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ПРОГРАМИ БИБЛИОТЕКЕ
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“
септембар 2011 – јун 2012. године

30. септембар 2011.
Кућа српско-норвешког пријатељства
Представљање хронике села Горња Врбава
Учествовали:
проф. Слободан Вучићевић, аутор,
Борисав Челиковић, Јован Томовић,
Бошко Ломовић.

16. септембар 2011.
Модерна галерија
Представљање књиге Шири даље
Учесници:
Верица Секирарски, уредник издања,
Предраг Лошић, Милош Ликић, аутор.
Програм остварен у сарадњи
са Културним центром.

11. октобар 2011.
Модерна галерија Културног центра
Представљање књиге Само су смрти истине
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15. новембар 2011.
Велика сала Дома културе
Представа за децу Кловнови
Учествовали:
Тоде Николетић, песник,
Александра Лукић, песникиња,
Јелица Васић, техничко особље.
17. новембар 2011.
Научно одељење Библиотеке
Представљање књига
Породица извор живота
и Сећања и погледи
Учествовали:
Милан Николић, аутор,
Радивоје Минић, историчар,
Драгослав Угарчина, песник.

Учествовали:
Миливоје Трнавац, аутор,
Александар Марушић, кустос-историчар
и рецензент књиге,
Раде Булатовић, адвокат,
Радован Маринковић, књижевник,
Сретен Јевтовић, инжењер,
Гојко Габоровић и Томислав Кецовић
из КУД Абрашевић (Чачак).

29. децембар 2011.
Велика сала Дома културе
Свечана новогодишња приредба
Књижевно-литерарна радионица Библиотеке

20. октобар 2011.
Велика сала Дома културе
Приредба Књижевно-литерарне радионице
Библиотеке под руководством Јелице Станић,
професора српског језика и књижевности.
Посвећено Дечјој недељи.

9. март 2012.
Велика сала Дома културе
Плави свитац детињства
Књижевно-литерарна радионица Библиотеке
под руководством Јелице Станић, професора
српског језика и књижевности.
Гост: Добрица Ерић, песник.

3. новембар 2011.
Модерна галерија Културног центра
Представљање збирке песама
Залутали сунцокрет трагично
преминулог песника Владана Максића
Учествовали: Слађана Мијатовић,
професор српског језика и књижевности,
Александар Срнић, студент веронауке,
Радивоје Минић, историчар.
Програм водила Драгана Перишић.

15. март 2012.
Научно одељење Библиотеке
Представање романа Terra d’oro,
добитника Деретине награде за најбољи
роман за 2011. године.
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9. мај 2012.
Кућа српско-норвешког пријатељства
Гостовање норвешке песникиње Туне Хеднебе
у оквиру 49. Дисовог пролећа
Учесници: песникиња,
Даница Оташевић, директор Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ из Чачка,
Богдан Трифуновић, библиотекар Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“,
Александра Ђурић, прфесор српског језика
и књижевности, Марко Каралејић.
Стихове говорили ученици
Гимназије „Таковски устанак“.
Приказан је документарни филм норвешке
амбасаде о Норвешкој.

Учествовали:
Бошко Ломовић, књижевник,
Милкица Милетић, аутор.

24. мај 2012.
Научно одељење Библиотеке
„Браћа Настасијевић“
Слава Библиотеке Свети Ћирило и Методије

19. април 2012.
Научно одељење Библиотеке
Представљање зборника
Миодраг Ибровац и његово доба
Учесници:
Верољуб Вукашиновић, књижевник,
Борисав Челиковић, историчар.
Најава: Гордана Милетић

6. јун 2012.
Научно одељење Библиотеке
„Браћа Настасијевић“
Кнез Милош и његова породица
Предавач:
Љиљана Чубрић, директор Музеја Вука и
Доситеја и потпредседница ГО КСС Београд
Вече посвећено Колу српских сестара
МО Горњи Милановац

8. мај 2012.
Свечана сала Гимназије „Таковски устанак“
Представљање књиге
Урош Петровић – Одабрани списи
Издавач: Библиотека „Браћа Настасијевић“
Учесници:
др Добривоје Младеновић,
Александар Марушић, приређивач,
ученици Гимназије „Таковски устанак“

8. јун 2012.
Дом културе
Програм за децу Песме дечје и нечије
Учесници: Мома Драгићевић и Бранко Пражић
9

Дани Настасијевића 2011. године
Покровитељ
Министарство културе Републике Србије
9. септембар 2011.
Свечана сала Гимназије „Таковски устанак“
Отварање манифестације пројекцијом филма
Кад се планине сусретну долине има да ћуте
– разговор са проф. Петром Милосављевићем.
Реализација филма: Драгољуб Петковић, аутор,
Предраг Милић, сниматељ,
Весна Тодоровић, уводни текст.
Најава: Снежана Трифуновић

12. јун 2012.
Галерија Музеја рудничко-таковског краја
Представљање романа Bonavia
Учесници:
Драган Великић, аутор,
Иван Радосављевић, књижевни критичар.
Програм водила Драгана Перишић.

13. септембар 2011.
Хол Библиотеке „Браћа Настасијевић“
Отварање изложбе Салон Настасијевића
Учесници:
Миодраг Даниловић, историчар уметности
и аутор изложбе,
Ана Боловић, кустос-историчар уметности
из Музеја рудничко-таковског краја

21. јун 2012.
Галерија Музеја рудничко-таковског краја
Дечји програм И смеха, смеха деци треба
Књижевно-литерарна радионица Библиотеке
под руководством Јелице Станић, професора
српског језика и књижевности.
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20. септембар 2011.
Велика сала Дома културе
Премијера представе Господар Младенова кћи
Момчила Настасијевића
Режија:
Михаило Костадинов
Учесници ученици средњих школа:
Александар Радовановић, Татјана Димитријевић,
Милена Томић, Јован Јаковљевић,
Предраг Ђукановић, Немања Јоксић,
Јелисавета Јовичић, Кристина Поњавић,
Ратко Трифуновић, Ђорђе Крчмаревић,
Саша Николић, Стефан Булајић

26. септембар 2011.
Завичајно одељење Библиотеке
Представљање књиге Светац српског језика
Издавач: Библиотека „Браћа Настасијевић“
Учествовали:
др Јован Делић,
Владимир Димитријевић, аутор.

21. септембар 2011.
Легат Настасијевића
Концерт музике Светомира Настасијевића
Десет песама мога брата
Учесници:
Љубица Гашпаровић, солиста,
Владимир Трмчић, клавир
Најава: Драгана Перишић

29. септембар 2011.
Научно одељење Библиотеке
Представљање књиге
Есеји Момчила Настасијевића
Учествовали:
Милан Орлић, уредник издавачке куће
„Мали Немо“, Светлана Милашиновић, аутор.
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5. октобар 2011.
Свечана сала Гимназије „Таковски устанак“
Књижевни салон о Момчилу Настасијевићу
Муклу путању грем
Учествовала:
драмска секција Гимназије „Таковски устанак“
под вођством Наташе Николић, професора
српског језика и књижевности

4. октобар 2011.
Научно одељење
Представљање годишњака
Библиотеке „Браћа Настасијевић“
Слово Ћирилово бр.8.
Учествовали:
јереј Јовиша Зечевић, Јован Томовић,
др Добривоје Младеновић.
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БИБЛИОТЕКА
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“
У БРОЈКАМА

Табела 1 – Преглед набавке публикација по одељењима
Одељења
Горњи Милановац – дечје
Горњи Милановац – одрасли
Завичајно
Брђани
Прањани
Рудник
Враћевшинца
Страна књига
Периодика
Завичајна периодика
Укупно

2010
212
1004
137
66
88
292
122
43
55 наслова
14 наслова
2033

2011
245
2595
187
104
108
270
189
417
62 наслова
36 наслова
4213

Табела 2 – Преглед учлањених корисника
2010
773
1191
103
77
69
11
2224

Одељења
Горњи Милановац – дечје
Горњи Милановац – одрасли
Рудник
Враћевшинца
Прањани
Брђани
Укупно
13

2011
1029
1249
121
80
33
47
2559

СВЕТИ ЋИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ
– СЛАВА БИБЛИОТЕКЕ
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ”
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Драгана Перишић

НАЈЧИТАНИЈЕ КЊИГЕ
У БИБЛИОТЕЦИ
„Дом ми је тамо где је моја књига“
У Библиотеци „Браћа Настасијевић“ под
једнако се читају књиге и домаћих и страних
аутора. Према анкетама наше библиотеке и
Народне библиотеке Србије читалачки укуси
се поклапају. По читаности се издвојило неколи
ко наслова: „Mein Kampf“ Светислава Басаре,
„Бернардијева соба“ Слободана Тишме, „Сунце
мени, сунце теби“ Весне Дедић-Милојевић,
„Симеонов печат“ Вање Булића и, свакако, „Го
дина прође, дан никад“ Жарка Лаушевића.
Светислав Басара је аутор више од двадесет
књига: романа, збирки приповедака, драма, есеја.
Добитник је више домаћих и међународних
награда за књижевност, а његов роман „Фама
о бициклистима“ сматра се једним од најбољих
романа друге половине 20. века у српској књи
жевности. Као и претходним романима, тако
и романом „Mein Kampf“, који је ушао у ужи
избор за НИН-ову награду, Светислав Басара
је успео да заинтригира читалачку публику.
Једна болесничка соба, неколико непокретних
болесника, један српски шпијун, писац, и Апр
цовић, филозоф и мислилац, чине оквир и
драматуршки заплет новог Басариног романа.
Овај скромни простор, простор сумње и огра
ничених могућности његових „становника“, по
стаје поприште успомена и горких искустава.
Као у каквом калеидоскопу, преплићу се приче

Критеријуми по којима читаоци у библи
отеци бирају књиге су различити и варирају,
у зависности од понуде и информисаности о
књигама, а каткада, љубитељи књиге подлежу и
„притисцима рекламе и маркетинга“. Оно што
радује је чињеница да се књиге читају, упркос
новитетима и предностима које доносе савре
мене технологије и интернет.
Постоје, оквирно, два критеријума по ко
јима читаоци бирају књиге. Један је да се опре
дељују за ауторе награђиваних књига, тј. за
добитнике престижних књижевних награда,
или књиге аутора који су своја дела маркетин
шки представили на најбољи могући начин и
присутни су у медијима свакодневно. Постоји
и још једна група књига која се тражи више, а
то су дела познатих личности из јавног живота.
Неко се, пак, опредељује за домаће писце, а
неко, искључиво, за стране. Постоји још једна
подела од које зависи избор књиге за читање. То
је она давнашња подела на „женске“ и „мушке“
писце. Тај „спор“ постоји одавно. Учестали вер
бални напади на женске писце иду од мушких
аутора који упорно покушавају да докажу да је
литература искључиво мушки посед. Али данас
можемо рећи да су жене писци коначно заузели
почасно место у књижарама, библиотекама и
топ листама читаности.
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„Мени је уметност важна и не размишљам о
њеној друштвеној (не)моћи“, рекао је Слободан
Тишма, аутор романа „Бернардијева соба“, који
је добио НИН-ову награду ове године и који
је један од најчитанијих романа у библиотеци
„Браћа Настасијевић“. Тих и ненаметљив, Сло
бодан Тишма је дуго присутан у нашој књи
жевности и ова награда долази, можда, и са
малим закашњењем, али свакако заслужено.
Слободан Тишма у роману „Бернардијева соба“
говори о сувишном човеку, о отуђености, о „по
ниженима и увређенима“, о онима које свако
дневно срећемо. Проблем људске изолованости,
а посебно уметника, нешто је што интригира
Слободана Тишму. Људска тескоба проузрокована
сувишношћу и изолованошћу, свесном или не
свесном, предмет је пишчевог интересовања.
Конкретно, у роману „Бернардијева соба“ глав
ни јунак је човек који живи од данас до сутра,
преживљава, нема перспективу и не види излаз
из тог ништавила. Тих понижених има на сваком
кораку, али их ми не видимо, немамо слуха и
емоција да такве препознамо. Слободан Тишма
је успео да препозна те мале људе, људе са мар
гине и каже да су и они вредне пажње. Роман
„Бернардијева соба“ је писан две године. Труд
се исплатио а ми с нестрпљењем ишчекујемо
нову књигу овог скромног, изванредног писца
и некадашњег рокера. Због оваквих књига, овај
свакодневни, али и библиотечки посао буде
лакши и лепши.

болесника, меша се стварно и нестварно, па
се, читајући роман, упитамо да ли ми и даље
живимо живот Басариних ликова. Басарини ју
наци оптерећени су прошлошћу, младошћу која
се не може вратити, а још више се плаше не
извесне будућности. Басарина борба за смисао
човековог постојања наставља се и у роману
„Mein Kampf“. Његов препознатљив слатко-горки
хумор обезбедио је бројну читалачку публику.
Од када се, с пролећа, појавио роман Жарка
Лаушевића „Година прође, дан никад“ не јењава
интересовање за ову искрену глумчеву испо
вест. По продаји и читаности ова књига прева
зилази и најсмелија очекивања. „Година прође,
дан никад“ је потресна и искрена исповест
глумца који је покушао да своју несрећу ис
прича до краја, без патетике и додворавања
читаоцу. Жарко Лаушевић је пример да тале
нат увек иде у пару. Као глумац он је своје
умеће показао и доказао играјући у бројним
филмовима и позоришту. Животне околности
су од њега учиниле или само откриле у њему
и писца. Обичан читалац, али и онај искуснији,
признаће да књига „Година прође, дан никад“
на сугестиван, искрен и изванредан начин ос
ликава један живот, једну прекинуту младост и
искрено и болно кајање за учињено. Посебним
стилом, мешајући жанрове, са изванредним сми
слом за детаљ, прича животну причу. Он нема
претензија да у читаоцу изазове сажаљење, већ
да каже истину. Читаоци му верују и жељно
очекују наставак приче.
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ИЗЛОЖБЕ
ДЕЧЈЕГ ОДЕЉЕЊА
2011/2012. године
8. Ускрс – април
9. Горњи Милановац – изложба поводом
Дана општине – април
10. Деца – будућност нашег града – април
11. Мој град – изложба радова литерарне
секције Библиотеке – април
12. У сусрет распусту – јун

1. Изложба радова ПУ „Сунце“ на тему
стихова посвећених јесени
дечјих песника – новембар
2. Нова година – децембар
3. Божић – јануар
4. Свети Сава – јануар
5. Љубав је... – фебруар
6. 8. март – март
7. Природа – књига са најлепшим
садржајем – март
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Јелица Станић

КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА

један од најважнијих чинилаца у развоју лич
ности.
Чланови наше радионице желели су да има
ју јавне наступе, те смо у том смислу уложили
пуно труда да програми буду садржајно и
естетски вредни, али и да их публика прихвати.
За дечју недељу програм смо посветили правима
и дужностима детета, лепоти лепог понашања и
говора... Затим, весели, раздрагани новогодишњи
програм са неизоставним Деда Мразом. Нашим
умећем и љубављу према правој поезији при
редили смо нашем граду незаборавно песничко
вече са нашим завичајним песником Добрицом
Ерићем.

Библиотека „Браћа Настасијевић“ у школ
ској години која је управо за нама, поред својих
редовних садржаја, учинила је корак даље како
да књигу и њене вредности приближи младима.
Основала је књижевну радионицу за ученике
милановачких основних школа и окупила та
лентоване ученике који воле да читају, да гово
ре уметничке текстове, а и сами се огледају у
књижевним покушајима.
На састанцима радионице разговара се о
правим литерарним вредностима, поступцима
у стварању неког дела, избору правих речи. Нај
више времена посветили смо језику кога савре
мена техника и технологија потискује, мада је
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Кад пролећно сунце заблиста у пуном сјају,
Кад љубичице, лале и зумбули процветају,
Кад ускршњи празници децу обрадују,
Радујем ти се, вољени граде.

За славу библиотеке публици смо предста
вили хронологију развоја писмености, књига,
културе уопште.
Млади воле смех, шале, те смо задњи про
грам посветили нашим најбољим писцимахумористима и извођењу одломака из њихових
најбољих дела.
Надамо се да ће наша радионица наставити
окупљање и дружење талентоване деце, ширити
и богатити њихове видике и да ће утицати и на
формирање нових уметничких група, а све са
циљем да праве културне вредности више утичу
на образовање и васпитање младих.

Кад сунце лети улице греје,
Кад су топле ноћи
И под звезданим небом стојим,
Радујем ти се, вољени граде.
Кад јесен поспе златне боје,
Кад школско звоно скупи ђаке своје,
Радујем ти се, вољени граде.
Кад снегови покрију улице твоје,
Кад мраз ишара прозоре моје,
Радујем ти се, вољени граде.

МОЈ ГРАД
Мој град Горњи Милановац има око 20000
становника. Красе га многе знаменитости и ле
по осмишљен центар града. Срдачан и гостољу
бив, увек ће вас дочекати отворена срца. Зато
сам му посветила песму:

Ксенија Станић
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Ивана Ристић

ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ –
МЕСТО ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ*1
Сажетак

I УВОД

Јавне библиотеке су институције чији је
основни задатак да свима омогуће слободан и
подједнак приступ информацијама. Претече
јавних народних библиотека код Срба су чита
лишта. Термини „народна библиотека“ и „јавна
библиотека“ могу се користити као синоними.
Јавна библиотека – локални центар инфор
мација, место за учење, разоноду и отворену
међуљудску комуникацију. Посебна група кори
сника јавне библиотеке су тинејџери, који има
ју специфичне потребе и интересе. Библиотеке
– важан чинилац у преласку из детињства у свет
одраслих. Кључ ефикасног рада са тинејџерима
– разумевање њихових потреба.
У циљу упознавања конкретних жеља ти
нејџера обављена је анкета „Какву библиотеку
желиш?“. Резултати ове анкете намећу следеће
закључке: тинејџерима обезбедити посебну гра
ђу и опрему; засебан модеран простор; органи
зовати курсеве, радионице, трибине; обучити
и ангажовати волонтере и редовно оглашавати
младе о новинама.

