући поводом Куће Ба-
хове музике, скицира му сржни поетички порт-
рет: „Песник Драган Јовановић Данилов пости-
гао је унутарњу ослобођеност таквог степена 
да она постаје једно парадоксално зидање. 
Зидање зграде хаоса. Понесеност његове пе-
сничке имагинације досеже до слика које се 
тек труде да се ослоне једна о другу. Повезује 
их општи елан вер балног изливања.“ Мало је, 
одиста, песника у нас којима је поменути елан 
доносио, на моменте, тако раскошне резулта-
те, чији су вербални изливи испадали толико 
продуктивни, као што су Милош Црњански и 
Растко Петровић, или Оскар Давичо – а њима 
је Данилов свакако поетички наследник. Такав 
замах, маштенски и асоцијативни, разуме се, 
доноси и нежељене наплавине, али пре свега 
несвакидашње продоре. „Поезија није толико 
ригорозна селек ција језика колико непреста-
на ревитализација речи, убризгавање емотив-
них инфузија у њихов већ посустали смисао“ 
– тако Михајло Пантић описује поетичке пре-
мисе песника Данилова. 

Критика је, такође, давно запазила да у 
Даниловљевој поезији, након прве екста ти чне 
и екстензивне фазе чији је врхунац било тро-
књижје Кућа Бахове музике – а ни сама чиње-
ница позамашног обима није могла да не буде 
један од поетичких знакова – у потоњим збир-
кама следи период смиривања неспутаног и 
каткад освајајућег, самозаснивајућег покре-
та. Ако је, другим речима, песник испрва раз-
уздано трошио, боље рећи опробавао, богат 
репертоар песничких могућности (формал-
них, жанровских, тематских и интонацио-
них), као да му све могућности једнако стоје 

под руком, на располагању – не зазирући ни 
од тога да местимице исклизне, омаши – већ 
деценију и по имамо посла с песником што 
је ауторски темперамент подвргао знатнијој 
церебралној контроли, сабијајући своје има-
гинативне потенцијале у песмама новије про-
изводње, пажљивије усмеравајући разнолике 
обрте и ефекте очуђења. Данилов, све чешће 
и отвореније, исказује промен љиву, каприци-
озну песничку самосвест у решавању вечи-
те дихотомије, али и нејасног садејства гово-
ра и ћутања. Исто тако, наглашено присуство 
парадокса и парадоксализма, не само у „неу-
морној изградњи псеудодефини ција“ и „неза-
држивом раду именовања“ (Саша Радојчић), у 
крајњем се исказује као несмирљива језичка 
игра продукције значења као ексклузивном 
формом потврде постојања и залогом извес-
нијом од могућних других. Даниловљеви па-
радокси некад надилазе, а махом нарушавају 
конвенционалне представе и поретке.

По речима Ролана Барта, „писати значи 
желети властити језик“ и веру у писање као 
улазак у јединство „истине писања“, сасвим ве-
роватно, дели и песник о коме је овде реч. Дав-
но је у модерној свести о поезији међа између 
света језика и света изван језика укинута. Али, 
речи и њихови говорници често се не препо-
знају, далеки једни од других: „Наше нас дав-
но изговорене речи посећују / сваке ноћи, из-
рањајући из бездана, / хотећи да нас венчају са 
нама самима.“ („Давно изговорене речи“, Ме-
моари песка) У песми „Ничег сувишног“ (Моја 
тачна привиђења) – у основи полемичкој ко-
лико и аутопо лемичкој – поприште агоније у 
којој се песнички глас обрео опет се одвија из-
међу ћутања и говора: „Обавезао се нисам ни-
чем другом / до неизговореним речима – оно 
што гори / у њима, пламти у длановима што се 
/ далеко од нас преплићу као сажетак свих / 
беседа које нисмо успели да изговоримо.“ Са-
гласно давном увиду утицајног мисли оца ег-
зистенције и хвалитеља поезије, и Даниловље-
ва пракса почива на становишту да се поезија 
не служи говором, него да га омогућава, и да 
је поезија услов појављивања света.

Поезија Данилова садржава силесију 
најразличитијих слика, навода, појава и ути-
сака, из домена прочитане и сваке друге 
стварности, најчешће у неспојивим споје-
вима, као што редовно посеже за „постмо-
дернистичким поступком варирања“ (Бојана 
Стојановић-Панто вић). Даниловљева поезија 
понекад може деловати као велики, незаус-
тављиви проток вербалних збивања. Али се 
стално враћају одређени мотиви што их мо-
жемо убројати у стожерне, који се варирају, 
допуњују, којима се поиграва, али чија симбо-
личка и смисаона упоришта ипак задржавају. 
Такав је топос малог града, позлаћена Пожега 
с типичним сумрацима, коју анђели милују, што 
онда прелази у визију уклетог града, утваре и 
уточишта, „из чијих се канџи никада нећу иш-
чупати“, премда једино одатле може да „додир-

не оно недодирљиво“. И одиста, песник што 
је прво утврдио свој скрајнути а центрирани 
микропростор, васељену собе, своју адресу у 
вароши са свакидашњим простим надреалија-
ма, може да се легитимно и уверљиво отисне 
ма куда, у времену и пространству, света и тек-
стова. 

Ипак, повлашћена фигура гаврана, коју 
протиње спорадично у песмама – а буде му 
и лирски јунак у више истакнутих песама, на 
пример у збирци Гнездо над понором – постаје 
симбол с којим се песничко сопство, иначе нес-
тално, све дубље поистовећује. Тако је с почет-
ка збирке Моја тачна привиђења: „Песник, као 
и гавран, рађа се већ стар! / Сто ми је година 
и време је / да у спокојној журби спалим / ру-
кописе који су били део мог тела.“ („Спаљи-
вање рукописа“). Откуд гавран овде него из 
опште песничке меморије, нарочито од пре-
коокеанског песника „тајанства и маште“? То је 
и Нојев гавран, „избеглица што ништа не пам-
ти“, гавран што „бруси свој крик у танку нит“, 
потом „девичански старац гавран“ који „кљу-
ца зрње неке неистине о свету“; другде ће се 
појавити као „ваздухопловни ветеран, из из-
губљених ратова“. У песми „Портрет једног га-
врана“ (Гнездо над понором) насловни јунак 
биће препознат као „шеф одсека за ништави-
ло“, односно светац и „свевидећи приповедач 
ништавила“. У истој збирци, у песми „Преви-
ше отмен гавран“, разносмерност описа начас 
је укинута и аутор дозвољава да се експони-
ра одређенији смисао симболичне црне пти-
це: „Ја сам гавран, колико човек може / бити 
гавран: неки тешки предосећај / обликује моју 
перцепцију ствари – / ја заправо трагам за та-
чком / из које ће моје ништавило изгледати / 
прегледно и целовито.“ Традицијска, рубна 
позиција гавранова, весника с оне на ову стра-
ну и обратно, самерљива је с местом и задат-
ком песника, свагда и сада. Ништавило је мар-
кирана реч, као и у ранијим наводима. Колико 
год код Данилова било и остало лакоће и ола-
кости, на битним лирским местима, чисто или 
прерушено, проговара тамна дубина бића, уп-
раво понор којег се ужасавамо. „Јесмо дубока 
бића: скривамо се / испод коже, испод маски, 
испод / речи које смо изговорили, / или прећу-
тали“, читамо у песми „Дубина“ (Мемоари пе-
ска). Ништавило је кључна реч и у песми мо-
литви под насловом „Срце океана“ (Гнездо над 
понором), у којој умукне обесни, субверзив-
ни глас Даниловљеве поезије: „У овом ништа-
вилу које нас дави као мачиће, / подари мир 
нама што смо дошли из мудрости / и неумере-
ности неке невидљиве ваге. / Мени, гнезду што 
се држи на гранчицама, / малој фусноти свеми-
ра што недостојна је / и име да ти помене.“ По-
сле мноштва речи „пантокреаторског“ залета, 
речи што потврђују и оповргавају, ведре и об-
лаче, узвисују и снижавају, речи што сликају и 
речи што певају, напросто се урезују ове тихе и 
скрушене – али им све што је претходило јемчи 
прочишћену искуствену вредност.

Песник и понори
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рема ономе што је до сада познато, Дис је у прози, углавном, пи-
сао приче, цртице, фрагменте и лирске скице. За разлику од песама, 
он је тек пред крај живота почео да објављује и прозу. Из тих раз-
лога сваки његов прозни текст (прича, фрагмент или есеј) чини за-
нимљиво штиво за проучавање његових интересовања у одређе-

ном периоду живота.
У другу књигу Сабраних дела Владислава Петковића Диса (приредио 

Новица Петковић, Београд, 2003) није унета прича „Два венчања“, која је 
објављена у Ускршњем додатку листа Одјек Јаше Продановића (IX, 1910, бр. 
88, 18. април, 4).

Како су модерна струјања у српској прози увелико започела, вечито ра-
дознали Дис се опробао у краткој новинарској причи. Тако је настала прича 

„Два венчања“, прича о невести остављеној на дан венчања, са необичним 
обртом и срећним завршетком. Оно што је чини посебно занимљивом јесте, 
да је прилагођена новинама испунила основне задатке ове врсте прича, да 
буде кратка, занимљива и стилски добро обрађена.

Станиша Војиновић

С вадба је и после ручак. Већ смо 
се почели дизати са великог и ду-
гачког стола после здравица, ку-

цања и после депеше. Устали смо, на-
пустили салу, хотелску „трпезарију“ и 
кренули смо се за друге, намештене 
столове, тамо, под ладњаком. Из сале 
смо понели са собом тромост, као по-
следицу и неку казну због доброг обе-
да, и жељу, да нам се умор не позна, да 
га нико не види и да будемо занимљиви. 
На пољу нас је дочекало сунце, оно вре-
ло, велико, јулско сунце. Мирно, више 
лено, не радујући му се, ми смо прошли 
поред њега и ушли у ладњак. Ја сам био 
девер. Са младом, кумом и неколико 
дама и господе ја сам заузео један, наш, 
изричити сто. Ту нас опет нађе куцање, 
разговор. Неко убаци, на рачун женид-
бе свога друга, једну шалу, пријатну као 
ладовина. Шала се заврши смејањем, 
пуњењем чаша, неколиким примедба-
ма и овом причом. Кум, човек и госпо-
дин постарији, још за време ручка, при-
вукао је на себе пажњу не толико због 
свог кумовског положаја, колико због 
духа и речи, што их је уносио у друштво. 
Он нас замоли за допуштење (које му ми 
радо дадосмо) да може овако уз чашу, 
док не дође „коло“, позабавити нас јед-
ним догађајем, који је као наручен за 

ове прилике. Догађај је истинит, то он 
тврди, а можда је и интересантан.

Сви ми, поче кум, који смо се иже-
нили, наш дан венчања остаје нам у 
сећању и после свадбе и успомена на 
њега за нас је трајна. То је не само због 
тога, што на освештан начин добијамо 
пред светом ваљаног друга за пратиоца 
кроз цео живот, него и због свега, што 
је претходило томе дану, као и церемо-
нија тога дана. Због церемонија или не-
церемонија, пошто у последње време 
сретамо се са многим венчањима без 
свадбе. Мој дан венчања, ма да незабо-
рављив за мене, личи и готово је исти 
као и дани венчања толиких других, го-
тово свију ожењених. Али свадбу или 
венчање мога друга Ивана вреди поме-
нути. Његова свадба долази у једну ре-
ткост, могу рећи, да је необична, и ако 
он није ни мало необичан. На против, он 
је један добар, обичан и човек и чинов-
ник. Да чујете само.

После свршене Велике Школе нас 
двојица напустисмо Београд и како смо 
били обојица из „провинције“, кренемо 
се ка својим кућама. Иван је једва че-
као тај дан, пошто је у вароши Н., ода-
кле је био родом оставио две драгоце-
ности, родитеље и своју љубав. Та његова 
љубав волела је њега. Отуд је он пошао 

Два венчања
Владислав Петковић Дис

P
кући узбуђен, радостан и са великом 
вером. Мислио је да ће му скора будућ-
ност пружити за жену њу, његову драгу. 
То би заиста и било, да је сама ствар за-
висила од њега и од ње, да су њих двоје 
поред своје љубави, били снажни, да по-
несу и своју судбину.

Кад је стигао у Н., дочекали су га 
родитељи и убрзо тако очекивани са-
станак с њом. Имајући диплому у џепу 
и положај пред собом, он, и ако увек у 
нарочитом зависном положају према 
својим родитељима, осећао се храбрим 
и почео је за своју женидбу радити сам, 
на своју руку. Једног дана пошље свога 
старог пријатеља, варошанина, као на-
водаџију, код њеног оца, а сам се упути, 
и то храбро, код свога оца. Али несрећ-
но прођу и он и наводаџија. Сад почиње 
стара историја.

Иван се налазио на муци. Он је мо-
гао на некоји начин и доскочити ње-
ном оцу, али своме – није имало начи-
на. У толико мање, што му је отац већ 
био нашао девојку и готово је за њега 
и „заручио“. Овај његов однос наспрам 
оца, више патријархални, прекида се. 
Иван излази из њега и појављују се 
пред оцем са својим правом, отац ос-
таје у њему и устаје против сина са ње-
говим родитељским правом. Иван сва-
како да би победио или бар прекинуо са 
оцем све везе, који, узгред напомињем, 
био је и богат. То би без сумње било, да 
није било мајке, удате сестре и родби-
не, која, као на команду, нашла се пред 
њим, да би га обавестила, пошто је ње-
гова срећа и њихова, и да би унела у 
кућу мир. Наравно, он није попуштао, 
али није ни живео са оцем.

Једног празника отац, који је олад-
нео према њему, каже му, да ће по-
сле подне ићи са њим да гледају девој-
ку. Опет енергично опирање од стране 
Иванове, опет молбе од стране његове 
мајке, сестре и родбине. „Само да је ви-
диш, Иване, ништа више“ сви су му го-
ворили. И збиља он оде. Оде и виде је. 
Враћајући се кући, он изјави оцу, да про-
тив девојке нема ништа, али и да од овог 
гледања неће бити ништа.

Једне суботе саопшти му отац бла-
го и више у молби, да сутра треба ићи 



Тај глас узбуди, занесе, опи ва-
рош. Радозналост и интересовање оде 
до крајњих граница. Злурадост, из-
ненађења, чуђења кретаху се свуда. 
Кафана, дућан, улица, капија, авлија, 
куће – све то чекаше свадбу.

Дође и тај дан. То није више била 
свадба, то је био сабор. И звани и нез-
вани кретоше се, први на свадбу, а дру-
ги уз свадбу и код цркве, да се ту нађу. А 
сви очекиваху шта ће да буде, и то жељ-
но, радознало и напрегнуто. Очекиваху 
и нагађаху. 

Опет се сватови саставише, као 
и пре. Опет пођоше цркви као и пре. 

Многи од сватова од-
војише се споредним 
улицама, да пресеку 
пут, да су раније код 
цркве, као да би тиме 
убрзали жељно очеки-
вани тренутак. 

А напољу дан, леп 
дан. Измак лета. Сунце 
весело. Небо далеко. 
Ведро и далеко. 

Стигоше и свато-
ви. Порта пуна народа. 
Свет се одвоји. „Млада“ 
прође. Црква се напу-
ни. И поче обред у ти-
шини.

Сви слушаху, али 
напрегнуто, узбуђено, 
можда и млада, која 
беше бледа; само Иван 
беше миран. Миран, и 
мирно, јасно изговори 
пристајем. Свет одах-
ну, мало се ускомеша, 
али за тренутак: брзо 

се све умири. И сви присутни отворише 
и уши, и очи, и уста, да би чули њу. Дође 
ред и на њу. Чу се и њена реч. На питање 
свештениково, лагано, дрхтавим гласом 
који на неки начин чуше  сви изговори и 
млада реч пристајем. За тим изговори и 
остало што треба. И венчање се сврши. 

Ето како се мој друг Иван оженио, 
заврши кум. Напомињем вам само, до-
даде кум, да је Иван тај брак примио. И 
да се због тога никада није покајао.

(Преузето из Књижевног листа,
1. фебруар 2008) 23
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да девојку прстенују. Настаје препирка, 
његово доказивање, да је њен труд уза-
лудан, и да он ту гледану девојку ника-
да неће узети за жену, јер он само зна 
за једну, њу, своју љубав. Али настају и 
молбе, преклињања, савети, истицање 
родитељске љубави, њихове жртве за 
њега, јединца њиховог. Само да је пр-
стенује, а доцније, ако му се девојка не 
допадне, прстен може и покварити. 

Иван и прстенова девојку. Сутра 
дан прстен не поквари.

Од тога дана, па до дана, кад ће 
бити свадба, његова се кућа налази-
ла у фамилијарној кризи. Иван је стал-
но опонирао, истицао 
своју жељу, будућност 
и најзад претио. Ништа 
није помогло.

Дође и дан свадбе. 
Варош је готово све зна-
ла. Сви звани дођоше. У 
младиној кући сватови 
се саставише. Младу из-
веде девер. Дођоше и у 
цркву. Девер се одвоји, 
Иван и часници приђо-
ше. Венчање пође, и 
то мирно, као и сва-
ко венчање. Свет оста-
ви она радозналост са 
којом су пошли у сва-
тове. На све наиђе нека 
замишљеност, расеја-
ност из које их трже 
једно крупно, гласно 

„не пристајем“. Сви се 
пробудише, освестише 
и све што им је пало на 
ум, да учине, то је да на-
пусте цркву. И црква се 
испразни. Младожења се изгуби. Млади 
скинуше венац и склонише је у комши-
лук. А у варош уиђе прича, једна вели-
ка, дугачка, помешана са смехом, огова-
рањем, грдњом. У кући младиној и у кући 
младожењиној плач и проклињање. Само 
је он, Иван био миран. Али варош и куће 
никако да се смире.

Прођоше неколико дана. Све је 
било као и првог дана свадбе. Једног 
дана посети Ивана његов стари наво-
даџија. Осташе на само. Поче се раз-
говор. Он је доказивао Ивану да је по-
грешио, и то много. Да је унесрећио и 
убио име једне девојке. Да му њего-
ва част налаже, да ту погрешку ма на 

који начин исправи. Иван прими пре-
кор и затражи савет. „Наводаџија“ му 
препоручи, да пише млади, да је моли 
за опроштај и да јој напомене, да ће 
све учинити што до њега стоји да би 
јој положај олакшао. Писмо би напи-
сано, послано, а после два дана дошао 
је и одговор.

„Млада“ га је извештавала (кроз 
сузе), да је несрећна, да је он свему крив 
и да би њу једино спасло, кад би је по-
нова запросио  и извео пред олтар. Тада 
би свештенику одговорио, да пристаје 
да је узме, а она би одговорила да не 
пристаје. Тако би му вратила мило за 

драго. Место увреде она ће опет доби-
ти углед. 

Иван се замисли, дуго и дубоко се 
замисли. Замисли се и пристаде. Оде 
оцу. Изнесе пред њега свој грех, своје 
кајање, бол младин и своју жељу да je 
изистински узме. Само прикри свој 
споразум са бившом својом невестом. 
Отац изгрди, испсова, па се и он зами-
сли. Замисли се и пристаде. 

Ускоро по том спремише се отац 
и син не на гледање девојке него на 
прстеновање. Гледање је било из-
лишно. Иван доби прекоре и сузе, а 
девојка прстен. Тада заказаше и дан 
венчања.

НЕПОЗНАТА ПРИЧА ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА ДИСА

Дис и Тинка венчали су се годину дана после настанка приче „Два венчања”
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Први пут смо се срели у стану Ристе 
Ј. Одавића, уредника часописа Нова 
искра, који је радо примао младе пи-

сце, живо разговарао с њима о примље-
ним рукописима и књижевности уопште, 
охрабривао, а ређе читао и понешто што 
је лично написао. Кад сам ступио у собу, 
Дис се насмешио, мада се нисмо познава-
ли. При упознавању, срдачно се руковао 
рекавши: „А, знам. Седи.“ И кад сам сео 
крај њега, обгрлио ме је лако својом мр-
шавом мишицом. Он је већ дуже времена 
био запажени сарадник Нове искре, Дела и 
других часописа; ја сам се тек јављао као 
почетник. Био је старији од мене девет го-
дина, па ипак нас је тај први сусрет одвео 
у пријатељство.

Дис је био леп човек, правилних црта. 
Први утисак: необичан човек. Најупадљи-
вије на лицу: светле црне очи и бујна рас-
тресита коса, која му је често падала пре-
ко целе десне стране племенитог чела чак 
до обрве. Затим: цвикер. Најзад: густи сви-
ласти бркови и – брада. Општи утисак: чо-
век у тамном, тип из неке Достојевскове 
приповетке или романа, можда понајпре 

Тихо, без шума, као сенка...
Приредила: мр Маријана МАТОВИЋ

њижевник, публициста, драмски писац, позоришни редитељ, про-
фесор и преводилац Момчило Милошевић (Пирот, 24. април 1889 - 
Београд, 9. децембар 1975), завршио је упоредну књижевност и те-
орију књижевности на Филолошком факултету у Београду. За вре-
ме Балканског рата (1912-1913) добровољни је болничар VII резерв-

не болнице у Београду, а у току Првог светског рата (1914-1915) старешина 
Војне цензуре у Младеновцу. После рата је на разним постављењима, акти-
ван и након пензионисања 1932. године. Песмама, приповеткама, драмским 
делима, путописима, чланцима, есејима, приказима позоришних предста-
ва, сликарских изложби и књига, као и преводима сарађује у бројним пе-
риодичним публикацијама. Између два светска рата члан је управе и над-
зорног одбора Удружења књижевника, члан Удружења драмских аутора и 
PEN-клуба. Добитник је награде Српске академије наука за позоришни ко-
мад Јован Владислав (1940) и носилац више домаћих и страних одликовања. 

Дисов је савременик и близак пријатељ, а са Христином-Тинком Петко-
вић-Морозов другује још из времена њеног девојаштва. У Годишњаку гра-
да Београда, књ. 9-10 (1962-1963), стр. 479-494, објављује сећање Владислав 
Петковић Дис, илустровано са неколико песникових фотографија, у два на-
ставка прештампано и у Књижевном листу (год. 5, бр. 45 (1. мај 2006), стр. 16-
17 и бр. 46 (1. јун 2006), стр. 14-15), такође са неколико Дисових личних и по-
родичних фотографија.

Часопис Дисово пролеће, бр. 43, први пут објављује фрагменте из овог 
својеврсног омажа Дису и другим знаменитим личностима које су давале 
посебан звук и боју старом боемском Београду.

K

Макарије Дјевушкин из „Бедних људи“, 
али интелигентан, са разгранатим душе-
вним животом […] 

Са Дисом сам се испрва виђао при 
случајним сусретима. Поједини његови 
знанци из круга књижевника, међу њима 
и Сима Пандуровић, одлазили су готово 
свакодневно на Калемегдан, где су Богдан 
Поповић, Скерлић, Цвијић, и други истак-
нути професори Универзитета, кад је вре-
ме дозвољавало, обављали своју вечерњу 
шетњу. Док су млади писци, приликом поз-
драва упућених професорима, очекивали 
позив да прошетају заједно с њима, што 
се чешће и дешавало, а што је значило по-
већање личног угледа и важности, дотле 
је Дис обично седео у „Позоришној кафа-
ни“, на углу Доситејеве улице, тачно пре-
ко пута Народног позоришта, а још радије 
пред подрумчетом „код Јанићија“, преко 
од Универзитета, здања Мише Анастасије-
вића, у које никад није крочио. Око онда-
шње „Велике пијаце“, где је сад Студент-
ски парк са статуама Јосифа Панчића и До-
ситеја Обрадовића, ширио се сладуњав 
мирис поврћа, са столова испред кафа-

не хотела „Македонија“, на самом углу са-
дашњег Студентског трга и Васине ули-
це, чуо се жагор гостију, а из кафане хо-
тела „Империјал“, где се сад налази кафа-
на „Стамбол-капија“, допирали су с време-
на на време звуци циганске музике. Уса-
мљен, уз два деци вина у стакленом бо-
калчету, после мезета од пет ћевапчића, 
што је чешће замењивало вечеру, песник 
је седео „тихо, без шума, као сенка“, како је 
по Лазаревићевим речима и корачао, док 
не би наишао неко од ближих познани-
ка, кога би, са уобичајеним осмехом, поз-
вао за сто. То се десило и мени више пута. 
Разговор се обично продужавао до дубо-
ко у ноћ.

У ширем друштву Дис није много го-
ворио; кад смо били сами, постајао је раз-
говорнији. Нисам га никад чуо да износи 
своје бриге и невоље. Није се ни жалио, ни 
бунио; још мање је мољакао. Не може се 
рећи да је себе сматрао социјално угро-
женим, јер се није ни трудио да учини ко-
рак напред […] 

Кад се Дис 1911. године оженио де-
војком с којом сам ја од раније друго-
вао, зближио сам се и с њиме још прис-
није. Његови другови из младости били 
су се тада, углавном, већ разишли на раз-
не стране. Његова срдачна и отресита 
жена Тинка, његов добри дух, која је ус-
пела да му скрене поглед и на радосније 
појаве у животу, отворила је широм вра-
та њиховог малог стана за све своје и ње-
гове пријатеље (у то време младу породи-
цу су најчешће посећивали, поред писца 
овог чланка: Драгослав Илић, преводилац 
Молиера и Ла Фонтена, потом управник 
Народног позоришта и Народне библи-
отеке; песник Влада Станимировић; Бру-
но Крешчински, несуђени сликар, у позне 
дане живота наставник декоративног сли-
карства на Академији примењених умет-
ности; Смиља Ђаковић, позније издавач 
Мисли, ређе, Сима Пандуровић, и други). 
У дворишној зградици од собе и кујне, са 
нешто мало зеленила и цвећа под прозо-
ром, почео је нови период Дисовог живо-
та, који је, на жалост, трајао врло кратко. 
Једна изузетно срећна околност налазила 
се у томе, што је жена сопственика зграде, 
са станом у великој кући на углу дворишта 
(угао Страхињића Бана и Капетан-Миши-
не улице), такође припадала свету књиге, 
те је имала разумевања за разне манифес-
тације скромног боемског живота, који је 
млада породица водила у своме стану и 
пред њим. И ту, и у другом стану, кад су се 
преселили одатле, увек је било гостију. „За 

ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС
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четири године брака нисмо четири пута 
сами – без гостију – ни ручали ни вечера-
ли“, поменула је Дисова супруга у једном 
писму Божидару Ковачевићу. Док су били 
на Дорћолу, обично би неко донео литру 
вина од „Ђердапа“ или од „Црног орла“, 
двеју кафана на два угла Душанове и Ка-
петан-Мишине улице, млада жена би ку-
вала кафу за кафом, па би се у разговору 
седело до неког доба ноћи.

Дис није био „кафански човек“, иако 
је пре женидбе морао одлазити у кафане. 
Није био ни севдалија, ни дертлија. Пес-
ник „живота с тешким дахом“ волео је да 
му се дође и трудио се да буде пријатан 
домаћин, али није био весео и није марио 
за бучна расположења. Једино је подно-
сио кад би Бруно Крешчински тихо запе-
вао својим меким гласом. Рекао бих да је 
и у тим часовима, у друштву, поред воље-
не жене, мада је осећао топли дах брачне 
заједнице, у тренуцима остајао „са очима 
управљеним ка даљинама сивим, са бо-
лећивом чежњом и увек новим сновима 
који му круже око главе“ […]

Последњи пут сам се срео са Дисом у 
дане нашег слома у Првом светском рату, 
новембра 1915. године. Разрешен дуж-
ности обвезника чиновничког реда, ос-
тављен самоме себи, пошао сам са непо-
знатим људима у избеглиштво и пешице 
стигао у Приштину. Прљавим уличицама, 
у оно време запуштене и неизграђене ва-
рошице, под ситном кишом, гамизали су 
људи на све стране, у бесциљном лутању, 
преморени, изнурени глађу, јадни. Жене 
са децом на рукама; старци и старице, ву-
кући на узици прегладнелу овцу или кра-
ву; дечаци и девојчице, пртећи некакве 
бедне завежљаје – сви као избезумљени 

– журили су некуда, застајали, распитива-
ли се о нечему, седали за часак на калдр-
му, у блато, да презалогаје, жене да подоје 
децу, старији да продремају, ослоњени о 
прљаве зидове трошних кућа, па би брзо 
настављали пут, бежали не знајући куда 
док је однекуд, не сасвим далеко, преко 
брда, допирала злослута топовска грмља-
вина. Читаве реке повијених људских те-
леса гибале су се у свим правцима, слива-
ле се једна у другу, разливале се, отицале; 
а ипак их је непрестано било толико, да 
се једва могло прећи с једне стране улице 
на другу. Одједном, у томе метежу људске 
беде, спазих како иза једног угла наилази 
Дис, водећи за собом измршавелог брд-
ског коњића, на чијем је самару лежао, сав 
прокисао, некакав пртљажић. Премда смо 
обојица били на измаку моћи (њему је чак 
једна шака лежала у завоју услед повреде), 

изненадни сусрет је донео радост и утеху, 
јер смо осетили да нисмо више изгубље-
ни усамљеници него два пријатеља у ис-
тој невољи. Пошао је, рече, да нађе свога 
брата Рада, који се налазио са трупом, као 
официр, негде око Призрена […]

*

Дис је постао Београђанин на по-
четку овог века, у време кад је мала Ср-
бија тек почела мало живље да излази 
из патријархалних оквира. После муч-
них ратовања седамдесетих година, и по-
сле великих унутарњих преврата, онда-
шње друштво било је највише окупира-
но политичким борбама. Најјачи сталеж 

тога времена, такозвана „чаршија“, по-
казивао је видне тенденције да буде за-
пажен и да се чује његова реч, али је, са 
малим изузетком, остајао далеко од сва-
ке подршке културном развитку. Њего-
ва највиднија манифестација био је „тр-
говачки бал“, приређиван „код Коларца“, 
који је годину дана нестрпљиво очекиван 
као велики догађај. Зато није чудно што је 
у то време велики сликар Ђорђе Крстић 
морао да зарађује насушни хлеб као на-
ставник цртања у ондашњој Богословији; 
што су многи писци, идући стопама Ђуре 
Јакшића, Војислава Илића, Јанка Весели-

новића, Радоја Домановића и Боре Стан-
ковића, налазили ухљебља као коректо-
ри Државне штампарије, или као писари 
других административних установа; што 
су сликари, вајари и композитори мора-
ли да се запосле као наставници гимна-
зија; што су значајна књижевна и уметнич-
ка дела већином стварана у неугледним 
собама још неугледнијих кућа; и, најзад, 
што се као „мецена“ писаца и уметника 
најчешће појављивао доброћудни Миле 
Павловић, професор, новинар, писац и на-
ционални радник.

У то време Београд је добио своју 
нову боемију, која је наследила горе по-
менуте писце и старије уметнике, пресе-
ливши се, углавном, у Скадарлију и на об-
лижњи Дорћол. Дис је, сасвим разумљиво, 
одмах упао у један „кружок“ млађих писа-
ца, који се повремено ширио и сужавао, 
задржавши се, у прво време, највише на 
друговању са Пандуровићем. Матош, који 
је убрзо одлутао из земље; Милан Симић, 
који је услед тешког нервног обољења 
ишчезао из друштва уопште; Душан Попо-
вић, који се сав предао социјалистичком 
раду; Влада Станимировић, који се пресе-
лио у Шабац – само су делимично имали 
ближих веза са Дисом. Он се кратко вре-
ме задржао и у редакцији Књижевне не-
деље, као помагач Симе Пандуровића, али 
није истрајао дуго. У међувремену, дошао 
је у додир и са неким старијим културним 
трудбеницима, па чак и са виђеним поли-
тичким радницима. Јаша Продановић га 
је радо примао у својој кући, а његов син 
Бора, иако знатно млађи од Диса, и сам пи-
сац, радознало је настојао да буде чешће 
са њим. Стојан Рибарац, истакнути либе-
рал, такође је са симпатијама примао но-
вог песника. Кад је ступао у брачни живот, 
сведоци на венчању били су му Милан Га-
вриловић, онда млади демократски пр-
вак и Радоје Јанковић, бивши официр, по-
том генерални конзул. Али Дис, поред све-
га познанства са разним људима, од којих 
су неки били и врло утицајни, није постао 
ни републиканац, ни социјалист, ни либе-
рал, ни демократ, ни радикал (мада је прве 
радове овјављивао у ондашњем Делу). 
Његова природа отуђивала га је од сваке 
друштвене заједнице: он је ишао само за 
својим осећањима […]

Можда савременицима увек смета 
кад се међу њима појави самосвојан чо-
век: л и ч н о с т, човек који, вођен визија-
ма своје изузетне, необичне природе, иде 
у раскорак са средином у којој живи. Пес-
ник Владислав Петковић-Дис је био лич-
ност.

СЕЋАЊА НА ДИСА КЊИЖЕВНИКА МОМЧИЛА МИЛОШЕВИЋА

Момчило Милошевић: Чест гост у Дисовој кући, 
а последњи сусрет десио се у новембру 1915.

у Приштини
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Архиву Србије у Београду сачуван 
је необјављени рукопис „Оцене уче-
ника чачанске Гимназије за школску 
1891/92. годину“. Саставио га је у Чач-
ку 28. јуна 1892. године директор Васа 

Филиповић (1843-1923). Он каже да је „удесио, да 
се по свршеном испиту из појединог предмета, 
а из главне књиге препишу оцене на већој ар-
тији“ за 153 ученика од првог до четвртог раз-
реда. Истицање руком писане класификације 
на огласној табли било је уобичајено почетком 
деведесетих година XIX века, због тешкоћа са 
штампањем годишњих оцена. Биографима Вла-
дислава Петковића Диса није био познат овај за-
нимљиви докуменат, који баца више светла на 
његово школовање у Чачку и садржи податке о 
успеху из свих наставних предмета.

Владислав Петковић је школске 1891/92. 
године био ученик другог разреда. У Гимназију у 
Чачку се уписао годину дана раније, него што се 
до сада мислило, у јесен 1890. На крају школске 
године било је 53 ученика другог разреда. Једва 
нешто више од половине ђака било је без сла-
бих оцена (само 30), што је био најлошији ус-
пех у непотпуној чачанској гимназији. На почет-
ку школовања са њим у разреду су били браћа 
Радомир и Светомир Цвијовић, Војислав Ми-
хаиловић, Драгомир Јанковић, Михаило Гавро-
вић, Светозар Тодосијевић, Урош Петровић и др.

Колегијум чачанске Гимназије започео је 
школску 1891/92. годину без двојице врло уг-
ледних професора: Ацо Станојевић отишао је 
на стручно усавршавање у Француску, а Сима 
Тројановић премештен је за професора Гим-
назије у Лозници. Директор школе извршио је 
привремени распоред предмета на наставнике, 
тако да су у другом разреду остали незаступље-
ни географија и ботаника. Васа Филиповић био 
је строг директор, али „умешан, озбиљан и у 
поступању са децом благ.“ 

Владиславу Петковићу хришћанску науку 
предавао је прота Сретен Михаиловић. Вероу-
читељ jе „у предавање овог предмета унео мно-
го живости и занимљивости“, па је Дис на крају 
године без много муке имао четворку. Врло доб-
ру оцену имао је и из ботанике, коју му је пре-
давао Сретен Дожудић. 

У Дисовој ђачкој књижици најбројније оце-
не су биле тројке. Српски језик му је од првог 
разреда предавао професор Риста Николић, 
код кога је „на часу било мало пажње, а много 
галаме“. Вероватно је и Диса враћао на место са 
жељом да му „Бог да други пут бољу памет“, јер 
је на крају године имао само тројку. 

У другом разреду (шестом основне) уче-
ници гимназије имали су могућност да започну 

изучавање немачког или францус-
ког језика. Претпостављамо да се 
Дис, као и већина његових вршња-
ка, определио да учи немачки језик, 
који је предавао Стеван Матијаше-
вић. На крају године показао је до-
бар успех из страног језика.

Рачун и географију је преда-
вао професор Васа Филиповић. У 
току школске године наставу из ра-
чуна држао је и Риста Николић, а из 
географије Сретен Дожудић. Дис 
је из географије имао врло добру 
оцену, а из рачуна оцену добар.

Из геометријског цртања 
имао је 4, лепог писања 3, слобод-
ног цртања 4. Учитељ цртања и крa-
снописа био је Никола Зега, који је 
као секретар професорског саве-
та преписао овај документ. Од ок-
тобра 1891. године геометријско 
цртање предавао је  и „као осица 
љути“ техничар Богосав Илић. 

Владислав Петковић се није 
налазио међу ученицима другог 
разреда, који су били најбројнији 
у школи по смањеним оценама из 
владања. Петица за примерно вла-
дања била је једина одлична оцена 
у његовој ђачкој књижици. 

Дис је између 1892 и 1896. го-
дине завршио трећи, четврти и 
пети разред. Пошто се ради о чети-
ри школске године, јасно је да је је-
дан од ових разреда учио два пута. 

Шести разред гимназије (за-
вршило само 12 ђака) завршио је 
у Чачку школске 1896/97. године. 
Није био међу ученицима награђе-
ним за одличан или врло добар 
успех из свих наставних предме-
та. Разредни старешина био му је 
Теодосије Бошковић, библиотекар 
гимназијске књижнице, задужен и 
за рад Ђачке дружине „Рајић“. 

Последња два разреда гим-
назије Дис је учио у Зајечару, где је 
његов брат потпоручник Радослав 
Петковић службовао као водник XII 
пешадијског пука. У Гимназији „До-
ситеј Обрадовић“ на испиту зрело-
сти одбијен је на годину дана. По-
сле преласка XII пешадијског пука 
у крушевачки гарнизон, Дис се са 
братом преселио у Крушевац, где 
није постојала осморазредна гим-
назија. Молба за полагање мату-
ре у Нишу није му уважена, већ је 
упућен у Зајечар на испит зрелости, 
који никада није положио. 

ИЗ ДИСОВЕ ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ

Дечак који није обећавао

U

Пише: Зорана БОЈОвић

Оцене ученика чачанске н[иже] гимназије за школску 
1891/92. годину

[…]

Други разред

[…]

Редни број: 5
Име и презиме: Владислав Петковић
Наука хришћанска: 4
Српски језик: 3
Немач. и франц. језик: 3
Географија: 3
Ботаника: 4
Рачун: 3
Геомет. цртање: 4
Лепо писање: 3
Слободно цртање: 4
Владање: 5

[…]

К. Број 134
28. јуна 1892.
У Чачку

[печат: Краљевско-српска
нижа гимназија у Чачку]

Директор
чачанске н[иже] гимназије
Васа Филиповић

Пословођа
Професорског савета
Никола К. Зега

Факсимил оцена другог разреда гимназије 1891/92.
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ванично, прво Дисово пролеће 
одржано је 13. априла 1964. годи-
не, али сама идеја и једно књижев-
но вече под истим називом било 
је уприличено годину дана раније. 

Ја сам у то време, дакле 1963. године, био на 
месту директора Центра за културу Раднич-
ког универзитета. Та установа је између ос-
талог имала задатак да, у сарадњи са другим 
актерима, организује културно-забавни жи-
вот у Чачку.

Председник Управног одбора те устано-
ве био је Милисав Урошевић, учитељ, васпи-
тач у Дому ученика и велики љубитељ пое-
зије. Приликом једног сусрета он ми је изнео 
идеју да би ваљало одржати једно књижев-
но вече у знак сећања на нашег великог пес-
ника Диса и да би то, како је рекао, „Дисово 
пролеће“, требало организовати 17. маја, јер 
то је датум песникове смрти.

Нас двојица смо с том намером отишли 
код директора Радничког универзитета Сла-
ва Зарића и заједно са њим донели одлуку 
да за говор о Дису ангажујемо Бранка В. Ра-
дичевића. Бранко је у то време већ био при-
знат песник, а радио је и као уредник „Борби-
не“ едиције „Жар птица“. Урошевић и ја смо 
се у Београду нашли са њим и изнели му наш 
предлог. Он је у шали рекао да ће размисли-
ти, ако му за сваког чачанског основца купи-
мо по једну књигу из поменуте едиције. На-
равно, Бранко је врло радо прихватио наш 
позив и 17. маја 1963. године у скупштинској 
сали у Чачку прочитао свој есеј о Дису. Било 
је то све, поезија се није читала, а на крају 
те вечери Бранко је тај есеј дао свом прија-
тељу Милану Ђоковићу, новинару „Чачанског 
гласа“. 

Морам још да напоменем да сам неко-
лико дана раније плакатирао ту приредбу, 
али и поред тога био је присутан мали број 
људи. 

Идуће, 1964. године Раднички универ-
зитет је позвао Библиотеку, да се укључи у 
организацију ове песничке манифестације. 
Надежда Наца Вилимановић, тадашња ди-
ректорка Библиотеке, је врло радо прихва-
тила и тај задатак поверила сарадници Љуби-
ци Буби Миленковић, првој високошколски 
образованој библиотекарки.

Сећам се да је био леп пролећни дан. 
Поново је говор о Дису држао Бранко В. Ра-
дичевић, а Дисове стихове је веома надах-
нуто говорио доајен српског глумишта Ми-
ливоје Живановић, који се управо вратио са 
турнеје по Француској. То „Дисово пролеће“ 
одржано је на отвореном, у дворишту Музеја, 
поред песниковог споменика.

Када се приредба завршила Бранко, Ми-
лан Ђоковић, који је набавио аутомобил од 
општине и ја, отишли смо у Заблаће, у кафа-
ну коју је некада држао Дисов отац, и ту мало 
поседели.

Већ од идуће, 1965. године, комплетан 
посао око организације „Дисовог пролећа“ 
преузела је Библиотека и тако је то до данас.

СЕЋања аЛЕКСаНДРа ИКОДИНОВИЋа

„Пролеће” пре „Пролећа”
Прошло је 49 година од Првог „Дисовог пролећа“ и све мање је оних који су били актери и зачетници ове, у 
Србији, најзначајније песничке манифестације.  Један од ретких је професор географије у пензији, Чачанин 

александар Икодиновић, који се живо сећа тих пионирских дана „Дисовог пролећа“.

Z

Забележио: Љубиша ЋирковиЋ

Александар Икодиновић, Буба Миленковић и  Миливоје Живановић на Првом Дисовом пролећу,
13. април  1963. године

Песник који је „рођен са раном која се 
не лечи“ и за кога су „смрт и живот били од 
исте грађе“, добио је 1964.  године у зави-
чају своје – ПРОЛЕЋЕ, а 1998. своју Библи-
отеку у Чачку.

Оба догађаја спаја књижевник Бранко В. 
Радичевић, један од родоначелника  Дисо-
ве манифестације. Бранко се здушно зало-
жио за Диса. Написао је давних шездесетих: 
„Има песника којима нема спаса. Узалуд им 
тражимо неслућене димензије. а Дис, гле, 
враћа се из заборављених сутона. Враћа 

се у своје Пролеће. То је највеће признање 
песнику утопљених душа. Дис има право 
на своје Пролеће. Он га је добио. Са зака-
шњењем, како се то већ чини. али, у пра-
ви час.“

На именовању Библиотеке именом Вла-
дислав Петковић Дис, Радичевић је казао: 
„Писцима који су велики као Дис, добро 
стоји кад се претворе у школу или библио-
теку. И установе се пролепшају. Тада су као 
беле лађе. Путују са својим сањарима“...

Д. О.

ДИС И њЕГОВа „ПРОЛЕЋа”
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оетско стварање у које се убраја и 
рецитовање је необјашњива тајна 
чија се историја, на основу писаних 
докумената, прати још од античких 
времена. Рецитовање (рецитација 

–лат. recitatio – читање) је изведена уметност 
ослоњена првенствено на глас, те је разлика 
између глуме и рецитовања иста колико из-
међу драме и поезије.

Рецитатор је највернији читалац песме и 
има неку врсту јавне усамљености. Он је њен 
посвећеник, искушеник и проповедник – гла-
совни мост од песника до читаоца тј. од ства-
раоца до ствараоца. Рецитовање (било напа-
мет, било гледањем у текст) није само подврста 
позоришне уметности већ и самостални вид 
уметничког изражавања – коресподенција са 
песником, са његовим простором и време-
ном, са глумом и сценом, односно са публи-
ком. Судбина поезије, како је записао Душан 
Матић, „није у рукама онога који пише, већ у 
гласу онога који је чита“. По мишљењу Раше 
Плаовића, рецитовање је „нешто између глу-
ме и уметничког читања“. 

Рецитаторова реч вековима употпуња-
ва разне церемоније: ратове, победе, погребе, 
рађања, свадбе, славе, крштења, добра или 
лоша предсказања.... То је изразито субјекти-
ван чин те интерпретација има колико и реци-
татора, а основа за успостављање типологије 
рецитовања су емоционалност, мисаоност и 
експресивност. Старији назив је декламација – 
декламовање, али већ од XVIII века, користе се 
други термини као уметничко говорење сти-
хова, рецитовање, казивање поезије, интер-
претација песме... 

... У Чачку, сваког пролећа Дису у част, а 
у славу песништва, природа се обнавља по-
етским стварањем – уметничким казивањем 
најлепших стихова српске и светске књижев-
ности. Неспорно, најпознатији професио-
нални рецитатор Ратомир Рале Дамјановић 
(1945, Доњи Товарник), „морнар многих пе-
сничких лађа“ три деценије је казивао пое-
зију и знао преко три хиљаде песама напамет, 
а његов „тамни вилајет рецитовања“ заис-
крио је у књигама Слово о језику (1991), Говор 
песме (1997) и О рецитовању (2001). 

Дамјановић је одржао велики број ре-
цитала и књижевних вечери у земљи и ино-
странству. Опчињен Дисовом и Поовом пое-
зијом још од студентских дана, непоновљив је 
рецитатор у Дисовом завичају у којем је про-
лећио неколико пута. Незаборавне су њего-
ве интерпретације Поовог Гаврана, Облака у 
панталонама, Santa Maria della Salute, Војводи-
не Мирослава Антића... С посебном љубављу 
и надахнућем, казивао је пред Дисовим спо-

меником Можда спава те је у трајном сећању 
многих Чачана. У рецитаторском самоистра-
живању и сновиђењу бележи: „У Чачку ДИС је 
рецитовао, а ја сам слушао“. 

Рале Дамјановић је најмлађи члан ре-
дакцијског колегијума Дисовог гласника чији 
је први број објављен пре четири деценије 
(1973) у Књижевном клубу „ДИС“ (Чачак). По-
ред њега, ту су Драгиша Витошевић, Теодо-
сије Вукосављевић, Милован Урошевић, 
Радомир Р. Рубаковић, Радојко Николић, Ми-
лијан Милошевић, Милан Ђоковић, Верољуб 
Ћендић Аврамов и Вера Мијушковић. „Водио“ 
је Разговор са Дисом (Велика песма уместо цр-
нине) у Дисовом пролећу (Бр. 27, 18. и 19. мај, 
2000).

Његова студентска рецитаторска дружи-
на у Београду седамдесетих година прошлог 
века жели да оснује свој Театар који би понео 
име песника Утопљених душа. Театар ДИС ни-
када није почео с радом, али је тај „уистину 
прави мали рецитаторско-песнички покрет“, 
освајао са свих страна, по студентским домо-
вима, библиотекама, школама, касарнама, ма-
настирима, мензама, студентским летовалиш-
тима...“. Године 1967. одржао је у београдском 
Дому омладине рецитал Поезија 24 часа, на 
коме је без прекида напамет рецитовао дан 
и ноћ. Пролазио је кроз разна поетска и не-
поетска искушења и у Театру поезије Београ-
да који је заживео 1963. године, а угашен по-
следње деценије прошлог века.

„... Генерације су шапутале Стрепњу Де-
санке Максимовић, генерације киснуле са 
Преверовом Барбаром, Зупчевим Мостар-
ским кишама, грцале боемским Јесењиновим 
стиховима, клецале и урлале Облаком у пан-
талонама, мангупски волеле Лоркином Не-
верном супругом, исказивале своју метафи-
зичку чежњу и стрепњу Костићевом Santa 
Maria della Salute, проживљавале судбину 
уметника Цесарићевим Облаком, пригуши-
вале свој љубавни занос песмом Весне Парун 
Ти која имаш руке невиније, одређивале свој 
однос према жени и сопственом уметничком 
бићу Ракићевом Искреном песмом, плутале 
по времену Дисовом Можда спава, надноси-
ле се над уснулу лепоту Миљковићевом Уза-
луд је будим, као деца читали у породичном 
кругу Женидбу Душанову или неку другу еп-
ску песму....“, записује Дамјановић у књизи О 
рецитовању.

Цитирани антологијски низ само је део 
огромног уметничког богатства које су бројне 
генерације младих Чачана, захваљујући Дисо-
вом пролећу заувек понеле са собом у живот – 
у живот који није увек песма. Управо у томе је, 
између осталог, вредност и значај Дисовог про-
лећа, поетске манифестације која већ пет де-
ценија заузима достојанствено место на кул-
турној мапи Србије.

Говор песме је Говор душе и тела

Усамљеник на сцени
Песник се рађа, а говорник постаје

Цицерон

P Приредила: Милица БАКОВИЋ

По: „Многи ме сматрају лудим...“
Дис: „Има у мени дана који трају не-

дељама, када се у мени спусти ћутање, 
једно непокретно ћутање“.

По: „...Још није решено питање да 
није, можда, лудило највиши степен ин-
телигенције...“.

Дис: Једино чега сам свестан, што 
осећам, то је да то ћутање моја страдања 
прикупља у једно велико, живо стра-
дање, и да мој крст расте до моје снаге“. 
 

Вера Рељин, 
професор књижевности

У Говор песме / Ратомир Рале Дамјановић, 
Београд, 1997, стр. 316)

Рале Дамјановић био је опчињен Дисовом 
поезијом
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икада огрешење о песника није 
сматрано злочином; напротив, 
и дан-данас као да се цели свет 
утркује ко ће више јада нанети 
онима „који још слутити једино 

знају”. Изгледа да нема тог смртног греха 
који неће бити доследно испробан на пес-
нику – живом или мртвом, свеједно; ако 
већ намерно наметана „тишина” није мо-
гла да науди дару добијаном само од Музā, 
већ пословично песничко несналажење – 
у сваком времену и у сваком свету – биће 
полигон за бучне манифестације незнања 
и злобе свих фела надобудних паламудā: 
речју, недаровите фукаре са дефицитом 
имагинације и вишком амбиције. 

Дис је парадигма огрешења моно-
тоног система дисања, спавања и ва-
рења – који се, мало слободније, чак може 
назвати и „живот” – над хиперсензибил-
ним поетским склопом; уколико о неком 
животу уопште може бити говора када је 
о „живљењу поезије» реч. И, шта је онда 
Скерлићева оцена Дисове поезије као 

„декадентне, меланхоличне, болесне и не-
уке имитације” него неопростив прагрех о 
коме је историја књижевности већ рекла 
своје? Пристајем на дуговечност такве „ме-
ланхолије”, из ових стопа; и улажем на по-
беду „декаденције” тог калибра – из кеца 
у кеца – не питајући никога! Ако се некада 
буде правио критичарски „стуб части”, бил-
борд са натписом „Јован Скерлић” биће 
светлећи ишаран великим словима; бојим 
се само да ће исто презиме и име бити ис-
писано и на неком будућем „зиду срама” 
српске критике: Дисова „болесна” поезија и 
Исидорина „главобоља” биће крунски до-
кази ове тезе. Јер, дубоко „закопати” мла-
дог писца могао је само неко ко није знао 

– или није хтео, а не знам шта је горе: не-
знање или зла намера – да послуша мета-
форе аорте, хиперболе чула и ономатопеје 
издисаја; неко ко није умео да схвати да по-
езија није само катрен, ритам и метар, већ 
нешто што „можда спава” и на другој обали 
написаног стиха. Поетска правдо, време 
ти је име: упркос бездушној критичарској 
сатари, на плажама Стикса, Ахеронта и 
Флегетона још увек сија и Дисово име „са 
очима изван сваког зла”...

Неће Владислав Петковић дуго чекати 
на следећи грех: пријатељ у кога Дис без-
условно верује, породици намењене пес-
никове паре – папирну форму наивног 

поверења – троши по крфским кафанама; 
узо и барбут опијају јаче од образа и части 
а песник изгледа још није стигао да научи 

„стих” о пријатељству као занату најста-
ријем. Питање је да ли би било путовања 
возом из Париза, пловидбе из Марсеја, 
Рима и Напуља до луке у Галипољу – ето 

„љубави у доба тифуса” – да није било 
другарске издаје и шибицарске преваре. 
Зашто би се неко нормалан уопште укрца-
вао – док немачки сумарени бесомучно та-
мане све што плови – на пароброд „Италија 
који ће бити торпедован и потопљен већ 
следећег јутра, да тог тренутка није био 
само муж и отац; да ли би Дис бесомучно 
јурио по палуби све док се сви путници 
не укрцају у чамце за спасавање, пре него 
што он ускочи у последњи – како тврде 
преживели сведоци несреће, да није био 
само човек који у паници и уплаканој деци 

види и сопствену породицу; у оном чамцу 
– ког ће вртлог потапања повести за собом 
у морску дубину – тонула је и душа „уто-
пљена” много раније, иако весла није ис-
пуштала до последњег даха. И да ли би 

обалска стража у џеповима песника покој-
ника пронашла – поред наочара – ту про-
клету драхму и по да јој није било суђено 
да буде пронађена ... „Обол” за Харонову 
лађарину, можда? Чамџијска тарифа због 
које душе не лутају око речних шумарака, 
чекајући цео век на избављење? Новчић 
стављен дубоко у џеп – уместо под језик 

– за срећан пут у „бољи свет”, како о том 
свету тврде поднапите старије госпође из 
Џојсових „Даблинаца”… „Хонорар и по” за 
ћутање до краја „времена и света”, највећу 
казну која може да задеси песника... Или 
само један обичан кусур од живота? 