„Култ књиге означава у свим историјским
епохама један напреднији, зрелији стадиј неке
извесне цивилизације. У каснијим столећима
античке епохе јавља се александријска и пер
гамска библиотека. Са француском револуци
јом и демократизацијом свих извора културе
дозрева, први пут после античке епохе, култ
књиге на најширој демократској основици, а с
тиме и потреба за великим јавним организова
ним библиотекама.“1
Библиотекарство је одувек имало за задатак
развијање различитих метода и техника за бе
лежење, чување, обраду и коришћење записаног
људског знања и искуства. „Брзина и спремност
библиотека да своје циљеве прилагоде техно
лошким и друштвеним променама и данас и
убудуће представљаће меру њихове виталности
и друштвеног статуса и утицаја. С друге стране,
однос друштва према библиотекама није само
однос према прошлости и културној традицији,
већ и однос према будућности.“2
„Библиотека је установа која прикупља,
чува, обрађује и даје на коришћење грађу и

Кључне речи: јавне библиотеке, корисницитинејџери, анкета, закључци

О култури књиге и библиотеке / Владимир Двор
никовић // Јавне библиотеке / Марија Илић-Агапова. - Бео
град : Библиотека града Београда, 2003. - стр. 7.
2
Јавне библиотеке и јавно знање / Жељко Вучковић.
– Нови Сад : Библиотека Матице српске : Футура публи
кације, 2003. - стр. 55.
1

*
Мастер рад Иване Ристић одбрањен 20.04.2010.
године, Катедра за библиотекарство и информатику Фило
лошког факултета Универзитета у Београду, ментор проф.
др Александра Вранеш
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информације свим грађанима без обзира на
верске, полне, идеолошке, старосне, професио
налне и друге различитости, а у циљу ширења
образовања и васпитања, културолошког и на
учног развоја.“3 Свака група корисника, дакле,
има различита интересовања и, у складу с тим,
специфичне захтеве. У овом раду видећемо
какве потребе, афинитете и, следствено томе,
предлоге имају тинејџери, које посматрамо као
посебну групу корисника. У раду ће, пре све
га, бити речи о настанку јавних библиотека,
проблему терминологије, односно о њиховој де
латности и сврси. Посебан акценат стављен је
на услужну делатност библиотеке, нарочито ону
која се односи на пружање услуга тинејџерима.
Видећемо каква је психологија тинејџера и, на
крају, биће представљени прецизни резултати
анкете која је спроведена међу ученицима ОШ
„Краљ Александар I“ и Трговачко-економске
школе „Књаз Милош“ у Горњем Милановцу.

процеса. „Библиотеке могу бити позајмне и
отворене (попут народних, градских, јавних)
или затвореног типа (попут националних, висо
кошколских и специјалних), које користи уже
профилисан круг истраживача.“4
Иако је историја библиотека дуга више
од четири хиљаде година, јавним народним
библиотекама припада тек нешто више од века
и по. Наиме, може се рећи да, иако је историја
библиотекарства текла кроз константну борбу
за остваривање принципа слободе и опште до
ступности књига и информација за све слојеве
друштва, библиотеке су прешле дуг пут да би
постале отворене, тј. демократске институције.
Вековима су биле затворене, елитистичке, све
док није, у XIX веку, велика Француска ре
волуција својим просветитељским идеалима
и демократским идејама створила услове за
настанак модерног јавног народног библио
текарства.
Основни задатак јавне библиотеке је да
свима омогући слободан, подједнак и неогра
ничен приступ тековинама културе и цивили
зације, целокупном корпусу знања и информа
ција. Тиме јавне народне библиотеке прерастају
из елитистичких затворених институција у нај
демократскије и најотвореније институције у
служби образовања целокупног друштва. Тиме
оне добијају изразити хуманистички карактер.
Наиме, оне својом делатношћу доприносе раз
воју демократске јавности, као и квалитету жи
вота у локалној заједници.
„Јавно народно библиотекарство данас је
снажно усмерено ка темељном преиспитивању и

II РАЗВОЈ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА

1. Настанак
Библиотеке су друштвене институције на
чије функционисање и друштвену улогу пре
судан утицај имају владајуће културне, еко
номске, идеолошке, политичке и технолошке
прилике. Зато се може рећи да су оне одувек
биле, и остале, важан чинилац социокултурних
3
Од рукописа до библиотеке : појмовник / Александра
Вранеш, Љиљана Марковић. - Београд : Филолошки фа
култет, 2008. - стр. 76.
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А. Вранеш, Љ. Марковић, нав. дело. - стр. 76.

проналажењу свог професионалног и друштвеног
смисла и оправдања, као и ка утемељењу нове
теоријске и практичне парадигме прилагођене
потребама и захтевима информатичког доба,
уз истовремено очување свог хуманистичког
језгра и изворне просветитељске мисије.“5
Из овога произилази да ми, свакако, морамо
пратити друштвене промене, али тако што се, у
исто време, нећемо одрећи начела и вредности
на којима су створене јавне библиотеке. То
су заједничке вредности нашег друштва и
библиотекарске професије и оне ће, заједно са
новим технологијама, такође обликовати и наш
будући свет.

блиотечку установу) јасно и аргументовано
образложио и увео у јавну употребу, иако ће
званично тек 1881. године бити озакоњено име
„Народна библиотека“. Он ,такође, у том пи
сму предлаже и неке друге називе за Народну
библиотеку, као што је земаљска или државна.
Елем, још од Ђуре Даничића до данас остао је
отворен терминолошки проблем да се атрибутом
„народна“ означава централна национална
библиотека и бројне јавне библиотеке попу
ларног типа.
Претече јавних народних библиотека код
Срба су тзв. читалишта, а као прва јавна на
родна библиотека помиње се Библиотека кра
гујевачка 1866. године. Иницијативу за њено
оснивање поднео је Јанко Шафарик, библио
текар Народне библиотеке у Београду. Термин
„јавна библиотека“ први пут се помиње у
одлуци кнеза Михајла Обреновића о њеном
оснивању. Међутим, она се назива и „народном
библиотеком“. Посебно се истиче потреба да
она буде свима доступна, у чему се огледа отво
реност и јавни карактер ове установе.6
Марија Илић-Агапова у својој књизи Јавне
библиотеке из 1934. године даје значајан до
принос развоју терминологије и типологије срп
ског библиотекарства. Она истиче да се термин
„народна библиотека“ треба користити за на
ционалне библиотеке, а да народне библиотеке,
које су намењене најширој публици треба да
носе назив „јавне библиотеке“. Међутим, она
увиђа да термин јавно подразумева скоро све
типове библиотека, јер су скоро све мање или
више јавне, релативно свима доступне. Али,

2. Проблем терминологије
Основни терминолошки проблем происти
че из чињенице да се један исти термин упо
требљава за два појма: израз „народна библио
тека“ примењује се и за библиотеке које служе
ширењу општег образовања и културе и за
нашу највишу библиотечку установу, Народну
библиотеку Србије. Један од првих који се
бавио проблемом терминологије био је Вуков
следбеник Ђура Даничић. Наиме, он је радећи
као библиотекар Народне библиотеке Србије
(од 1856. до 1859. год.), између осталог, настојао
и да утврди име и карактер Библиотеке. У
свом писму Министарству просвете из 1858.
године, он темељно разматра терминолошка и
типолошка питања у српском библиотекарству.
Његова је заслуга што је термин „народна
библиотека“ (као назив за нашу највишу би
5

Ж. Вучковић, нав. дело. - стр. 6.

6
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Исто. - стр. 14-15.

она истиче да је оно што је најважнија од
редница „јавне библиотеке“ управо то, да је
јавна, општа, да служи свима. Као што је за
„народну библиотеку“ на првом месту битно да
прикупља и чува националну литературу. Дакле,
Агапова утврђује јавност, општост, доступност
свима као оно што одређује карактер овог типа
библиотека.7
У периоду после Другог светског рата
термин „популарне библиотеке“ користи се
када се желе нагласити општеобразовне функ
ције народних јавних књижница. Такође се
користи и израз „масовне библиотеке“ који је
преузет из тадашње руске стручне библиотечке
терминологије, под чијим јаким утицајем је
било наше библиотекарство тих година. Године
1948. излази први број часописа Библиотекар,
стручни лист Друштва библиотекара Народне
Републике Србије, у којем су објављени рефе
рати са републичког саветовања посвећеног
класификацији библиотека и задацима поједи
них типова библиотека. Утврђено је да постоји
пет типова библиотека: популарне (народне,
масовне), стручне, научне, школске и дечје би
блиотеке. Оно што карактерише популарне
(народне, масовне) библиотеке је да су оне за
ваншколско просвећивање, односно подизање
степена опште културе укупног становништва,
као и за његово политичко васпитање и само
образовање. Овде видимо значајан идеолошки
утицај. Термин „народна библиотека“ или „на
родна књижница“ доминантан је у употреби
од шездесетих година. Године 1960. Народна

скупштина НР Србије донела је Закон о би
блиотекама у чијем се 14. члану библиотеке
деле према својој основној намени на народне
(за ширење општег образовања), научне и
стручне (за помагање научног и стручног рада)
и специјалне (за задовољавање читалачких по
треба у другим областима друштвеног живота).
Иако је деловало да ће ова типологија довести
до разрешења терминолошких недоумица, то се
није у потпуности десило.8
Библиотекарски лексикон Владимира Јока
новића и његових сарадника даје нову типоло
гију библиотека. Библиотеке се, према критери
јумима структуре фондова и профила корисника,
деле на следеће типове: народне, школске, дечје,
специјалне, високошколске и националне.9
„Године 1994. У Службеном листу СРЈ број
45/94 објављена је стандардна типологија
библиотека коју је припремила Комисија за
стандарде из области документације, у сарадњи
са Међународном организацијом за стандар
дизацију (ISO). Према овом документу све
библиотеке су разврстане у седам категорија:
народне (националне); библиотеке при висо
кошколским установама; специјалне библиоте
ке; друге велике неспецијализоване библиотеке;
народне (јавне) библиотеке; школске библио
теке и покретне библиотеке. Тиме је учињен
значајан корак ка јединственој стандардизацији
терминологије и типологије која је заснована
на међународним искуствима и препорукама
Унеска.“10
Ж. Вучковић, нав. дело. - стр. 17.
Bibliotekarski leksikon / Vladimir
[et al.]. - Beograd : Nolit, 1984. - str. 37.
10
Ж. Вучковић, нав. дело. - стр. 21.
8
9

Јавне библиотеке / Марија Илић-Агапова. – Београд
: [б.и.], 1934. - стр. 66.
7
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Савремене јавне народне библиотеке цело
купном својом делатношћу везане су за идеју
и праксу јавности. Зато је термин „јавне библи
отеке“ најпогоднији да изрази тип и карактер
отворених библиотека које су доступне свим
грађанима једне заједнице. „У мери у којој се
под појмом народа данас могу подразумевати
сви грађани, а не само пук, у социолошком
смислу оправдано је и термине „јавна библио
тека“ и „народна библиотека“ користити као
синониме.“11

за оцену делатности јавних библиотека постаје
доступност и отвореност њихових збирки и
услуга корисницима. Нова јавна библиотека
сагледава се као центар за посредовање знања
и информација, али и као место за разоноду и
отворену међуљудску комуникацију.
Јавна библиотека је локални центар инфор
мација доступан свима, без обзира на разлике.
Она је обавезна да свим категоријама корисника
даје на располагање грађу и информације које
њима одговарају. Колекције и услуге треба
да обухвате све врсте одговарајућих медија и
модерних технологија, као и традиционалну
грађу.
„Под овим термином подразумеваћемо би
блиотеке са збиркама и услугама универзалног
карактера, регулисане законом, финансиране из
јавних средстава, доступне уз симболичну на
кнаду или бесплатно свим грађанима локалне
или шире заједнице, за задовољавање њихових
образовних, културних, информационих и ре
креационих потреба.“13

III ДЕЛАТНОСТ И СВРХА
ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА

1. Дефинисање јавне библиотеке
„Јавна библиотека је организација коју ос
нива, подржава и финансира заједница, било
преко локалних, регионалних или државних
органа управе, или кроз друге начине друштве
ног организовања заједнице. Она обезбеђује при
ступ знању, информацијама и производима људ
ског духа, путем различитих извора и услуга,
и подједнако је доступна свим припадницима
заједнице, без обзира на расу, националност,
старосно доба, пол, веру, језик, инвалидност,
економски и радни статус, и образовни ниво.“12 У
савременом добу, дакле, најважнији критеријум

2. Задаци јавне библиотеке
Језгро услуга јавне библиотеке треба да
чине следећи најважнији задаци који се односе
на информације, описмењавање, образовање и
културу:
1. Стварање и неговање читалачких навика
код деце од раног узраста;
2. Подршка индивидуалном образовању и
самообразовању, као и формалном образовању
на свим нивоима;

Исто. - стр. 29.
IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библио
тека / у име Секције јавних библиотека припремила Рад
на група којом је председавао Филип Џил. - Београд :
Народна библиотека Србије : Библиотека града Београда,
2005. - стр. 9.
11

12

13

24

Ж. Вучковић, нав. дело. - стр. 30.

ског друштва, јер свима омогућује приступ све
ту идеја, знања и информација.

3. Пружање могућности за лични креативни
развој;
4. Подстицање маште и креативности код
деце и младих;
5. Повећање свести о културном наслеђу,
разумевање уметности, научних достигнућа и
открића;
6. Омогућавање приступа културном истра
живању које се остварује кроз све сценске умет
ности;
7. Унапређивање дијалога међу културама и
неговање културне разноликости;
8. Подршка усменој традицији;
9. Обезбеђивање приступа информацијама о
друштвеној заједници за све грађане;
10. Пружање одговарајућих информационих
услуга локалним предузећима, удружењима и
групама људи сличних интересовања;
11. Допринос унапређењу вештина инфор
матичке и компјутерске писмености;
12. Подршка и учествовање у књижевним
активностима и програмима намењеним свим
старосним групама, и покретање таквих актив
ности, ако је неопходно.14

3.1 Информациона улога
Јавне библиотеке, поред тога што имају нај
важнију улогу у прикупљању и организовању
информација, као и обезбеђивању приступа
разним изворима информација, имају задатак
да прикупљају, чувају и дају на коришћење
грађу која се односи на историјат заједнице и
појединаца.
У савременом свету, сведоци смо експонен
цијалног пораста информација и непрекидних
технолошких промена, што утиче на начин
приступања информацијама, а самим тим и на
јавне библиотеке и њихове услуге. Оне сада
имају одговорност да на прави начин искористе
могућности које отвара динамичан развој ин
формационе и комуникационе технологије.
3.2 Образовна улога
Може се рећи да је основни разлог оснивања
и одржавања већине јавних библиотека настао
из потребе за одређеном делатношћу која ће
омогућити приступ знању у штампаном и
другим облицима и, на тај начин, подстицати
формално и неформално образовање. Услов
који та делатност треба да задовољи, у овом
случају, је да буде намењена и доступна свима.
Јер, током читавог живота људима је потребно
образовање, поред формалног у одговарајућим
институцијама, као што су основне, средње
школе, универзитети, тако и завршетком фор
малног образовања. Јер, у савременом друштву,

3. Улоге јавне библиотеке
Јавна библиотека обезбеђује информације и
услуге на различитим медијумима корисницима
тиме доприносећи њиховом образовању, инфор
мисању и личном развитку. Она такође има
важну улогу у развијању и одржавању демократ
14
У име секције јавних библиотека припремила Рад
на група којом је председавао Филип Џил, нав. дело. - стр.
67-68.
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опстанак иоле цивилизованог човека зависи од
његовог активног учешћа у овладавању нових
знања и вештина које информациони развој
свакодневно доноси. Дакле, учење је нешто
што је присутно током целог живота. И управо,
јавна библиотека има ту улогу и одговорност
да помаже процесе формалног и неформалног
учења на различитим медијима. Она, пре свега,
треба да омогући кориснику коришћење тих
образовних извора, као и да обезбеди простор
и опрему за учење. Такође, постоји низ начина
на које библиотека може да поспешује како
формално тако и неформално образовање, а које
ће она изабрати зависи, умногоме, од локалних
услова и расположивих ресурса.

Обзиром на ову друштвену улогу, може се
рећи да библиотеке могу да делују као покретач
друштвеног и личног развитка и, као такве,
могу бити и покретач позитивних промена у
заједници. Јер, доприносећи инфомисаности и
тиме и демократизацији друштва, она помаже
људима да обогате и унапреде своје постојање
и постојање заједнице у којој живе. Библиотека
утиче на развој друштва првенствено преко
утицаја на појединца и на његов лични развој.
Јер, да би појединац развијаво своју личну
креативност и пратио нова достигнућа, потре
бан му је приступ знању и делима људског
духа. А то је оно што му библиотека обезбеђује.
Њен најважнији допринос личном и општем
образовању је, управо, пружање приступа
главним збиркама светске литературе и знања
уопште, на различитим медијима.

3.3 Друштвено-културна улога

3.4 Локални значај

Јавна библиотека, као јавни простор, про
стор за окупљања, које је нарочито значајно у
малим местима, има важну друштвену улогу јер
омогућава неформални контакт између чланова
заједнице. Она треба да помаже обликовање
културног идентитета заједнице и да буде сре
диште културног развоја исте. Нарочито треба
да води рачуна о разноликости култура које су
заступљене у заједници и да обезбеди грађу на
свим језицима који су заступљени у њој и да, на
тај начин, подржава њихов развој и суживот.
Такође, јавне библиотеке треба да имају на
располагању читав распон људског искуства и
гледишта, без опасности од било какве цензуре.
Библиотекари и органи управе би требало да
подрже та основна људска права, која су, уо
сталом, загарантована и Законом о слободи
информисања.