Међутим, мајку свих огрешења о Диса 
начинила је судбина; уколико „фатум” није 
само друго име за личну трагедију, онако 
као што је „искуство име које поклањамо 
својим грешкама” (О.Вајлд). Песник није 
стигао ни да „крсти” све своје погрешке, 
а његова најдража бића – више или мање 
од поезије, питање је – трагично ће окон-
чати своје животе. Ћерку гута пламен, сина 
прождире наводна „револуционарна пра-
вда” због које му се ни данас гроб не зна. 

Сувише прљавих фаулова за „неког” 
ко ионако не може баш да понесе титулу 
фер играча; и још се притом шеретски ода-
зива на име „живот”... 

(* Tекст члана жирија прочитан пово-
дом доделе награде „МЛАДИ ДИС”, мај 2011, 
Чачак)

заВАРивање … заВАРивање … заВАРивање … заВАРивање … заВАРивање … заВАРивање 

Дис: драхма и по, цео грех и
– пола живота

N Пише: Саша Стојановић*

Саша Стојановић на 48. „Дисовом пролећу”
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оезија је догађај, разумео сам 
једном, а онда и више пута. Тајан-
ствено повезивање које нас, по-
некад, преплави или које нас из-
ненади својом необичношћу. 

Према осећању које не можемо објаснити 
али које нас води и опредељује за нешто. 
Онда када се најмање надамо или желимо, 
у оном тренутку, који само изузетно препо-
знајемо.

Помислио сам да је важно само гледа-
ти свет. И како то гледање може учинити да 
се он докучи и да му се приближимо са неке 
стране са које можемо да га себи или и дру-
гима разјаснимо.

Стално сам покушавао да потврдим 
овај став.

Али, желео сам да искуство гледања, 
можда, буде и прича, таква да се може 
упамтити. Ево шта хоћу да кажем:

Пре неколико година, када сам био на 
летовању, угледао сам споменик на остр-
ву Госпа од Шкрпјела. Нисам пуно марио за 
њега али када сам видео да је споменик по-
дигнут песнику, о, веома сам се заинтере-
совао. Али, о том човеку нисам знао ништа. 
Мало сам могао да сазнам. Чекао сам. До-
бро ми је све звучало. Осмехивао сам се 
само. Нисам тада објашњавао. Подстакнут 
сам био. Распитао сам се. Фотогафисао сам. 
Написао сам текст.

„Лепо је било: острво, споменик, море, 
храм, песник. Метафоре. Склад који се ни-
чим није реметио. Вештачко острво као сли-
ка и замисао која се обистинила. Споменик 
песнику на острву! Усамљеност и издвоје-
ност, анонимност и неприметност како би 
песник и требало да делује и постоји. Фра-
но Алфиревић. Бронзана биста са подаци-
ма о рођењу и смрти...” 1

Размишљао сам:
„Узбудљиви су животи људи, заокру-

жености и линије прекинуте негде због 
нечег. Животи песника нарочито. Аноним-
ност песника, можда, највише. Тихи, не-
приметни живот који велича постојање. 
Растрзаност на све стране и зауставље-
ност одједном.” 2

Изговорио сам: „Мој Франо Алфире-
вић.”

Онда сам ћутао и, понекад, после не-
чег доброг, размишљао о њему, о споме-
нику.

Море, море... Та реч ми се повремено 
таласала у глави, та реч која је најсвеобух-
ватнија метафора у коју можемо укључити 

свако значење али која је неупоредива са 
било чим.

*

Пре неког времена добио сам позив из 
чачанске библиотеке да покушам да напи-
шем СЛОВО О ПОЕЗИЈИ. Великим словима 
сам записао наслов. Пријатно сам био изне-
нађен. Занело ме је то, мало.

Мислио сам да напишем текст о тајан-
ственом повезивању. О Дису, о Алфиревићу, 
пронађеном и заборављеном, о могућим 
везама. Присетио сам се како сам једном 
писао песму:

„И/ длановима сам додирнуо море – / 
мислио: једно и све;” 3

Фотографисао сам један такав трену-
так додира, спајања. 

Желео сам да више упознам Алфире-
вића. Писао сам директно, тамо, на адресу 
острвцета. Желео сам да сазнам откуда спо-
меник ту, и све друго. Писао сам извесном 
господину. А онда ми је одговорио дон Па-

вао из Которске бискупије. Обрадовао сам 
се. Прекорачио сам у неку другу културу 
или потврдио да је култура једна. Дописи-
вао сам се. Тражио сам, сазнао сам. 

Сјединило се пуно тога. Добио сам 
књигу од људи који су подигли споменик 
песнику. Задивили су ме. И то се догодило. 
Осетио сам неки пламичак. Светло. Разу-
мем само такве поступке, емотивне реак-
ције. Када се интуитивно назиру ствари.

Дознао сам како је завршио живот 
Франо Алфиревић: Седео је у кафани, нека 
љубазна девојка му је понудила комад по-
моранџе и он се загрцнуо. Изданак медите-
рана, делић поморанџе, прекинуо му је жи-
вот. Он који је негде, поред мора одрастао 
ту је и нашао своје место, „Међу својима”. 
Усред мора, на острву.

Изукрштало се мноштво околнос-
ти. Море у коме се окончао живот нашег 
Владислава. И како је и он постао део те 
највеће, најчудесније метафоре.

Или да ли можемо рећи да су смрти на-
ших песника, свака за себе, уметнички чин 
који их обележава и укључује се у њихова 
дела. Нисам даље, са сигурношћу, разма-
трао чињнице, само сам их напоменуо. 

Брод „Италија” негде у дубини целе 
приче, чинило ми се, као да плови неким 
невидљивим, замишљаним пространством, 
морем, идући онамо где су и ДИС и Алфи-
ревић заједно живи и свеприсутни, могући 
путници, познаници.

Волим да кажем они су моји драгоце-
ни пријатељи. Не желим да их спомињем по 
важности него према присуству у општој 
доброти која поезија јесте. Изузећу „ле-
карско-језичке” законитости које би да све 
објасне и докажу, заборављајући живот, 
као једино што нам остаје и који је пре све-
га.

„Био сам безбрижан и таласи су дола-
зили и одлазили. Није било музике. Неке 
црквене оргуље, старе неколико векова, 
су стајале мирне. И то је била тишина. Ве-
личанствена и свепрожимајућа. И све као 
да је требало први пут да чујем.” 4

Догодило се, стварно... А онда се поно-
вило још једном, овде, сада.

СЛОВО О ПОЕЗИЈИ НА 48. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ

О мору и другом

P Пише: Петар МИЛОРАДОВИћ

———————————
1 Белешке и снимци: Море, острво, песник – 

Књижевни лист 01.09.2008.
2 Исто.
3 Суд – Петар Милорадовић – књига песама Пор-

то (2000).
4 Белешке и снимци: Море, острво, песник – 

Књижевни лист 01.09.2008.

Петар Милорадовић: Поезија је догађај који нас 
изненади необичношћу
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ре него што би ишта ка-
зали о Дисовој поезији и 
његовом суморном све-
ту смештеном између 
сна и јаве, ранији тумачи 

ове поезије, по правилу би поб-
ројали шта све ова поезија није 
и шта сам песник није био. Пове-
лики је тај каталог одрицања: Дис 
није био велики песник у смислу 
блиставе појаве која се намах на-
меће као врхунско откриће, збир 
његових асоцијација није богат и 
навршен, пуноћа доживљаја није 
права уверљива пуноћа, ова пое-
зија није одолела баналном, пес-
ников везани стих није срезан и 
природан, није доведен ни бли-
зу савршенства, рима није инвен-
тивна и логична, већ је често рима 
ради риме; сам песник није обра-
зован, није упознат са модерним 
стремљењима поезије, није био 
отворен за сазнања из других је-
зика, није презао од грубих ог-
решења не само о језичка прави-
ла, већ и о саму природу језика, те 
његова поезија није истинита, ње-
гов језик није издашан, осећање му 
није изворно и не плени.

Данас, сто година касније и 
читав низ песничких генерација 
након Диса, јасно нам је да сва-
ко од ових није, у ствари, више 
не представља оспоравање, већ сведочи 
о особености и непоновљивости песнич-
ког гласа, јединствености тона, посебности 
приступа којим је исказан засебан, друга-
чији смисао, ни налик ономе што смо у по-
езији до Диса имали. Ни налик ономе што 
ће после њега, захваљујући и њему, доћи. 
Биће да је сав овај инвентар негација, који 
се безмало у недоглед може продужити, 
био тек припрема да би се лакше утврдило 
или барем наслутило шта све ова поезија 
јесте, шта јесте онај који ју је написао. Јер је 
Дисов принос српској поезији толики да је 
сасвим схватљиво што се његова суштина 
није намах могла разоткрити ни пред зате-
ченим читаоцима ни пред хладним погле-
дом науке. И до данас остаје тако, ма коли-
ко се трудили да појмимо искорак који је 
овај песник начинио, ма колико настојали 

да ослушкујемо како његов песнички глас, 
добијајући увек нову сонорност и друга-
чију чујност, одјекује у српској поезији чи-
тавог столећа које је за нама. 

Јер, Дис јесте песник изузетне уобра-
зиље која се простире између снова и 
ништавила, песник свепрожимајуће језе 
и раскошне смрти, али и безазленства и 
скоро неухватљивих прелива. Јесте пес-
ник о чијем доживљају пролазности и ра-
сула света јаче од свега сведочи потпуни 
поремећај чула и сензација које су њима 
примљене. Зато јесте и песник који свет 
сазнаје на сасвим други начин: у његовој 
поезији дешава се нагла, и једва прихва-
тљива, измена перспективе. Тај обрт мења 
нас, али мења и свет: свет нас гледа нетре-
мице и ми осећамо себе у том погледу тра-
ва, и ноћи, и вода. Тај поглед у поезији чији 

су средишњи симбол очи, упрт је 
заувек у нас који смо мислили да је 
свет тек слика и да ми једини гле-
дамо. Дис јесте и песник чија су, 
можда и нехотична језичка искли-
знућа, постала она места на који-
ма језик сам ради, творећи до тада 
незамисливе песничке слике. Не-
хајан и разбарушен, у животу нес-
клон складу и поретку, да, баш он, 
и управо такав, уобличио је своју 
прву и најбољу књигу тако да нас 
она и својом формом, данас, после 
свега што смо прочитали и виде-
ли, истински задивљује. Дис јесте 
и песник најдубљих понора и оп-
сесивних слутњи, флуидних мо-
тива и симбола над којима, тума-
чећи их, можемо остати погнути 
читавог живота, све да би онај жи-
вот постао, ако не наш, онда ма-
кар овај. Овај, и живот и свет. 

Због свега овога и још много 
чега другог, Дис и јесте песник који 
поезијом, али и животом, сведочи 
о својим, али наговештава  и наше 
дане, оне у којима о нама непоре-
циво говори управо оно што нис-
мо и што одбијамо да будемо. Сто-
га је, упркос свету који са нас ни 
трен не склања свој поглед, пре-
судно не одрећи се најневинијег 
у себи, сачувати безазленство без 
кога нема поезије. Дис није одус-

тао, јер није ни поседовао знање о томе ко-
лико му је ускраћено, да би му за узврат 
било дато немерљиво много. А дато му је 
било да види ваздух, да наслути боју про-
лазности ствари, да спозна најстрашније: 
да и смрт изумире, јер више нема људи. 
Дис је заправо видео све, и све је знао: и 
то да живот, баш као и смрт, тек понекад 
постане поезија. Понекад, изузетно ретко, 
чак и кад све своје уложимо.

Данас, кад превише је око нас свега 
што нас труне, кад превише је сенки које 
шуште пропаст, кад се поглед тешко може 
подићи изван сваког зла, остаје нам да иш-
читавамо Дисову поезију и из ње, која је за-
увек над животом, учимо и о овом свету. И 
да јој се дивимо. 

Чачак, 27. мај 2011. године

БЕСЕДА ЖИВОРАДА НЕДЕЉКОВИЋА НА ДОДЕЛИ ДИСОВЕ НАГРАДЕ 2011. ГОДИНЕ

Поезија што је над животом
„На ономе брегу  што је над животом“

Владислав Петковић Дис

P

Живорад Недељковић, лауреат Дисове награде: Дисова поезија је 
заувек над животом



Пише: Миладин ВУКОСАВЉЕВИЋ

32
 

49
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

ад год је покушавао да се својим 
стиховима, поготово онима које 
је још као ученик чачанске Гимна-
зије, у којој је „зарадио“ надимак 
Пајсије, тајио у школским свеска-

ма, јавно представи – Бранислав Петровић 
их је, најчешће, најпре предочавао уредни-
цима локалног недељника „Чачански глас“. 
У овом листу који од 1932. године излази у 
Чачку, он је објавио прве радове, а у њему 
је, иначе, сарађивао готово до последњег 
трена свог овоземаљског трајања. На ње-
говим страницама објављивао је не само 
празнична пригодна слова и стихове, већ 
и репортаже, пре свега на завичајне теме, 
необичне приче о обичним људима, па и 
осврте на културне догађаје и књиге.

Међу пожутелим хартијама, које су се 
затекле у фиокама уредника „Чачанског гла-
са“, а које су срећом сачуване, данас још 
више патиниране временом, остало је тра-
гова и песника Бранислава Петровића!... 
Неке од њих открио сам случајно, у време 
када сам и сам у „Чачанском гласу“ био глав-
ни и одговорни уредник (од 1988. до 1993), 
а онда су се поново, нехотице, затуриле у 
мноштву докумената и фотографија, папи-
ра којег се не лишавамо из страха да неш-
то важно не уништимо.

Више пута затурана и заборављена 
сведочанства  није имао прилике да види 
за живота, иако чест гост редакције, ни Бра-
нислав Петровић. Кад год би се обрео у Чач-
ку, прва станица му је био „Чачански глас“, 
где је увек био добродошао за пријатељс-
ку размену завичајних за белосветска (са)
знања, за песничку исповест пријатељима 
и поклоницима његових песничких ватро-
мета, за духовито и памтљиво, само њему 
даровано, узношење и песмичарење које 
је промицало нашироко мино његове по-
езије и књига.

Израња, наиме, из тамних времена, 
рукопис необјављене песме Бранислава 
Петровића, настале (верујте) 1957. године, 
исписане руком песника, који је тада имао 
само двадесет година и још није био оку-

сио слатко-горки укус поезије. Откривен је 
у једној од бројних, папирима увек претр-
паних ладица.

У овој, можда једној од првих, песми, 
препознатљиви су трагови онога што је 
овај песник касније избрусио у својим ру-
коветима, којима нас је напросто омамљи-
вао: у „Моћи говора“ (1961), „Градилишту 
(1964), „О проклета да си Риго од Фере“ 
(1971), „Предосећању бубућности“ (1973), у 

„Трагом прах“ (1976), „Све самљи“ (1977), „Од-
брана света“ (1980), „Моћи и праху“ (1991)...

Предосећања Петровићеве сјајне пе-
сничке будућности, коју је тако лепо про-
мислио и умно учврстио да јој будућност 
ни у једном будућем трену неће мањкати, 
итекако је  наговештено баш у „Наднича-
рима“ из 1957. Постигнуто је то њеном по-
етском основом, тематиком, избором речи, 
мелодијом, коју ће Петровић касније надо-
грађивати, варирати, узносити до тада не-
замисливих  песничких висина. Песму је 
творац, како стоји у напомени, посветио 

„онима који су за 48 часова оврли шест ва-
гона пшенице“.

НАДНИЧАРИ

Кроз наше руке протрчи све плашће сена.
Испред наших шака продефилују

снопови жита.
Очи траве су мртве, а срце класја зелено.
За једну минијатуру блага
помоћу које се на станицу умирања
стиже са малим закашњењем,
ми више нисмо: Ја – Станимир,

Ти – Миломир, Он – Тихомир,
Него: Ја – Радимир, Ти – Патимир, 

Он – Страдимир.
Небом наше снаге пројуре велика кола,
натоварена грањем туђих белих врба...
Кад будемо гладни претворићемо се

у вреће,
/напуните их макар камењем, ми ћемо 

рећи – хвала/.
Позвали смо сунце на ручак: оно је

одбило да једе,
а имали смо, среће ми, и погаче и сира.
Кад је отишло, рекли смо баш нас брига,
а месеца смо линчовали.
Кажу да онај са колима и грањем 

туђих неких врба
уме да направи бесплатну ватру;
код нас је бесплатан само бол за леђа,
јер се прави, кажу, од неке јевтине смесе...
Ухватићемо оног са колима и грањем
И ватра ће нас обасјати.
Кажу да су наша лица препланула и лепа.

*

Препознатљива је,  дакле, у овим сти-
ховима она свежина, продуховљеност и 
укорењеност у чистоти  народног језика и 
ума, којима је Брана Петровић, иначе, већ 
десет година гробљанска земља, себе на 
почетку завештао. Већ овом песмом Бра-
нислав Петровић је прокламовао гесло да у 
поезију може стати читав свет, односно, да 
је свет око нас најбоља поезија.  Зашто онда 
не би, тамо неки, слатински и мршиначки 
надничари?... Зато се ова песма може појми-
ти и као скица за његов потоњи опус, чију 
суштаственост још увек откривамо и  бес-
крајно јој се дивимо.

ИЗ ЗАОСТАВшТИНЕ ВЕЛИКОГ СРПСКОГ ПЕСНИКА БРАНИСЛАВА ПЕТРОВИЋА

Предосећање будућности
У редакцији листа  „Чачански глас“ остала необјављена песма Надничари 

написана 1957. године

K

Бранислав Петровић – Пајсије: Не престаје 
његова „Моћ говора”
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екако у ово време је пре де-
сет година светлост дана угледа-
ла посмртна књига песама вели-
ког српског песника Бранислава 
Петровића (1937-2002), под насло-

вом „Жежевасион“ (издање НИН-а). Пошто је 
наша традиционална издавачка мрежа у пот-
пуном расулу, што поготово важи за песнич-
ке књиге домаћих аутора, ово дело је објавио 
познати недељник, који је последњих годи-
на удомљавао колумну Бране Петровића (из-
бор ових јединствених колумни је објављен, 
под насловом „Квадратура круга“, такође код 
поменутог издавача, свака му част!) Овај пес-
ник је заблистао још крајем педесетих годи-
на прошлог века, а његова прва књига „Моћ 
говора“ (1961) отворила је ново поглавље 
наше модерне поезије. Неколико година по 
Браниној смрти,  нашао сам се у богоугодном 
ћаскању са неколицином пријатеља, писаца и 
новинара, и разговор се дотакао нашег пре-
минулог пријатеља који тако болно недостаје 
овом граду и свима нама.

Неко је онда поменуо да је Брана за-
служио да добије улицу у граду који је обо-
гатио својим даровима и личним зрачењем 

– његови стихови су део најдрагоценије кул-
туре ове средине, његове згоде из живота и 
бритке реплике се с радошћу препричавају, уз 
велику озареност свих присутних. Сви смо се 
намах сложили  да би то ваљало извести, али 
убрзо смо се сударили са суровом стварношћу 

– то би ваљало некоме званично предложити, 
па му онда од почетка објаснити о коме је реч, 
а тај бирократски механизам постаје неизве-
стан. И на крају, могло би се десити да то све 
некоме не би деловало богзнакако убедљиво. 
У таквим градским комисијама увек се нађе 
нека малограђанска мудролија која би се при-
сетила да је Брана био боемчина и да је по-
некад и милиција имала с њим посла ако би 
гласније запевао на повратку дому свом (о 
томе говори и његова антологијска  песма 

„Проклета да си  улицо Риге од Фере“). Разго-
вор је начео озбиљну тему и завршен је како 
и приличи, без консенсуса.

Учинило ми се и тада, а ни сада не 
одустајем, да је велика и горка иронија дати 
име улици по песнику који је свој живот про-
вео у престоници углавном као потуцало и 
подстанар, не снашавши се ни онда кад су 
угледним писцима, који су умели са власти-
ма, станови дељени шаком и капом. Није се 
то догодило само Браниславу Петровићу, и 
неки други значајни ствараоци и великани су 
заобиђени за живота, али сад када их физич-
ки више нема међу нама, Београд има обаве-
зу, уколико држи до себе и своје драматич-

не историје, да у живо ткиво својих улица и 
тргова утисне имена оних који су градитељи 
наше културе и чија имена заслужују да при-
падну колективној, урбаној меморији. Нисмо 
нестрпљиви, Брана ће, симболички говорећи, 
моћи да причека, поготову ако имамо у виду 
како су неки знатно старији писци, а довољно 
значајни и угледни, остали заобиђени, што не 
говори о њима већ о нама који то видимо и 
знамо. Сад бих могао да поређам десетине 
изванредних писаца, али задржаћу се само 
на неколико довољно речитих примера. Ве-
лики међуратни песник, творац заумног пес-
ничког језика и јединствене поетске драме 

„Код вечите славине“, Момчило Настасијевић, 
мртав већ више од шест деценија, још нема 
своју улицу. Нема је ни велики критичар и 
уметнички историчар Милан Кашанин, док 
је најзначајнији српски историчар и есејиста 
прошлог столећа Слободан Јовановић тек 
недавно добио свој сокак. Сви се позивају на 
њега, понајвише они који га нису пажљиво чи-
тали, можда и зато што је нова демократска 
власт донедавно оклевала да званично укине 
комунистичку пресуду да је реч  о издајнику 
и злотвору.

Град се у међувремену распростро од 
Сопота и Гроцке до Батајнице и Сурчина, а у 
самом ужем градском језгру има обиље име-
на која не значе ништа – Рудничка, Малајничка, 
Београдска (шта ће Београду ова улица, зар 
није свака београдска!), Славујева, Весларска, 
Тунелска, да не ређамо даље. Пре петнаестак 
година из новина сам дознао да је један од 
највећих писаца друге половине столећа Да-
нило Киш (1935-1989) добио своју улицу не-
где иза Црвеног крста. Прошетао сам до ње и 
открио да је реч о улици која запрема стоти-
нак метара и има само једну зграду – све оста-
ло су били запуштени плацеви и ђубришта. 
Неколико година касније сам поново оби-
шао ову улицу и приметио да се она видно 
смањила. Доњу половину улице појела је нека 
џиновска новоградња, мимо свих тобожњих 
грађевинских инспекција и контрола. Отишао 
сам у општину и неко од надлежних је почео 
да ми објашњава да ми се нешто раније „при-
чинило“. А кад сам извадио мапу града, добио 
сам објашњење да ни она није тачна! Прича о 
поједеној улици Данила Киша је прича о нашој 
вампирској транзицији, која је недавно поку-
шала да захвати  и Градић Пејтон на Чубури, 
и да на његово место смести паркинг-гаражу. 
Али од тога се изгледа одустало после оштрих 
написа културних радника, писаца, хронича-
ра и поштовалаца дела арх. Ранка Радовића.

Огроман немар, цинизам и некултуру от-
крива и место где је смештена улица једног од 
највећих модерних песника, есејисте и кри-
тичара Станислава Винавера. Овај преводи-
лац „Гаргантуе и Пантагруела“ и запаљиви 
хроничар доброг духа Београда (видети 

јединствену књигу „Београдско огледало“) из-
бачен је са родне Звездаре у близину желез-
ничке станице Јајинци, а ова улица која више 
подсећа на сеоски сокак, и то са двоструким 
ломом од по 90 степени, права је слика и при-
лика  некултуре оних који су нам ово остави-
ли у наслеђе.

Поменимо само још песника „Стражило-
ва“, „Ламента над Београдом“, „Сеоба“ (Прва 
и друга књига) Милоша Црњанског који је 
после година лутања „са сребрним луком“ 
стигао у овај град у којем је могао да добије 
неки булевар. А „добио“ је забачену уличи-
цу у Вишњичкој Бањи, негде у висини Аде 
Хује. Веровтно се и становници овог сокака 
питају коме се тако грозно замерио Црњански 
у овом друштву? Али кад боље размислимо, 
има у томе свему неке горде правде: они који 
су за живота били трн у оку политичарима и 
штеточинама, ни данас не би боље прошли 
са носиоцима разних владајућих коалиција. 
Кад се Београд отвори као књига крцата кул-
турним знаковима, онда видимо шта нам се 
догађало и какве нас тек неизвесности чекају.

Попут Лазе Костића, Црњанског, Винаве-
ра, Попе, и других песничких великана, и Бра-
нислав Петровић је изградио један моћан свет, 
у који улазимо са осећањем велике повлашће-
ности. До њега не воде ни путеви Господњи, 
али ни улице наших градова. Кад погледамо 
само његову раскошну поему „Градилиште”, 
у том малом универзуму нису више битни ни 
путеви, ни путокази, ни улице.

ДЕСЕТ ГОДИНА ОД СМРТИ

Улица Бране Петровића

N

Пише: Милан Влајчић

Бранислав Петровић: Његовом раскошном уни-
верзуму нису потребни путокази, али нама јесу
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Евица се опет препирала с мајком:
– Чујеш ли, мама, ти си бездушна! Као да си 

маћеха. Шта мислиш ти?! Да се за тебе окујем?! 
Да плетем седе?!

– Ама, дете ко то жели?! Али што не 
може бити – не може. Уразуми се. Шта си 
дигла нос?! „Хоћу господина – нећу занат-
лију“. Господин: пуне очи, празно срце! Шта 
фали твојим сестрама? Једна за лимаром, 
друга за механичарем. А како живе, Роси 
може да позавиди свака професорка или су-
дијница. Какав Деса има живот, мало је ле-
карских и адвокатских жена да се могу пох-
валити таквим животом.

Јова је лимар, али има две куће. Ових дана 
купиће и аутомобил. Станко Росин купио плац. 
И он ће, на пролеће у име Бога да зида кућу. 
Осигурао је на сто хиљада. Шта ћеш боље?

– Хоћу да будем госпoђа.
– А по чему оне нису госпође?
– Ама нису, чим су мајсторске жене.
– Богме су оне по њином животу госпође. 