Услуге јавних библиотека требало би да
полазе од локалних потреба које се преиспитују
у редовним временским размацима, јер су јавне
библиотеке, пре свега, локалне службе које
пружају информационе услуге тој заједници.
Да би библиотека у пуној мери одговорила ин
формационим захтевима своје заједнице, треба
да прати промене у друштву које узрокују разни
чиниоци: демографске промене, друштвени и
економски развој, промене старосне структуре,
нивоа образовања итд.
Јавна библиотека, такође, треба да одржава
завичајне збирке, изложбе, објављује наслове
од локалног значаја и осмишљава различите
програме на локалне теме. Јер, један од њених
битних задатака у локалној заједници је очување
и промоција културе.
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- Обезбеђивање приступа услугама

3.5 Приступ намењен свима

- Одржавање библиотечких зграда

Једно од основних начела јавне библиотеке
је да је она отворена и пружа своје услуге свима.
Посебну пажњу треба посветити мањинским
групама које не могу да користе редовне услуге
и обезбедити им посебне услове како би могли
да задовоље своје потребе за информацијама.
Набавка грађе треба да задовољава услов
универзалности, тј. и овде треба обратити па
жњу на набавку грађе коју могу да користе при
падници језичких мањина, особе са телесним
или чулним недостацима и сл.
Такође, треба користити информациону и
комуникациону технологију да би се омогућио
приступ библиотечким збиркама и колекцијама
других извора информација, како у самој би
блиотеци тако и на даљину.

Јавна библиотека треба да буде на распола
гању свим грађанима и групама. Могуће циљне
групе јавне библиотеке су:
1) Људи у свим периодима живота:
- Деца
- Млади
- Одрасли
2) Појединци и групе људи са посебним
потребама:
- Припадници различитих култура
и етничких група, укључујући аутохтоно
становништво
- Особе с инвалидитетом, на пример,
особе оштећеног вида или слуха
- Особе које су везане за кућу
- Особе које су смештене у институције,
на пример, у болнице или затворе
3) Институције у заједници:
- Образовне, културне и волонтерске
организације и групе у заједници
- Пословна заједница
- Управно тело матичне организације,
на пример, локална управа.15
Сви ови чиниоци су подједнако битни. Све
њих можемо детаљно анализирати и о њима
полемисати. Оно што нас највише интересује у
овом раду је део који се односи на откривање
могућих корисника и анализа њихових потреба
и, у складу с тим, пружање услуга корисницима.
Тачније, нас занимају сви они аспекти који се
односе на младе кориснике, тј. тинејџере.

4. Задовољавање потреба корисника
Као што је већ више пута споменуто, јавна
библиотека мора своју делатност заснивати на
општој доступности. Њена првенствена улога
је да задовољи библиотечке и информационе
потребе заједнице у чијој је служби.
Важни чиниоци за пружање добрих услуга
јавне библиотеке су:
- Откривање могућих корисника
- Анализа потреба корисника
- Осмишљавање услуга за појединце и групе
- Подстицање образовања корисника
- Сарадња и заједничко коришћење извора
- Развој електронских мрежа

15
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Исто. - стр. 23- 24.

IV ТИНЕЈЏЕРИ

4.1. Услуге за тинејџере

Код нас је последњих деценија у свакодне
вни говор ушла реч тинејџер као термин за
групу људи између детињства и одраслог доба.
„Teenager“ – од 13. до 19. године (thirteen, fourteen, fifteen ..., nineteen). Поред дела назива
који им је заједнички, оно што обележава ово
раздобље је стање духа.
Потребно је посебно посветити пажњу овим
младим људима, јер углавном у том добу они пре
стају са читањем обавезне литературе и имају
разноврсна интересовања. Зато је неопходно да
се библиотекари упознају са психичким разво
јем тинејџера, и да их на одговарајући начин уво
де у свет нових садржаја, у складу са њиховим
промењеним интересовањима. Оно што карак
терише овај период одрастања је трагање за
новијим и другачијим системом вредности.
Да би се што боље упознали са тинејџерима,
да бисмо што јасније могли да разумемо њихове
жеље и интересовања, потребно је прво да
научимо нешто о психичким процесима који
се одвијају у овим младим људима и која их, у
значајној мери, потресају и утичу на формира
ње њиховог система вредности.

„Млади људи, између детињства и зрелог
доба, развијају се као појединци, чланови дру
штва са сопственом културом.“16 Овој категори
ји корисника треба изаћи у сусрет поштујући
њихова посебна интересовања и жеље. Треба
набавити, између осталог, и грађу на разли
читим медијумима, треба обезбедити приступ
електронским изворима информација, а све то
у складу са њиховим специфичним жељама.
Важна је сарадња с младим људима како би
библиотека набавила адекватну грађу и услуге
за ову групу корисника. Такође, треба органи
зовати одговарајуће програме и разговоре с мла
дим људима.
„Тинејџери данас чезну да буду потребни,
да буду признати, и да некоме припадају, а
библиотеке су за то идеалне. Стварајући про
стор посебно дизајниран за тинејџере, библио
текари пружају себи савршену прилику да
свом силином прихвате ову старосну групу...
Тинејџери заслужују место где могу да „висе“,
да раде домаће задатке и да буду оно што јесу.
Признајући тинејџере као значајне „муштерије“
данас, библиотеке обезбеђују њихову редовну
посету као одраслих сутра.“17
Ово је само мали увод у следеће поглавље
где ћемо се детаљније упознати, прво са пси
хологијом тинејџера, а касније, у поглављу на
кон тога, и са конкретним жељама израженим у
оквиру анкете.

1. Психологија тинејџера
Познавање психологије младих је основа
за све који су укључени у рад са њима. Развој
сваког човека је постепен и јединствен, а
условљен биолошким предиспозицијама и ни
зом комплексних социјалних чинилаца. Иако
је сваки човек уникатан и постоје значајне
индивидуалне разлике међу људима, постоје

Исто. - стр. 26.
Prostori za tinejdžere : preobražaj biblioteke korak po
korak / Kimberli Bolan Tejni. - Beograd : Filološki fakultet,
2009. - str. XI
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такође и нека општа одређења и карактеристике
које су заједничке за припаднике одређених
старосних категорија.
„Младост је раздобље живота у коме долази
до пролазних назадовања, неминовних сукоба са
собом и светом око себе, несклада између разума
и осећања, збрке у поистовећивању и стварању
идентитета, пролазних отуђења од себе и ствари.
И поред овако бурних промена, младалачко
доба не треба схватити као патогенетски чини
лац, него само као раздобље живота у коме је
осетљивост повишена. Способност младог чо
века да се бори са стресом зависи од повредљи
вости његове личности.“18
У савременим концепцијама развоја лич
ности адолесценција се више не третира као
прелазни период из детињства у зрелост, већ као
посебна и специфична фаза у развоју. Основни
разлог за то је што адолесценција представља
узраст у којем се код младих дешавају значајне
телесне и психичке промене које су праћене и
специфичним променама у социјалном функ
ционисању. То је развојни период који карак
теришу посебни развојни проблеми и због
њиховог значаја, ово се сматра најзначајнијим,
често и најтежим периодом у животу човека.
„У овом периоду долази до великих телесних
промена, бурних промена у личности и промена
на нивоу вршњачких односа, као и последичних
породичних промена. Развојни задаци су:
- Дефинисање процеса сепарације од ро
дитељских фигура и стицање индивидуал
ности,
- Развој одговорности и независности,

- Психосексуални развој, дефинисање сексу
алних улога,
- Успостављање вршњачких односа, соци
јална интеграција.“19
Када посматрамо развој адолесцента (тин
ејџера), морамо узети у обзир три аспекта:
биолошки, психолошки и социолошки. Са био
лошког аспекта адолесценција започиње ре
продуктивном способношћу, а завршава се
успоравањем физичког развоја. Психолошки,
адолесцент је особа у прелазном периоду из
међу понашања типичног за дете и понашања
типичног за одрасле. Социолошки, то је време
усмеравања и избора будуће професије и
период изражене независности у односу на
родитеље. Многи фактори (пол, наслеђе, кли
матски, социокултурни) утичу на почетак и крај
овог периода, али, генерално се узима да је то
период од 12. до 20. године. У овом периоду
особа напушта типичне обрасце мишљења и
понашања детета, а то јој омогућује, између
осталог, и убрзани физички раст, формирање
и стабилизација формалног мишљења, емоци
онална стабилизација и интензиван морални
развој, као и формирање и развој новог система
вредности. Адолесцент сада себе већ сматра
једнаким са одраслима (за разлику од детета) и
почиње да мисли на своју будућност, на своје
будуће занимање. „Тада се код њега јавља и
потреба да реформише друштво чији он постаје
активан члан. Планови које млади имају у том
периоду, углавном су нереални, јер они имају
19
Hоću zdravo da živim : program prevencije bolesti
zavisnosti / Dragana Ignjatović Ristić . - Kragujevac : Sekretarijat za socijalnu politiku i zdravstvo : Gradska uprava, 2004.
- str. 46.

Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti / Sulejman
Hrnjica. - Beograd : Naučna knjiga, 1990. - str. 122.
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функцију, пре свега, потврђивања себе и у
почетку покрећу младу особу на активност, али
веома брзо се од њих одустаје. Јер, неопходно је
напустити те нереалне планове и вратити се у
реалност, да би се ушло у свет одраслих.“20
Оно што карактерише адолесценцију је да
преовлађују осећања која се односе на идеале
и вредности, а не као раније, осећања која се
односе на међуљудске односе. Ово је период
када млади формирају свој идентитет. Сада су
сви напори усмерени ка успостављању једног
општијег, потпунијег и коначног идентитета
властите личности. У томе пресудну улогу има
наслеђе из претходне фазе, тј. детињства, јер
ако проблеми настали у ранијим фазама нису
успешно разрешени, долази до конфузије иденти
тета. У овом случају долазе до изражаја негатив
на осећања као што су: неповерење у себе и
друге, нејасна слика о себи, другима и друштву,
анксиозност, агресивност, депресивност итд.
Ипак, иако је то период бурних промена, не може
се рећи да велики проценат младих пролази те
године са бројним унутрашњим и спољашњим
конфликтима. У сваком животном периоду неки
од проблема долазе у центар пажње, као што
су однос према себи, вршњацима, родитељима,
супротном полу и сл. Важно је само да се сви
ти проблеми не појаве баш у исто време, већ да
постоји довољан размак између њих да би их
особа успешно разрешила. Јер, у супротном
ако се проблеми гомилају, онда ће и њихово
решавање бити неуспешно и то ће све као ре
акцију изазвати изражену анксиозност, депре
сивност и агресивност.
20

„Сигурно је да се у овом периоду још више
проширују и обогаћују осећања. На ово указују
чак и истраживања речника, јер се показало
да адолесценти користе знатно више речи и
израза о емоционалним преживљавањима него
млађи узрасти.“21 Емоционална стања која се
интензивирају у овом периоду су: љубав, радост,
страх, бриге, гнев, љубомора, завист, туга. Код
адолесцената се, такође, нарочито брзо развијају
и виша осећања као што су: морална, естетска,
социјална и интелектуална. „Адолесценти имају
развијена социјална осећања. Они у исто време
показују тежњу да врше утицај у колективу и да
се њему прилагоде.“ 22
Оно што се односи на младе људе, мање
више независно од околности одрастања, је
њихова окренутост себи, својеврсна егоцентри
чност. Наиме, млади имају изражену потребу за
истраживањем сопственог унутрашњег света.
Они испитују сопствене вредности и смисао
сопственог постојања. „Појачана осетљивост,
рањивост такође је одраз процеса сазревања.
Потреба да га поштују, да буде прихваћен, тера
младог човека да ступа у контакте са људима.
Али овде у првом плану још увек стоји он, а
не друга особа. Жели да буде „неко“, и не жели
да то само проба, него и да докаже. Зато је ово
време великих снова, идеја, којима ће задивити
свет и људе. Коначно је и самосталност, потреба
еманципације, такође знак његове посебности
која се рађа. Адолесцент искушава самог себе,
то је заправо његов циљ. Експериментише
21
Razvojna psihologija / Dušan D. Đorđević. - Gornji
Milanovac : Dečje novine, 1984. - str. 182.
22
Исто. - стр. 190.
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собом. И зато за многе младалачке „лудости“
узалуд тражимо разлоге, јер их нема.“23

ност, усмеравају је и њоме управљају, ради
остваривања одређених циљева, називамо
мотивима. Потребе, које су извор мотива, могу
бити урођене и стечене током социјализације
појединца. Најчешћа подела мотива је на био
лошке, социјалне и персоналне.25
Биолошки мотиви су они који се заснивају
на телесним потребама. То су, пре свега, урођени
мотиви (мотиви глади и жеђи, сексуални, за
кисеоником, за одређеном температуром тела,
спавањем и одмором, активношћу) и њих је
неопходно задовољити да би се човек одржао
и нормално развијао. У групу стечених спадају,
углавном, они који се јављају код људи који су
развили болест зависности (за алкохолом, за
пушењем, дрогом).
Социјални мотиви су, углавном, засновани
на психолошким потребама и за њихово задо
вољење неопходан је контакт са другим људима
и њихово присуство (мотив за друштвом, за
емотивном везаношћу, љубављу, припадањем,
за угледом, за моћи и доминацијом).
Персонални мотиви почивају на психоло
шким потребама и усмерени су, пре свега, на
развој и интерес властите личности (мотив за
самопотврђивањем, самосталношћу, самоакту
ализацијом и стваралаштвом).
Када човек задовољи потребе и мотиве, осе
ћа задовољство. Када је задовољење осујећено,
човек реагује осећањем фрустрираности. Код
хроничних незадовољења одређених потреба
јављају се осећања анксиозности, несигурности,
мање вредности, агресивности итд. Веза између
потреба и мотива човека и његове структуре је

2. Адолесцент и вршњаци
Код младих људи значај и улога вршњака су
веома изражени. Групе вршњака имају неколи
ко функција: омогућавају да се дете развија
као друга деца истог узраста, развијање нових
вредности и стицање одговарајућих социјалних
ставова и улога, постизање самосталности и
независности. Такође, подстичу децу да схвате
и прихвате друштвене циљеве. У међусобним
контактима млади размењују многобројна иску
ства о друштву и животу, развијају критички
став према правилима која намећу родитељи,
наставници и ауторитети уопште. Утицај вршња
ка најјачи је у периоду од 13. до 19. године. Тада
се ставови младих веома разликују од ставова
родитеља. Мада, ако су односи у породици
приснији, супротности су мање.24

3. Потребе и интереси младих
Основни покретачи људског понашања су
потребе и мотиви. Како ће човек поступити у
одређеном моменту зависи од многобројних
фактора: од ситуације у којој се налази, од тога
како он ту ситуацију доживљава и процењује,
од постојећих модела реаговања, али увек у
зависности од карактеристичних унутрашњих
фактора који га покрећу на активност. Управо
те унутрашње факторе који покрећу на актив
23
24

S. Hrnjica, нав. дело. - стр. 123.
D. Ignjatović Ristić, нав. дело. - стр. 52.
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Исто. - стр. 49.

веома тесна. Међутим, ово је веома комплексно
питање, првенствено због чињенице да постоји
велики број различитих потреба и мотива и
велике индивидуалне разлике у структури лич
ности и вредностима сваке особе. Свакако, по
стоје неке заједничке карактеристике које важе за
већину припадника одређених узрасних односно
развојних категорија. Тако, можемо рећи да је
младима на првом месту задовољење мотива за
дружењем, припадањем групи, прихватањем,
уважавањем, стицањем нових вештина и знања
корисних за живот. Такође, веома им је важно
да имају прилику за добијање одговора на пи
тања дефинисања вредности и суочавања са
разним проблемским ситуацијама, могућност
за самопотврђивање кроз разне изазове итд.
У било ком раду са младима, оно што је
најбитније је да се приступ њима што више
усклади са њиховим потребама. По истом
принципу треба осмишљавати и реализовати и
све програмске активности намењене младима.
Неопходно је добро праћење и двосмерна кому
никација, која ће им омогућити да сами искажу
своје потребе, а нама дати корисне упуте да
коригујемо свој приступ њима.

2010. године међу ученицима осмог разреда
ОШ „Краљ Александар I“, односно другог и
четвртог разреда Трговачко-економске школе
„Књаз Милош“ у Горњем Милановцу.
Ученицима су постављена следећа питања:
1. Пол:
• мушки
• женски
2. Колико имаш година? ____
3. Колико често посећујеш библиотеку?
(обележи један одговор)
• једном недељно
• једном месечно
• једном годишње
• само када морам
4. Коју библиотеку најчешће посећујеш?
• школску
• јавну
5. Где највише волиш да проводиш време
са другарима? (обележи сваки одговор који се
односи на тебе)
• у мојој кући
• у њиховој кући
• у школској библиотеци
• у јавној библиотеци
• друго ________________
6. Где највише волиш да учиш?
• у школи
• у библиотеци
• у мојој соби
• код друга
• друго ________________
7. Шта би желео/ла да библиотека има?
(обележи редним бројем од 1 па надаље по
приоритету шта би волео да библиотека има)
• рачунаре
• музику

V АНКЕТА
– КАКВУ БИБЛИОТЕКУ ЖЕЛИШ?
У циљу упознавања са конкретним жељама
тинејџера које су везане за библиотеку, обавље
на је анкета под називом “Какву библиотеку
желиш?“26. Анкета је спроведена у јануару
26
Пример анкете је већим делом преузет из: Prostori
za tinejdžere : preobražaj biblioteke korak po korak / Kimberli Bolan Tejni. - Beograd : Filološki fakultet, 2009. - str. 17.
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• музичке програме
• дискусије о књигама
• радионице за писање
• помоћ око домаћих задатака
• курс библиотекар- волонтер
• пројекције филмова
• друго ________________
12. Да ли би волео/ла да се особље би
блиотеке више посвети раду са тинејџерима и
да има више разумевања за вас?
• да
• не
13. Да ли би волео/ла да библиотека има
засебан простор за тинејџере, специјално ди
зајниран у вашем духу?
• да
• не
14. Да ли би волео/ла да је простор за ти
нејџере у библиотеци модерно опремљен (ведре
боје, модеран намештај, лејзи бегови итд.)?
• да
• не
(по жељи опиши како желиш да изгледа тај
простор)
_____________________________________
_____________________________________

• стрипове
• часописе
• електронске игрице
• друштвене игре (карте, не љути се човече,
ризико, монопол)
• удобан намештај
• друго ________________
8. Шта би највише волео/ла да позајмиш из
библиотеке? (обележи два одговора)
• књиге (наведи жанр – фантастику,
авантуристичке књиге, историјске,
мистерије, друго ________________ )
• музичке CD-ове
• DVD-ове
• CD-ове за рачунаре
• снимљене књиге на CD-овима
(аудио- књиге)
• игрице
• стрипове
• друго ________________
9. Да ли би волео/ла да имаш приступ
интернету у библиотеци?
• да
• не
10. За шта волиш да користиш рачунаре?
(обележи три одговора)
• chat
• e- mail
• да играм игрице
• да тражим забавне садржаје
• да „скидам“ ствари са интернета
• да правим интернет странице
• да истражујем за школу
• друго ________________
11. Коју врсту програма ви волео/ла да
библиотека има? (обележи три одговора)

15. Које предлоге ти имаш како привући
тинејџере у библиотеку?
_____________________________________
_____________________________________
16. Да ли би желео/ла да учествујеш у раду
савета који би одлучивао о набавци књига,
стрипова, часописа и другог материјала за
тинејџере?
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• да
• не
17. Да ли би желео/ла да учествујеш у раду
савета који би помогао да се у оквиру библиотеке
осмисли посебан простор за тинејџере?
• да
• не

- једном месечно – 26,66%
- једном годишње – 6,67%
- само када морам – 66,67%
Заједнички резултати су следећи:
- једном недељно – 7,87%
- једном месечно – 22,47%
- једном годишње – 6,74%
- само када морам – 62,92%
Ниједна девојчица није одговорила да
једном недељно посећује библиотеку, што је
неочекивано. Најчешћи одговор је „само када
морам“. Оно што је, такође, неочекивано је
чињеница да дечаци у овом узрасту чешће од
девојчица посећују библиотеку.
На основу ових резултата можемо рећи
да тинејџери у овом узрасту слабије посећују
библиотеку, што се и очекивало, јер зна се да им
пажњу сада заокупљају многе друге активности
и садржаји. Но, и то ћемо видети из одговора
који следе.

1. Резултати и анализа анкете ученика
осмог разреда ОШ „Краљ Александар I“
Од ученика осмог разреда ОШ „Краљ
Александар I“ анкету је радило 89 ученика,
узраста од 14 до 15 година, и то 59 дечака и 30
девојчица. Њих можемо посматрати као млађу
групу тинејџера. Од трећег питања, поред
збирног резултата свих ученика осмог разреда
који су радили анкету, одвојено ћу наводити
резултате који важе за девојчице односно
дечаке. Јер, ово је можда добра прилика да се,
поред упознавања са жељама и потребама ове
старосне групе, упознамо и са евентуалним
разликама у афинитетима и у односу на пол.

На питање
4. Коју библиотеку најчешће посећујеш?
Дечаци су дали следеће одговоре:
- школску – 64,41%
- јавну – 35,59%
Девојчице су овако одговориле:
- школску – 56,67%
- јавну – 43,33%
Овде већ видимо да се девојчице прве од
вајају од строго школског програма (око 8%
више у односу на дечаке посећују јавну би
блиотеку). Мада, у одговорима на претходно
питање видели смо да, упркос овоме, девојчице
ређе посећују библиотеку од дечака. Дакле,
оне се више окрећу јавној библиотеци, али

На питање
3. Колико често посећујеш библиотеку?
(обележи један одговор)
Одговори које су дали дечаци изгледају
овако:
- једном недељно – 11,86%
- једном месечно – 20,34%
- једном годишње – 6,78%
- само када морам – 61,02%
Одговори које су дале девојчице изгледају
овако:
- једном недељно – 0%
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можда је проблем у томе што у њој не налазе
у довољној мери оно што им је интересантно у
овом животном добу.
Укупно, резултат је следећи:
- школску – 61,8%
- јавну – 38,2%
Овакав резултат је донекле очекиван, обзи
ром да су они још увек у основној школи и да
њихово виђење библиотеке има више везе са
школом него неким ваншколским садржајима.

- у њиховој кући – 22,58%
- у школској библиотеци – 0%
- у јавној библиотеци – 0%
- друго – 35, 48%
Видимо да ученици највише воле да проводе
време са другарима у својој кући, одмах затим
на неким другим местима као што су дружење
напољу, у граду, на спортским теренима, на
журкама и сл. Нико није обележио као одговор
ни школску ни јавну библиотеку.

На питање
5. Где највише волиш да проводиш
време са другарима? (обележи сваки одговор
који се односи на тебе)
Од дечака смо добили следеће одговоре:
- у мојој кући – 43,02%
- у њиховој кући – 23,26%
- у школској библиотеци – 0%
- у јавној библиотеци – 0%
- друго – 33,72%
Девојчице су обележиле следеће одговоре:
- у мојој кући – 39,47%
- у њиховој кући – 21,06%
- у школској библиотеци – 0%
- у јавној библиотеци – 0%
- друго – 39,47%
И девојчице и дечаци највише воле да
проводе време у дружењу код своје куће, а потом
и на другим местима. Међутим, на питање
која су то друга места где воле да се друже,
девојчице одговарају другачије од дечака. Оне,
пре свега, истичу кафиће, шетње градом, журке,
док дечаци, углавном, наводе спортске терене.
Заједнички резултат изгледа овако:
- у мојој кући – 41,94%

На питање
6. Где највише волиш да учиш?
Дечаци су дали следеће одговоре:
- у школи – 8,47%
- у библиотеци – 0%
- у мојој соби – 83,06%
- код друга – 0%
- друго – 8,47%
Девојчице су овако одговориле:
- у школи – 3,33%
- у библиотеци – 0%
- у мојој соби – 90%
- код друга – 0%
- друго – 6,67%
И девојчице најрадије уче у својој соби
(око 7% више него дечаци), док у школи само
3,33%, а на другим местима 6,67% испитаних
девојчица.
Од свих ученика заједно добили смо следеће
одговоре:
- у школи – 6,74%
- у библиотеци – 0%
- у мојој соби – 85,39%
- код друга – 0%
- друго – 7,87%
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Дакле, ученици најчешће уче у својој соби,
чак 85,39%. У школи учи само 6,74% а за „дру
го“ се одлучило око 7,87% ученика. Занимљиво
је да нико није навео да учи у библиотеци.
Вероватно је један од разлога то што, бар у овој
средини, библиотеке (и школске и јавна) немају
адекватну читаоницу за ученике, тако да они
ретко библиотеку виде и као читаоницу, већ
углавном само позајме књигу и одлазе.

1. рачунаре – 51,68%
2. музику – 14,6%
3. стрипове – 8,99%
4. електронске игрице – 7,86%
5. удобан намештај – 6,74%
6. часописе – 5,63%
7. друштвене игре – 2,25%
8. друго – 2,25%
Они ученици који су обележили „друго“ као
најпожељније, наводили су следеће предлоге:
кафе-ресторан, млађе особље, научне књиге,
фантастичне књиге, приступ интернету, па чак
и фудбалски терен.

На питање
7. Шта би желео/ла да библиотека има?
(обележи редним бројем од 1 па надаље по
приоритету шта би волео да библиотека има)
Добили смо следеће резултате – дечаци би
највише желели да библиотека има:
1. рачунаре – 57,63%
2. стрипове – 11,86%
3. електронске игрице – 10,17%
4. музику – 8,47%
5. удобан намештај – 5,08%
6. друго – 3,39%
7. друштвене игре – 1,7%
8. часописе – 1,7%
Девојчице имају нешто другачије приори
тете у односу на дечаке, па су њихови резултати
следећи:
1. рачунари – 40%
2. музика – 26,68%
3. часописи – 13,33%
4. удобан намештај – 10%
5. стрипови – 3,33%
6. електронске игрице – 3,33%
7. друштвене игре – 3,33%
Укупно, ученици би највише желели да
библиотека има:

На питање
8. Шта би највише волео/ла да позајмиш
из библиотеке? (обележи два одговора)
Дечаци су одговорили:
1. књиге – 26,09%
2. игрице – 25,22%
3. музичке CD-ове – 14,78%
4. DVD-ове – 11,3%
5. стрипове – 9,56%
6. CD-ове за рачунаре – 5,22%
7. снимљене књиге на CD-овима
(аудио- књиге) – 5,22%
8. друго – 2,61%
Код девојчица резултати изгледају овако:
1. музички CD-ови – 30,91%
2. књиге – 23,63%
3. снимљене књиге на CD-овима
(аудио- књиге) – 18,18%
4. DVD-ове – 10,91%
5. игрице – 10,91%
6. стрипове – 3,64%
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Овакав резултат је очекиван, обзиром на
све већу популарност и актуелност интернета
уопште.

7. CD-ове за рачунаре – 1,82%
8. друго – 0%
Примећујемо да се и овде афинитети девој
чица разликују од дечака. Тако, оне предност
најпре дају музичким CD-овима у односу на
књиге и игрице, које су код дечака на првом и
другом месту. Такође, веома су заинтересоване и
за изнајмљивање аудио-књига (18,18% наспрам
5,22% дечака).
Укупан резултат је да би ученици овог
узраста највише волели да из библиотеке
позајме следеће:
1. књиге – 25,29%
2. игрице – 20,59%
3. музичке CD-ове – 20%
4. DVD-ове – 11,18%
5. снимљене књиге на CD-овима
(аудио- књиге) – 9,41%
6. стрипове – 7,65%
7. CD-ове за рачунаре – 4,12%
8. друго – 1,76%

На питање
10. За шта волиш да користиш
рачунаре? (обележи три одговора)
Дечаци су одговорили:
1. да „скидам“ ствари са интернета – 29,34%
2. да играм игрице – 24,55%
3. chat – 20,36%
4. да тражим забавне садржаје – 9,58%
5. e-mail – 5,99%
6. друго – 4,79%
7. да правим интернет странице – 2,99%
8. да истражујем за школу – 2,4%
Одговори девојчица изгледају овако:
1. да „скидам“ ствари са интернета – 25,64%
2. chat – 19,23%
3. да тражим забавне садржаје – 15,38%
4. e-mail – 12,82%
5. да играм игрице – 12,82%
6. да истражујем за школу – 5,13%
7. друго – 5,13%
8. да правим интернет странице – 3,85%
И дечаци и девојчице највише воле да
„скидају“ ствари са интернета, али видимо
да дечаци, одмах затим, рачунар користе за
играње игрица за које девојчице нису баш то
лико заинтересоване (чак око 12% мање него
дечаци). Девојчице више воле да траже забавне
садржаје (око 6% више него дечаци). Оба пола
су подједнако заинтересована за chat, а видимо
да девојчице нешто више занима да истражују
за школу (око 3% више).

На питање
9. Да ли би волео/ла да имаш приступ
интернету у библиотеци?
Дечаци су дали следеће одговоре:
- да – 91,53%
- не – 8,47%
Девојчице су овако одговориле:
- да – 86,67%
- не – 13,33%
Видимо да су дечаци нешто заинтересованији
за интернет него девојчице (око 5%).
Укупан резултат изгледа овако:
- да – 89,89%
- не – 10,11%
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Укупан резултат је следећи:
1. да „скидам“ ствари са интернета – 28,16%
2. да играм игрице – 20,81%
3. chat – 20%
4. да тражим забавне садржаје – 11,43%
5. e-mail – 8,16%
6. друго – 4,9%
7. да истражујем за школу – 3,27%
8. да правим интернет странице – 3,27%
Јасно је да је ученицима у овом узрасту
приоритет забава (бар што се тиче могућности
рачунара и интернета) у односу на ствари везане
за школу. Такође, заинтересовани су и за видове
комуникације као што су chat и e-mail, а сами
су наводили под одговором „друго“ популарни
интернет портал за комуникацију facebook.

6. курс библиотекар-волонтер – 5,56%
7. друго – 0%
Видимо да имају сличне жеље у вези са
програмима, с тим што би девојчице најпре
волеле музичке програме, па пројекцију филм
ова, а дечаци обрнуто. Такође би им добро
дошла и помоћ око домаћих задатака. Оно
што је занимљиво, девојчице нису обележиле
ниједном одговор „друго“, док дечаци јесу
(4,29%) и ту су навели да би, између осталог,
у библиотеци волели да имају неке програме
везане за сексуално образовање.
Сви заједно су дали следеће одговоре:
1. пројекције филмова – 27,36%
2. музичке програме – 25,95%
3. помоћ око домаћих задатака – 22,64%
4. дискусије о књигама – 11,79%
5. радионице за писање – 6,13%
6. курс библиотекар- волонтер – 3,3%
7. друго – 2,83%
Иако је мали број ученика навео да би волео
да библиотека организује курс библиотекарволонтер (3,3%), ипак охрабрује чињеница да су
неки ђаци, поред свих забавних програма који
су им приоритет у овом узрасту, заинтересовани
да се обуче и да дају свој допринос раду у
библиотеци.

На питање
11. Коју врсту програма би волео/ла да
видиш у библиотеци? (обележи три одговора)
Од дечака смо добили следеће одговоре:
1. пројекције филмова – 29,28%
2. музичке програме – 22,86%
3. помоћ око домаћих задатака – 22,86%
4. дискусије о књигама – 12,86%
5. радионице за писање – 5,71%
6. друго – 4,29%
7. курс библиотекар- волонтер – 2,14%
Жеље девојчица у вези са програмима које
би волеле да виде у библиотеци, изражене у
процентима изгледају овако:
1. музичке програме – 31,95%
2. пројекције филмова – 23,61%
3. помоћ око домаћих задатака – 22,22%
4. дискусије о књигама – 9,72%
5. радионице за писање – 6,94%

На питање
12. Да ли би волео/ла да се особље
библиотеке више посвети раду са
тинејџерима и да има више разумевања за
вас?
Дечаци су одговорили:
- да – 74,58%
- не – 25,42%
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На питање
14. Да ли би волео/ла да је простор за
тинејџере у библиотеци модерно опремљен
(ведре боје, модеран намештај, лејзи бегови
итд.)
Дечаци су одговорили:
- да – 84,75%
- не – 15,25%
Они су давали разне предлоге како да се
опреми тај простор и шта да садржи. Поред
онога што је у оквиру питања наведено у загради
(модеран намештај, ведре боје, лејзи бегови
итд.), давали су, углавном, следеће предлоге: да
има доста биљака, аутомат за пиће и грицкалице,
да буде удобно, да у том модерном простору има
што више рачунара.
Девојчице су дале следеће одговоре:
- да – 90%
- не – 10%
Девојчице су, углавном, наводиле сличне
предлоге као и дечаци, с том што су неке од
њих изразиле жељу да ту постоји и простор за
рекреацију и опуштање.
Све укупно:
- да – 86,52%
- не – 13,48%
Ово је, свакако, очекивани резултат обзиром
да је за младе карактеристично да буду окренути
новим трендовима.

Девојчице су одговориле овако:
- да – 90%
- не – 10%
Девојчице би знатно више него дечаци (око
15%) волеле да сарађују са библиотекарима и да
им они посвете већу пажњу.
Заједнички одговори изгледају овако:
- да – 79,78%
- не – 20,22%
Дакле, велика већина ученика би желела
да им се посвети више пажње и да се са њима
посебно ради, што је и за очекивати обзиром на
њихов узраст.
На питање
13. Да ли би волео/ла да библиотека има
засебан простор за тинејџере, специјално
дизајниран у вашем духу?
Дечаци су одговорили:
- да – 84,75%
- не – 15,25%
Девојчице су одговориле:
- да – 93,33%
- не – 6,67%
Заједнички резултат је следећи:
- да – 87,64%
- не – 12,36%
Без сумње, веома је изражена жеља за
посебним простором за тинејџере и свакако
би могло да се размишља о осмишљавању
и организацији тог простора, обзиром да је
реално стање код нас такво да ретко која јавна
библиотека има такав простор. Иначе, девојчице
су показале већу заинтересованост за посебан
простор него дечаци (око 9% више).

На питање
15. Које предлоге ти имаш како привући
тинејџере у библиотеку?
И дечаци и девојчице су дали сличне
предлоге. Највише предлога односило се на то
да библиотека треба да има што више рачунара
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Дечаци су одговорили овако:
- да – 61,02%
- не – 38,98%
И девојчице су дале готово исте резултате:
- да – 60%
- не – 40%
Укупно:
- да – 60,67%
- не – 39,33%
Овде је можда могао да се очекује и већи
проценат оних који су заинтересовани да уче
ствују у раду савета. Видимо да би већина
учествовала у раду савета, али тек око 60%,
иако смо у одговорима на претходна питања
видели да велика већина ученика има своје
посебне ставове и предлоге у вези са разним
питањима која се тичу рада библиотеке, па би се
очекивало да то важи и када је у питању набавка
материјала за тинејџере. Но, можда су се код
овог питања ученици мало уплашили јер овде
већ имамо и моменат одговорности, где они
већ, именом и презименом, постају формално
задужени и одговорни за један веома важан
посао у библиотеци као што је набавка.

и бесплатан приступ интернету као и пријатан
амбијент и музику, што би свакако привукло
тинејџере. Такође, неки сматрају да би веома
добро било да се библиотека рекламира тако
што би се поставио билборд у градском парку
са списком најновијих и најчитанијих књига,
док су неки за то да се у библиотеци организују
преноси важних утакмица и спортских дога
ђаја. Један од предлога како привући тинејџере
у библиотеку је и „разним акцијама које могу
да подстакну на размишљање и рад, нпр. одре
ђеним конкурсима на интернету“. Такође, мла
де би у библиотеку привукло и „млађе особље
које би могло да поприча са члановима као са
другарима“.
Можемо приметити и то да су млади, поред
потребе за рачунарима, која је преплавила цео
свет и која се већ у потпуности подразумева,
жељни и учешћа у разним акцијама где би они
дали свој допринос и где би могли да изразе
своја размишљања и ставове. Битно је обратити
пажњу и на потребу младих да са особљем ко
муницирају као са другарима и да им, очигле
дно, велика разлика у годинама представља
препреку у томе. Зато би библиотеке могле да
размисле, ако не о запошљавању млађег кадра,
онда о организовању волонтерског рада где би
млади (можда баш из редова ученика) умногоме
помогли у успостављању праве комуникације
са младима и разумевању њихових потреба.