Па им мужеви имају угледа. Јова је општин-
ски одборник, па председник одбора у банци. 
Станко је опет члан различитих удружења. У 
друштву је највеће господе. Што да нису гос-
пође?!

– Нису, рече јетко Евица. Ја хоћу да будем 
госпођа.

– Е па буди, сагласи се мати.
– Буди! цикну Евица. Како да будем кад ти 

ништа нећеш за мене да учиниш. Ти и онако 

немаш готових новаца. Кад си готова да заду-
жиш кућу с педесет хиљада, задужи је са сто.

– О, луда детета! По који ти пут доказујем 
исто? Хоће ли ми дати сто хиљада зајма? Па 
ове наше чатрље да Бог да вреде нешто пре-
ко двеста ’иљада. А колики је приход. Чим да 
отплаћујем; од чега да живим?! Што је главно 
половина је твога брата. Ти то добро знаш. ’Оће 
ли он пристати на толики дуг? Ја то не смем ни 
да му поменем.

– Половина је твоја, по тестаменту. Ти 
имаш право да уступиш своју половину.

– Гле, а шта ћу ја? Треба ли мени да живим?
– Имаш сина.
– Да ме он издржава? Никад ни до века.
– Себична си.
– А ти, зар ниси себична кад удешаваш да 

од милостиње живим под старост! Ниси себич-
на кад ме брату бацаш на врат? 

– То је ради моје будућности и ради моје 
среће.

– Можеш ти да будеш срећна, а да ми не 
сиротујемо.

– Како?
– Па удај се за мајстор Владу. Ваљан занат-

лија. Мало је девојака које га не би хтеле. Био 
је и у Паризу. Јеси ли видела како лепо пона-
шање има? Па је и његов посао фини, умет-
нички, каже Станко – кад наследи стрица – да 
купи штампарију. Видиш да има лепу будућ-
ност. Казао је Станку: ако ти што дамо, то је за 
тебе; њему ништа не треба.

Недовршена прича
Приредила: Марија ОрбОвић

Девојачка гордост
- слика данашњице -

– Па јес’, теби је то главно да ми ништа не 
даш. Зато ми тог твог Владу вешаш по трипут 
на дан о врат. Као медицину: „на два сата ка-
шику“. „Леп“, „фини“, „фини му посао“, „био у 
Паризу“, „не тражи ништа“, али је мајстор па 
мајстор. Да сам хтела мајстора удала бих се 
за Чеду. То вам умало није упалило. Било ми је 
осамнаест година па сте ме обрлатили да се 
верим. Али сам ипак била паметна. Тргла сам 
се и покварила веридбу. Не кајем се. Знам да 
не бих била срећна... 

есникиња Даница Марковић (1878-1932) писала је и прозу и објављивала је у бе-
оградским часописима и листовима, „Покрет“, „Мисао“, „Жена и свет“, а најви-
ше у „Политици“. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку публи-
ковала је 2003. године књигу „Купачица и змија“ (приређивач Марија Орбовић) 
у којој су први пут сакупљени прозни радови ове значајне српске књижевни-

це, пореклом Чачанке. И поред настојања да књига буде свеобухватна, показало се да 
су неке приповетке, накнадно пронађене, остале изван ње. Једна од њих је и „Девојач-
ка гордост“, чији је први део објављен у првом броју тромесечног књижевно-економ-
ско-социјалног часописа „Поглед“ који је у Подгорици покренуо и уређивао 1935. годи-
не Блажо М. Рогановић. Наставак је требало да изађе у следећем броју, међутим, часопис 
се угасио после наредног броја (бр. 2/3), али у њему није штампан други део текста. За 
сада није познато да ли је и где  приповетка објављена у целини, као и начин на који је 
млади и амбициозни уредник Рогановић дошао до ње, пошто Даница Марковић више 
није била жива. Часопис „Поглед“ (бројеви 1, 2/3) је дезидерат у библиотекама, чува се 
једино у Националној билиотеци Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ на Цетињу и у богатој ко-
лекцији првих бројева листова и часописа библиофила Миладина Милосављевића, учи-
теља у пензији из Превешта.  

P

Даница Марковић
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ве године навршава се сто десет 
година од преране смрти Стевана 
Луковића (Чачак, 8. јануар 1878 − 
Београд, 31. август 1902), књижев-
ника, који је, како је записао Јо-

ван Скерлић, пролетео кроз живот брзином, 
топлотом и сјајем једног метеора. Овај пес-
ник није доживео да своје песме, од којих 
неке заузимају истакнута места у антоло-
гијама српске поезије, види међу корицама 
књиге, јер су његовом изненадном одлас-
ку претходиле године заокупљености по-
литичким радом. Такав ангажман, уз изра-
зиту самокритику, несумњиво је обуздавао 
стваралачки занос младог лиричара, па је 
његов невелики опус остао расут по бележ-
ницама и на пожутелим страницама српс-
ке књижевне периодике. Годину дана на-
кон песникове смрти, заузимањем блиских 
пријатеља који су ценили његово музикал-
но и меланхолично песништво,  лирика из 
његове заоставштине објављена је у збир-
ци Песме. Тај избор од  29 песама, којим је 
умногоме одређена рецепција поезије Сте-
вана Луковића у протеклом веку, уз незнат-
не коректорске исправке, поновљен је 1935. 
године у издању СКЗ у књизи Песме Стева-
на Луковића и Велимира Рајићa, коју је при-
редио Живко Милићевић. Тек век од првог 
издања Луковићевих песама, у збирци обја-
вљеној у издању београдског Рада и чачан-
ске Библиотеке, уз песникову биографију 
коју је приредила Даница Оташевић, добро 
познатим песничким текстовима биле су 
придодате још три песме (Мир је већ свуд... 
почива свет, Пријатељу и песма која по-
чиње стихом Сад ми је лакше... пропаде нада), 
пронађене на страницама смеђе свешчице 
у коју је песник као гимназијалац, између 
вежби из француске фонетике и морфоло-
гије, уписивао стихове. Захваљујући адвока-
ту Катарини Поповић, извршиоцу тестамен-
та потомака Луковићеве породице, од  1999. 
године та бележница чува се у песниковом 
родном граду, у Завичајном одељењу Град-
ске библиотеке Владислав Петковић Дис,  
која је објављивањем ове збирке и Библи-
ографије Стевана М. Луковића, чији аутор 
је Милица Баковић, наставила традицију 
бројних истраживача књижевног наслеђа 
чачанског краја који су с пажњом неговали 
успомену на књижевника рођеног у чувеној 
породици чачанских Луковића.

Ова установа протекле године придру-
жила се Јавном предузећу Службени гласник у 
једном веома важном и запаженом издавач-
ком подухвату. Наиме, њиховим заједничким 

настојањем у Библиотеци Књижевне науке, а 
у оквиру Колекције Нова српска књижевност, 
XX  век, објављена је збирка песама Стева-
на Луковића насловљена по песми у чијој 
сенци ће, све до данашњих дана, остати чи-
тав његов опус. У књизи Јесења кишна пес-
ма, коју је зналачки и акрибично приредио 
др Гојко Тешић, поред песама већ публико-
ваних у претходна три издања Луковићеве 
поезије, по први пут су међу једним корица-
ма објављена песничка остварења сачувана 
на страницама српске књижевне периодике. 
Деценијама прелиставајући Звезду, Даницу, 
Дело, Босанску вилу, дубровачки Српски мага-
зин, Трговински гласник, Бранково коло и дру-
ге часописе и листове у трагању за стихови-
ма песника чији вечно млади лик знамо тек 
са ретких фотографија и уметничких портре-
та, др Гојко Тешић  је прикупио још 21 лирско 
остварење песника кога неретко и сасвим 
неправедно сматрају песником једне песме. 
Исправивши тек покоју коректорску омаш-
ку и правописно осавременивши текстове, 
приређивач се одлучио да песме ниже хро-
нолошким редоследом, настојећи да при том 
не наруши целину успостављену у познатој 

збирци из 1903. године. Тако се ово, да сада 
најпотпуније издање Луковићеве музикалне 
лирике састоји из три сегмента, међусобно 
графички раздвојена репродукцијом на-
словне стране збирке из 1903. године и ау-
тографом стихова преузетим из сачуване 
гимназијске бележнице. Први део чини 15 
песама публикованих у периодици од 1894. 
до 1897. године, којима су придодате три 
песме из сачуване гимназијске бележни-
це, други сегмент чине песме из постхумно 
објављених Луковићевих Песама, а трећи 
још 6 песама објављиваних у периодици на-
кон песникове смрти. Њима су придодата 
четири Луковићева превода и препева са 
француског, немачког и руског језика, један 
критички осврт на књигу Јанка Лесковара 
Сјене љубави, који је песник објавио 1899. го-
дине и дирљив одломак из писма упућеног 
пријатељу, највероватније Јовану Скерлићу.

 За оригиналним Луковићевим тексто-
вима, у овој књизи следе веома важни и ко-
рисни додаци: напомене приређивача, у 
оквиру којих су наведени исцрпни библи-
ографски подаци о сваком заступљеном 
тексту, пропраћени анотацијама које су 
веома драгоцене за сваког будућег тума-
ча Луковићевог опуса. Након библиограф-
ских података, следe детаљна хронологија 
песниковог живота и рада, веома обиман 
списак литературе, а у одељку Уместо по-
говора др Тешић наводи фрагменте из 
најзначајнијих тумачења и рецепцијских 
рукаваца Луковићеве танане и чежњиве 
поезије, чији су аутори Јован Скерлић, Ми-
лан Грол, Ксенија Атанасијевић, Живко 
Милићевић, Зоран Мишић, Предраг Пала-
вестра и други посвећени читаоци и тума-
чи поезије српског симболизма. 

Тврдњу једног од њих, дадаисте Драга-
на Алексића, да је Стеван Луковић песник у 
реду оних које зову будућима, на најбољи на-
чин потврђује збирка настала радом др Гојка 
Тешића. Иако није имао амбицију да сачини 
Луковићева сабрана дела, овај књижевни 
историчар  који је највећи део свог плодног и 
откривалачког рада посветио осветљавању 
српске утуљене баштине, и овога пута је 
допринео да у њој боље разазнајемо још 
једно неправедно скрајнуто име. Књига коју 
је приредио, драгоцено је светло уперено ка 
поетици Стевана Луковића. Надамо се да ће 
у тој, јаснијој и другачијој светлости, будући 
тумачи препознати истински призив и под-
стрек на разноврснија читања поезије овог 
песника и да њено обухватније сагледавање 
у контексту српске модерне тек предстоји.

У реду оних које зову будућима
(Стеван Луковић: Јесења кишна песма, приредио др Гојко Тешић, Службени гласник и Градска библиотека

Владислав Петковић Дис, 2011) 

O Пише: Оливера НедељкОвић

„Дисово пролеће” почело је „Јесењом кишном 
песмом”: Оливера Недељковић, др Гојко Тешић и 

Милица Баковић
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њига Друга места Гордане Смуђе 
показује да прво песничко оства-
рење не мора бити екстатично, 
пуно литерарних референци и 
самодопадно. Да уза све познате, 

свакодневне, наизглед присне речи, може 
бити загонетно и сваким новим читањем 
све пуније. Готово о свакој песми ове мла-
де ауторке критичар може помислити да је 
ефекат могао бити наглашенији, а поетска 
слика необичнија. Међутим, када јој се по-
ново врати, биће му јасно да јој ипак ништа 
од тога не недостаје. Глас у поезији Горда-
не Смуђе није наглашен, појачан, интензи-
ван, он је, једноставно, присутан и чини се 
да му некада и није толико важно да ли га 
неко ослушкује. Он неће захтевати нашу 
пажњу и чешће нешто констатује у нашем 
присуству но што то издваја ради нас, чи-
талаца. Ипак, до чега је том гласу стало, шта 
је то што он примећује?

Када прочитамо прве стихове песме 
на коју би могао да се односи и наслов чи-
таве збирке: „Постоје нека места која ни-
када нећеш посетити / И то је просто тако“, 
затекне нас и заинтригира тај раван, пра-
гматичан тон лирског субјекта. И недуго 
потом разазнајемо шта је то на шта нас он 
подсећа. „Poetry makes nothing happen”, 
тврди Вистан Хју Оден у песми „У спомен 
В. Б. Јејтса“ („In Memory of W. B. Yeats“), на-
изглед оштро, наизглед непоколебљиво, 
да би одмах затим разложио – не немоћ 
поезије – већ то како поезија чини да се 
ништа догоди. И тек што у читању нагла-
симо другу реч, значење се потпуно мења. 

„Она преживљава“, поезија преживљава, 
понавља нам Оденов лирски субјекат. Тако 
је и узмак од романтичарског путовања и 
трагања у поменутој песми Гордане Смуђе 
предочен на самом почетку, можда и зато 
да би се, затворивши једна врата, лирско ја 
упутило ка онима која су се ненадано от-
ворила.

 
Било да си се сакрио на највиши врх 
Или заронио у најдубље море 
Око тебе су немири 
Они које ствараш ти 
И немири људи око тебе 
Са којима пијеш кафу 
Или само ходаш поред њих 
Ви те немире делите.

У свету у коме ова поезија настаје, не-
мир више није оно што човека издваја, већ 
оно што га повезује са другима, оно чиме 

доприноси општељудском немиру. Тај не-
мир није затворен у човеку, у његовим нај-
дубљим превирањима, он је посвуда, на 
површини коже – и када се очешемо једни 
о друге, равномерно се дели – он је у ваз-
духу, свачији, заразан. Овде се ауторка на 
суптилан, ненаметљив начин хвата укош-
тац са проблематиком савременог људског 
стања, које се тешко да поредити са неким 
ранијим. Иако дубоко лирске, сликовите и 
нежне, песме Гордане Смуђе стално се до-
тичу оних места која су нам, хтели то или 
не, блиска, позната и неизбежна. Човек и 
град комуницирају на суров начин, чове-
ка зове глас из сливника, док га град посте-
пено изолује: од људи, од паса и мачака, од 
самилости и солидарности.

… А Гордана Смуђа остварила је аутен-
тичан и потресан рукопис, у којем шапућу 
и жаморе гласови усамљени у мноштву, 
а емпатија се показује као темељ сваког 
чина, па и песничког.  

(Одломак из рецензије)

Даљине у нама
(Гордана Смуђа: Друга места, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2011.)

K Пише: Соња ВеСелиноВић

Горданa Смуђa: Аутентичан песнички глас
Суматра је врло близу 
Окренем се и угледам је
У ваздуху јесењих дана 

Суматра је на корак
Можда два 
Али сасвим сигурно додирујем

је стопалима 

Сасвим сигурно 
Она је наше лице и наличје
Тело андрогина

Она је иста и ту је
И корачала је 
Суматра је на корак или два 

Додирује нас леђима 
И док је тражимо, она је иза нас 
Као сенка 

Суматра се приближила 
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арадња Градске библиотеке „Вла-
дислав Петковић Дис“ и Јавног 
предузећа „Службени гласник“ 
започета прошле године зајед-
ничким издањем „Јесење кишне 

песме“ Стевана Луковића (1877-1902) коју 
је приредио др Гојко Тешић, настављена је 
још интензивније на 49. Дисовом пролећу. 
Дисове свечаности отворене су промо-
цијом Луковићеве књиге која је најпотпу-
нији приказ и анализа онога што је „украс 
српске младости“, чије „срце није знало по-
лако да бије“, остварио у кратком животу 
започетом у Чачку, а окончаном у 25 годи-
ни у Београду.

„Службени гласник“ имао је свој дан на 
овогодишњем „Пролећу“: 20.априла најпре 
је у Гимназији представљена едиција „Звучна 
књига“ у којој је објављено 12 DVD посвеће-
них изабраним страницаама српске културе 
и историје од Иве Андрића, Дучића, Змаја, 
Исидоре Секулић до антологија лирске, епс-
ке и родољубиве поезије, па дела војводе 
Живојина Мишића, Арчибалда Рајса, влади-
ке Николаја Велимировића... О Едицији, која 
је „Гласников“ одговор на нове технологије 
и интересовања младих, говорили су Миле-
та Аћимовић Ивков и Гордана Милосавље-
вић Стојановић. 

Прави културни догађај била је промо-
ција капиталног дела Коље Мићевића „Лир-
ска историја музике“, коју је „Службени гла-
сник“ објавио у библиотеци „Еn musica“. У 
четири тома, на три хиљаде страна, Коља 
Мићевић описао је настанак музике од Пи-
тагоре до Баха, тачније од библијских дана 
до смрти великог немачког композитора 
(1685-1750), где једно зрнце припада и на-
шој традицији оличеној у личности Кир Сте-
фана Србина. „Историја“ је право ремек-де-
ло које преплиће поезију, тј. лирику и музику, 
као нераздвојне уметности још од Орфејеве 
лире, које је могао да напише само велики 
посвећеник лирике и музике какав је упра-
во Коља Мићевић, коме је ово дело, упркос 
бројним књигама поезије, превода са фран-
цуског, енглеског и италијанског, лабудова 
животна песма.

Коља Мићевић је у српској књижевности 
заступљен књигама поезије „Стопа сна“, 

„Стање никога“, „Нити“, „Море“, „Виновник“, 
„Кристал успомена“ и других. За Мићевића 
се каже да је од преводилаштва направио 
уметност: са  француског превео је све што 
се сматра иоле вредним од   трубадура до 
Франсое Вијона, Игоа, Бодлера,   Валерија 
и Сегалена, са енглеског сабране песме Ед-
гара Алан Поа, са шпанског Лорку, са сло-
веначког Прешерна, с тосканског Брунета 
Латинија. Као одличан познавалац музике 

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“ НА 49. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ

Чувари наслеђа

S

Коља Мићевић је објавио књигу „Моцарт-
злочин Марије Терезије“, а сада и својеврсну 
енциклопедију музике каквом се не могу по-
хвалити ни развијеније културе.

Последњих година 
„Службени гласник“ је све 
значајнија карика у срп-
ском издаваштву и кул-
тури о чему сведочи тим 
познатих уредника (Горан 
Петровић, Гојко Тешић, 
Бранко Кукић, Јовица Тр-
куља...) и још значајнијих 
библиотека. Бројним 

„Гласниковим“ издањима 
придружиће се овог про-
лећа и књига изабраних 
и нових песама „Вино с 
вулкана“ добитника Дисо-
ве награде Драгана Јова-
новића Данилова. Дисо-
ве свечаности које трају 
скоро пола века завре-
диле су пажњу великог 
издавача који је лидер 
у очувању националне 
културе и трајних вред-
ности. „Гласнику“ који ба-
штини традиције првог 
броја „Новина сербских“ 
(„Новине сербске из цар-

ствујушћега града Виене“) из 1813. године, уло-
га чувара наслеђа и покретача точка развоја та 
улога употпуности доликује.

Д. О.

Коља Мићевић, Гордана Милосављевић и Милета Аћимовић Ивков представили су „Гласникова” издања 
на „Дисовом пролећу”

Публика је знала да препозна праве вредности: „Службени гласник” у 
Чачку
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И тишина је говор

Т уне Хеднебе (1962) је нор-
вешка песникиња средње 
генерације која је дебито-

вала 1989. године збирком песа-
ма Бука. Од тада до данас није из-
дала много збирки поезије, али 
је врло брзо стекла статус једног 
од најзначајнијих песника своје 
генерације.

њено стваралаштво, по-
себно у ранијим збиркама пое-
зије, одликује се једним сажетим 
обликом конкретизма и прециз-
ности којем су стремили мно-
ги песници њене генерације. у 
њеном стваралаштву видљи-
ви су и утицаји других песника: 
нпр. стила Емили Дикинсон, чију 
је збирку песама под називом 
Мало, прљаво срце (1995) пре-
певала. у збирци Клатно упо-
требила је епитаф Лорин ниде-
кер, америчке песникиње која се 
може довести у везу са такозва-

ним „објективистичким песницима” (objectivist 
poets, 1930-те), посебно са Луисом зуковским. у 
њеној поезији можемо уочити и импулсе ори-
гиналне британске песникиње и теоретичарке 
поезије Веронике Форест-Томпсон, која је из-
међу осталог објавила и студију Poetic Artifice: 
A Theory of Twentieth-Century Poetry (1978). Јед-
на од важних поенти ове студије је супротста-
вљање „натурализацији”, тј. избегавање елеме-
ната који доприносе брзом и лаком тумачењу 
текста. Ова тенденција је очигледна особеност 
већег броја песама Туне Хеднебе.

у њеним песмама има стихова који нас 
могу подсетити на естетику хаику поезије:

Снежи по снегу, снежи по киши
снежи по леђима
звезде падају.

(Мрачни квадрат, 1994)

Има и формулација чије асоцијације воде 
у правцу надреализма:

Лице удара.
Истрчавам из
Лица

(Бука, 1989)

Већина њених песама су у исто време и 
врло једноставне и врло компликоване. Разлог 
томе могу бити с једне стране једноставни фе-
номени и речи, док је с друге стране пут ка разу-
мевању компликован. 

Оно што одмах приметимо код песама Туне 
Хеднебе јесте да су скоро све изузетно кратке. 
можда постоји нека граница дужине текста по-
сле које се текст приликом читања више не опи-
ре „натурализацији”? Важнија је, међутим, чиње-
ница да кратки формат искључује неке основне 
технике грађења текста које обично доприносе 
лакшем поимању језичке комуникације, као што 
су на пример претакање генерализованих изја-
ва у конкретне, или обрнуто: синтетизовање кон-
кретних елемената у генерализације. код Туне 
Хеднебе постоји нешто принципијелно фрагмен-
тарно: конкретни осећаји и формулације су уп-
раво то – конкретни, не представљају примере 
нечег општег. не личе на мотиве који граде јас-
но надређену тему. Често стичемо утисак да ти 
фрагменти просто стоје једни поред других, не и 
да су повезани једни с другима. низови фрагме-
ната пре делују као да су производ асоцијација 
или сна него граматике и логике.

Објекти или мотиви у њеним песмама ре-
лативно су једноставни, и у укупном збиру их 
нема много. Драматичних догађаја има мало, а 
температура је ретко повишена. у многим песа-
ма има елемената природе – дрвећа, траве, вла-
ти, шљива, олуја. Често се сусрећемо и са снови-
ма, сећањима, мотивима детињства, мотивима 
комуникације, и просторима, местима, ограни-
ченим географским подручјима, „квадратима”, 

Пише: Мирна Стевановић

унатрашке у будућност
аст да буде једини инострани гост на 49. Дисовом пролећу припала је норвешкој 
песникињи Туне Хеднебе. боравак у Дисивом завичају од 6. до 12. маја 2012. годи-
не, познанство са многим песницима и поклоницима културе, „отворили“ су нове 
путеве за сарадњу и приближавање добронамерних људи и две пријатељске 
земље. Домаћин, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, организовала је 
најпре 8. маја књижевно вече у Чачку и сусрет гимназијалаца са гошћом из нор-

вешке, а потом и књижевне сусрете у Горњем милановцу и у народној библиотеци „Стефан 
Првовенчани“ у краљеву. Двадесетак песама које је одлично препевао Радош косовић из 
београда, представило је у најбољем светлу ову истанчану и као вода норвешких фјордова 
бистру поезију, којој су речи тесне, а мисли простране.

Туне Хеднебе посетила је значајне културне установе у Чачку, манастир никоље у Ов-
чар бањи, на брду мира у Горњем милановцу на споменик српским интернирцима положила 
је цвеће, обишла устаничко Таково, музеј и изложбу минијатуре, а у норвешкој кући са орга-
низаторима 49. Дисовог пролећа представила је ову манифестацију и своју поезију. у гра-
ду који је и чувар српско-норвешког пријатељства, Туне Хеднебе примио је срдачно пред-
седник општине милисав мирковић, а домаћин је била библиотека „браћа настасијевић“. 
нови сусрет са историјом и културом Србије гошћа из Осла доживела је у посети манасти-
ру Жича и са предусретљивим посленицима културе у краљевачкој библиотеци Драганом 
Типсаревић, Дејаном алексићем и Живорадом недељковићем. упознавање средњовеков-
не Србије, Србије у доба кнеза милоша, као и обилазак комплекса на Опленцу и обележја 
династије карађорђевића, Туне Хеднебе је објаснило зашто у Срба има много историје и 
понос који они гаје према прошлости.

Сусрет две културе и традиције, чије је прве странице исписала Исидора Секулић пре 
једног века у својим „Писмима из норвешке“, наставили су српски интернирци и норвешки 
народ, потом Вида Огњеновић у „Путовању у путопис“. нову причу исписују Туне Хеднебе, 
Дис и чачанска библиотека. Свако ће на свој начин бити амбасадор пријатељства и култур-
них веза, а песнички сусрет у Чачку омогућили су град Чачак, министарство културе, амба-
сада краљевине норвешке у београду и организација нОРЛа из Осла.

Д. Оташевић

^

Марија Димић, Љубиша Ћирковић, Марија Радуловић, Туне 
Хеднебе и Мирна Стевановић
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Туне Хеднебе
Туне Хеднебе је представница нор-

вешког модерног женског писма и једно 
од водећих имена у новом норвешком 
песничком таласу. њену поезију одли-
кује интелектуална орјентација и егзис-
тенцијална запитаност. 

Рођена je 1962. године, одрасла у 
Тенсбергу, a тренутно живи у Ослу. Сту-
дирала је енглески и скандинавске је-
зике и књижевности на универзитету у 
Ослу, као и драмску и филмску уметност 
на универзитету у Трондхајму. 

Дебитовала је 1989. године збирком 
песама Larm (бука). њена остала издања 
су Mørk kvadrat (мрачни квадрат, 1994), 
Пендел (клатно, 1997), Stormstigen (Лестве 
олује, 2004), Nedtegnelser (белешке, 2008). 
Такође је препевала избор песама Емили 
Дикинсон Skitne lille hjertet (мало, прљаво 
срце, 1995). 

Данас је Туне Хеднебе највећа жива 
норвешка лиричарка. Добила је све 
најважније норвешке књижевне награ-
де. за збирку Kлатно добила је награду 
у спомен на песника Хартвига кирана, на-
граду шведске академије и др.

била је у управи норвешког удру-
жења писаца, и представник у књижев-
ном савету. Добитник је стипендије за 
женско писмо Tanum, награде норвешког 
клуба лиричара, награде Глад (Sult), као и 
шведску Дублугову награду. била је зва-
нична песникиња уметничког фестивала 
Festspillene у бергену 2007. Од 2010. годи-
не прима Државну стипендију за уметнич-
ке ствараоце. 

учествовла је на бројним песничким 
фестивалима широм света: колумбија, Гр-
чка, шведска, Финска..., као и на Трећем 
међународном сусрету писаца у новом 
Саду 2008. године . 