На питање
17. Да ли би желео/ла да учествујеш у
раду тинејџерског савета који би утицао
на то да се у библиотеци осмисли засебан
простор за тинејџере?
Дечаци су дали следеће одговоре:
- да – 76,27%
- не – 23,73%
Одговори које су дале девојчице изгледају
овако:
- да – 73,33%
- не – 26,67%

На питање
16. Да ли би желео/ла да учествујеш у
раду савета који би одлучивао о набавци
књига, стрипова, часописа и другог
материјала за тинејџере?
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- једном недељно – 8,11%
Девојчице су овако одговориле:
- једном месечно – 49,18%
- само када морам – 29,51%
- једном недељно – 21,31%
Видимо да су девојчице у овом узрасту зна
тно заинтересованије за одлазак у библиотеку
од дечака.
Заједнички резултат за ученике овог узраста
изгледа овако:
- само када морам – 39,79%
- једном месечно – 38,78%
- једном недељно – 16,33%
- једном годишње – 5,1%
Закључак је да, генерално, и у овом узрасту,
млади ретко посећују библиотеку (мада, девој
чице много чешће у односу на дечаке).

Укупно:
- да – 75,28%
- не – 24,72%
Сада видимо да је проценат оних који би да
учествују у овом савету много већи у односу на
онај који се односи на набавку књига. Можемо
претпоставити да је то због тога што се овде
ипак ради о осмишљавању простора и да то,
можда, не представља тако велику одговорност
као што је набавка књига. Јер, иако је битан
моменат како ће изгледати тај простор, то
можда није тако озбиљно питање као што је
набавка књига и другог материјала. Јер, оно
што чини суштину библиотеке је, ипак, оно што
она садржи у својим фондовима, иако се овом
тврдњом никако не умањује значај амбијента.
2. Резултати и анализа анкете ученика
другог и четвртог разреда ЕТШ „Књаз Милош“

На питање
4. Коју библиотеку најчешће посећујеш?
Дечаци су одговорили:
- школску – 18,92%
- јавну – 81,08%
Девојчице су нам овако одговориле:
- школску – 14,75%
- јавну – 85,25%
Укупан резултат изгледа овако:
- школску – 16,33%
- јавну – 83,67%
Овакав резултат је очекиван обзиром да
се млади у овом узрасту окрећу више ван
школским садржајима које пре могу наћи у
јавним библиотекама него у школским, мада
их, очигледно, ни ту не налазе у довољној мери
обзиром да видимо да, уопште, ретко посећују
библиотеке.

Укупно, у овој групи имамо 98 ученика,
узраста од 16 до 19 година, и то 37 дечака и 61
девојчицу. Изражено у процентима, 37,76% чине
ученици мушког, а 62,24% женског пола. Њих
ћемо посматрати као старију групу тинејџера.
И овде ће се посебно обрађивати одговори де
чака односно девојчица, у циљу уочавања евен
туалних разлика у афинитетима.
На питање
3. Колико често посећујеш библиотеку?
(обележи један одговор)
Од дечака смо добили следеће резултате:
- само када морам – 56,76%
- једном месечно – 21,62%
- једном годишње – 13,51%
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На питање
5. Где највише волиш да проводиш
време са другарима? (обележи сваки одговор
који се односи на тебе)
Дечаци су дали следеће одговоре:
- у мојој кући – 30,91%
- у њиховој кући – 16,36%
- у школској библиотеци – 0%
- у јавној библиотеци – 3,64%
- друго – 49,09%
Видимо да је највећи број дечака обележио
одговор „друго“ – 49,09%. Најчешће наводе
спортске терене, потом кафиће.
Од девојчица смо добили следеће резултате:
- у мојој кући – 32,95%
- у њиховој кући – 21,59%
- у школској библиотеци – 1,14%
- у јавној библиотеци – 4,55%
- друго – 39,77%
И девојчице, дакле, најпре наводе нека друга
места где воле да проводе време са другарима и
то су, углавном, кафићи.
Укупно, одговори изгледају овако:
- у мојој кући – 32,17%
- у њиховој кући – 19,58%
- у школској библиотеци – 0,7%
- у јавној библиотеци – 4,19%
- друго – 43,36%
Чак 43,36% ученика највише воли да про
води време са својим другарима на спортским
теренима, у граду, у кафићима и сл. Ови одгово
ри су очекивани, обзиром на то да су млади ак
тивни и да воле да проводе време на отвореном.

Дечаци дају сладеће одговоре:
- у школи – 5,41%
- у библиотеци – 5,41%
- у мојој соби – 83,77%
- код друга – 0%
- друго – 5,41%
Дакле, највећи број дечака најрадије учи
у својој соби, а подједнако уче у библиотеци,
школи, односно на неким другим местима (нпр.
у природи).
Девојчице су одговориле овако:
- у школи – 1,64%
- у библиотеци – 0%
- у мојој соби – 93,44%
- код друга – 4,92%
- друго – 0%
Девојчице у још већем проценту него дечаци
уче у својој соби (око 10% више), а занимљиво
је да баш ниједна девојчица није обележила
одговор – у библиотеци.
Укупан резултат је следећи:
- у школи – 3,06%
- у библиотеци – 2,04%
- у мојој соби – 89,8%
- код друга – 3,06%
- друго – 2,04%
Коначан резултат је да највећи број ученика
најрадије учи у својој соби, а веома мали
проценат код друга, у библиотеци, школи или
на неким другим местима. Занимљиво је то да
тако мали број ученика учи у библиотеци, али
то је зато што у нашим школским и јавним
библиотекама нема адекватне читаонице где
би они могли ефикасно учити. Радно време
школских библиотека је веома лимитирано, бар
што се тиче рада са корисницима, а читаонице

На питање
6. Где највише волиш да учиш?
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у јавним библиотекама су углавном заједничке
за пензионере (који углавном читају новине
и међусобно коментаришу вести) и ученике,
студенте и остале.

часописи, а стрипови, електронске игрице, дру
штвене игре и друго имају подједнак проценат.
Заједнички приоритети изгледају овако:
1. рачунари – 38,78%
2. музика – 20,41%
3. удобан намештај – 17,35%
4. стрипови – 6,12%
5. часописи – 6,12%
6. електронске игрице – 4,08%
7. друго – 4,08%
8. друштвене игре – 3,06%
Може се закључити да су девојчицама и
дечацима у овом узрасту афинитети, бар што се
тиче овог питања, веома слични.

На питање
7. Шта би желео/ла да библиотека има?
(обележи редним бројем од 1 па надаље по
приоритету шта би волео да библиотека
има)
Дечаци су по приоритету поређали одговоре
овако:
1. рачунари – 32,43%
2. музика – 21,62%
3. удобан намештај – 18,92%
4. стрипови – 10,81%
5. електронске игрице – 5,41%
6. друго – 5,41%
7. часописи – 2,7%
8. друштвене игре – 2,7%
Проценти који су наведени односе се на
то колико је који одговор добио прво место од
понуђених одговора. За очекивати је било да су
рачунари на првом месту, а видимо да је дечаци
ма веома битна музика као и удобан намештај.
Приоритети девојчица су следећи:
1. рачунари – 42,62%
2. музика – 19,67%
3. удобан намештај – 16,39%
4. часописи – 8,2%
5. стрипови – 3,28%
6. електронске игрице – 3,28%
7. друштвене игре – 3,28%
8. друго – 3,28%
Дакле, и код девојчица су приоритети рачу
нари, музика и удобан намештај, затим следе

На питање
8. Шта би највише волео/ла да позајмиш
из библиотеке? (обележи два одговора)
Добили смо следеће резултате: дечаци би
највише волели да из библиотеке позајме:
1. књиге – 29,85%
2. стрипове – 19,41%
3. DVD-ове – 13,43%
4. снимљене књиге на CD-овима (аудиокњиге) – 13,43%
5. музичке CD-ове – 10,45%
6. игрице – 10,45%
7. CD-ове за рачунаре – 1,49%
8. друго – 1,49%
Девојчице би највише волеле да из библио
теке позајме следеће:
1. књиге – 36,11%
2. DVD-ове – 18,52%
3. музичке CD-ове – 17,59%
4. снимљене књиге на CD-овима (аудиокњиге) – 15,74%
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Ово је, свакако, очекиван резултат, обзиром
на општу распрострањеност и популарност ин
тернета данас.

5. стрипове – 6,48%
6. игрице – 3,7%
7. CD-ове за рачунаре – 0,93%
8. друго – 0,93%
Овде видимо да су девојчице много више
заинтересоване за музичке CD-ове од дечака, а
много мање за стрипове за које су дечаци, иначе,
прилично заинтересовани. Међутим, и једни и
други би највише волели да позајме књиге и то,
углавном, авантуристичке, мистерије и сл.
Дакле, ученици овог узраста би највише во
лели да из библиотеке позајме следеће:
1. књиге – 33,71%
2. DVD-е – 16,57%
3. музичке CD-ове – 14,86%
4. снимљене књиге на CD-овима (аудиокњиге) – 14,86%
5. стрипове – 11,43%
6. игрице – 6,29%
7. CD-ове за рачунаре – 1,14%
8. друго – 1,14%
Заједнички резултат показује да би ученици,
још увек, најпре да из библиотеке позајме књиге,
па затим све остало понуђено.

На питање
10. За шта волиш да користиш
рачунаре? (обележи три одговора)
Дечаци су одговорили овако:
1. да „скидам“ ствари са интернета – 26,47%
2. да играм игрице – 19,61%
3. chat – 17,65%
4. да тражим забавне садржаје – 15,69%
5. да истражујем за школу – 7,84%
6. e- mail – 6,86%
7. да правим интернет странице – 2,94%
8. друго – 2,94%
Девојчице су обележиле следеће одговоре:
1. да „скидам“ ствари са интернета – 22,36%
2. да тражим забавне садржаје – 19,88%
3. chat – 17,39%
4. да играм игрице – 13,66%
5. друго – 11,18%
6. да истражујем за школу – 9,32%
7. e-mail – 4,97%
8. да правим интернет странице – 1,24%
Сви заједно одговорили су овако:
1. да „скидам“ ствари са интернета – 23,96%
2. да тражим забавне садржаје – 18,25%
3. chat – 17,49%
4. да играм игрице – 15,97%
5. да истражујем за школу – 8,75%
6. друго – 7,98%
7. e-mail – 5,7%
8. да правим интернет странице – 1,9%
Као што је и било за очекивати, ученици
највише воле да користе рачунаре за забавне

На питање
9. Да ли би волео/ла да имаш приступ
интернету у библиотеци?
Дечаци су одговорили:
- да – 97,3%
- не – 2,7%
Девојчице су одговориле:
- да – 91,8%
- не – 8,2%
Укупно, ученици су одговорили:
- да – 93,88%
- не – 6,12%
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И дечаци и девојчице би највише волели
да библиотека организује музичке програме и
пројекције филмова. Такође им је добродошла и
помоћ око домаћих задатака, а занимљиво је да
би неки (мада не тако велики проценат – 8,81%)
похађали курс библиотекар-волонтер.

ствари, а најмање за истраживање за школу
и сл. И девојчице и дечаци су подједнако
заинтересовани за chat, а дечаци су нешто
више од девојчица заинтересовани за играње
игрица. Иначе, под „друго“ сви су наводили
популарни интернет портал за комуникацију
facebook.

На питање
12. Да ли би волео/ла да се особље
библиотеке више посвети раду са
тинејџерима и да има више разумевања
за вас?
Дечаци су одговорили:
- да – 75,68%
- не – 24,32%
Девојчице су одговориле:
- да – 88,52%
- не – 11,48%
Укупан резултат изгледа овако:
- да – 83,67%
- не – 16,33%
Јасно је да млади сматрају да им се не по
клања довољно пажње и да би запослени мо
гли да им се више посвете. Зато је добро да
библиотека организује волонтерски рад управо
из редова тих младих, како би лакше спознали
њихове потребе и жеље и како би комуникација
била успешнија.

На питање
11. Коју врсту програма би волео/ла
да видиш у библиотеци? (обележи три
одговора)
Дечаци су одговорили:
1. музичке програме – 28,57%
2. пројекције филмова – 28,57%
3. помоћ око домаћих задатака – 24,18%
4. дискусије о књигама – 12,09%
5. курс библиотекар-волонтер – 4,39%
6. радионице за писање – 1,1%
7. друго – 1,1%
Девојчице су дале следеће одговоре:
1. музичке програме - 25,15%
2. пројекције филмова – 20,36%
3. помоћ око домаћих задатака – 19,76%
4. дискусије о књигама – 15,57%
5. радионице за писање – 8,38%
6. курс библиотекар-волонтер – 6,59%
7. друго – 4,19%
Заједнички резултат изгледа овако:
1. музичке програме – 26,36%
2. пројекције филмова – 23,26%
3. помоћ око домаћих задатака – 21,32%
4. дискусије о књигама – 14,34%
5. радионице за писање – 5,81%
6. курс библиотекар-волонтер – 5,81%
7. друго – 3,1%

На питање
13. Да ли би волео/ла да библиотека
има засебан простор за тинејџере,
специјално дизајниран у вашем духу?
Дечаци су одговорили:
- да – 75,68%
- не – 24,32%
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На питање
15. Које предлоге ти имаш како привући
тинејџере у библиотеку?
Као одговор на ово питање, дечаци су, поред
приступа интернету и што више рачунара, на
водили пријатан амбијент, модеран намештај,
млађе особље. Такође, сматрају да чешће треба
организовати промоције књига које интересују
тинејџере.
Девојчице, такође, сматрају да би модерно
опремљена библиотека и пријатан амбијент
са музиком привукао тинејџере. Поред тога,
истичу значај приступа интернету, као и орга
низовање гостовања познатих писаца. Оне наво
де и потребу да запослени буду више упућени
у њихов школски програм и тако им помогну
у изради домаћих задатака. Такође, скрећу
пажњу на то колико је битно да особље буде
љубазно и предусретљиво према њима, као
и да им даје савете које тинејџерске књиге да
читају. Сматрају да треба чешће организовати
промоције савремених књига и часописа, као и
обезбедити веће и боље читаонице. Предлажу
да се организују и различити курсеви, као и да
чланарина буде бесплатна.

Девојчице су одговориле:
- да – 88,52%
- не – 11,48%
Заједнички одговори излгедају овако:
- да – 83,67%
- не – 16,33%
Наравно, за очекивати је и било да млади
желе да у оквиру библиотеке имају засебан про
стор, дизајниран у њиховом духу. А видимо да
девојчице предњаче у тој жељи – чак око 13%
више него дечаци.
На питање
14. Да ли би волео/ла да је простор за
тинејџере у библиотеци модерно опремљен
(ведре боје, модеран намештај, лејзи бегови итд)?
Дечаци су одговорили:
- да – 81,08%
- не – 18,92%
Девојчице су одговориле:
- да – 90,16%
- не – 9,84%
Заједно, дали су следеће одговоре:
- да – 86,73%
- не – 13,27%
Ученици су, углавном, наводили да библи
отека треба да буде модерно опремљена, да
им буде пријатно у њој, да се осећају као у
својој соби. Такође би волели да у склопу тог
простора постоји и кафе-бар и аутомати за пиће
и грицкалице. И овде видимо да су девојчице
више од дечака (за 10%) заинтересоване за то да
простор за тинејџере буде модерно опремљен.
То је, можда, зато што су девојчице и иначе
више заинтересоване за уређење и улепшање
простора од дечака.

На питање
16. Да ли би желео/ла да учествујеш
у раду савета који би одлучивао о набавци
књига, стрипова, часописа и другог
материјала за тинејџере?
Дечаци су одговорили:
- да – 43,24%
- не – 56,76%
Девојчице су одговориле:
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- да – 59,02%
- не – 40,98%
Укупни резултати изгледају овако:
- да – 53,06%
- не – 46,94%
Овде примећујемо да би се девојчице пре
прихватиле одговорности да учествују у раду
савета који одлучује о набавци књига, док де
чаци, већином, нису за то да учествују у набав
ци. Овде имамо сличну ситуацију као код
ученика основне школе, с тим што су основци
били спремнији да се прихвате те одговорности.
По разним предлозима које су ученици давали
у претходним питањима могло се очекивати да
би радо учествовали у овом савету, али опет
долазимо до тога да, када треба да лично стоје
иза неких важних одлука, као што је набавка
књига, они се помало повлаче. Мада, мора
се признати да је већина за то да учествује у
набавци, само је утисак такав да се очекивао
мало већи проценат.