пустарама, ђубриштима. уобичајени су и архи-
тектонски мотиви – стубови, степеништа, грађе-
вине – и феномени који се везују за грађење или 
фарбање. али чини се да су ти феномени ретко 
одрази света. Пре се може рећи да Туне Хедне-

бе наново аранжира елементе стварности, орга-
низује ствари на нове начине, ре-конструише. Те 
ре-конструкције се поново изграђују у текстови-
ма који сигнализирају скоро потпуну контролу, 
строгу естетску равнотежу. али контрола и рав-

нотежа су чисто језичке, или песничке. Свет се 
поново конструише као језички свет, који оби-
лује изненађењима, али је све време под потпу-
ном естетском контролом.

Једно од средстава које Туне Хеднебе 
често користи је промена перспективе, нпр. 
смењивање људске и космичке перспективе:

Јесен је
и шљива пада, јабуке,
воће пада
и инжењер душе
мери универзум кашичицом
Снежи по снегу, снежи по киши
снежи по леђима
звезде падају.

(Мрачни квадрат, 1994)

Изразита особеност технике грађења те-
кста Туне Хеднебе је добро прорачунато ме-
шање дискурзивних поља. Поетско дејство 
настаје кад се на пример контекст дискурса 
природе одједном прекине убацивањем неке 
речи из технолошког или бирократског вока-
булара, и тако се „углави” између текста и асо-
цијација. Пример тога можемо наћи у следећој 
строфи песме Физикални институт:

ко пита и ко одговара? нико
не одговара, каже неко. Ја сам
Физикални институт, ливаде цветају
Испробај прво терминологију
заводљиво, а затим одбојно

(Бука, 1989)

можемо наслутити да овде прекид не 
представља само Физикални институт; у овом 
кратком тексту можда има више дискурзивних 
поља. можемо уочити комуникациони дискурс, 
дискурс природе, и на крају Физикални инсти-
тут. Песма нам не помаже да „натурализује-
мо” ове сударе дискурса. морамо сами да се 
разаберемо у њима. Оваквих прекида или су-
дара у поезији Туне Хеднебе има много, на раз-
личитим нивоима текста. у питању су често раз-
личита дискурзивна поља, као што су дискурс 
природе, историјски дискурс и бирократски 
дискурс у следећој песми:

С руком под брадом
не усуђујеш се да упиташ
у име неког другог века
у ком се листови ђурђевка
притискају нечим тешким
и лепе у фасцикле

(Клатно, 1997)

можда су ти судари и зачудне формулације 
разлог осећаја да је „нешто замало нешто друго”, 
како је то Туне Хеднебе формулисала у једној пе-
сми из збирке Мрачни квадрат. Или су можда у 
питању тачке, посебно тачке у језику, које „тре-
ба да обухвате све тачке”. у поезији Туне Хедне-
бе постоји нешто што је истовремено згуснуто 
и распрострањено, нешто фрагментарно, али и 
фрапантно богато асоцијацијама.

И гимназијалци су слушали лирику на 
норвешком и у преводу на српски

унаТРашкЕ смо отишли у будућност
и нико нас није разумео
јурили смо кроз векове
али нико није чуо да ли смо долазили
или одлазили,

а ми смо чули шта говоре
али нисмо видели шта раде,
дела усмерена
ка нечему сањалачком у замисли
у којој смо схватили следећи потез
а да они нису схватили наш
нити зашто смо дошли
са армијом мисли из прошлости.

били смо сенке у сну
унатрашке смо отишли у будућност
да бисмо изговорили ове речи
од којих је свака пад
из живота, у историју.

(Лестве олује, 2004)
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СРПСкО-нОРВЕшкЕ ВЕзЕ наСТаЛЕ у РаТнОм ВИХОРу

Пријатељство које траје
а врхунцу моћи Сила осовине у Дру-
гом светском рату, у пролеће 1942. 
године, хиљаде притворених осо-
ба из Србије, босне и Херцегови-
не и других делова краљевине Ју-
гославије депортовано је у радне 

логоре на северу норвешке, да раде на поди-
зању путева, пруга и утврђивању морске оба-
ле. немачки окупатор је из концентрационих 
логора и затвора извео у овом периоду преко 
4.500 ухапшених лица, припадника партизан-
ског покрета, цивила, али и криминалаца, иле-
галних радника и других притвореника, и ин-
тернирао у логоре норвешке. То су углавном 
били притвореници логора са Сајмишта, бањи-
це, из ниша, Јасеновца, Градишке, шапца и дру-
гих мучилишта, пореклом из разних крајева Ју-
гославије, али у преко 90% припадници српске 
националности. Они су након мучног путовања 
речним бродовима и сточним вагонима (транс-
порти који су вођени под шифром “Викинг”), од 
београда преко будимпеште, беча и немачке, 
у шест група превежени на обалу балтика, у 
луку штетин у Померанији (данашњи пољски 
шћећин), одакле су пут настављали бродови-
ма ка норвешкој и лукама берген, Трондхајм и 
нарвик. Процентуално, највећи број депорто-
ваних лица потицао је из западне Србије, преко 
1000 њих, који су махом транспортовани у прва 
два транспорта за норвешку, у априлу и мају 
1942. године, из логора бањица, ниш, шабац, 
Сајмиште, затвора у београду, Чачку, краље-

ву и из других места. По приспећу у норвешку 
југословенски интернирци размештени су на 
широком пространству у 30 логора, од берге-
на на југу до карасјока на северу. Живот интер-
нираца у концентрационим логорима норвеш-
ке био је изузетно напоран и тежак. Смештени 
у дрвеним баракама по 40-50 у соби, радили 
су најтеже послове: у каменоломима, на сечи 
шуме, изградњи утврђења, путева и железнич-

ких пруга, постављању далековода. Тешки ус-
лови рада, лоша исхрана и нехигијенски усло-
ви живота допринели су да су многи помрли, 
многи подлегли под батинама, а највећи број 
су есесовци побили. нису била ретка ни масов-
на стрељања, па је крај рата и ослобођење до-
чекала трећина интернираца.

упркос чињеници да су квислиншке нор-
вешке јединице такође учествовале у ликвида-
цијама логораша, у свим логорима у норвеш-
кој интернирци су успоставили од првих дана 
везе са норвешким грађанима, који су измуче-
не дошљаке просто звали Срби. међутим, није 
све остало на изразима симпатија, временом су 
организоване акције пружања помоћи у храни, 
одећи, лековима, у организовању пунктова за 
пребацивање бегунаца у шведску. многоброј-
ни су примери помоћи норвежана, племенитих 
акција, несебичности и пожртвовања, у којима 
је учествовао и домаћи покрет отпора „Хјеме-
фронт”. Да би сачували успомену и одужили се 
сенима изгинулих, на предлог интернираца, а 
уз пуну подршку норвешких власти, подигну-
та су четири споменика и формирано је 16 гро-
баља, од којих су два централна у ботну и му-
холту. Данас се о њиховом чувању и одржавању 
старају локалне норвешке власти. 

Централни споменик посвећен југосло-
венским логорашима 
у норвешкој подигнут 
је у Горњем миланов-
цу 1973. године, у окви-
ру Спомен парка “брдо 
мира”. академски вајар 
Живорад максимовић 
је аутор споменика који 
симболише дрво живо-
та и смрти са викинш-
ким штитом и сунцем, 
док се у непосредној 
близини споменика на-
лази и планинска кућа 
у норвешком стилу, из-
грађена исте године. 
као симбол успоста-
вљених ратних веза 
норвежана и Југосло-
вена и наставка прија-
тељства у мирнодоп-
ском времену, у Горњем 
милановцу је 1987. го-
дине завршена кућа 

српско-норвешког пријатељства, у стилизова-
ној комбинацији елемената викиншког брода 
и традиционалне српске куће. кућа је у поту-
ности изграђена у дрвету и стаклу, по пројек-
ту архитекте александра Ђокића, и ту се нала-
зи стална музејска поставка са експонатима из 
разних нацистичких логора у норвешкој. у њој 
је данас и седиште Друштва српско-норвешког 
пријатељства, а слична организација и даље 

Туне Хеднебе: Споменик српско-норвешког 
пријатељства у Горњем Милановцу

Норвешка кућа: Александар Вукајловић, Туне Хеднебе, Даница 
Оташевић, Марко Каралејић и Мирјана Мокровчанин

постоји у норвешкој. Ова друштва су основа-
на у норвешкој и тадашњој Југославији после 
Другог светског, са циљем зближавања и раз-
вијања пријатељства два народа. Да се везе два 
друштва и сећања на догађаје у норвешкој то-
ком рата и даље негују са дужном пажњом, све-
дочи откривање споменика на простору лого-
ра Овре Јарнван на северу норвешке јуна 2011. 
године. у овом логору су 1942. године страда-
ла 242 логораша, па подигнут споменик обе-
лежава то место велике трагедије. Откривању 
споменика присуствовали су званични пред-
ставници Србије, норвешке и удружења прија-
тељства два народа.

N

Стубови, степениште, туце
упаљених лампи
и зујање канцеларијских машина
гломазан посао
је пред нама

корак по корак
ка човеку који не треба постати
човеку који смо постали
који се дури и цмиздри
док га не пољубе.

(Клатно, 1997)

Пише: Богдан тРиФУновић
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оводом 49. Дисовог про-
лећа, Градска библиотека 

„Владислав Петковић Дис” 
и Одбор Дисовог пролећа 
по први пут су расписали 

конкурс за најбољу дигиталну фо-
тографију. Слоган „Слике мога за-
вичаја” одабран је за тему конкурса, 
како би се млади мотивисали да пу-
тем фотографије забележе оно што 
их асоцира на место у којем живе. 
Право на учешће имали су ученици 
основних и средњих школа са под-
ручја општине Чачак, а могли су да 
пошаљу до три фотографије на кон-
курс. 

На конкурс је до 30. априла 
2012. године пријављено 186 радо-
ва које је послало 74 аутора. Струч-
ни жири у саставу Зоран Милошевић, 
мајстор фотографије, Миленко Саво-
вић, мајстор фотографије, Мирослав 
Марић, графички дизајнер, оцењи-
вао је приспеле радове у две кате-
горије: најбоље фотографије учени-
ка основних и најбоље фотографије 
ученика средњих школа. Чланови 
жирија нису имали податке о ауто-
рима током оцењивања, чиме су ис-
пуњени критеријуми анонимности и 
објективности приликом доношења 
одлуке о најбољим фотографијама.

Према одлуци жирија, прву на-
граду у категорији радова ученика 
основних школа добила је фотогра-
фија „Фебруар 032” Катарине Ми-
шић, ученице 7. разреда ОШ „Филип 
Филиповић” у Чачку, друга награда 
припала је фотографији „Далеко је...” 
ауторке Теодоре Ћендић, ученице 6. 
разреда ОШ „Бранислав Петровић” у 
Слатини, док је трећу награду добио 
Матија Гавриловић, ученик 6. разре-

KОНКуРС За ДИГИТаЛНу ФОТОГРаФИју уЧЕНИКа ОСНОВНИх И СРЕДњИх ШКОЛа

Слике мога завичаја

P

Теодора Ћендић, Далеко је...Катарина Мишић, Фебруар 032 Матија Гавриловић

да ОШ „Др Драгиша Мишовић” Ча-
чак. Жири је похвалио и радове Саре 
Марковић, Биљане јовановић, алек-
сандра Радосављевића (сви из ОШ 

„Др Драгиша Мишовић”) и Драга Ма-
товића (ОШ „Божо Томић” из Прије-
вора). Заједничко мишљење жирија 
и радника Библиотеке је да радови 
ученика основних школа нису зао-
стајали по квалитету за радовима 
средњошколаца, чак су их у неким 
сегментима и надмашивали, као што 
је разноврсност идеја.

у категорији ученика средњих 
школа додељене су прва и друга на-
града, док је одлуком жирија трећа 
награда изостала. Прву награду до-
била је фотографија „На Морави” 
јане Миловановић, ученице 3. раз-
реда Гимназије Чачак, док је друга 
награда припала ани јовановић, уче-
ници 1. разреда Гимназије Чачак, за 
фотографију „Магла”. Жири је похва-
лио радове Сање Филиповић (Меди-
цинска школа Чачак), Невене Бајовић 
и Николе Кујунџића (Гимназија Чачак)

Награђеним ауторима, као и ау-
торима похваљених радова, плаке-
те и награде су уручене на изложби 
одабраних фотографија, која је отво-
рена 28. маја 2012. године у Горњем 
холу Дома културе у Чачку. Донатор 
награда је предузеће „успон” доо 
Чачак. Посебним плакетама Град-
ска библиотека захвалила се про-
фесоркама Мартини Ђукић (ОШ „Др 
Драгиша Мишовић”) и Мирјани Ла-
заревић из ОШ „Божо Томић” у Прије-
вору, као и колективу и ученицима 
ОШ „Прељина”, издвојено одељење 
у Прислоници.

јана Миловановић, На Морави

ана јовановић, Магла
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а овогодишњи конкурс за рукопис за прву песничку збирку чијем аутору Град-
ска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку додељује награду „Млади Дис“ 
стигло је 36 радова. 

Жири, који је радио у саставу Соња Веселиновић, председница, Саша Стојано-
вић и Петар Матовић, чланови, донео је одлуку да награда „Млади Дис“ за 2012. 

годину припадне рукопису под шифром Константин Камен.
Рукопис под шифром Константин Камен издвојио се по уједначеном квалитету песа-

ма, богатству језика и прецизно осмишљеној структури збирке. Успешан спој савремене 
лексике и традиционалних форми изнео је драматичност лирске егзистенције, која је ау-
тентични глас добила у сугестивним и иновативним песничким сликама. Аутопоетичка про-
мишљања, љубав и суочавање са свакодневицом, уз обиље референци, јесу опсесивне теме 
субјекта ове збирке. 

Жири похваљује и рукописе под шифрама Петит и какао, Хас, Бернардо Бернарди и Тра-
жим вештог гласоношу.

Разрешењем шифри утврђено је да је аутор рукописа под шифром Консшантин камен,  
Мирко Јовановић (1985) из Старе Пазове. Награда „Млади Дис“ Јовановићу ће бити уруче-
на 31. маја 2012. године у Чачку на свечаности испред Дисовог споменика.

КОНКУРС ЗА РУКОпиС ЗА пРвУ пеСНичКУ КЊиГУ 

Мирку Јовановићу награда Млади Дис

N
глад
Посећи сну главу, пострићи са ње змије
И ко чарапе преврнути их: оголити им
Утробе пуне скривених змијских ногу.
Обрати ноге ко коприву, голом руком.
Расцепити на ногама месо и кости им
Исперутати. Одувати перут низ ветар, 
Као перје маслачково. Сан безглави 
На колац набити и истерати му срце. 
Испунити трупло травама, по којим 
Праведни спију, и премазати га калом
У ком одбачени буде се. Добијену мумију
Млети између себе и још једног камена.
Умесити од нуларице, без квасца, тесто
За песму. Пећи песму око један живот
На тихој ватри језика. Служити је хладну,
Без прилога. Сам не окусити ни мрву. 

дрхтање 
Прислоним ли уво на камен, зачујем звук 
Налик пуцкетању грамофонске плоче.
Помишљам прво да се то чује трење између
Земље, која се врти, и камена, који стоји.
Онда се досећам да то акрепи испод стружу.
Слутим да их доле мрави уче удруживању
И да ће, једном научени, успети да дигну
И камен и мене с каменом и да измиле
На светло, на ком се неће задржавати,
Јер журиће да ми се у ногавице завуку
И, пузећи ми уз листове, да ме заразе
Хладноћом што су је под кршом запатили.
Правим болну гримасу замишљајаући како ме
Штипају потом клештима и трагају из сна.
Али ипак снажније дрхтим при помисли
Зглавке дана у њиховим реповима.
Броји ли се онај у ком је отровна жаока
Као последњи или први, питам се. 

Шифра Константин камен

Добитник награДе
„МлаДи Дис“ за 2012. гоДину

Мирко Јовановић (1985) из
Старе Пазове

Метаноја

Пажљиво требећи кафена зрна,

за синегдоху и за симбол,

бираш најкрупнија, матирана,

црна као бицепси црнаца што су

на непрегледним плантажама

Африке једини видик у иначе светлим

зеницама семења племенитих сорти.

Док неко, напоредо, у теби,

надвијен над кафеним очима

тражи минас-црнце у њима,

мерка њихову пут и снагу

и врбује најкрупније и здраве,

из племена Арабика и Либерика

за крематоријум, за рафинерију.

A. Poulain

Само треба да знаш 

од које три трепавице

да начиниш плетеницу.

Претходно да на прстима осетиш

Храпаво треперење

Ухвативши трење ваздуха и снопа светлости

Које за око постоји

Као вртлог зрнаца осунчане прашине.

И да то светлуцање чујеш

Као тишину или шуштање 

И пратећи покрете звука

Сплетеш те три трепавице. 

И да на зиду 

Ове кутије могућих слика

Напишеш неко слично упутство

Како да ја тебе нађем. 

А можда је ипак боље да те не измишљам. 

Шифра Бернардо Бернарди
Марко Глишић (1983) из Крагујевца

Шифра Тражим вештог гласоношу
Анђела Пендић (1993), 

ученица четвртог разреда
Пете београдске Гимназије 
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ири 49. „Дисовог пролећа“ за 
есеј о Дисовом стваралаштву, у 
саставу: Ана Гвозденовић, Алек-
сандра Ђурић и Милан Алексић 
(председник), имао је задатак да 
одабере и награди три есеја од 

приспелих тринаест радова на овогодишњи 
конкурс. Жири је са задовољством констато-
вао да је квалитет радова значајно побољшан 
у односу на прошлогодишњи конкурс.

У току читања три рада су се издвоји-
ла својом усредсређеношћу на специфичне 
проблеме при анализи Дисове поезије, али 
и приступом који почива на тумачењу песа-
ма. Прва два издвојена рада се баве књижев-
ним анализама, први питањем употребе личне 
заменице ЈА у Дисовој поезији, а други дожи-
вљајем живота и стварности у Дисовим песма-
ма, док трећи рад полази од упоредне анализе 
Дисове поезије и филозофских идеја на раз-
међи деветнаестог и двадесетог века.

Жири је одлучио да прву награду за есеј 
додели раду „Висока фреквентност у употре-
би заменице ЈА у Дисовој поезији“ који ука-
зује да је ово језичко питање важан део пе-
сничког поступка Владислава Петковића Диса. 
Аутор рада се труди да покаже како је често 
коришћење личне заменице за прво лице јед-
нине у Дисовим песмама повезано са неким од 
средишњих питања његове поетике, као што 
су замена места субјекта и објекта, јер се за-
меница ЈА најчешће употребљава у инверзији 
што указује на извесно повлачење песничког 

субјекта. Са друге стране, у раду је препознато 
и ограничење оваквог приступа јер је сувише 
честа употреба заменице ЈА доводила до стил-
ских некоректности. На тај начин овај есеј пре-
цизно указује на могућности, домете и значај 
једнe компоненте песничког поступка Владис-
лава Петковића Диса.

Коначан редослед награђених на ового-
дишњем конкурсу за есеј о песништву Владис-
лава Петковића Диса:

I награда: „Висока фреквентност у упо-
треби заменице ЈА у Дисовој поезији“ (шифра: 
Дел Мар), аутора Марка Столића из Београда, 
професора енглеског језика.

II награда: „Одсуство и визија јаве у пое-
зији Владислава Петковића Диса“ (шифра: Ли-
лит), аутора Катарине Пантовић из Београда, 
ученице трећег разреда Филолошке гимна-
зије.

III награда: „Филозофија ирационализма 
у Дисовој поезији“ (шифра: Архе), аутора Гора-
на Кошутића из Новог Сада, студента треће го-
дине Филозофског факултета.

Жири остаје у нади да ће конкурс за есеј 
о Дисовом песништву наићи на још већи одзив 
у наредним годинама и да ће се круг проуча-
валаца Дисове поезије непрестано увећавати. 

Награде ауторима најбољих есеја биће 
уручене 31. маја 2012. године у Чачку на свеча-
ности испред Дисовог споменика.

 Београд, 8. 5. 2012.   
 Милан Алексић (председник жирија)

КОНКУРС ЗА РУКОпиС ЗА пРвУ пеСНичКУ КЊиГУ

РеЗУлтАти КОНКУРСА ЗА еСеј 

„ЈА” у Дисовој поезији

@

Сјајан дан за шетњу 

Кртице бјеже, из

кртичњака, и 

спавају, по 

плочницима (прејеле

се хидриране

хране за љубимце).

Салијећу их кракати комарци;

грациозношћу 

триглицерида

Ба(ј)ка моја

2. 

Бака ме увијек изненади

неким поклоном.

Јуче ми купила црвену постељину.

По њој исцртани –

љубичасти цвјетови

и слонови, жути.

Не хаје она, много

За некакву симболику –

(љубичаста њој је плава,

а, у Банату нема

слонова жутих).

Само ми наредила 

да припазим на цвијеће –

обрстиће га 

алави слонови. 

                                                                                      

На станици

Чекала је такси, озебла, посудио сам јој јакну,

насмјешила се. Рекла је: „А шта ћеш ти?“

Ако ме не спаси сељачка крв, пеницилини и вотка хоће.

Насмијала се поново, овај пут живље, као премија.

Дошао је такси и гејм овер, као на флиперу, благо тилтован.

Ја сам Глорија, а ти си диван и збриса вјеверица уз кору дрвета.

То вече сам био модерни хајдук,

ускок у женска срца и штрампле, наравно.

Добро, биле су оне пијане и не тако згодне, али хеј и ја сам.

Јутром сам био оно исто говно у очевој поткошуљи,

у влажној соби, под треперећом сијалицом,

а легао сам ведар и насмијан, Глорија мајке ми.

Шифра Хас
Борислав Станић (1983) из Кањиже

Шифра Петит и какао
Марко Гатарић (1988) из Прњавора
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а конкурс за литерарне радове уче-
ника средњих школа који је пратио 49. 
Дисове свечаности, млади ствараоци  
послали су 81 поетски и прозни рад из 
пет средњих школа Моравичког окру-

га: Гимназије, Економске и Прехрамбено-угости-
тељске школе из Чачка, из Гимназије из Ивањице 
и из Средње школе „Драгачево” из Гуче. Нажалост, 
ове године, затајили су ученици средњих школа из 
Горњег Милановца, из којих није приспео ниједан 
рад на Дисов конкурс.

   О наградама је одлучивао жири у саставу: На-
таша Николић (Гимназија „Таковски устанак”, Горњи 
Милановац), Соња Мандић (Прехрамбено-угости-
тељска школа, Чачак) и Слободан Николић (Гимна-
зија, Чачак).

   На састанку одржаном 9. маја 2012. године, 
жири је донео одлуку да прву награду за поезију 
добије Јевђеније Јулијан Димитријевић, IV разред 

Прехрамбено-угоститељске школе из Чачка, за пе-
сму „Жудња за Морем”. Друга награда припала је Ср-
бислави Тодоровић, ученици IV разреда Гимназије 
из Чачка, за песму „Истина”, а трећа Виолети Петро-
вић, ученици III разреда Економске школе из Чачка, 
за песму „Тамо где сам рођена”.

   Прву награду за прозу понела је Марија Ди-
мић, за рад под називом „Крик”, а другу награду Сре-
тен Поповић за рад „Земља ова, мати милиона, сина 
једног не мож’ вјенчат срећом”, обоје ученици IV раз-
реда Гимназије из Чачка. Трећа награда припала је 
Ђурђији Драмлић, ученици II разреда Прехрамбено-
угоститељске школе из Чачка.

   Жири је похвалио рад Доне Кременовић, уче-
нице Гимназије из Ивањице.

  Ауторима најбољих радова награде ће бити 
додељене у петак 25. маја  2012. године у 12 часова, 
у ОШ „Владислав Петковић Дис” у песниковом род-
ном Заблаћу.

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Жудња за Mорем

N

I награда

Жудња за Mорем

Ноћима ево сањам о Мору, за уснив плавих валова молим,
Има ли краја томе болу? „Понављај: Воли!“ Понављам: Волим...

Заклопи очи пред црним светом и чувај душу неначету, проли
Сто суза над прошлим заветом и нађи себе у оном лету, где 

Звезде
Певају у тихом миру, где простор, време, дах, умиру...

Знаш добро кобну, стару празнину... Опасну ману бића твога, када 
Заборављаш срце и истину и кад свет губи смисао разлога...

Али ти знаш и снове луде, где Дуга јасније доноси боје, и где нестају
И где се губе, сви јади твоји, све муке твоје...

Ноћи су родиле облике нове, облици нови пространи сан, 
пространи

Снови родише векове, љубе се тихо Ноћ и Дан...

И ево плове Водама Времена и ево трају и опстају,
носећи храбро сва

Бремена, воле се, једно за друго знају...

Ноћима молим за сан о Мору, пловећи љуском од Ораха, да чекам 
Сутон 

И љубим Зору... Да ли то знам да Смрт је близу? Топе се валови 
плави у низу...

О Mоре! Кућо многих предака! 

Јевђеније Јулијан Димитријевић IV/5
Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак

III награда

Тамо где сам 
рођена

Тамо где сам рођена
Зора више не свиће.
Тамо где сам рођена
Два пута се умире...
Први пут те разапе,
Па ништа не умеш.
Други пут те ослепе
Да у самоћи умреш.
Тамо где сам рођена
Остале су звери крволочне.
Остале су наде угашене,
Остале су светиње уништене,
Остало је ништавило,
Остао је страх,
Остала је неправда,
Беснило, прах...
Тамо где сам рођена
Црвено око посматра,
Мирис зла заудара,
Слика немира је пространа,
Ритам плача удара.
Ништа није црно,
Јер ништа не постоји.
Ни гола поља нису остала
Тамо где сам рођена...
Тамо мораш све да даш,
Али ништа нећеш добити.
Тамо ништа не смеш да знаш
И не смеш се противити.
Пажљиво диши. Ћути!
Не ходај! Не причај!
Можда ће те чути...
Ћути. Ћути...
Тамо где сам рођена
Ништа нисам имала
И у инат сам се смејала
И својој срећи дивила!
Тамо где сам рођена
Опет ћу се вратити,
Људе ћу спасити,
Мртве пробудити.
Тамо где сам рођена
Опет ћу се родити.

Виолета Петровић III/1
Економска школа

II награда

Истина

Остало је сасвим мало
и времена и љубави и надања –
шачица смисла, зрно дужности,
кап саосећања и ништа од свега.

Неки су велики давно већ тамо,
а истина у сузи закопана,
што као коров дубље корени,
говори тајну која до усана тешко стиже,
јер у срцу се гнезди.

Сакривена, осакаћена,
згажена и спаљена, 
мирно почива и тихо чека.
Запече кадкад,
али кад пече, не пече тебе, 
него човека.

Ал’ човек кад ниси
покријеш главу
и све је лагано –
и брига и бол и труд
да носиш камен 
који није твој.
Стога, заборави тишину.

И човек кад ниси сутон је миран 
и зрак се сваки весело смеши 
и гледаш горе у небо неко,
и она те чека остављена, сама, 
у бари истих, заборављених суза.

Србислава Тодоровић IV/9
Гимназија, Чачак
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НАГРАЂЕНИ РАДОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

I награда за прозу

Крик

Друга награда

„Земља ова, мати милионах,
сина једног не мож’ вјенчат срећом“

(П. II П. Његош)

Четрдесет осмо лето навршавам, грашку среће нисам осетио. Кад ми беше време за 
ницање, ни тад не бејах поштеђен.

Док ме мајка у штали порађала, слепилом бола ометена, не угледа оштру голу трску. И 
дан-данас десно око жалим.

Изван куће ретко да сам кога знао. И рођаци кад су долазили мицали су поглед с мене. 
Иза говеди послаше ме у школу да учим. Деца су глупа, причала ми мати, склон’ се и ти кад 
се од тебе одмичу. 

И није ми дуго устребало да сазнам шта је права мука. Схватио сам чим ми краци израс-
тоше довољно дуго да досегнем крњо огледало у соби. Бог ми, срећом, не закиде на памети.

Можда срећом, а можда и несрећом, послаше ме у више школе. Ништа женско нисам 
додирнуо, иако ме крв на то нагонила. Опет усуд ту умеша прсте. Вражја ћерка, богата ле-
потом и злобом, заведе ме, даде лажну наду, у намери да ме исмеје. Вођен страшћу и несло-
весношћу, одважих се на безумно дело.

Деветнаест сам година трулио због једног злог лепотана што ми се пред њом наруга.
Не затекох по изласку живу душу ни камен на камену. 
Ево друга година како кулучим код моћника.
Срећу нађем, али у ракији.

Сретен Поповић IV/9
Гимназија, Чачак

Пун месец. Једна од мојих познаница ме 
чека на уговореном месту. Ено је, седи на 
хладној стени, хладној као што је она. Как-

ве ли мисли огње у њеној глави? Која је особа 
следећа жртва на њеном списку уклањања и 
стављања свега могућег под њен плашт?

Ја сам већ дуго на том списку, вероватно. 
Само, она мисли да ја то не знам. Мисли ли за-
иста да ме завара тим отровним осмехом? Вече-
рас ћу окончати са том причом, богиња Ноћног 
Сјаја на мојој је страни. Она јој неће дозволити 
да прође некажњено за уништење Деце Ноћи. 
Још само пар корака до коначног сукоба који 
је можда и она наслутила. У трену ми кроз гла-
ву прођоше речи једног писца и филозофа: „Са 
човеком је као са дрветом. Што јаче жели у ви-
сину и светлост, то му корење тежи ка земљи, 
наниже, у тмину, дубину – у зло!“ Савршено су 
одговарале њеној тежњи.

Пришла сам и поздравила се са њом. На 
себи је имала дугу црвену хаљину припијену 
уз тело. Око врата јој је био привезан црни огр-
тач који је играо и пратио тајни наум ветра који 
се из трена у трен стишавао – као да је хтео да 
својом тишином предскаже паклену битку. Ја 
сам на себи имала дугу белу хаљину  која се 
у стилу хаљина грчких богиња спуштала до 
земље и остављала траг за мном. Црне очи су 
ми јако светлуцале примајући зраке месечине, 
пратећи у исти мах и одсјај звезда које је бо-
гиња поставила. Оне су ту као сведоци одлу-
чујуће битке.

Почела је да ми се умиљава на само њој 
својствен начин. Знала сам шта то значи. Неш-
то јој је сметало. Страх можда.

Одлучих да јој скратим муке и ослободим 
свог тог удворавања. Праћена богињом Ноћ-
ног Сјаја, почех да стварам музику и пратим 
ритам Деце Ноћи, а њу да шетам по прошлим 
догађајима, подсећајући је на гадости које је чи-
нила. Обавила се дебелим штитом  или боље 
рећи маском, као што је одувек радила. Али, 
познавала сам ту причу. Знала сам и где се на-
лази рупа на том штиту, тако да сам је још јаче 
прољуљала на струнама временске колевке. 
Притегла сам је оковима од којих је покушала 
да се ослободи. Покушала је да их откачи, али 
они су је гонили. О, да!

„Није ли дивно уништавати срећу људи 
око себе“?, упитала сам је. Испустила је крик 
страха. „Да ли чујеш плач или осећаш бол 
оних којима си ТИ наудила, осећаш ли тешке 
уздисаје уништених снова?“ Наставила сам да 
се борим. Након вриска који је прелетео ње-
ним уснама праћеним извештаченим осме-
хом, поново је покушала да стави своју мас-
ку и одгурне од себе моје речи. Покушала је 
да ме уништи подсећањем на мој давно из-
губљени живот. Да, осетила сам пробадање у 
стомаку. Али што те не убије, то те ојача. Ску-
пила сам снагу за последњи напад. Подсети-
ла сам је на немирне ноћи рођене сестре коју 
је без имало милости докусурила као најго-
рег непријатеља.

Предочила сам јој будућност у којој 
постаје невидљива за своју околину. То је те-
рало у све веће лудило које је у исто време до-
носило лагану, болну смрт. Нисам желела да бу-
дем она која ће чинити оно што је она радила, 
уништавала. Због тога сам се окренула, остави-
ла је да се извија у агонији и даљу њену судби-
ну препустила богињи Ноћног Сјаја. 

Моје име је Светлост и нико се не рађа 
под несрећном звездом, јер несрећне звезде 
не постоје. Постоји само наше опирање да сле-
димо небеске планове.

Марија Димић IV/9
Гимназија, Чачак

ЗАХВАЛНОСТ
Дисове свечаности помогли су:
Скупштина града Чачка,
Министарство културе Републи-

ке Србије,
 ЈП „Службени гласник“, Београд,
Амбасада Краљевине Норвешке 

у Београду,
Огранизација НОРЛА из Осла,
Висока школа академских студија 

„Академија за пословну економију“, 
Чачак,

Ауто кућа Чачак,
Српско књижевно друштво, Бео-

град,
Медијске куће: „Чачански глас“, 

„Чачанске новине“, ТВ „Галаксија“, ТВ 
Чачак, Радио Чачак, „Озон“, Радио „М“, 
Радио Београд, РТС и други,

Установе културе: Уметничка га-
лерија „Надежда Петровић“, Дом 
културе, Народни музеј  у Чачку, На-
родна библиотека „Стефан Првовен-
чани“, Краљево, Скупштина општи-
не Горњи Милановац, Библиотека 
„Браћа Настасијевић“, Друштво срп-
ско-норвешког пријатељства Горњи 
Милановац, Гимназија Чачак, Основ-
на школа „Владислав Петковић Дис“ 
у Заблаћу и бројне друге школе, уста-
нове и појединци.

Градска библиотека „Владислав 
Петковић Дис“ свима се захваљује.   
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Распевана младост
исов конкурс за литерарне радове 
ученика основних школа све је по-
пуларнији: млади песнички гласови 
стигли су из 17 основних школа Мо-
равичког округа са 136  радова. Дису 
у част писали су и ученици из основ-

них школа „Цар Константин” и „Доситеј Обрадо-
вић” из Ниша, који су послали 16 радова, али су 
они нажалост остали ван конкуренције.

Писали су ученици из чачанских школа: 
„Милица Павловић”, „Филип Филиповић”, „Рат-
ко Митровић”, „Вук Караџић”, „Свети Сава”, шко-
ла „Владислав Петковић Дис” из Заблаћа, „Бра-
нислав Петровић” из Слатине, „Свети ђакон 
Авакум” из Трнаве, „Прељина” из Прељине, „22. 
децембар” из Доње Трепче, „Татомир Анђелић” 
из Мрчајеваца, „Степа Степановић” из Горње Го-
ревнице и из Вранића, као и школе из Ивањице 

„Кирило Савић” и „Милинко Кушић”, „Сретен Ла-
заревић” из Прилика, и из школе „Иво Андрић” 
из Прањана. 

Жири у саставу: Мира Вуловић Јоцић (ОШ 
„Милинко Кушић”, Ивањица), Душанка Митић 
(ОШ „Милица Павловић”, Чачак) и Мирко Божо-
вић (ОШ „Владислав Петковић Дис”, Заблаће), 
донео је одлуку да у области поезије и ове го-

дине прву награду понесе Лазар Биорац, уче-
ник VIII разреда ОШ „Иво Андрић” из Прањана, 
за песму „Елегија мога сна”. Друга награда до-
дељена је Анђели Шутић, ученици VIII разреда 
ОШ „Ратко Митровић” из Чачка, за песму „Мо-
стови”, а трећа награда припала је Луки Глишо-
вићу, ученику I разреда ОШ „Вук Караџић” из 
Чачка, за песму „Писмо деда Мразу”.

За прозу прву награду деле Анђела Ловре-
чић, за рад „Море” и Сара Костић за рад „Сећања 
не бледе”, обе ученице VII разреда ОШ „Милица 
Павловић” из Чачка. Другу награду такође деле 
Сунчица Стојчић, VIII разред ОШ „Милица Павло-
вић” из Чачка, за рад „У тренуцима усамљености” 
и Лазар Сарачевић, ученик VIII разреда ОШ „Сте-
па Степановић” из Горње Горевнице, за рад „Мој 
узор”. Трећа награда припала је Бранкици Бла-
гојевић, ученици VI разреда ОШ „Филип Фили-
повић” из Чачка,  за рад под насловом „Моја ау-
тобиографија”.

Жири је једногласно похвалио све учес-
нике конкурса за велики број квалитетних ра-
дова.

Награде најуспешнијим ауторима биће 
додељене у ОШ „Владислав Петковић Дис” у За-
блаћу, у петак 25. маја 2012. године у 12 часова.

D
Прва награда

Елегија мога сна
Згасну ми у оку сребрно сазвежђе,
јер тебе у њему није;
између твог погледа и измеђ` мене
испречиле се међе,
сујетна Венера твоје очи крије...
Згаснуло у мени сребрно сазвежђе...

Залутах стазом што нас веже и
танким нитима спаја,
ум ми тихо ка теби сеже...
Тражих те путем бескраја.
Бејах залутао стазом што нас веже.

Постадох Месец не би` ли те спозн`о
док сам над земљом бледи ноћобдија,
ал` не видех у ово бдење позно
где твој ореол златни сја,
јер ти не беше овоземаљска,
већ елегија мога сна.

Лазар Биорац, 8 разред
ОШ „Иво Андрић“, Прањани

Прва награда за прозу

Море
Ходам пустом обалом. Топли, влажни песак ми 

шкрипи међу прстима. Сама сам. И последњи риба-
ри су извукли своје удице и кренули у мало рибар-
ско село. Гледам у Сунце које се попут какве бакље 
гаси и нестаје на хоризонту. Просипа своје криста-
ле на немирној површини. Небо мења боје од пла-
ве, жуте, црвене, ружичасте, светлољубичасте и на 
крају, тиркизноплаве. Једна по једна звезда цветају 
на летњем ноћном небу. Галебови лете изнад опас-
них хриди, које вире из воде.

Стари рибари су ми причали да је некада, бан-
да острвских гусара насукавала бродове на њих, а за-
тим пљачкала потопљене олупине. Док о овоме раз-
мишљам, чини ми се као да и после толико година, 
чујем вриску уплашене посаде. Запушавам уши, не 
желим да чујем ту вриску. Одједном се упали ста-
ри светионик чије су темеље запљускивали немир-
ни морски таласи. Његова светлост, која попут какве 
пламтеће бакље засја, разгони моје сумње и страхо-
ве. Подсети ме да сада бродови имају своју нову звез-
ду Даницу која ће их чувати и давати им путоказ у там-
ним ноћима. Са друге стране обале налазе се тамни 
обриси стена, које тихо зјапе у тами. Задрхтах. Ни по 
дану се нико не усуђује да иде тамо. Страшне приче 
се испредају о том месту. Сва та тајанственост, језа и 
звезде које жмиркају на ноћном небу, чине ову ноћ ма-
гичном. Као да сам остала сама у времену и простору. 
Срце ми се успорило, а очи засјале неким чудним, ти-
хим сјајем који је пламтео у мени. Морски ваздух ми 
се увлачи у ноздрве, удишем га дубоко док у плућима 
не осетим мирис соли. Настављам да дишем пуним 
плућима, као да желим да удахнем целу ову ноћ, да 
је заточим у себе и никуда не пустим, никада не забо-
равим. Одједном, са мора дуну хладни ветар. Танка и 
лака хаљина се заталаса око мене, а косу ми замрсише 

хладни прсти ветра. Из груди испустих гласан кликтај 
среће. Таласи су се поигравали, надметали ко ће бити 
виши, јачи, бољи. Море се будило из сна. Одушевље-
но сам потрчала у сусрет разиграном мору. Таласи су 
ми запљускивали лице, одећу, читаво тело. Ударали 
су о мене благо и нежно. Били су тако топли, у свој 
њиховој силини осећала сам нежност. Смејала сам се 
одушевљено, а мој осмех се проламао попут грома 
пустом обалом. Отпливала сам до једне стене која је 
вирила из разбарушене воде и попела се на њу. Одатле 
сам погледом могла да видим читаву обалу и мало ри-
барско село чија су светла жмиркала у тами. Једно по 
једно, светла се гасе. Кроз прозоре који су и даље свет-
лели виделе су се веселе породице. У једној су деца тр-
чала у сусрет оцу који су вратио из риболова. Одјед-
ном сам у руци осетила нешто топло, влажно, глатко. 
Био је то белутак, тако сјајан, тако углачан, да на њему 
није било ни једне неравнине. Светлео је на месечини 
као какав драгуљ. Окренула сам се ка непрегледном 
мору. Умирило се. Сада је било глатко, равно и мирно, 
попут стакла. Запитала сам се какве ли све тајне крије 
у себи, да ли се на његовом дну налази неки ковчег са 
благом око чије се зарђале браве мотају разнобојне, 
мале и велике рибе. Да ли га чува страшни октопод 
који из мрака вреба да се неки неопрезни ронилац 
не прикраде његовом драгоценом сандуку. Сагох се и 
прођох руком кроз воду. У њој је плутала боца, обич-
на, винска. Са усхићењем сам је дохватила, надајући 
се некој тајни, давно послатој поруци. Разочарање. У 
боци се налазило једно велико ништа. Сетих се гра-
фита у џепу хаљине.

„Само да није испао“, прошапутах себи у браду. 
Био је ту, влажан, али је и даље могао да оста-

вља траг на папиру. Написах своје име, датум, место 
где сам била и једно питање: 

„Море је дивно, зар не?“
Угурах папир у боцу и затворих је белутком 

који ми је био у руци. Спустих боцу и она заплива на 
свој пут по немирном мору. Запитах се да ли ће пору-
ка до некога стићи, да ли ће је неко открити и кад? За 
дан, месец, годину или чак за сто година? Помислих 
како би било дивно да је неко пронађе за двеста го-
дина и да се запита о нама: какви ли су то људи жи-
вели у доба када је порука у овој боци написана? Во-
лела бих да сам могла да напишем више, да пишем о 
овој ноћи, о вредним рибарима и њиховим кућама. 
О сеоским дућанима, пуним разних мирисних зачи-
на. О босоногој деци која трче гаравим уличицама 
малог рибарског насеља. Да пишем о ноћима у све-
тионику, о ноћима на обали када сви заједно седимо 
око топле логорске ватре и причамо о временима са-
дашњим, али и о оним давним, прошлим. Волела бих 
да пишем о овим људима који имају тако мало, али су 
им срца пуна и велика. Ах, да сам могла да пишем, то-
лико тога бих рекла. Када бих могла за трен да заус-
тавим време и насликам све што видим и осећам ср-
цем, била бих срећна. 

Док сам пливала ка обали, туга ми је раскида-
ла срце, знајући да много људи не зна за ово место. 
Запалила сам ватру на обали да се мало угрејем и 
још мало осушим. Искрено, постоји још један разлог 
због којег сам запалила ватру. Због бродова, да не 
скрену на погрешан пут, у своју пропаст. Док се Сун-
це полако појављује на хоризонту, устајем и крећем 
ка уским сокацима малог рибарског села које почиње 
да се лагано буди. 

Анђела Ловречић, 7. разред
ОШ „Милица Павловић“, Чачак



Друга награда

Мостови
Везали су невезиво,
спојили су неспојиво,
залеђена срца краве
кроз беспуће пут нам праве.

Вечни сведок историје
која многе тајне крије,
украс света и планете, 
диви им се свако дете.

Зар је важно од чега је
када спаја цео свет,
било да је само дрво,
ил` чувени golden gate.

Мост се гради и срцима
најлепши од свих што знаш,
када руке мени пружиш,
нежни осмех кад ми даш.

Радост срцем тад се буди
и задрхтиш од милине,
а лукове саграђене
нико не сме да додирне.

Мост је рука која стеже,
камен који вере спаја,
мост је језик што нас веже,
љубав која нема краја.

Анђела Шутић, 8. разред
ОШ „Ратко Митровић“, Чачак
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Трећа награда

Писмо Деда Мразу
Кажите другари
свако своју жељу,
пишем Деда Мразу,
нашем пријатељу.

Пред годину Нову
нека нам се јави,
и сваком од нас
поклончић остави.

И ако још стигне,
од осталих брига,
да у торбу стави
свезака и књига.

На крају му пишем:
„Пошаљи нам среће!
Ако не баш пуну,
барем пола вреће!“

„Живео нам, живео,
добри Деда Мразе!
Сјајем звезда љубави,
сијале ти стазе!“

Лука Глишовић, 1. разред
ОШ „Вук Караџић“, Чачак

Стајала је испред мене са коферима у руци. 
Спремала се да крене и воз се захуктавао. 
Нисам имала снаге да је тек тако пустим 

да оде, нисам смела, бојала сам се. 
Њена црна, тршава коса у којој је имала 

машну боје вина, лебдела је на ветру.
Изгледала је као сан...
Стајале смо тако дуго, непомично.
Путници су довикивали да пожури, јер че-

кају само њу, чекају мене да зажмурим док она 
оде.

Нисам трептала. Бојала сам се да трепнем 
јер са мислила да ће моћи да оде у секунди.

Гледала сам је непрестано, гледала је и она 
мене. Грлила ме погледом.

Осећам, већ осећам да ми недостаје. Сузе 
ми лију низ образе, а она не плаче. Шта је са 
њом?

Да, познајем је, знам је. Не жели да заплаче 
јер би нам обема било тешко. Она плаче у себи. 
Плакаће кад буде сама, као и увек.

Пружа корак и бол у мојим грудима постаје 
јачи. Она мора отићи. Да ли сада или касније, 
исто је, отићи ће.

Прва награда за прозу

Сећања не бледе
Одлази када ми највише треба. 
Одлази када ми треба савет... Од ње су 

увек били они прави, исправни савети. Неће 
их више бити. Бар не толико. Нажалост. Не знам 
како је то не видети њу сваки дан... Не поразго-
варати са њом, не знам како је, али знаћу... Не 
бојим се за то.

Њене пуне бледе усне ми се смеше, утеш-
ним осмехом који говори нешто, нешто што не 
чујем. 

Њено витко тело креће ка мени и ја же-
лим да је загрлим, желим да је стегнем и не 
пуштам... Желим да остане...

Нико не слуша моје жеље, знам. Нисам упе-
цала златну рибицу или протрљала чаробну 
лампу, али имам право бар да желим.

Грлим је, али као да је не осећам. 
Она дрхти колико и ја. Осећам бол. Чујем 

њено срце које гласно удара, као и моје. Она 
ми значи превише, она ми је превише по-
требна.

Пуштам је, морала сам, а не бих...
Улази у воз. Гледам је и хоћу да воз ста-

не, хоћу да ово нестане, ја желим, али не вре-

ди. Воз се не зауставља тако, воз се не може 
зауставити. Кад крене, не стаје, нема разлог. 
Унутра су сви који желе да путују. Не могу ни 
време успорити, оно тече и даје неку наду, 
даје нешто што ми није потребно баш сада 
јер та нада је лажна. Тај воз се не враћа, не 
враћа исте путнике, не враћа девојку са маш-
ном у коси и црним очима, њу оставља и ос-
тавља бол у мени...

Стоји на првом степенику и гледа ме. Тор-
бе су јој већ узели, а ја и даље не верујем да 
ће отићи. 

Боже, зашто један град није цео свет?
Зашто?
Сада је прекасно за питања. Увек их се се-

тим касно. Не знам када је било право време 
да их се сетим...

Нисам знала да ћу се овако осећати, да ће 
ме овако јако болети. Овај бол постаје непод-
ношљив. 

Али не дам болу да ме обузме, не дам да 
она осети то, тако снажно. Покушавам да га 
отерам, али он се не помиче. 

Скида машну из косе. Баца је мени у руке. 
„Нека то буде успомена“ рекла ми је. То су биле 
речи које је последње изговорила пре него 
што је отишла.  

Воз креће, полако. Маше ми и видим јој 
сузе. Видим јој сузе које се пресијавају на сун-
цу које воли. Она је заљубљеник у небо, небо 
ће ме подсећати на њу.

Размишљам шта ћу урадити када не будем 
више могла, не будем више могла без ње.

Знам.
Отићи ћу на наше место. 
Место са ког смо увек посматрале залазак 

сунца.
Место на ком смо се смејале.
Место на ком смо плакале.
Место на ком смо се играле, кад смо биле 

мање.
Одлазићу тамо и плакати, сећати се ње и 

нас... Времена када је била ту и лепих тренута-
ка које смо заједно проводиле. 

Воз је већ мало даље, њене очи видим још 
само мало, назиру се. Говоре ми да не плачем, 
да морам да се навикнем. Говоре ми све што 
сам знала. Све што ме је болело. Више је не ви-
дим, али привиђам је.

Говорим себи да се опасуљим, говорим, али 
не вреди. Бол је исувише јак да бих га тек тако 
отерала. Знам да је сада готово и да је отишла, 
постајем свесна свега.

Чекаћу је, није битно колико дуго.
Удишем још мало њеног парфема који 

лебди у ваздуху, али и он испарава... И он 
нестаје.

Успомене ће остати... Оне неће нестати 
нити испарити...

Сара Костић, 7. разред
ОШ „Милица Павловић“, Чачак
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9-13. мај 

На међународној конфе-
ренцији „Ка Југу”, одржаној у ор-

ганизацији окружне и градске биб-
лиотеке „Александар Мајковски” у 

Вејхерову, у Пољској, Србију су предста-
вљале Градска библиотека „Владислав Пет-

ковић Дис” и Градска библиотека Новог Сада. 
Даница Оташевић, директор „Дисовог пролећа”, 

представила је ову песничку манифестацију кул-
турној јавности Европе, а Александар Вукајловић је 
приказао Дигиталну библиотеку и домете дигитали-
зације чачанске Библиотеке. У ревијалном делу про-
грама учествовала је Маријана Лазић, библиотекар, 
казујући драму „Пан Тадеуш”, пољског песника Ада-
ма Мицкијевича, на српском језику.

10. мај
 
Гости библиотечког огранка у Заблаћу били су 

ученици четвороразредне ОШ „Бранислав Петро-
вић” из Качулица, са учитељицама Катом Винић и 
Љубицом Мирковић. 

17. мај 

У Одељењу за одрасле читаоце у 19 часова одр-
жана је промоција књиге „Паклена рунда” Андрије 
Б. Ивановића, добитника награде „Млади Дис” за 
2010. годину. О књизи су говорили мр Ана Гвозде-
новић из Народне библиотеке „Стефан Првовенча-
ни” из Краљева, и аутор. Програм је водила Души-
ца Брковић.

19. мај

На књижевној вечери одржаној у Уметничкој 
галерији „Надежда Петровић”, чачанска публика 
упознала је госта 48. Дисовог пролећа, др Манфре-
да Јенихена из Немачке, професора славистике на 
Универзитету у Берлину. Том приликом предста-
вљена је антологија српске поезије двадесетог 
века, објављена на немачком језику, под називом 
„Песма од које се отварају брда”, у преводу др Је-
нихена. О антологији (заступљено 80 српских писа-
ца), и о културним везама Срба и Немаца говорили 
су: др Манфред Јенихен, проф. др Душан Иванић и 
Михајло Крстовић, публициста. Поезију на српском 
језику читала је Маријана Лазић. Програм је води-
ла Даница Оташевић.

Др Јенихен био је гост и чачанских гимназија-
лаца.

20. мај

У 19 часова у Ликовном салону Дома културе от-
ворен је XV Пролећни анале. На изложби под нази-
вом „Визура нове осећајности” (селектор Гордана 
Биба Марковић из Београда), радове су излагали: 
Милица Црнобрња Вукадиновић, Саша Марјановић, 
Анђела Мујчић, Маја Обрадовић, Ивона Плескоња, 
Симонида Рајчевић, Нина Радоичић, Бојан Радојчић, 
Кристина Ристић, Јованка Станојевић, Јелена Трајко-
вић и Јелена Шалинић Терзић. Награду Градске биб-
лиотеке понела је Јованка Станојевић за портрет 
„Без назива”. Главна награда, Медаља Анала, при-
пала је Бојану Радојчићу за дело „Volcano, shoes”. 

У Великој сали у 20 часова одржан је концерт 
„Антологија српске соло песме”, који су, под по-

кровитељством Министарства културе Републи-
ке Србије, организовали Градска библиотека и Уд-
ружење композитора Србије. Оперска певачица 
Анета Илић, уз пратњу Лидије Станковић на клави-
ру и Стане Крстајић на флаути, извела је компози-
ције Петра Коњовића, Милоја Милојевића, Станојла 
Рајичића, Стевана Христића, Константина Бабића, 
Ивана Бркљачића и Рајка Максимовића. Чачанска 
публика је бурним аплаузом наградила Анету Илић, 
посебно за интерпретацију Дисове песме „Можда 
спава”, и Рајка Максимовића, који је и компоновао 
музику за ову песму. 

Гости Чачка били су и Ивана Тришић, музиколог 
и председник Удружења композитора Србије, као и 
композитор Иван Бркљачић. Овом приликом про-
мовисана је петотомна „Антологија српске соло пе-
сме”, а више примерака нотних записа поклоњено је 
Музичкој школи „Др Војислав Вучковић”.