Примећујемо велику разлику између одго
вора дечака и девојчица. Девојчице су знатно
спремније а учествују у осмишљавању просто
ра за тинејџере. Такође, велика је разлика и у
односу на одговоре ученика основне школе,
где је 75,28% ученика одговорило потврдно (а
видимо да су средњошколци дали само 53,06%
потврдних одговора), и где су дечаци нешто
више од девојчица изразили жељу да учествују
у раду овог савета. Претпоставка је да су мла
ди, мада углавном дечаци, у овој старијој групи,
мање заинтересовани да сами у нечему учествују,
већ су само резигнирани тренутним стањем.
Можда немају интересовања да мењају то стање
обзиром да је њихова енергија сада усмерена на
многе друге стране за које су заинтересовани,
те се не могу или не желе фокусирати на ове
конкретне ствари.
VI ЗАКЉУЧАК

На питање
17. Да ли би желео/ла да учествујеш
у раду савета који би утицао на то да се
осмисли засебан простор за тинејџере у
оквиру библиотеке?
Дечаци су дали следеће одговоре:
- да – 32,43%
- не – 67,57%
Девојчице су одговориле:
- да – 65,57%
- не – 34,43%
Укупан резултат изгледа овако:
- да – 53,06%
- не – 46,94%

Тинејџери су нам, дакле, саопштили своје
жеље. Видели смо да су рачунари и интернет
апсолутни императив. Забавни садржаји су
оно што се највише тражи, музички догађаји,
филмске пројекције. Млади не желе више
да долазе у класичну библиотеку са сивим
намештајем и досадним садржајима. Желе да
виде ведре боје, модеран намештај, да њихов
боравак у библиотеци прати пријатна музика.
Желе да имају на располагању аутомате за пиће,
грицкалице итд.
Међутим, нису њихове жеље искључиво ве
зане за забавне садржаје. Имају они и потребу
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и ставовима о животу, библиотеке имају зада
так да им обезбеде посебан простор, који код
нас, у постојећим условима, углавном не по
стоји. Сазревају идеје о формирању одељења
за младе у посебним просторијама, са посебно
конципираним услугама и програмима, као
и одговарајућом грађом. Оно што је битно у
раду са корисницима-тинејџерима је да се на
прави начин омогући прелаз са услуга за децу
на услуге за одрасле. Такође, веома је важно
мотивисати кориснике на читање и развијање
информационе писмености.
Јавна библиотека има задатак да, између
осталог, омогући младима у локалној заједници
задовољавање њихових потреба за образова
њем, културом и разонодом тако што ће им пру
жити на располагање одговарајућу библиотечку
грађу, као и адекватне услуге.
Да би јавна библиотека на најбољи могући
начин одговорила потребама и захтевима кори
сника тинејџера, она мора свој рад прилаго
дити тој групи корисника на више поља, а то
су: библиотечка грађа; простор, намештај и
опрема; услуге и програми; особље; културнообразовна сарадња и оглашавање.
Библиотечка грађа - Тинејџерима је по
требно обезбедити разноврсну грађу обзиром
на њихова разнолика интересовања. Требало би
имати на располагању широки избор популарног
штива, романа, стрипова, часописа, музичког и
видео материјала.
Поред тога, јавне библиотеке пружају по
моћ школским библиотекама тако што, такође,
набављају и школску литературу, али оно на
шта оне више треба да стављају акценат је
популарна литература за младе и референсна

за културно-едукативним програмима. Жељни
су промоција актуелних и популарних књига
које су њима тренутно најзанимљивије, волели
би да су чешћа гостовања омиљених књижев
ника, музичара, глумаца. Такође, волели би да
учествују у трибинама на тему о младима, о
проблемима који их муче. Желели би да библи
отека организује различите конкурсе на којима
би учествовали. Такође, предлажу да им се, с
времена на време, понуде анкете где би изразили
своје жеље и најновије идеје и предлоге у вези
са разним питањима.
Жељни су освежења у библиотеци, не само
што се тиче намештаја, боја, звукова. Жељни су
отворене и слободне комуникације, разумевања.
Предлажу да се млади запошљавају не би ли
некако допрли до њих. Неки су вољни и сами
да волонтирају и да тиме помогну особљу у
премошћавању генерацијског јаза.
Иако видимо да слабо посећују библиотеку,
исто тако, можемо закључити и да нису потпуно
резигнирани, да имају идеја и имају жеље да
промене ствари. Обзиром да су тинејџери у
једном компликованом и осетљивом добу, треба
опрезно приступити изучавању њихове психе и
фокусирати сву пажњу ка њиховим потребама и
интересовањима.
Библиотеке могу бити важан чинилац у
успешном развоју особе и преласку из детињ
ства у свет одраслих. Психичко устројство,
карактеристично за њихов узраст, чини их по
себно осетљивом и захтевном групом, те треба
посветити посебну пажњу њиховим потребама
и интересовањима.
Пошто су тинејџери другачији од других
корисника, са соспственим начином размишљања
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њима занимљиву и актуелну) – то су неки од
предлога које они дају. Такође, предлажу да се
у библиотеци организују инфо-центри за младе,
као и ангаживање младих волонтера.
Културно-образовна сарадња - Пожељна
је сарадња библиотека са културним центрима,
музејима и сл. на заједничким пројектима: ор
ганизација конкурса за младе, изложбе слика,
фотографија, као и програми на отвореном и
музичка дешавања. Сарадња са образовним
установама је веома пожељна, јер она омогућује:
међубиблиотечку позајмицу, програме за оспо
собљавање и едукацију библиотекара и кори
сника, промоцију читања, културне програме
итд. Такође, сарадња се огледа и у бесплатним
чланаринама и попустима.
Особље - Особље које ради са тинејџерима
мора да се, пре свега, труди да разуме младе
људе и да буде отворено за прихватање и уво
ђење промена. Такође, мора да добро познаје
књижну и некњижну грађу као и потребе
корисника како би било способно да пружи
информацију користећи се свим одговарајућим
изворима. Треба добро да познаје психологију
и интересовања младих и да се залаже за
њихове интересе. Зато треба да има отворенији
однос са њима, такорећи другарски. Међутим,
најбоље би било организовати курсеве за мла
де за рад у библиотеци. Многи су се изјасни
ли да би најрадије комуницирали са својим
вршњацима који би волонтирали у библио
теци, а неки ученици су показали интерес да
и сами учествују у волонтерском раду. То би
значајно допринело разумевању потреба и
жеља корисника-тинејџера и тиме би помогло
особљу да младима пружи најоптималнију и

литература прилагођена тинејџерима. Оно што
млади желе у библиотеци су: рачунари, интер
нет, музички CD-ови, DVD-ови, компјутерске
игрице, друштвене игре, итд. Видели смо да би
најбоље било, повремено, правити различита
истраживања (анкете, упитници) међу младима,
у којима би они изразили своје захтеве везане за
набавку грађе. Такође, у анкети коју су урадили,
млади су показали интерес и да директно уче
ствују у осмишљавању набавке посредством
чланства у савету за набавку грађе.
Простор, намештај и опрема - Из свега што
смо сазнали о тинејџерима закључујемо да би
они простор намењен њима другачије уредили
од дечјег и одељења за одрасле. Тај простор би
требало да буде сасвим супротан од простора
„класичне библиотеке“, укључујући и боје, зву
кове и општу атмосферу. Конкретно, желели би
да он буде налик оном простору у коме се радо
друже (њихове собе, кафићи). И овде су млади
изразили жељу да учествују у раду савета за
осмишљавање простора намењеног њима.
Услуге и програми - Тинејџери имају по
себне захтеве и у домену услуга. Видели смо
да би они желели да у библиотеци имају помоћ
при учењу, да имају различите курсеве, забавне
садржаје итд. Они би, такође, волели да у би
блиотеци учествују у дискусијама о књигама,
посетама познатих књижевника, затим да поха
ђају литерарну радионицу, а највише би волели
да библиотека организује музичке програме и
филмске пројекције.
Требало би организовати разне трибине
где би се дискутовало о актуелним темама и
проблемима младих, затим организовати разли
чите конкурсе (нпр. за најбољи рад на тему
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3. Јавне библиотеке / Марија Илић- Агапова.
– Београд : [б.и.], 1934
4. Јавне библиотеке / Марија Илић- Агапова.
– Београд : Библиотека града Београда, 2003
5. Јавне библиотеке и јавно знање / Жарко
Вучковић. – Нови Сад : Библиотека Матице
српске : Футура пуликације, 2003
6. Од рукописа до библиотеке : појмовник
/ Александра Вранеш, Љиљана Марковић. –
Београд : Филолошки факултет, 2008
7. Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti
/ Sulejman Hrnjica. – Beograd : Naučna knjiga,
1990
8. Prostori za tinejdžere : preobražaj biblioteke
korak po korak / Kimberli Bolan Tejni. – Beograd :
Filološki fakultet, 2009
9. Razvojna psihologija / Dušan D. Đorđević.
– Gornji Milanovac : Dečje novine, 1984
10. Hoću zdravo da živim : program prevencije bolesti zavisnosti / Dragana Ignjatović Ristić.
– Kragujevac : Sekretarijat za socijalnu politiku i
zdravstvo : Gradska uprava, 2004

најефикаснију услугу. Јер, утврдили смо да је
оно што је најважније код рада са тинејџерима,
а и уопште, прво утврдити њихове потребе и
разумети њихове захтеве.
Оглашавање - Оно што је веома битно
је да младе константно треба обавештавати о
постојању нових, посебних служби и услуга у
библиотеци који су само њима намењени. То
треба учинити на што занимљивији начин, и
то, најпре, на онлајн медијима које они највише
користе.

Литература:
1. Bibliotekarski leksikon / Vladimir Jokanović
... [et al.] . – Beograd : Nolit, 1984
2. IFLA/UNESCO смернице за развој јавних
библиотека / у име Секције јавних библиотека
припремила Радна група којом је председавао
Филип Џил. – Београд : Народна библиотека
Србије : Библиотека града Београда, 2005
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КОНКУРС
ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ
Библиотека „Браћа Настасијевић“ расписала
је „Kонкурс за најлепшу песму“ поводом мани
фестације „Дани Настасијевића“ у три катего
рије: основци, средњошколци и одрасли. Право
учешћа имали су песници са територије општи
не Горњи Милановац. Жири у саставу: Ружа
Пурић, Наташа Николић и Бошко Ломовић одлу
чио је које ће песме бити награђене.

Док пада вече, намирује стоку,
пуна је штала, башта и тор,
по дворишту трчкарају босонога деца
и он се спрема за одмор.
Сутра ће поново сести на трактор,
наоружати се снагом и обићи своје
њиве,
радиће с љубављу, муком и надом
да његова деца сутра лакше живе.

ОСНОВЦИ

Катарина Голубов, IV разред
ОШ „Иво Андрић”, Прањани

I НАГРАДА
СЕЉАК

II НАГРАДА

Стоји на крају
тек узоране њиве,
посматра црне бразде
и моли се Богу
да пошаље благородне кише,
како би његове муке награђене биле.

ДА ИМАМ МОЋ
Да имам моћ,
летео бих дан и ноћ.
Створио бих себи крила,
летео бих изнад шума,
пропланака, ливада и њива.

Са избораног чела
капљу му крупне капи зноја,
жуљаве руке цена су његовог данашњег
рада,
ал` ипак кући насмејан иде,
јер богатој се летини нада.

Летео бих високо као орао,
као сиви соко,
до неба, до звезда,
као птица шарена,
као звезда малена.
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СРЕДЊОШКОЛЦИ

Летео бих преко планина,
преко мора као галеб,
пустио бих своја бела крила
да ме носе изнад облака,
до сунца високо, високо.

I НАГРАДА
ПУТ КРОЗ БЕЗНАЂЕ
Погрешан корак...
Тунел без светла,
Врисак без звука,
Реч без значења.

Да имам моћ,
летео бих дан и ноћ.
Лука Ранисављевић, IV разред
ОШ „Краљ Александар I”

Погрешан поглед...
Светлост па тама,
Суза па уздах,
Ћошак па самоћа.

III НАГРАДА
Е БАШ СВАШТА

Погрешна реч...
Живот од кошмара,
Туга у грудима,
Тешкоћа корака.

Један дечак имао је срце
Велико, али и шарено као башта,
Волео више девојчица одједном –
Е баш свашта!

Погрешна звезда...
Трње под ногама,
Чежња пред очима,
Корачам, а не стижем.

Једна девојчица имала је срце,
Знала је да воли, а и да прашта.
Она је волела само тог дечака –
Е баш свашта!

Погрешно поверење...
Још један непријатељ,
Скраћен језик,
Глава мудрија.

Један дечак и једна девојчица
То су срца два.
Њена мама постаде дечаку ташта.
Волеше се дуго а срећно –
Е баш свашта!

Погрешна особа...
Дим па ватра,
Пожар осећања,
Слом срца.

Наталија Ђорђевић, III разред
ОШ „Свети Сава”

Александра Марковић, II разред
ЕТШ „Књаз Милош”
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II НАГРАДА

незнаног ми сна. Нису знали за
тебе а, донекле, нисам знао ни ја. Јер,
нисам веровао, нисам смогао снаге
да прихватим ту даровиту драж погледа
твог, и кроз несаницу присећао бих се
прошлости која стоји за нама, обучена
у непробојни панцир лажи.
У мојој сенци
за сваким кораком пратиће ме као
невидљиви анђео у тами, а ко говори
тај и лаже, јер није истина све што каже.
Ниминуле жеље, ни речи,
ни сећања вратити те не могу.
Ти си ту испод коже, у
мојим венама, у мојој крви,
у пригушеним сузама што узалуд
проклињувреме да те врати.
Вечито трагам затобом,
тражим пут назад, али ме нешто
одбија, гура, не дозвољава ми да
се теби вратим, јер оно што је записано,
златним нитима извезено,
избрисати се не може.
Судбина је та која бира,
не ми.

ТИШИНА
У простору тренутка што клизи,
што пулсира кроз кап кише,
што струји кроз мој издах,
Тишина валцер плеше.
Лагани окрет,
један, други,
затим корак други.
Потчињена њеној игри, ћутим.
Киша шушти.
Кап кврцну. Мисао куцну.
Селена Филиповић, IV разред
Гимназија „Таковски устанак”
III НАГРАДА
СУДБИНА
Док сам вас чекао, заборавио сам
шта сам хтео. И гомила мисли пролете
ми кроз главу. А одједном се сетих
тебе, само сам хтео чути ти глас. И
нервозним корацима кренуо сам теби,
али нестајала си полако,
губила се из мога сна
и свећа се гасила уз ветров дах.
Ниједанделић наде није био у мени,
обливен лажимавернога ми слуге.
Тонуо сам лагано,
тонуо у мрак незнаног ми осећаја,

Милица Гуглета, II разред
ЕТШ „Књаз Милош”
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ОДРАСЛИ

Отопе се оне студени,
оне зиме у мени,
па се, к’о лето, прострем
и чаири зелени
у зеницама
испод капака.

I НАГРАДА
ТУ ГДЕ МАЈКА ДИШЕ
Ја само легнем
на онај кревет и ћутим.

Ослушкујем,
корача мајка
и на моја леђа
покривка мека пада
да не озебем.

Мајка дише
и као тамјаном
кади моје бриге.
Чини ми се
неки мрави, неки трнци
одлазе од мене.
Пред њом се душа
исповеди
без једне речи
изговорене.

Ја само легнем
на онај кревет и ћутим.

Ставим руку под главу
и миришем јастук,
пун вуне, босиока,
спокоја сеоске собе,
и заборавим
сиромаштво тескобе
и моје уштиркане
и беле невоље.

Једино овде,
где мајка дише,
све се откључа, ослободи,
прореди, прочисти,
к’о светла шума,
па полако, сред разума,
чекићам бриге
дрво по дрво,
које ћу да посечем прво.

Колико алки,
колико ланаца,
саковах себи?
А нигде кључа.

Ја само легнем
на онај кревет и ћутим.

И заспим...
Сан дубок, миран,
к’о зденац здраве воде,
избистрен гар.
Чини ми се

Она ме гледа,
а срце јој расте.
Греје погледом.
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могао бих се причестити,
тако сам благ.

Твоје су ме речи миловале –
покрај ватре уздах пена беше,
све до свитка свици кожу пале
док ме снену сјају не понеше.

Дара Радојевић,
Горњи Милановац

Мириси ме твоји спопадаху –
клесар стиха нове перле ниже,
одајем се тек зачетом даху:

II НАГРАДА

свитац зори на прозоре стиже.
Са узглавља месечина оде,
однеше нас пенушаве воде.

ТРИПТИХ
ЧЕКАЊЕ
Ја чекам плавље раздане
сумагље предуго да сперу,
јесењу кишу, снегове ране,
мали цвет на твоме реверу.

ДОДИРИ
У твоме виду светлост ме збира,
кормилар ноћи несаницом скита
пред нама стаза снежна, скрита,
по њој пахуља рој лице ми дира.

И слутим у тканици натре
усне ти напукле ко нар:
по мојој кожи пале ватре
у разбуктали љубавни јар.

Где то идем, где пут ме води –
давно уморна спустила сам крила,
мишљах да сам песму оставила
у мору тишине којим небо броди.

Песма ми сан у јаву претвара
миришу траве, бујају недра –
поље цветно окупале кише.

Ал` опет, ево, ко феникс ничем
да полетим ка лепшем свитању,
промрзлим уснама име ти сричем,

Месечина прозоре отвара,
ветар ми нова подиже једра
галеб дугу на пучини њише.

пркосим ветру и овом раздању.
У треперу снова и музици мира –
рука у руци жељна је додира.

СВИТАЊЕ
Првим дахом јутра те иштем
у прозеблим окрајцима зиме,
белом зором – снова исходиштем
росом ничем, пишем ове риме.

Милена Марковић,
Горњи Милановац

55

III НАГРАДА
ПРЕКО ПЛАНИНЕ
Како ћемо на пут
без жар-птице
на језику
исповедном
Како ћемо увис
без зрака
треперавог
у погледу заумном
Како ћемо сами
затворених очију
преко планине
у сан недосањан
Како ћемо објаснити
изнутра речи никада
гласно казане
али пуне љубави
Љубинко Јелић,
Шарани
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ЧЛАНЦИ

Милан Громовић

ЗА МАТЕРЊИ
МУЗИЧКИ ЈЕЗИК –
ЗА МАТЕРЊУ МЕЛОДИЈУ
У коначној верзији есеја присутна је иста
чињеница, али додатно прожета пантеисти
чким схватањем, по којем су Бог и природа у
нераскидивом јединству, и као такви прого
варају кроз човека – уметника, што по Наста
сијевићу чини саму суштину мелодије. Начело
недељивости унутар уметности присутно је и
у другим Настасијевићевим есејима, али под
другим терминима. У есеју Неколико рефлек
сија из уметности, појам хармоније биће
замењен начелом које спаја привидно раздво
јене ствари – Бог. У есеју За матерњи музички
језик појам хармоније замењује музика, као
најнематеријалнија уметност. У финалној вер
зији, тј. у есеју За матерњу мелодију Настасије
вић се одлучује за термин „мелодија“. Момчило
Настасијевић у Белешкама за апсолутну поезију
заснива нови систем уметности, у којем влада
један исти принцип унутар сваке уметности,
па сходно томе, разлика између појединачних
уметности не постоји. Када је Настасијевићево
схватање поезије у питању, начела недељивости
и пантеистичке хармоније такође функционишу.
Настасијевић поезију види као једну, у коју
спадају: поезија речи, тона (композиција), облика
(скулптура) итд; у сржи те „једне“ поезије стоји
музика. У есеју За матерњу мелодију систем
недељиве уметности бива додатно надограђен,

„Матерња мелодија садржи нешто најдубље
(архетипско) што човек у себи носи. Оно се
не може пренети у метричке обрасце других
језика. При преношењу се обавезно добија
другачија мелодијска реализација...“
		

(Петар Милосављевић)

Новица Петковић, у издању сабраних дела
Момчила Настасијевића, у поглављу поднаслов
љеном Верзије и фрагменти уврстио је једну
верзију Настасијевићевог есеја За матерњу
мелодију, која је претходила коначном облику
есеја, у којем затичемо финалну и избрушену
дефиницију матерње мелодије. Наслов овог
рукописа из ауторове свеске, који је био испи
сан на тринаест листова папира гласи: За
матерњи музички језик. Истраживањем обе
верзије есеја о „матерњој мелодији“ могуће је
подробно осветлити схватање и дефиницију
феномена „матерње мелодије“ у делу Момчила
Настасијевића.
На почетку есеја За матерњи музички
језик Настасијевић износи тезу о штетности
подељености у уметности:
„На врхунцу недељивости тек је најмоћнији
живот. И уметност је недељива.“
(Настасијевић 1991, 190)
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у један комплексни однос бића и уметности,
у чијој сржи стоји мелодија, односно глас при
роде или пантеистичког бога.