23. мај

Одржана је промоција Зборника радова 
„Поезија Александра Ристовића” са научног скупа 
посвећеног стваралаштву овог завичајног писца, од-
ржаног 22. априла 2010. године у Чачку. Зборник је 
издала Градска библиотека у оквиру програма 48. 
Дисовог пролећа. 

О овом издавачком подухвату говорио је проф. 
др Радивоје Микић, уредник Зборника, и Радован 
М. Маринковић. Ристовићеве стихове казивала је 
Маријана Лазић. Програм је водила мр Маријана 
Матовић.

24. мај

У Римској дворани Библиотеке Града Београда 
представљено је 48. Дисово пролеће. У програму су 
учествовали: Даница Оташевић, Живорад Недељко-
вић, Драган Хамовић, Милан Алексић, Марија Раду-
ловић и Гордана Смуђа.

25. мај

У цркви Светог Архангела Гаврила у Заблаћу 
парастос Дису служио је јереј Мирољуб Мирко-
вић.

У 12 часова на традиционалном лирском сусре-
ту у основној школи која носи Дисово име, ауторима 
најбољих поетских и прозних остварења, приспелих 
на конкурсе за литерарне радове ученика основних 
и средњих школа Моравичког округа, награде је уру-
чио лауреат Живорад Недељковић.

О школи домаћину говорила је Кристина Мар-
таћ, ученица 6. разреда. Награђени су: Лазар Биорац, 
Анђела Шутић, Невена Радуловић, Олгица Благоје-
вић, Никола Грујичић, Јована Ерић, Јелена Стојиљко-
вић, Катарина Брковић, Милан Дабовић, Ана Радоји-
чић, Кристина Станојевић, Мина Пејовић и Марија 
Димић.

Гости сусрета били су ученици и професори ОШ 
„Владислав Петковић Дис” из Великог Мокрог Луга и 
Приватне основне школе из Београда, која носи Ди-
сово име. Они су пригодним музичким програмом 
и рециталом Дисових стихова, дали свој допринос 
свечаности у песниковом завичају. 

26. мај

Свечаност „Песници Дису” започела је у 18 часо-
ва у дворишту Народног музеја, полагањем цвећа 
лауреата Живорада Недељковића на Дисов споме-
ник. Свечаност је због времена, настављена у Умет-
ничкој галерији „Надежда Петровић”, „Словом о по-
езији” које је говорио Петар Милорадовић, песник 
из Горњег Милановца. 

Добитнику награде „Млади Дис” за 2011. годину 
Гордани Смуђи, драматургу из Београда, признање 
je свечано уручио Живорад Недељковић. 

Прву награду за есеј добила је Лидија Диздар из 
Бања Луке. Награду је уручила Александра Ђурић, 
члан жирија. Друга и трећа награда нису додељене. 

Стихове су читали песници Војислав Карановић, 
Саша Стојановић и Петар Матовић.

Дисову поезију казивали су Катарина Кандић, 
Сања Илић и Урош Познан, ученици Гимназије „Та-
ковски устанак” из Горњег Милановца. 

У музичком програму учествовале су Весна Ђу-
новић и Биљана Јовановић, ученице Музичке шко-
ле „Др Војислав Вучковић” из Чачка, у класи профе-
сора Драгане Вуковић. Програм је водила Маријана 
Лазић.

27. мај 

У 19, 30 часова у Одељењу за одрасле читаоце 
отворена је изложба посвећена лауреату, под на-
зивом „Године потрошене унапред”, аутора Марије 
Радуловић. Изложбу је беседом отвориo Војислав 
Карановић, председник Дисовог одбора.

У 20 часова у Великој сали одржано је заврш-
но вече 48. Дисовог пролећа, под мотом „Поезија 
буди оно најчистије у нама”. О поезији Живорада 
Недељковића говорили су Саша Радојчић, Драган 
Бошковић, Драган Хамовић и Александар Лаковић. 
Недељковићеве стихове говорио је Витомир Вицо 
Дардић, драмски уметник из Београда, а у музичком 
програму учествовао је на хармоници Дино Суљко-
вић, ученик четвртог разреда Музичке школе. Пла-
кету са Дисовим ликом лауреату је уручила Даница 
Оташевић, а новчану награду градоначелник Вели-
мир Станојевић. Програм је водила Маријана Лазић.

Издавачку делатност 48. Дисовог пролећа чи-
ниле су публикације: 42. број часописа „Дисово 
пролеће”, књига Живорада Недељковића „Неуме-
рени рад година” и каталог изложбе „Године потро-
шене унапред”, аутора Наташе Поповић и Марије 
Радуловић.

1. јун

Основна школа „Свети ђакон Авакум” из Трна-
ве и Градска библиотека организовали су трибину 
на тему читања „Отвори књигу-упознај пријатеља 
за цео живот”, којој су присуствовали професори и 
ученици из Трнаве. О значају читања говориле су Да-
ница Оташевић, директор Библиотеке, и Дубравка 
Илић, библиотекар, као и Новак Јовановић, школ-
ски библиотекар и професор руског језика у шко-
ли домаћину.

8. јун

Дечије одељење Библиотеке посетило је 50 уче-
ника нижих разреда ОШ „Степа Степановић” из Вра-
нића и Милићеваца, и сазнали шта све чини акту-
елну понуду најмлађим читаоцима овог одељења.

Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С

Дис за сва времена
Прибележила: Дубравка ИЛИћ
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14. јун

Ученици четвртог разреда ОШ „Владислав Пет-
ковић Дис” из Заблаћа са учитељицама Горданом и 
Биљаном Лукић, посетили су Дечије одељење ча-
чанске Библиотеке.

22-24. јун 

На научно-стручном скупу „Библионет 2011” 
(Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јаго-
дина), чачанску Библиотеку представљала је Да-
ница Оташевић, директор, као и библиотекари мр 
Маријана Матовић, Дубравка Илић, Душица Цибра-
лић, Милица Стовраг, Душица Брковић, Ана Нешић 
и Мирко Дрманац, који су другог дана скупа при-
суствовали презентацији најбољих библиотечких 
пројеката на тему „Недосегнути корисници библи-
отечких услуга”.

23. јун

Градска библиотека издала је 17. број стручног 
часописа за библиотечко-информациону делат-
ност „Глас библиотеке”. Главни и одговорни уред-
ник броја је Даница Оташевић.

25. јун

Градска библиотека је организовала стручну 
екскурзију за запослене, који су посетили библи-
отеку „Љубиша Р. Ђенић” у Чајетини, Мећавник и 
Дрвенград и локалитет Јокино врело. Посебан до-
живљај за библиотекаре била је посета Потпећкој 
пећини.

21. јул

У Галерији Народног музеја у Чачку предста-
вљен је 17. број стручног часописа за библиотекар-
ство „Глас библиотеке”, за 2010. годину. О часопису 
су говорили: Даница Оташевић, главни и одговорни 
уредник броја, др Дејан Вукићевић (Народна библи-
отека Србије), Ковиљка Летић, мр Маријана Мато-
вић и Оливера Недељковић. Програм је водио Бо-
гдан Трифуновић.

24-26. јул 

Гост Градске библиотеке био је др Душан Пажђер-
ски, професор Србистике на факултету у Гдањску у 
Пољској.

6. јул – 19. август
 
У оквиру „Летњих дана културе 2011”, на Дечјем 

одељењу Библиотеке, четврти пут заредом, реали-
зован је пројекат летње радионице „Лето у библи-
отеци”. У седам тематски организованих креатив-
них радионица, око 100 малишана подељени у две 
узрасне групе, креирали су честитке, осликавали 
„bookmarker-e”, осмислили маске и камење претва-
рали у магнетиће.

Старији полазници радионице, показали су изу-
зетну креативност у ручној изради лутака, и уз по-
моћ директора Библиотеке и библиотекара Дечијег 
одељења, написали текст и одиграли луткарску 
представу „Бакин рођендан”.

„Лето у Библиотеци” отворили су ученици ОШ 
„Иво Андрић” из Прањана, чланови глумачке дру-
жине „Радмилчићи”. Они су са наставницима Ми-
лољубом Ристановићем, Миленом Томовић и Дра-
ганом Алуровићем, извели две луткарске представе: 
„Бајка о рибару и рибици” и „Ко тражи хлеба преко 
погаче”. Представе је гледало више од сто полазни-
ка радионица.

25. август

Завршно дружење „Лета у библиотеци” почело 
је премијерним приказивањем представе „Бакин 
рођендан”, у извођењу полазника радионице, у 19 
часова у башти Клуба Дома културе. Бројну публику 
поздравили су Даница Оташевић, директор Библи-
отеке, и Милоје Радовић, писац за децу из Краљева.

На Дечијем одељењу је отворена изложба радо-
ва насталих током летњих радионица. 

14-17. септембар

На 23. Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу, за-
пажено излагање праћено видеопрезентацијом, о 
креативној радионици „Лето у библиотеци”, има-
ле су Маријана Лазић и Ана Нешић, библиотекари 
Дечјег одељења.

Чланови Литерарне дружине чачанске Библи-
отеке и ове године освојили су награде у бројним 
фестивалским категоријама. Награђени су: пред-
школци из вртића у Заблаћу и у Прељини, Никола 
Брковић, ОШ „Вук Караџић”, Анђела Шутић, ОШ „Рат-
ко Митровић” из Чачка, и Анастасија Митровић, ОШ 
„Степа Степановић”, одељење у Вранићима.

Посебним фестивалским признањем за рад са 
децом награђено је Дечије одељење чачанске Би-
блиотеке за креативну радионицу „Лето у библио-
теци 2010.” 

22. септембар

У оквиру „Дана европске културне баштине”, 
чија тема је била „Заштита природног и култур-
ног наслеђа”, Градска библиотека је организовала 
путовање речним бродом „Свети Никола” (УТП „Мо-
рава” из Чачка), Западном Моравом од Међувршја 
до Овчар Бање. Разгледање лепота Овчарско-ка-
бларске клисуре, употпуњено је стиховима Бранка 
В. Радичевића, Бране Петровића, Војислава Илића 
Млађег, и записом Вука Стефановића Караџића 
о Западној Морави, у интерпретацији драмског 

уметника Баћка Букумировића. О историјату ма-
настира Никоље, Овчар Бањи и споменику Бран-
ку В. Радичевићу у том насељу, и природној лепо-
ти Овчарско-кабларске клисуре, говорио је Горан 
Николић из Туристичке организације Чачка.

22-24. септембар

На субрегионалној радионици за библиотекаре и 
педагоге из Србије, Босне и Хецеговине, Црне Горе и 
Хрватске, која је у организацији Гете института одр-
жана у Загребу, чачанску Библиотеку представљала 
је Јелена Дуковић, библиотекар Дечијег одељења.

23. септембар

Богдан Трифуновић и Александар Вукајловић, 
библиотекари Центра за дигитализацију чачанске 
Библиотеке, присуствовали су 10. Националној кон-
ференцији о дигитализацији, одржаној у Београду, 
у организацији Националног центра за дигитализа-
цију и Природно-математичког факултета. На тему 
„Конзорцијум дигиталних библиотека: само још јед-
на идеја или потреба”, Богдан Трифуновић и Ивица 
Лазаревић, библиотекар из Јагодине, имали су зајед-
нички рад.

29. септембар

У оквиру обележавања Дана европске баштине, 
Градска библиотека је организовала промоцију еди-
ције „Десет векова српске књижевности” у издању 
Издавачког центра Матице српске у Новом Саду. 

О Едицији је говорио уредник и идејни творац 
пројекта академик Миро Вуксановић, а о њеном зна-
чају за српску културу, казивали су Владимир Дими-
тријевић и Слободан Николић, професори чачанске 
Гимназије.

 О вредности националних пројеката у култури 
говорила је Даница Оташевић, директор Библиоте-
ке и уручила Миру Вуксановићу диплому чувара на-
ционалне и европске културне баштине.

Представа за најмлађе „Шта се кува у Седмом краљевству” побудила је велику пажњу
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 Матица српска је издала Библиографију о Иви 
Андрићу, па је ово капитално дело поклоњено Град-
ској библиотеци. Академик Миро Вуксановић уру-
чио је поклон Даници Оташевић.

3-9. октобар

Поводом Дечије недеље, библиотекари су орга-
низовали пригодна дружења са око 500 предшкола-
ца на Дечијем одељењу Библиотеке, као и у огран-
цима на терену.

7. октобар

Градска библиотека учествовала је на петом 
Фестивалу књижевности „Think tank town” у Лес-
ковцу.

 О богатој издавачкој делатности чачанске Биб-
лиотеке говорила је Даница Оташевић, директор. 
Своје стихове казивали су добитници Дисове награ-
де Војислав Карановић и Живорад Недељковић. За 
видео презентацију био је задужен Александар Ву-
кајловић.

11. октобар

У основним школама: „Владислав Петковић 
Дис” у Заблаћу, и „Милица Павловић” у Чачку, као 
и на Дечијем одељењу Библиотеке, Градска библи-
отека је организовала гостовање Бранка Стевано-
вића, дечијег писца. Око 300 малишана предшкол-
ског и школског узраста слушало је стихове из књиге 
„Авантуре Краљевића Марка”, за коју је писац на-
грађен „Сребрним пером” за најбољу дечију књи-
гу у 2011. години на 23. Фестивалу хумора за децу 
у Лазаревцу.

18. октобар

Под називом „Русија и Србија некад и данас”, одр-
жана је у препуној Малој сали Дома културе, промо-
ција издавачке куће „Инфинитас” из Београда, као и 
репрезентативног часописа „Русија данас”. О часо-
пису, као и о руско-српским односима, говорили су 
Зоран Вацић, директор издавачке куће и магазина 
„Русија данас”, Никола Јоксимовић и Драгомир Ан-
тонић. О књизи „Како живи наш народ” Лазе Дими-
тријевића, надахнуто је говорио мр Владимир Ди-
митријевић. Програм је водио Богдан Трифуновић.

 

26. октобар
 
 Радници Градске библиотеке колективно су по-

сетили 56. Међународни сајам књига у Београду и 
упознали најновију домаћу и светску издавачку про-
дукцију.

28. октобар

 Да „књиге спајају људе”, показала је и Градска 
библиотека, организујући „повратак” и гостовање 
Јована Николића Јофа, писца и музичара из Чачка, 
који живи у Немачкој. Уприличена је промоција ње-
гове књиге „Соба с точком”, представљена на 56. 
Међународном сајму књига у Београду.

У Градској библиотеци у 13 часова, организован 
је сусрет са новинарима, а потом час поезије у Гим-
назији, где су Николићеве стихове говорили Баћко 
Букумировић, драмски уметник, ученици Марија Ди-
мић, Кристина Максимовић и Никола Ђукановић, и 
аутор. 

Истог дана у 19 часова у Галерији Народног му-
зеја о најновијој књизи поезије Јована Николића, 
„Соба с точком” и његовим „чачанским” данима, го-
ворила је Даница Оташевић. Николићеве утиске о 
сусрету са својим градом, допунили су браћа Вла-

димир и Борис Капетановић, музиком компонова-
ном на његове стихове. Поезију Јована Николића 
надахнуто су казивали Баћко Букумировић и Сло-
бодан Николић.

31. октобар

Градска библиотека објавила је књигу „Друга 
места „ Гордане Смуђе, добитника награде „Млади 
Дис” на 48. Дисовом пролећу.

Поводом Сајма књига Омладина Општинског од-
бора Демократске странке поклонила је Библиоте-
ци више од 400 књига, сакупљених у добровољној 
акцији од грађана. Дародавци су, као уздарје, доби-
ли бесплатне чланске карте. 

15. новембар

Дечије одељење Градске библиотеке „Владислав 
Петковић Дис”, добило је награду за најбоље реали-
зован програм Летњих дана културе у Чачку 2011. го-
дине, за више креативних радионица обједињених 
под називом „Лето у Библиотеци”. На свечаности у 
Уметничкој галерији „Надежда Петровић”, награду 
су примиле Маријана Лазић, Јелена Дуковић и Ана 
Станојевић, библиотекари Дечјег одељења.

24. новембар

Градску библиотеку посетила је Емилија Васиље-
вић, завичајна песникиња, која је рођена у селу 
Коњевићи, а живи и ради у Пули. Уз подсећање на 
прве кораке у свет књиге учињене у чачанској Биб-
лиотеци, у знак захвалности песникиња је поклони-
ла Завичајном одељењу своју збирку песама „Blues 
једног одрастања”.

25. новембар

Даница Оташевић, Дубравка Илић и Јелена 
Дуковић, презентовале су искуства чачанске Би-
блиотеке у раду са младима, на стручном скупу би-
блиотекара дечијих одељења у организацији Народ-
не библиотеке из Пожеге. У раду скупа учествовали 
су и библиотекари из Шапца, Краљева, Лазаревца, 
Ариља, Ужица и библиотеке домаћина.

3. децембар

Градска библиотека је организовала Семинар за 
школске библиотекаре Моравичког округа, у Регио-
налном центру за професионално усавршавање ка-
дрова запослених у образовању, у Чачку. Предава-
чи су били Светлана Јанчић, НБС, Даница Оташевић, 
директор Библиотеке, Јелена Дуковић и Маријана 
Лазић, библиотекари Дечјег одељења и Дубравка 
Илић, библиотекар Матичне службе. У раду Семина-
ра учествовали су и Данило Беодрански, начелник 
Школске управе, и Данијела Ковачевић Микић, про-
светни саветник за српски језик. Семинару је прису-
ствовао 51 библиотекар из школских и општинских 
библиотека у Округу.

14. децембар

Решењем Министра културе, информисања и ин-
формационог друштва, Предрага Марковића, Да-
ница Оташевић именована је поново за директо-
ра Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”.

17. децембар

Поводом Дана града Чачка, и 50 година од уру-
чења Нобелове награде Иви Андрићу, Градска биб-
лиотека је у сарадњи са Музејем града Београда, 
организовала изложбу „Иво Андрић-писац и дипло-
мата”, која је у Галерији „Рисим” отворена у 18 часова. 

Свечаност је започела мелодијом „Тихо ноћи” у из-
вођењу Драгољуба Дуда Лукића на усној хармоници, 
а беседу Иве Андрића са доделе Нобелове награде, 
интерпретирао је Слободан Николић.

О значају изложбе, која је већ виђена у неколи-
ко европских земаља, говориле су Даница Оташе-
вић, директор Библиотеке, и Даница Јововић Про-
дановић, директор Музеја града Београда. Изложбу 
је отворио Миленко Пајић, књижевник из Чачка, до-
битник Андрићеве награде за приповетку. 

Аутор изложбе је Татјана Корићанац, кустос Му-
зеја Града Београда, а поставку књига из богатих 
фондова чачанске Библиотеке урадила је Милица 
Баковић, библиотекар-саветник.

 

24. децембар

Најактивнијим читаоцима Дечијег одељења де-
сети пут су додељене награде, на свечаности одр-
жаној у сали Дома ученика. Титулу НАЈ-читалаца 
за 2011. годину, дипломе и књиге, понели су: Лена 
Јовић (четири године), Лука Ивановић, 2. разред и 
Иван Ивановић, 5. разред ОШ „Филип Филиповић”, 
Андрија Симеуновић, 2. разред ОШ „Милица Пав-
ловић”, Исидора Илић, 3. разред ОШ „Прељина „ у 
Прислоници, Ивона Јездимировић и Емилија Шуко-
вић, ученице 4. разреда ОШ „Вук Караџић”, Катари-
на Павловић, 5. разред и Милица Вишњић, 8. разред 
ОШ „Танаско Рајић”, и Анђела Јовићевић, 7. разред 
ОШ „Ратко Митровић”.

Представом „Рак кројач”, чланови луткарске дру-
жине ОШ „Иво Андрић” из Прањана, под руковод-
ством наставника Милољуба Ристановића, награди-
ли су публику и подстакли најмлађе на читање бајки.

26. децембар

Ученици Техничке и Економске школе, и два 
одељења ученика Гимназије, присуствовали су, у 
17 часова у Галерији „Рисим”, мултимедијалном јав-
ном часу о делу и порукама нобеловца Иве Андрића. 
О „Проклетој авлији” говориле су Тања Поповић и 
Тања Благојевић, професорке српског језика и књи-
жевности.

30. децембар
 
Библиотечки огранак у Пријевору организова-

но је посетило више од тридесет ученика ОШ „Божо 
Томић”. Ђаци су се уписали у Библиотеку и позајми-
ли нове књиге.

 4-13. јануар 

На Дечијем одељењу Биб-
лиотеке, организована је зим-

ска радионица шаха. Тридесет по-
лазника радионице, кроз тајне ове 

древне вештине, водио је интернацио-
нални мајстор Ђорђе Рољевић, члан ша-

ховског клуба „Борац” из Чачка.

23. јануар

У огранку у Мрчајевцима одржана је приредба 
поводом доделе награде „НАЈ-читалац” за 2011. го-
дину. Књигама су награђени: Сара Лазовић, 5. раз-
ред, Теодора Туловић, 4. разред, Маријана Грбић, 7. 
разред, Стефан Шћепановић, 5. разред, и Петар Ми-
кић, 7. разред, сви ученици ОШ „Татомир Анђелић” 
из Мрчајеваца. Највреднији читалац међу одраслим 
члановима је Наташа Илић, трговац из Мрчајеваца. 
Гост свечаности била је Оливера Цупаћ, писац за 
децу из Чачка, која је читала стихове из својих збир-
ки „Венац од маслачка” и „Сврби ме сурла”. У музич-
ком програму, учествовале су ученице Андријана 

Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С



51
 

49
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

Јевђенијевић са композицијом „Рондо” на виолини 
и Сара Шћеповић са народном песмом „Везак везла”. 
У име награђених, пригодним текстовима захвалиле 
су Теодора Туловић и Маријана Грбић.

24. јануар
 
НАЈ-читаоци за 2011. годину у огранку Библиоте-

ке у Заблаћу, проглашени су на приредби одржаној 
у трпезарији Основне школе. Награђени су: Ирена 
Вучковић, Филип Властелица, Стефан Симовић, уче-
ници 2. разреда, Јована Ерић, ђак 6. и Никола Фили-
повић, ученик 8. разреда, као и Весна Милутиновић, 
највреднији одрасли читалац. У свечаном програ-
му учествовали су награђени ученици, Никола Радо-
вић, на хармоници, као и две групе предшколаца из 
вртића у Заблаћу. Стихове је говорила Оливера Цу-
паћ, дечији писац из Чачка, а приређена је и мини-
изложба радова предшколаца, насталих на креатив-
ним радионицама у огранку у Заблаћу.

25. јануар

Поводом 60 година постојања Удружења књи-
жевних преводилаца Србије и 42. годишњице рада 
Гете института у Србији, у холу испред Одељења за 
одрасле читаоце Градске библиотеке, у 12 часова от-
ворена је изложба „Превођење као културна раз-
мена”. О српско-немачким културним везама гово-
рила је Даница Оташевић, директор Библиотеке, а 
слово о две установе које славе јубилеје Марија Ра-
дуловић. 

Јавни час посвећен трајним културним везама 
Србије и Немачке, извели су ученици Гимназије, 
Економске школе и приватне школе страних језика 
„Нуклеус”, под вођством професора немачког језика 
Слободанке Станић, Славице Даниловић, Јасне Ни-
колић и Зоране Ћурчић. Учествовали су: Ивана Сло-
вић, Стефан Савић, Катарина Ћубрк, Ана Кнежевић, 
Софија Танасковић, Срђан Кенић, Јована Суботић, 
Сања Костић, Александра Кецовић, Јелена Митро-
вић и Ема Чолић.

26. јануар

На свечаности одржаној у холу ОШ „Божо Томић” 
у Пријевору, додељене су први пут награде највред-
нијим читаоцима библиотечког огранка у овом мес-
ту. Књиге и дипломе понели су: Никола Јојић, 2. 
разред, Душан Марјановић, 4. разред, Вељко Марја-
новић, 5. разред, Весна Аврамовић и Драгана Бог-
дановић, ученице 6. и 7. разреда, као и Аница Вујић, 
пензионер из Пријевора.

Стихове Војислава Илића, Бранка Ћопића и Љу-
бивоја Ршумовића, рецитовали су ученици: Сара Па-
вловић, Тијана Ковачевић, Вера Иванковић и Милош 
Даниловић, а своје песме читала је Оливера Цупаћ, 
дечији писац. У музичком програму учествовали су 
ученици школе домаћина, под вођством наставни-
ка Николе Бешевића.

1. фебруар

У Уметничкој галерији „Надежда Петровић” у 19 ча-
сова, отворена је 13. изложба „Штампана реч”, аутора 
Марије Орбовић, библиотекара саветника Завичајног 
одељења Градске библиотеке. Присутне је поздрави-
ла Даница Оташевић, директор Библиотеке, а излож-
бу је својом беседом отворио Драгомир Антонић, ет-
нолог из Београда, иначе Чачанин по рођењу.

 Награду „Иасило А. Петровић” понели су Иван 
Костић и Милан Павловић, млади дизајнери, за ли-
ковно-графичко обликовање каталога Међународ-
ног фестивала анимираног филма „Аниманима”. На-
града „Даница Марковић” за издавачки подухват 
није додељена.

 У музичком програму учествовале су Весна 
Ђуновић и Биљана Јовановић, ученице чачанске 
средње Музичке школе.

 

3. фебруар

У библиотечком огранку у Прељини у 11 часова 
одржана је свечаност на којој су први пут награђени 
највреднији читаоци овог одељења. У 2011. годи-
ни највише књига прочитали су: Михаило Рајовић, 
2. разред, Велимир Јовашевић, 3. разред и Ната-
ша Јовановић, 5. разред, ученици ОШ „Прељина” у 
Прељини. Породичну награду понела је породица 
Цвркота: Андријана, предшколац, Љубица, 2. разред, 
Анђелија, 5. разред и мама Весна, а најстарији НАЈ-
читалац је Милисав Јовашевић. Награде је уручила 
Даница Оташевић, директор Библиотеке. Игром и 
рецитовањем публици су се представили предшкол-
ци из вртића „Бубамара” у Прељини, и награђени 
ученици.

Истог дана у Уметничкој галерији „Надежда 
Петровић” у 13 часова одржана је промоција књиге 
„Гарсон је имао душу” Љубомира Радивојевића Шаје, 
професора чачанске Гимназије, у пензији. О књизи 
су говорили: мр Јелена Ковачевић, проф. др Све-
тислав Марковић, Радован М. Маринковић, и ау-
тор. Одломке из прича читао је Слободан Николић. 
На давне чачанске дане, бројну публику музиком су 
подсетили Димитрије Илић и Драгољуб Дуде Лукић. 
Програм је водио Љубиша Ћирковић.

7. фебруар

Поводом 49. Дисовог пролећа, Градска библиоте-
ка и Одбор Дисовог пролећа расписали су: традици-
онални конкурс за прву песничку збирку на српском 
језику, аутора до 31 године старости, конкурс за есеј 
о Дисовом стваралаштву, као и литерарне конкур-
се за ученике основних и средњих школа Моравич-
ког округа.

13. фебруар 

Градска библиотека је први пут расписала кон-
курс за најбољу дигиталну фотографију ученика 
основних и средњих школа чачанске општине, на 
тему „Слике мога завичаја”. Конкурс је отворен до 
30. априла.

21. фебруар

 Промоцијом књиге „Унутрашњи видици” ауто-
ра Душка Јевтовића, рођеног у Чачку, Градска биб-
лиотека је уприличила завичајно дружење његових 
пријатеља и школских другова у Уметничкој гале-
рији „Надежда Петровић”. О књизи су говрили: Ми-
лица Баковић, рецензент, Владимир Димитријевић, 
професор српске књижевности у чачанској Гимна-
зији, и аутор. Одломке из дела надахнуто је читао 
Слободан Николић, а водитељ програма био је Љу-
биша Ћирковић. 

7. март

 Драган Јовановић Данилов, песник из Пожеге, 
добитник је Дисове награде за 2012. Одлуку је донео 
жири у саставу: Саша Радојчић, председник, Радми-
ла Лазић, Драган Хамовић, Драган Бошковић и Алек-
сандар Лаковић. Саопштењу одлуке и конференцији 
за медије у сали Градског већа у Чачку, присуствовао 
је и Војислав Карановић, председник Одбора 49. Ди-
совог пролећа.

Даница Оташевић је представила програм Дисо-
вих свечаности, а присутне новинаре поздравио је 
градоначелник Велимир Станојевић.

9. март

Књижевном вечери „За несталим сном”, одр-
жаном у Уметничкој галерији „Надежда Петровић”, 
свечано је започело 49. Дисово пролеће. Поклони-
ци књиге најпре су чули композицију „Мутан је, ту-
жан био дан”, коју је на стихове завичајног песника 
Стевана Луковића, компоновао Јован Србуљ, а пре-
мијерно извела Весна Ђуновић, ученица четвртог 
разреда Средње музичке школе, уз клавирску пра-
тњу професора Весне Обрадовић. 

О књизи „Јесења кишна песма” Стевана Луко-
вића, коју су 2011. године објавили Јавно предузеће 
„Службени гласник” и чачанска Библиотека, говорио 
је приређивач и уредник књиге др Гојко Тешић. О Лу-
ковићевом стваралаштву и трагичној судбини кази-
вала је Милица Баковић. Стихове Стевана Луковића 
читали су Марија Радуловић и Слободан Николић. 
Програм је водила Оливера Недељковић.

10. март

Поводом 10. марта, дана рођења Владислава Пе-
тковића Диса и Дана Библиотеке, одржана је при-
годна свечаност на Одељењу за одрасле читаоце. О 
успешном раду Библиотеке током 2011. године гово-
рила је Даница Оташевић, директор, а библиотека-
ри Маријана Лазић и Марија Радуловић, прочитале 
су одломак из књиге „Као у роману” Данијела Пена-
ка, о лепоти читања.

За најактивније одрасле читаоце у 2011. години 
проглашени су: Надежда Вујовић, Милорад Марко-
вић, Слободан Зарић, Данијела Ђуровић, Андрија 
Алимпијевић, Стефан Пантелић, Јелена Сандо, Мили-
ца Јањић, Марина Вучковић и Марко Илић. Највред-
нијим читаоцима награде су уручиле књижничари 
Милица Стовраг и Душица Цибралић.

За најбоље библиотекаре у 2011. години, Даница 
Оташевић, директор Библиотеке, прогласила је Је-
лену Дуковић и Маријану Лазић, и уручила им награ-
де. Програм свечаности водила је Биљана Раичић.

Милутин и Драгана Милошевић на 49.
„Дисовом пролећу”
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15. март

Градска библиотека била је домаћин Скупшти-
не Заједнице матичних библиотека Србије, којој су 
присуствовали директори и представници 25 ма-
тичних библиотека Србије, на челу са в.д. управ-
ником Народне библиотеке Србије и председа-
вајућим Заједнице Дејаном Ристићем и управником 
Библиотеке Матице српске, академиком Миром 
Вуксановићем.

 Том приликом, чачанска Библиотека је пред-
ставила манифестацију „Дисово пролеће”, о којој 
је говорила директор Даница Оташевић. Излагање 
је пратила видео-презентација коју је припремио 
Александар Вукајловић.

21. март

На Светски дан поезије Градска библиотека даро-
вала је суграђанима музичко-поетски колаж под на-
зивом „Једва чекам вече да и мени сване”, одржан у 
Великој сали Дома културе.

Стихове великана српског песништва двадесе-
тог века: Владислава Петковића Диса, Данице Мар-
ковић, Бранка В. Радичевића, Александра Ристовића 
и Бранислава Петровића, као и савременика Живо-
рада Недељковића и Јована Николића, надахнуто су 
казивали млади глумци Драгана и Милутин Милоше-
вић, Чачани по рођењу.

Изузетан музички доживљај публици су прире-
дила браћа Марић: Ненад „Краљ Чачка”, гитара, и 
Марко Марић, клавир, који су извели своје компо-
зиције.

За сценографију и видео-презентацију побри-
нуо се Љубиша Ћирковић који је и водио програм. 

29. март

У Уметничкој галерији „Надежда Петровић” у 19 
часова представљена је књига „Не надајте се да ћете 
се решити књига”, аутора Жан-Клод Каријера и Ум-
берта Ека, коју су као 73. по реду у едицији „Алеф” 
издали Бранко Кукић и „Градац К”. О судбини књи-
ге, на путу „од ломаче до дигитализације”, беседили 
су Милан Влајчић, књижевни и филмски критичар, 
и др Сања Домазет Даничић, професор Факултета 
политичких наука у Београду. Вече је водила мр Ма-
ријана Матовић.

31. март

Под слоганом „Читам и растем” на Дечијем 
одељењу Библиотеке почео је програм „Дечијег 
Дисовог пролећа”. Од 10 до 12 часова најмлађи 
суграђани, заједно са родитељима и васпитачи-
ма Предшколске установе „Радост”, дружили су се 
са библиотекарима, разгледали књиге, најновије 
тактилне сликовнице и друга дечја издања, доби-
ли бесплатне чланске карте Библиотеке, и „такми-
чили” се у цртању и рецитовању. За награде су се 
побринули издавачка кућа „Пчелица” из Чачка, и 
продавница дечије опреме „Акса”. Простор су ук-
расили и представници салона намештаја „Аћимо” 
и Драган Мечанин разнобојним балонима. Библио-
течка породица увећала се за 52 члана, који ће рас-
ти уз књиге. 

 

2. април

Светски Дан дечје књиге Градска библиотека 
обележила је организујући дружење више од 300 
ученика основних школа „Ђенерал Марко Ђ. Ката-
нић” у Бресници, „22. децембар” у Доњој Трепчи и 
„Танаско Рајић” у Чачку, са писцима за децу Оливе-
ром Цупаћ из Чачка и Бошком Ломовићем из Горњег 
Милановца.

4. април

Градска библиотека је организовала гостовање 
Дечије драмске групе „П(р)озориште” КУД-а Абра-
шевић из Краљева, која је извела представу „Весело 
поврће” у режији Биљане Костантиновић, у основ-
ним школама „Владислав Петковић Дис” у Заблаћу 
и „Свети Сава” у Атеници. У „доживљајима” поврћа, 
уживало је више од 200 предшколаца и ученика ни-
жих разреда. 

6. април

У оквиру програма „Дечијег Дисовог пролећа”, 
на Великој сцени Дома културе у 12 часова, глумци 
краљевачког позоришта Биљана Костантиновић и 
Драган Пешић, извели су представу „Шта се кува у 
седмом краљевству”. Више од 600 малишана из ча-
чанских основних школа, четвороразредне школе 
из Паковраћа, предшколце из вртића у Заблаћу и 
највредније читаоце општинске библиотеке у Гучи, 
поздравила је и Гордана Тимотијевић, дечији писац 
из Краљева, аутор књиге „Седмо краљевство”, по 
којој је и настала представа.

20. април

Градска библиотека и ЈП „Службени гласник” из 
Београда, представили су у чачанској Гимназији еди-
цију „Звучна књига”. Уз видео презентацију, о аудио 
књигама и очувању српске књижевне баштине, гим-
назијалцима су говорили: Милета Аћимовић Ивков, 
књижевни критичар, Гордана Милосављевић Стоја-
новић, менаџер „Службеног гласника” и Даница Ота-
шевић, директор Библиотеке.

У 19 часова у Галерији Народног музеја предста-
вљено је капитално четворотомно издање „Лир-
ска историја музике: од Питагоре до Баха”, аутора 
Коље Мићевића, које је „Службени гласник” објавио 
у едицији „En musica”. Бројној знатижељној публици, 
о овом издавачком подухвату, говорили су: Милета 
Аћимовић Ивков, Гордана Милосављевић Стојано-
вић, и аутор. Сонет „Зима” казивао је Љубиша Ћир-
ковић, а програм је водио Слободан Николић.

 

23. април

У оквиру програма 49. Дисовог пролећа, а пово-
дом Светског дана књиге, Градска библиотека први 
пут je организовала песнички караван, који се ауто-
бусом названим „Стихобус”, кретао на релацији Ча-
чак, Трнава, Заблаће, Слатина, Мрчајевци, Прељи-
на, Чачак. Ова покретна песничка радионица је, на 
оригиналан начин, ученицима основних и средњих 
школа приближила стваралаштво Ранка Симовића, 
Владислава Петковића Диса, Бранислава Петровића, 
Луна Левајца, Обрена Пјевовића, Милоша Јоваше-
вића, Браниславе Малтез, Богдана Миљевића и Леке 
Обућине,

У програму „Стихобуса” учествовали су песници: 
Радован М. Маринковић, Миладин Вукосављевић, 
Петар Милошевић, Оливера Цупаћ, Светлана Вучко-
вић и Рада Пауновић. Стихове најпознатијих завичај-
них писаца говорили су: Баћко Букумировић, драм-
ски уметник, Марија Димић и Никола Станковић, 
ученици Гимназије, као и ученици основних школа 
у местима кроз која је караван пролазио. О породи-
ци Петковић и Дисовом животу, говорила је Даница 
Оташевић, а Дисову песму „Можда спава”, на руском 
језику, казивао је Новак Јовановић, професор. За му-
зику су се побринули: Драгољуб Дуде Лукић, на усној 
хармоници, а дуо Дејан Ћурчић и Зоран Марјановић, 
премијерно је извео песму „Међу својима”, Владис-
лава Петковића Диса.

Своје лирско путешествије „Стихобус” је завршио 
у чачанској Гимназији, поетско-музичким колажом 

и видео снимком спота Боре Ђорђевића и његовом 
песмом „Погледај дом свој анђеле”. Водитељи кара-
вана завичајне поезије и музике, били су Марија Ра-
дуловић и Љубиша Ћирковић. Песнички „Стихобус” 
реализован је по замисли Данице Оташевић, дирек-
тора манифестације „Дисово пролеће”.

 

26. април

У Галерији Народног музеја у 19 часова одржано 
је књижевно вече савремених српских песникиња, 
под називом „Такве песме пишем”. Какве песме пишу 
Радмила Лазић, Тања Крагујевић, Гордана Ђилас и 
Злата Коцић, публици су откриле саме песникиње, 
казујући своје стихове. Уз поздравну реч Данице 
Оташевић, и музичке нумере у извођењу младе Саре 
Плазинић, ученице другог разреда средње Музичке 
школе у Чачку, програм је водила Маријана Лазић.

8. мај

Гост 49. Дисовог пролећа, норвешка песникиња 
Туне Хеднебе премијерно представљање имала је у 
чачанској Гимназији. Гошћа је казивала на норвеш-
ком своје песме, а њене стихове, које је превео Ра-
дош Косовић, говорили су Марија Димић, ученица 
четвртог разреда Гимназије и Љубиша Ћирковић. 
О српско-норвешким везама и богатом песничком 
наслеђу Чачка, говорила је Даница Оташевић, ди-
ректор Библиотеке. 

Туне Хеднебе представила се чачанској публици 
на књижевној вечери  под називом „Унатрашке у бу-
дућност”, како гласи једна њена песма. Српско-нор-
вешко поетско-музичко вече одржано је у Галерији 
Народног музеја у 19 часова. О поезији норвешке 
песникиње говорила је Мирна Стевановић, асис-
тент за скандинавске језике на Филолошком факул-
тету у Београду. Стихове су казивали Марија Димић 
и Љубиша Ћирковић, а композиције Едварда Грига 
извели су Александар Поповић на клавиру, и Ненад 
Јовановић на виолини. Програм је водила Марија 
Радуловић.

За видео-презентацију природних лепота Нор-
вешке побринула се Амбасада ове земље у Бео-
граду, која је са организацијом НОРЛА финансијски 
помогла гостовање Туне Хеднебе на Дисовим све-
чаностима.

9. мај 

„Корак по корак ка човеку‘‘ назив је књижевне 
вечери Туне Хеднебе, коју је организовала чачан-
ска Библиотека у сарадњи са Скупштином општине 
Горњи Милановац, Библиотеком „Браћа Настасије-
вић” и Друштвом српско-норвешког пријатељства, 
у Норвешкој кући у Горњем Милановцу.

   У програму вечери учествовали су: Даница 
Оташевић, директор Библиотеке, Богдан Трифуно-
вић  текстом о судбини српских заробљеника ин-
тернираних у Норвешку 1942. године, а своје сти-
хове на норвешком читала је Туне Хеднебе. Њену 
поезију на српском језику интерпретирали су Јан-
ко Балшић, Милица Капларевић и Сања Илић, уче-
ници Гимназије „Таковски устанак” из Горњег Мила-
новца. Публици су такође приказани промотивни 
филмови о Норвешкој. Програм је водила Алексан-
дра Ђурић.

10. мај 
  
   У Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” у 

Краљеву представљено је 49. Дисово пролеће, и гост 
Туна Хеднебе, песникиња из Норвешке. У програму 
су учествовали: Туне Хеднебе, Даница Оташевић, Бо-
гдан Трифуновић и Живорад Недељковић. Програм 
је водио Дејан Алексић.

Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С  …  Л Е Т О П И С
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тави свој живот у стихове! И опет ти 
кажем: стави свој живот у стихове, 
ако хоћеш да осетиш живот универ-
залним и да будеш са овим у вези и 
хармонији. Можеш бити аналитичар 

песме, но не заборави певати песму. Песнички 
критичари живе у миру, а песници само живе. 
Анализа умртвљује, песма оживљава. Само пое-
зија може васкрснути прозу. Поезија је никла из 
дрвета живота, а проза из дрвета познања. Сви 

говоримо: лаж је малотрајна, а истина вечна. 
Зашто поезија дуже живи од прозе, ако не зато 
што је она ближа истини, ближа животу? И тако, 

ако ставиш свој живот у стихове, бићеш ближе 
истини, ближе животу.“

Ово су речи мудрог владике Николаја Ве-
лимировића. Он је рекао да је поезија дрво жи-
вота, да је поезија ближа животу. Магијом сти-
хова и рима, обиљем животних радости и туга, 
сном и јавом, повезане су две књижевне вече-
ри 49. Дисовог пролећа – „Такве песме пишем” 
и „Поезија данас”. На првој су свој лирски глас и 
тананост осећања изговориле песникиње Тања 

Крагујевић, Радмила 
Лазић, Злата Коцић и 
Гордана Ђилас, на дру-
гој песници Душко Но-
ваковић, Дејан Алексић, 
Живорад Недељковић 
и Војислав Карановић. 
Заједничко је да нам је 

„поезија потребна, јер 
читајући је, слушајући 
је, постајемо човечнији, 
племенитији, спремни-
ји да разумемо и дру-
го људско биће, свог 
ближњег, и да бар мало 
саосећамо са њим”.

„Добро је што пое-
зија упорно, вековима, 
ако не и миленијуми-
ма не дозвољава да се 
вино претвори у сирће. 
Чиме бисмо онда на-
здрављали”, каже Ду-
шко Новаковић.

Онда већ данас, и сутра, увек кад нам 
лоше крене, али и кад нам је најбоље, наздра-
вимо поезијом.

S

Поезија је дрво живота

Стави живот у стихове: Тања Крагујевић, Радмила Лазић, Гордана Ђилас и 
Злата Коцић

Дејан Алексић, Војислав Карановић, Гојко Божовић, Живорад Недељковић и Душко Новаковић: Поезија 
дуже живи од прозе

Туне Хенедбе

Речи
РЕЧИ на папиру
могу се заменити било чиме; ти, ми, нас
људски живот је сажет,
а број је број, рече Питагора
сибаритска мачка ме
по ко зан који пут
прати

Бацам коцку
да бих добио време морам га изгубити
морам гледати кроз очи
мада то значи крити се;
и тишина је говор.
Не споплићем се, падам
и то је тек почетак.

Фуснота:
Померам оловку
или притискам тастере
и размишљам о ономе што преостаје
у човечијем животу
и свему што се не може рећи
другачије.
Рука не пише зато што желим
већ зато што желим то што рука пише
у делићу секунде
волети једног значи волети све.

(Белешке, 2008)

Небо
Небо је електрана
која бруји по цео дан
небо гради систем
који хвата и најмањи покрет
лишћа, инсеката, људи
индустрија се шири, деценију
за деценијом, умножава се.

(Мрачни квадрат, 1994)

Превео: Радош Косовић
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едан од најинтересантнијих програ-
ма овогодишњег „Дисовог пролећа“ 
био је без сумње, иако је први пут ор-
ганизован, песнички караван на ре-
лацији Чачак, Трнава, Заблаће, Сла-

тина, Мрчајевци, Прељина, Гимназија Чачак. У 
једном дану одржано је шест књижевних су-
срета у пет осмогодишњих и једној средњој 
школи, које је пропратило више од шестоти-
на ђака, а занимљив програм одвијао се и у са-
мом „Стихобусу“. Завичајну песмарицу, коју су 
замислили и извели чачански библиотекари, 
исписали су познати песници рођени у Чачку 
и околини – Ранко Симовић, Владислав Петко-
вић Дис, Бранислав Петровић, Петар Милоше-
вић, Луне Левајац, Тихомир Живковић, Милош 
Јовашевић, Драгослав Грбић, Бранислава Мал-
тез, Богдан Миљевић, Лека Обућина и Бора 
Ђорђевић – али и савременици који чувају ус-
помену на богато песничко наслеђе. Песнич-
ку кружницу 23. априла, на Светски дан књи-
ге, допунили су и учинили богатијом: Радован 
М.Маринковић, Миладин Вукосављевић, Оли-
вера Цупаћ, Рада Пауновић, Светлана Вучковић, 
Љубиша Ћирковић, Марија Радуловић, Даница 
Оташевић, Баћко Букумировић, Марија Димић, 
Никола Станковић, Новак Јовановић, Дуде Лу-
кић, Дејан Ћурчић, Зоран Марјановић, Дубра-
вка Илић, Александар Вукајловић, Владимир 
Симић, Мики Златић, ученици школа „Свети ђа-
кон Авакум“, „Владислав Петковић Дис“ и „Бра-
нислав Петровић“. 

У Трнави песнички јунак био је Ранко 
Симовић иако је због болести био одсутан, 
у Дисовом Заблаћу говорило се о Дису, чак 
је премијерно изведена песма „Међу своји-
ма“ у интерпретацији Дејана Ђурчића и Зора-
на Марјановића, у Слатини је слављен Брана 
Петровић од чије смрти је протекла једна де-
ценија. „Стихобус“ је са десне обале песнич-
ки и музички опеване Мораве прешао на леву 
обалу и мрчајевачке основце подсетио на Влаја 
Тошића, чувеног академика у опанцима, сеља-
ка који је написао књигу „Мрчајевци и околи-
на“, али и стварног академика Татомира Анђе-
лића. У Прељини су заискрили стихови прерано 
настрадалог сељака-песника Милоша Јоваше-
вића, а у гимназији, где су учили бројни песни-
ци, од Владислава Петковића Диса до Бране 
Петровића, Александра Ристовића, Момчи-
ла Настасијевића и многих других, светлост 
сећања је пала на оне „из друге линије“ које за-
вичај није заборавио, а били су ђаци или профе-
сори ове школе. Сви скупа обједињени су у ча-
чанској поетској антолигији „Чари завичаја“ коју 
је приредио Милован Миња Урошевић, гимна-
зијски професор.

Судећи по утисцима учесника и оценама 
публике, песнички караван неће јездити само 
једног „Дисовог пролећа”.

Д. О.

J

Завичајна
песмарица

Чачак

Гимназија

Мрчајевци

Прељина

Заблаће

Tрнава

Слатина



55
 

49
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ
Лист излази једном годишње

Издавач
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
Господар Јованова бр. 6,
www.cacak-dis.rs
e-mail: biblioteka@cacak-dis.rs
тел/факс: 032/223-608

Одбор Дисовог пролећа
ВОЈИСЛАВ КАРАНОВИЋ, председник
ДЕЈАН АЛЕКСИЋ,
Мр ИВАНА КРСМАНОВИЋ,
ЈЕЛЕНА РУЖИЋ,
ЈОВАН ТОШИЋ,
АЛЕКСАНДРА ЂУРИЋ,
МИЛИЦА БАКОВИЋ,
БОГДАН ТРИФУНОВИЋ,
МАРИЈАНА ЛАЗИЋ

Главни и одговорни уредник
ДАНИЦА ОТАШЕВИЋ

Редакција
Мр МАРИЈАНА МАТОВИЋ
АЛЕКСАНДРА ЂУРИЋ
ОЛИВЕРА НЕДЕЉКОВИЋ
НАТАША ПОПОВИЋ

Дизајн
ЗОРАН ЈУРЕШ

Фотографије
ФОТО-АРХИВА БИБЛИОТЕКЕ

Штампа
ГРАФИКА ЈУРЕШ – ЧАЧАК

Тираж
600

2012.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

82

     Дисово пролеће / главни и одговорни 
уредник Даница Оташевић. - 1971, бр [1] (16/17. 
мај) -   . - Чачак (Господар Јованова 6) : Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис”, 1971-    
. - 30 cm

Годишње
ISSN 0351-0417 = Дисово пролеће
COBISS.SR-ID 16230402



ЧАЧАК, 8. МАЈ – 1. ЈУН 2012.

49. ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ
… са очима изван сваког зла …

Уторак, 8. мај, у 19 часова
Галерија Народног музеја

УНАТРАШКЕ У БУДУЋНОСТ
Књижевно вече песникиње Туне Хеднебе из Норвешке

О савременој норвешкој књижевности говори др Мирна 
Стевановић
Партнери: Амбасада Краљевине Норвешке и организација 
НОрлА

Среда, 9. мај, у 19 часова
Норвешка кућа, Горњи Милановац

КОРАК ПО КОРАК КА ЧОВЕКУ
Књижевно вече Туне Хеднебе из Норвешке

Партнари: Скупштина општине Горњи Милановац, 
Библиотека „Браћа Настасијевић“ и Друштво Српско-
Норвешког пријатељства 

Четвртак, 10. мај, у 19 часова
Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево

СИНОЋ ТЕ НИСАМ САЊАЛА
Књижевно вече норвешке песникиње Туне Хеднебе 

Четвртак, 17. мај, у 19,30 часова
Галерија Народног музеја

ПОЕЗИЈА ДАНАС
Књижевно вече награђених песника

Учествују: Дејан Алексић, награда „Меша Селимовић“, 
Војислав Карановић, Змајева награда, Живорад 
Недељковић, „Дисова награда“ и  Душко Новаковић 
„Десанка Максимовић“. 
О поезији данас говори Гојко Божовић

Петак, 18. мај, у 19 часова
ликовни салон Дома културе

ПОСЛЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Шеснаесто Пролећно анале 

Селектор: Слађана Петровић Варагић
Учествују: Игор Вељковић, Александра Димитријевић, 
Перица Донков, Наташа Кокић, Мирона Мутаовић, 
Урош Павловић, Славимир Стојановић Футро, Игуманија 
Ефимија (Јасне) Топлолски, Селмана Тртовац, Ивана 
Петровић, Михаило Васиљевић и Тим Артклиника.

Уторак, 22. мај, у 19,30 часова
Одељење за Одрасле читаоце (Дом културе)

ДРУГА МЕСТА
Промоција књиге Гордане Смуђе, добитник награде
„Млади Дис” за 2011. годину.

Учествују: Петар Матовић и аутор
Музика: Ненад Јовановић, виолина
Водитељ: Биљана раичић

Петак, 25. мај, у 12 часова 
ОШ „Владислав Петковић Дис” у Заблаћу

ДИСУ У ПОХОДЕ
Парастос песнику Дису – служи јереј Мирољуб Мирковић у 
Цркви Св. Архангела Гаврила у Заблаћу у 11,30 часова
Проглашење добитника награда на литерарном конкурсу 
ученика основних и средњих школа  Моравичког округа

Гости: Приватна ОШ „Владислав Петковић Дис” из 
Београда 

Понедељак, 28. мај, у 19,30 часова
Горњи хол Дома културе

СЛИКЕ МОГА ЗАВИЧАЈА
Изложба дигиталних фотографија ученика
основних и средњих школа 

Уторак, 29. мај, у 12 часова
Српско-књижевно друштво, Француска 7

ДИС У БЕОГРАДУ
Промоција 49. Дисовог пролећа 

Четвртак, 31. мај, у 18 часова
Двориште Народног музеја, Дисов споменик 

ПРЕД БРОНЗАНИМ ПЕСНИКОМ
Слово о поезији: Енес Халиловић, песник из Новог Пазара
Додела награде „Млади Дис“ и награде за есеј за 2012.
Стихове казују: Соња Веселиновић (Нови Сад), Верољуб 
Вукашиновић (Трстеник), Милош Петковић (Зајечар) и др.
Музика: Дејан Ћурчић и Зоран Марјановић
Водитељ: Маријана лазић

Петак, 1. јун, у 19,30 часова
Велика сала Дома културе

ВИНО С ВУЛКАНА
Вече добитника Дисове награде
Драгана Јовановића Данилова

Учествују: Драган Хамовић, Саша радојчић,
Драган Бошковић, радмила лазић и Александар 
лаковић, књижевни критичари
Стихове казују: Андријана Виденовић и Милош 
Цветковић
Музика: Александар Поповић, клавир и Ненад 
Јовановић, виолина
Водитељи: Маријана лазић и Љубиша Ћирковић

Отварање изложбе „Данилов, играч стакленим перлама”,
аутор мр Маријана Матовић (Дом културе у 19,30 часова)
Додела награде (Велика сала Дома културе у 20 часова)