„Мелодијске је природе сваки живи израз
духа.“
(Настасијевић 1991, 39)

„Једна је уметност као и један Бог, као и
један живот. Из истоветне распеваности
у духу (а она је непобитна као и сам дух)
полазе зракасто уметничка остварења. Лео
нардо пева кроз лик што Бетовен слика
кроз тон. Та распеваност је моћи поднети
максимум радости и максимум бола: тада
запева у духу од кога било додира, и знак
је да се мора надживотно стварати. Нем
је Бог у свету биља и животиња; кроз
човека промуца; кроз уметника проговори,
чујемо му глас: сушта је мелодија. Реке се
тако и речице уливају у надживотно море
распеваности.“ 			
(Настасијевић 1991, 38)

У Настасијевићевом есеју „дух“ може пред
стављати дух појединца изражен мелодијом, али
и дух апсолута, односно дух панегиричке синте
зе бога и природе, чији је глас сама мелодија.
Оно што је према Настасијевићу заједничко
за два духа јесте „истоветна распеваност“.
Момчило Настасијевић на овом месту у есеју
За матерњу мелодију тврди да је анализа мело
дије и распеваности немогућа. Према речима
Петра Милосављевића, Настасијевић је своју
онтологију уметности засновао на доследно
ирационалистичким основама. (Петар Милосав
љевић, 159) Настасијевић ће у својим есејима
увек истицати „убеђење“ изнад „анализе“, што
иде у прилог Милосављевићевом ставу.

На примерима за музичку и за ликовну
уметност, Момчило Настасијевић показује да
је немогуће посматрати их одвојено, јер су при
лагођене „овоземаљском реду“, у којем све функ
ционише кроз простор и кроз време. Сходно
овоме, свака уметничка творевина сачињена
је наменски за примаоца, који уметничко дело
„прима“ ухом или оком, а у оба случаја „би
вање је истоветно“. Као узрок настајања поје
диначних уметности, Настасијевић ће навести
погрешку тумача, који су створили „борбу
сваке уметности за свог бога, а он је један.“
Настасијевић окривљује тумаче за ирелевантне
интерпретације уметности, као и за непотребно
симплификовање комплексног и нераскидивог
јединства свих уметности.

„Што се поезијом назива, тачно је средина
између говора и музичке мелодије. Не за
степен само, за пет и десет степени певанија
је од говора. А што се данас упола лишила
животне сржи, декаденција је и заборав да
је глас далеко битнији од речи. (Не песник,
него певач).“
(Настасијевић 1991, 39)

Момчило Настасијевић поезију смешта у
простор између оног звука, који се производи
приликом изговарања речи и звука саме музике.
Мелодијом се не сматра објективна звучност
речи, већ она има „један дубинскији тон, који
као чудом, од опорог направи меко, и обратно.“
Унутар тог дубоког магичног тона Настасијевић
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мелодија која се осећа у гласу сваког човека у
свакодневној комуникацији представља први
степен развитка, док је музика из националног
инструмента (Настасијевић за пример узима
фрулу) финални продукт једне истанчане и
језгровите „мелодике“ (једног народа, односно
говора). Момчило Настасијевић указује на
разлике говорне и музичке мелодије, како би
читалац лакше приступио дефиницији матерње
мелодије која следи:

проналази реч, која се самостално, без контро
ле рација пробија на свет у свом правом изразу.
Настасијевићев „тон“ (мелодија) никада није
подвргнут анализи, већ је остављен у сенци
мистичног, да би се у њему чула матерња
мелодија; (Петар Милосављевић ће додати:
„матерња мелодија или Хумболтова еманација
националног духа, која је у сржи и у мелодији
националног језика.“) Последња реченица из
наведеног пасуса: „Не песник, него певач.“ го
вори о чину певања, као једином могућем за
казивање поезије. Настасијевић ће споменути
и „примитивне средине“, у којима се и данас
поезија казује само певањем, што говори о
традиционалном и исконском схватању начина
саопштавања поезије, у којем се матерња мело
дија сасвим јасно осећа.
За прозу Настасијевић каже да је „само
даљи излаз из поезије, кад се већ изгубила
моћ мелодијског саопштавања“, и да је знатно
удаљенија од „обичног говора“. Обични говор
или говорна мелодија разликује се од музичке
мелодије, о чему Момчило Настасијевић говори
следеће:

„Матерњом мелодијом називам ону звучну
линију која, долазећи из најдубљих слојева
духа, везује појмове у тајанствену целину
живог израза. Афективне је природе (и ма
тематичка апстракција изражена, па садр
жи свој степен распеваности). Коренита је
и колективна, и дан-дањи у разгранатости
језика у наречја, и све до појединачног из
раза, делује спајајући. И чим из веће дубине
продре глас, тим му је и шири обим одјека.“
(Настасијевић 1991, 40)

Постоји, дакле, нешто дубље од осећања
за језик, аутохтоно једном народу – говору,
потпуно афективно и уграђено у колективну
подсвест. Матерња мелодија део је човековог
бића, и налази се у најдубљим слојевима духа,
одакле звучно „везује појмове у тајанствену
целину живог израза.“ Из матерње мелодије
настаје све што један народ може да дâ – уметни
чки изрекне и искаже, а да при томе не изађе
из оквира здраве националне свести; без које
би дошло до уплива других националних ма
терњих мелодија, али без претходног примања
и асимилације, што би угрозило вредност и дух

„Који се народ мелодијски (читај: духовно)
искристалисао, томе се говорна и музичка
мелодија у основи поклапају. Или, што се
благогласно извија из инструмента само је
крајње утанчање таласа који убого сваки дан
полази свима из грла. Те је идеално, колико
говора толико мелодика.“
(Настасијевић 1991, 39)

Разлика између говорне и музичке мело
дије постоји само у степену развијености. Она
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су и о проблему нашег мелодијског израза.
Настасијевић снагу и интензитет музичке
„поплаве“ поистовећује са моћним ширењима
религија:

матичне матерње мелодије. Према мишљењу
Петра Милосављевића, Настасијевићева теза
о матерњој мелодији „довела је у питање чи
тав његов скицирани естетичко-теоријски си
стем. Јер није схваћена као једнака свеопштој
мелодији која је глас пантеистичког бога и на
којој се заснива Једна Уметност. Из поимања
те свеопште мелодије она није дедукована.“
(Петар Милосављевић 1987, 160-161) Момчило
Настасијевић тврди да постоји матерњих мело
дија колико и језика, односно народа, па сходно
томе у сваком страном језику можемо чути и
једну нову „мелодику“:

„Мелодијом дух крчи себи победе у свету.
Музичка поплава равна је религијској.“
(Настасијевић 1991, 41)

Настасијевић спомиње три највеће музичке
(духовне) поплаве на европском тлу: „талијан
ску“, немачку и руску. Када је превођење поези
је у питању, Настасијевић тврди да је апсурдно
„дирати“ једну матерњу мелодију и силом ју
уводити у систем друге „мелодике“:

„Слушајући непознати језик, тим јасније
чујемо му мелодију (доследно, рођене смо
најмање свесни). Одудара, чудна буде, не
лежи као своја родна; ваља се као инстру
менат упорно преудешавати, па да дирне
у живац. Тако и учећи туђе језике човек се
подешава разним мелодикама. Је ли се икад
помислило, шта при том бива са својом ма
терњом, а она је сушти дух?“

„По себи се разуме, преводећи поезију
само се оскрнави светиња живог израза.
Бесмислено је силити инструменат да дâ
сасвим неки другородни тон.“
(Настасијевић 1991, 41)

Уместо превођења, које је немогуће, Мом
чило Настасијевић као алтернативу предлаже
стварање новог песничког дела, на темељу туђе
матерње мелодије. Уколико се нешто без тешкоћа
пренесе из једног језика у други, то онда јесте
превод, али никако није реч о поезији.
О егзотици Настасијевић говори са ош
трином, али објективно и аргументовано. Егзо
тика се пореди са „здравом биљком“ која је
пресађена на неплодно тле, на којем, разуме
се, не успева. Такав чин јесте нездрав и вешта
чки, а последице су несагледиве, па чак и
контрадикторне, јер: „И у најплеменитију свр

(Настасијевић 1991, 40-41)

У овом пасусу Матерње мелодије аутор
тврди да је концентрисано слушање страних
језика веома важно, како би се боље разумела
и осетила матерња мелодија тог језика–народа;
на овај начин различити народи могу се боље
„чути“, како би свој дух „прилагодили“ један
другом.
На овакво заснованом поимању матерње
мелодије у тексту се даље отварају питања у
вези са: националним мелодијама, о мелодији
примитиваца, о превођењу, о егзотичном мело
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ху пресађивање... С једне стране убија могућ
ност процвата; с друге стране сирови сок убри
зган у малаксаво струјање не подмлади, већ
убрза старост“. (Настасијевић 1991, 42) Као
врхунац Настасијевићевог оштрог говора о
егзотици, биће њена семантизација као највеће
осрамоћење за једну „матерњу мелодику“. Као
пример у којем најјасније можемо чути матерњу
мелодију, Настасијевић наводи мелодију при
митиваца и говор мале деце:

А, међутим, сасвим је друго напајати се
њима, ко је утрнуо. Оне су још једине у моћи
да разбуде матерњу мелодију, или тачније
моћ певања, ако се где успавала.“
(Настасијевић 1991, 43)

Момчило Настасијевић поштује и цени
усмену традицију, јер је она једини покретач
„моћи певања“, али овим пасусом морао
је послати „одбрамбени одговор“ на свако
„насиље“ над српском народном књижевношћу,
које у пишчево време није било реткост. У
прелиминарној верзији есеја За матерњу
мелодију, која је у Настасијевићевом рукопису
насловљена За матерњи музички језик налази
се оштра осуда квази песника, који заборављају
да је поезија певање, а не осиромашени
полуизраз: „И зато би... певачу који је заборавио
да је глас старији од речи, и скренуо поезију у
полуизраз, требало ударити жиг срамоте у чело“.
(Настасијевић 1991, 191) У овој верзији есеја
Настасијевић ће, у одбрану писања са здравим
угледањем на народну књижевност скицирати
нотни систем, који има за задатак да покаже везу
стиха: „Мâјка те нéмала“ (присутни интервали
кварта и секунда) са народном књижевношћу, у
којој су доминантно присутна иста два тонска
интервала. Петар Милосављевић тврди да се
Настасијевић борио са народном мелодијом и
није допуштао да га надвлада, да га претвори
у имитатора народних песама, каквих је између
два рата било одвише. Народна мелодија у
његовим стиховима је прво „пуштена“ па затим
„укроћена“.

„Матерњу мелодију најјасније чујемо код
примитиваца. Казивање му је већ упола
поезија. И код детета. Оно се друкше и
не изражава него певушећи. Одатле па до
тренутка кад глас запева у правом смислу
само је ступањ или два.“
(Настасијевић 1991, 42)

За „певање“ у народној књижевности На
стасијевић тврди да не постоји утврђена мело
дија, већ постоји онолико варијаната мелодије
колико је и певача. У народној књижевности
не треба тражити појединачно, већ опште –
„истоветну природу заталасавања у свем обиљу
мотива.“
„НАРОДНА МЕЛОДИЈА“
ПЛАГИРАЊЕ / УГЛЕДАЊЕ НА
НАРОДНУ КЊИЖЕВНОСТ
„Народне попевке нипошто нису сировина
коју ваља уметнички прерадити: где би се
нешто већ распевано силило да и преко свог
максимума пропева? У ствари, то је кварење.
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МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ
И КСЕНОФОБИЈА

из нас: губимо све више кључ своје тајне.
Треба великог поста и кајања.“
(Настасијевић 1991, 44)

„Губимо све више кључ своје тајне... (...) Јер,
ако нема свог стабла, или је оно слабачко,
онда ни помена о неком оплемењивању,
онда се и сам калем осуши.“

Неопходно је окренути се родном тлу, јер без
тога нема стварања у кључу властите матерње
мелодије. Поред стварања, немогуће је и свако
друго културно истицање властите нације, уко
лико се претходно не поврати „кључ своје тајне“.
Према речима Станислава Винавера, „погре
шно је мислити да се Настасијевић удаљио од
Европе, од Запада и од велике и мале људске
цивилизације. Он је само према њима узимао
став и слободу једнога ствараоца. Стварао је
у нашем неодгонетнутом подручју. Оно му је
било најдраже не само зато што је било његово
и присно, него и зато што је у њему видео своје
призивање, проклетство и благослов: а и у једно
и у друго је веровао. (Настасијевић 1971, 16)
У есеју За матерњи музички језик указује
се на разлику између две врсте примања утицаја
других матерњих мелодија. Овај исказ знатно је
непосреднији од истог исказа у коначној верзији
есеја:

(За матерњу мелодију)

На самом почетку потребно је рећи да је
стваралаштво Момчила Настасијевића сасвим
удаљено од ксенофобије. У овом поглављу реч
је о Настасијевићевој искреној љубави према
властитој традицији, која је, још у његово
време почињала да подлеже утицајима страног.
Утицај општечовечанског, данас бисмо рекли
глобалистичког, пред собом „прождире“ сваку
националну матерњу мелодију, намећући своју
хибридну „квазимелодију“. Према мишљењу
Момчила Настасијевића, матерњу мелодију
свако мора да сачува, зарад одбране властитог
културног идентитета – „ваља нам се буквално
вратити матерњој мелодији“. (Настасијевић
1991, 44) Утицаји страних матерњих мелодија
јесу пожељни, али на прави здраворазумски
начин, како би се страно квалитетно „примило“
у аутохтоном:

„Два су става примања: активан и пасиван.
Кад се духом стане на своје ноге, кад је од
најзабаченије жилице до најетеричнијег
трептаја мисли човек један и свој, онда се
не само одољева спољним таласима, него
још они делују плодоносно и будећи (а ко
је од нас у духу цео и потпуно свој?) Мора
у жижи личности да постоји неразоримо
светилиште себе кроз које, и кад продре
примљено, ма из највеће туђине и даљине,
преломи се у наш најличнији обрт. То је
активно примање. “
(Настасијевић 1991, 194)

„Жилавост је духа да одоли свему, да свари
све, баш у њој (у матерњој мелодији), а она
је ослабила у нама од пасивног подавања
туђим таласима. Неутралисало нам се у духу,
влада нека троструко укрштена мелодија,
и чиме се заваравамо да смо коракнули
културно, ништа је мање него непремостива
брана свему што би да стваралачки пође
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ПРИСТУП НАСТАСИЈЕВИЋЕВОЈ
„МАТЕРЊОЈ МЕЛОДИЈИ“
У ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ПЕТРА
МИЛОСАВЉЕВИЋА

Имати свест о аутохтоном јесте богато
искуство у примању туђег. Све Настасијевићеве
сугестије у вези са нашим односом према другим
матерњим мелодијама могу се применити и на
данашње културолошке прилике, када је најезда
глобалне вештачке културе у немилосрдној
експанзији. Уколико се изгуби свест о вредности
властите матерње мелодије, последица је ди
ректно ропство туђем:

„Ако се песнички текст ствара тако што
реч дозове реч, звук дозове звук, онда је
природно да таква песма више не изражава
песникову личност, већ изражава нешто
друго: саму бит језика на којем се пева, тј.
његову матерњу мелодију.“

„ ...кад се ропски прима (а то бива у не
прекаљености матерње мелодије), највећи
део личне силе оде на навијање и на поде
шавање туђему; човек се најзад и навије и
подеси у савршеног примаоца, али је управо
за толико изгубио моћ да се једном и његов
глас судбоносно зачује.“

(Петар Милосављевић)

Петар Милосављевић Настасијевићев си
стем „матерње мелодије“ види као некохерен
тан и неодржив. У реченици (која би требало
да заокружује дефиницију матерње мелодије,
али се ни у једном не надовезује на њу) из
Матерње мелодије: „Јер општечовечанско у
уметности колико је цветом изнад толико је
кореном испод националног“ Милосављевић
као право решење види само у речи: „јер“,
која је „привидан мост бачен преко провалије,
јер тако конципиран систем није кохерентан
и стабилан: није способан да преживи.“
(Милосављевић 1978, 162) У другом циклусу
Настасијевићевих есеја најпре су формирана
властита ауторова запажања (онтолошки оцр
тан систем), па се тек у завршној фази, где се
налази и есеј За матерњу мелодију, налази
покушај да се та формулисана сазнања дедукују
из једног ширег спектра ауторових запажања.
Матерња мелодија, према Милосављевићевом
суду успоставља само привидну кохерентност,
па сам аутор у наредних пет година неће писати
о мелодији.

(Настасијевић 1991, 44)

Момчило Настасијевић није песимиста,
већ се, напротив, стоички држао у најтежим
ратним временима у олуји Првог светског
рата, када се за најмању сумњу у помен
„матерње мелодије“ (културе уопште) плаћало
животом. Проблематику нашег музичког израза
Настасијевић види у светлу духовне, а не
техничке природе; па сходно томе: „Узалудно
је правити себи крила кад се нема снаге за
полет“. Најпре морамо уредити свој врт, у којем
ће расти „дубоко укорењено стабло, којем и не
треба калемљења: чим из веће дубине притичу
сокови, тим ће се племенитије плод заметнути.
Туђа су струјања тада као ветри: благотворно
савијају у све већу жилавост.“ (Настасијевић
1991, 45)
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У књизи Поетика Момчила Наста
сијевића Петар Милосављевић, већ на самом
почетку признаје да је у његовој књизи реч о
поетици веома „компликованог“ аутора, који
је сврставан у: експресионисте, симболисте, у
песнике који пишу „поезију која није поезија“
(Марко Ристић), у „трагичне случајеве“ наше
литературе (Иво Андрић), у „насилнике над
српским језиком“ (Александар Белић) итд.
Други велики проблем у вези са Настасијеви
ћевом поетиком је проналажење адекватног ме
тода истраживања. Милосављевић тврди да је
немогућ арбитраран избор између експлицитне
и иманентне поетике; потребно је стећи увид
у драме, прозу и поезију, па затим ступити у
интерпретацију. Неопходно је одступити и од
„унутрашњег“ и „спољашњег“ приступа књи
жевном делу, који заговарају Велек и Ворен.
Милосављевић се одлучује за филозофски ме
тод чешког марксисте Карела Косика – „дија
лектика конкретног“, како би истражио укупно
дело Момчила Настасијевића. Када је у питању
Настасијевићева дефиниција матерње мелодије,
Милосављевић се базира на уочавању овако
конципираног система на примеру поезије и
прозе.

једном отелотворио мађијски пој, улази у
његову песму.“
(Васко Попа, 8-9)

У Настасијевићевој песми Јасике (варијан
те: Бела песма; Чекање) присутна су три мотива:
предео у коме шуме јасике, поређење трепе
рења јасикиног листа са треперењем песникове
душе и бела и чиста јасика (она коју песник
чека). Моћни тон из дубине, потпуно спонтан
и језгровит, емоционални одјеци – све то чини
матерњу мелодију, која се на следећем примеру
може наслутити из: еуфоније, понављања, рит
мике, симболике чистоте и тајанствености итд:
„Шта шуме јасике беле,
пречисте горске деве,
сребрне кад им стреле
јутарње сунце хитне,
и зраком кликну шеве?“
(Настасијевић 1971, 40)

Други пример је песма Фрула, у којој су
такође присутна еуфонична понављања, али
и чврста увреженост речи у мисао, из дубине
духа, што чини незаобилазан сегмент правилног
слушања матерње мелодије.
„Ил жал се стани у мени:
с неба ме стрела ранила,
тамна ме земља печила,
те песма ми је сузицом
и капљом крви кићена?“

„МАТЕРЊА МЕЛОДИЈА“ У ПОЕЗИЈИ
МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА
„Свака је његова песма икона нашег деви
чанског матерњег језика. Њој се не може
прићи само очима. Мути се поглед од њеног
строгог, зеленог злата. Усне се саме помичу
и, као опчаране, изговарају стих по стих. И
једино се тако, живим гласом у коме се још

(Настасијевић 1971, 39)

У наведеној строфи свака реч је хоризон
тално и вертикално увезана; у тим везама је она
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песму прозно записану третира као мелодију
која није права народна, већ народну има за
подлогу, коју даље интензивира, озвучава и
распевава. Присутна су гласовна подударања
као и у две претходно наведене песме, што је
још један од доказа да је реч о поезији (у форми
прозе).
На примеру прве варијанте песме Извору,
која је насловљења: Песма чобана присутна је
народна мелодија, док у финалној варијанти
видимо дистанцу, односно наговештаје и ево
цирање народне мелодије лексиком, синтаксом
или по неким целим стихом. У збирци Пет
лирских кругова, у циклусу Јутарње присутни
су мотиви радости, свежине и буђења; циклус
Вечерње одише мотивима туге и бола. У оба
циклуса присутна је једна специфична мело
дија, која није у потпуности једнака народној,
већ народну мелодију евоцира и наговештава.
Песме из оба наведена циклуса су варијације
на мелодијске теме, јер им је мелодија основни
градитељски принцип, док су речи, мотиви
сасвим секундарни. (Милосављевић 1978,119)
Матерња мелодија је била Настасијевићева
преокупација и у приповеци Лагарије по ноћи
и у музичкој драми Међулушко благо. Јунаци
Настасијевићеве прозе траже и проналазе свој
завичај уз помоћ матерње мелодије.
На крају овог рада потребно је споменути
и чувене речи Станислава Винавера, које нај
снажније говоре о Момчилу Настасијевићу као
песнику: „Велика питања и одговоре на њих
Настасијевић тражи у народној мудрости...
он слути и открива велике поетске дубине и
суштину у самом језику, а та слутња је приви
легија само истинских песника.“

„једна тајна сила која сједињује у нераздвојну
целину реч с речју у мисао“, како каже Наста
сијевић у фрагменту Велика тајна стила. Тајна
сила о којој говори Настасијевић налази се,
управо, у понављањима и паралелизмима; речи
настају тако, кроз понављања и паралелизме,
директно из сржи матерње мелодије. У Фрули
је присутан наговештај „народне мелодије“,
знатно више него у Јасикама. Фрула је про
грамска песма, и чини велику прекретницу у
односу на Настасијевићево стваралаштво пре
ње. Винавер тврди да су у овој песми појављује
девиза: „На народни глас!“, што упућује на
пут према (финалном ауторовом програмском
продукту) матерњој мелодији, због чега можемо
и есеј За матерњу мелодију сматрати програм
ским текстом. Народну мелодију у песми
Фрула евоцирају мотиви и лексика („пастири“,
„фрула“), али и цели стихови:
„С неба ме стрела ранила,
Тамна ме земља печила“

Овим стиховима Настасијевић је открио
присуство народне мелодије, чиме је отворио
нов пут према матерњој мелодији. Петар Мило
сављевић тврди да је ова песма судбоносни
тренутак за нашег песника, јер је матерњу ме
лодију у њој чуо по први пут, а затим непре
кидно трагао за њом, у мотивима, у речима, у
ослушкивању језика итд. (Милосављевић 1978,
117)
У приповеци Виђење 1915. Младић свеш
теник „пева песму“ која је у тешким условима
долази „као напитак да се озари душа“ (Наста
сијевић 1971, 189). Петар Милосављевић ову
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Петар Милосављевић

ПРЕДАВАЊЕ О
НАСТАСИЈЕВИЋУ
Скуп у Горњем Милановцу
мог првог завичаја. Услед разних интрига, које
су у Београду прављене, ђенерал Мишић је
био превремено пензионисан. Склонио се са
породицом у тадашњи крај државе. Смисао
је нашао у томе да се ангажује као власник је
дне мале штампарије. А кад је, на почетку Пр
вог светског рата, србијанска војска већ била
побеђена и нашла се у расулу, војвода Путник
сетио се једног од својих најспособнијих офи
цира, Мишића. Позвао га као последњу наду.
А шта је ђенерал Мишић учинио – познато је.
У циклусу Гласови из моје књиге Блокада
репродуковани су многи гласови. Има један
глас који је, како се у уводној песми циклуса
каже, могао да говори само Живојин. Песма је
без наслова. Али је глас могао да буде његов.

Моје мемоаре не смишљам ја; смишља
их живот. Ја само записујем. „Што вреднији
записник, то вреднија песма“. Тако је говорио
Лаза Костић.
Живот је учинио да се после скоро четири
деценије поново нађем у Горњем Милановцу,
17. децембра 2010. године, на дан Светог Јована
Дамаскина, крсне славе „Записа“, Књижевног
друштва из овог града. Скуп се одржавао у До
му културе, у просторијама где се одржавају
и свечане седнице Општине Горњи Милано
вац. Зграда у којој се то збило има историјски
значај. Она је подигнута средином 19. века. У
њој је био штаб ђенерала Живојина Мишића
у којем је планирана Колубарска битка. Ова
битка је ушла у историју ратовања. Захваљујући
команданту, војнички већ поражени Срби од
нели су историјску победу над премоћнијим
Аустријанцима.
Памтим како се мој деда поносио војводом
Мишићем. Стално је стављао до знања да је
и Мишић Дробњак као и Вук. Њих двојицу је
истицао за пример и нама Дробњацима, али и
осталима.
У време мог ђаковања у Прокупљу често
сам се шетао главном улицом која се зове
Улица Војводе Мишића. Тек касније ћу сазнати
за једну везу чувеног војводе и главног града

Немам воду у жилама.
То ми се крв следила.
Ја сам сада ви
Кад вам се одузме страст и страх.
Ништа сам претворио у енергију.
Ништа ме одавде неће макнути.
Нашао сам начина да у свом предавању
о Настасијевићу, језику и поезији, поменем и
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зграду, и генерала разбијене војске и војни
преокрет. Такође и да споменем битку коју
води Покрет за обнову србистике за историјски
преокрет у перспективама српског народа. И да
изразим наду да ће и ова битка морати да до
веде до повољног резултата.

вом Из тамних вилајета која ће знатно касније
(1991) бити објављена у мојој књизи Драме.
Све сам то мирно и лепо поднео, срећан
што се много шта од старог амбијента сачувало.
Кустос овог Легата је једна млада пријатна
девојка која лепо обавља свој стручни посао.
Али оно што је њој струка, мени је, на неки
начин, био голи голцати живот. Девојка, ме
ђутим, изговара и реченицу која је за мене
кључна. То је реченица која гласи: „Ми се по
носимо породицом Настасијевић“. Посве је
природно да се та реченица данас изговара и у
Горњем Милановцу, па и другде у Србији.
Неко се, на жалост, сетио и да је ова посе
та Легату породице Настасијевић приређена у
част данашњег предавача. Па ме је прозвао:

„ПОНОСИМО СЕ ПОРОДИЦОМ
НАСТАСИЈЕВИЋ“
У згради Дома културе била је претходне
године изложба посвећана породици Настаси
јевић. Прегледао сам сачуване паное са изложбе.
На њима су биле многе фотографије које су ми
познате из времена када сам одлазио у посете
Настасијевићима. На једној су били тада сви
живи Настасијевићи: Живорад, Светомир, Сла
вомир, Даринка и Славка. Недостајали су само
они упокојени између два светска рата: Наталија
(њој је посвећена Момчилова песма Сестри у
покоју) и најзначајнији у овој породици тален
тованих - Момчило.
Водили су нас затим у једну другу зграду
у Милановцу да нам покажу Легат породице
Настасијевић. После много деценија нашао сам
се поново у амбијенту у којем сам често бивао
од 1958. до седамдесетих. То су старинске сто
лице са овалним наслоном у стилу бидерма
јера у којима сам много пута седео. Затим, ста
ри ормани, који су пренети из заоставштине.
На зидовима су Живорадови портрети свих
Настасијевића. Ту је и клавир за који је Сема
(тако су звали Светомира) често седао да ми
понешто из разговора музички илуструје. Ис
пред тога клавира, сећам се, водили смо разго
вор о мојој драматизацији Момчила под насло

„Има ли професор шта да каже?“
У мени се тог тренутка механизам откачио,
бране су попустиле, успео сам само да кажем
да ме је узбудила реченица да се неко у Горњем
Милановцу поноси породицом Настасијевић.
Потичем из другог времена. А то су она вре
мена када се у Милановцу није хтело да зна
за Настасијевиће, а некмоли да се неко у оп
штинској институцији њима још и поноси.
Не бавим се само историјом српске културе.
Учествујем на неки начин и у њеном стварању.
Али учествујем и у исправљању неких кривих
Дрина. Стигао сам у прокупачком периоду
(пре своје 18. године) да учествујем у стварању
Књижевног друштва „Раде Драинац“, стигао
сам, после тога, да откривам књижевника Мом
чила Настасијевића. Био сам, затим, и један
од оних који су доказивали величину песника
и филозофа Лазе Костића и један од оних који
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су откривали значај Михаила Петровића Аласа,
Анице Савић Ребац, а затим и Слијепчевића,
Лаза Маркова Костића, теоретичара Дучића,
Орфелина, Јована Суботића, србистике и њеног
главног творца Вука Караџића.
То није било само обављање академских
послова, већ и нешто што човеку одређује сми
сао живота. Опредељујући се да да се бавиш
овим личностима, опредељујеш се и да ти се
додели нешто од њихове судбине. Разуме се,
човек није само пасивни објект. И сам може

да бира, да се определи за другачију судбину.
Вреди се подсетити како се завршава Андри
ћев Ех Ponto. После много невоља које му се
предочавају у овоземаљском животу, следи ди
јалог Господа и песника:
Хоћеш ли да усниш сине мој?
Не, оче, идем да живим.
И ја сам сам, према властитој природи, би
рао стил свог живота.
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РОДНО МЕСТО
НАУЧНИКА

За живота, Момчило Настасијевић је обја
вио три танке књижице. Српска књижевна за
друга није хтела да му објави ниједну књигу.
Негде седамдесетих ова кућа објавила је у својој
плавој едицији једну његову обимну књигу под
насловом Истинословац. Ова реч је српска, у
духу је српског језика, а карактеристична и за
Настасијевићев животни став. Карактеристична
је и за етику српске народне поезије, па самим
тиме и за српску националну етику. Подсећам
на стихове из народне песме које изговара Је
вросима, мајка Краљевића Марка. „Немој сине
говорити криво, / Ни по бабу ни по стричевима,
/ Већ по правди Бога истинога. / Боље ти је
изгубити главу / Него своју изгубити душу“.
Поступајући по мајчином завету, Марко је ри
зиковао да изгуби главу и од властитог оца.
Не кријем да сам настојао да следим пут
истинословца Настасијевића. У тај смер је при
родно урачунато да се много пута добију бати
не, али и да се пут истинословца не напусти.
Моје родно место је село Сварча у Топлици.
Реч Сварча долази од речи Сварга, што значи
Сварогово поље, место где обитава Сварог. Сва
рог је у старословенској митологији био бог
светлости и извора живота. У детињству сам
чувао говеда за која сам мислио да су обична,
сварчанска. После сам почео да схватам и да
говорим како сам, у ствари, чувао Сварогова
говеда, да ме је сам Сварог од детињства сна
бдевао енергијом која ће у обиљу бити потребна
за послове којима се бавим.
Ова акумулисана енергија могла је да
се активира тек у једној посебној прилици.
То је било у раду на мојој докторској тези о
Настасијевићу. Пре тога сам само био потен

Укратко препричано, моје излагање у згра
ди у којој је боравио Војвода Мишић овако
изгледа.
Реч бренд није српска, али је многи Срби
данас разумеју. За Врање је бренд Бора Стан
ковић, за Вршац Стерија, за Сомбор Лаза Ко
стић и Милан Коњовић, за Шид Сава Шума
новић, за Вишеград Иво Андрић, за Требиње
Дучић, за Мостар Шантић.
Сличан бренд за Горњи Милановац је Мом
чило Настасијевић или браћа Настасијевић.
Највећи део свог живота провео сам у време ка
да се у овом граду није могла чути реченица:
„Поносимо се браћом Настасијевић“. А данас
сам је чуо у Легату Настасијевића. Хвала Богу,
ствари се померају набоље.
Пажњу која ми се овом приликом указује,
почашћу да одржим предавање, тумачим као
неку врсту дуга према човеку који на бренду
Настасијевић ради још од 1956. године. Нај
значајнији резултат у том смеру јесте моја док
торска дисертација Поетика Момчила Наста
сијевића. Она је прва дисертација о овом писцу.
Одбрањена је 4. марта 1974. године. Књигу
је објавила Матица српска 1978. После мога
почетног бављења Настасијевићем литература
о овом писцу се умножила. Настасијевић се већ
дуго сматра за једног од најзначајнијег српског
песника. Васко Попа је, још у предговору
његовој збирци песама (1962) рекао: „Велики
светски песник српског језика“. Мало је српских
песника за које је тако нешто речено.
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цијално научник. Од те тезе ја стварно јесам. О
томе могу да посведоче и бројни учинци научног
карактера. Зато могу да кажем да имам једно
место физичког рођења и једно место научног
рођења. Сварча је место мог физичког рођења.
Моја докторска теза је моје „родно место“ као
научника.
Докторске тезе су испити на основу којих
човек стиче одређена звања. Није свеједно шта
се узме за предмет тезе, иако одбрана тезе споља
гледано доводи до истог резултата, до стицања
титуле. Ово што кажем, могу да илуструјем на
примеру. Један мој вршњак и пријатељ и ја, у
размаку од неколико година, полажемо испит за
исто звање: за звање доктора филолошких наука.
Он за тезу бира Ђорђа Јовановића, ја бирам
Настасијевића. Лако је претпоставити да овакви
избори воде ипак различитим резултатима. Са
успешном обрадом тезе о Ђорђу Јовановићу,
круг се ипак затвара; практично о овом неве
ликом критичару мало шта више може да се
истражује.
Другачије је са Настасијевићем. Опус Мом
чила Настасијевића је књижевност у малом.
У том опусу има књига песама, приповедака,
драма, музичких драма, тј. либрета за оперу, али
има и либрета за балет, има есеја, мисли. Ко се
са тим делом озбиљно сусретне има да се бави
много чиме, практично свим чиме се филолози
баве - и да никад свој посао не оконча.
Како окренемо, испада да сам, бирајући
Настасијевића за предмет своје тезе, направио
прави избор. Ове године изашла је 25. по реду
књига мојих Изабраних дела. Све су насловима
представљене на задњим корицама књиге, а
саме књиге су разврстане у пет кола. Садржај

едиције на неки начин илуструје и теме и дис
циплине којима сам се бавио постакнут про
блемом дисертације. Једна од њих је поетика.
Друга, још као књига необјављена, зове се
Наратолошка истраживања. Решавајући про
блем Настасијевић, морао сам пре свега да се
бавим проблемом метода. Једна од мојих нај
значајнијих књига зове се Методологија проу
чавања књижевности (1985). Сматра се да је
први универзитетски уџбеник из те области у
свету. Свакако је од значаја чињеница и да сам
написао још два универзитетска уџбеника из
области теорије књижевности, прва у Срба. Не
морам да набрајам све књиге које сам написао
трагом тема и проблема које је отворила сама
теза. Краћи је пут да побројим само дисциплине
или истраживачке области у којима сам објав
љивао студије и књиге. То су: поетика, мето
дологија, историја српског језика, историја
српске књижевности, теорија књижевности,
славистика, србистика, семиологија, генологија,
наратологија, граматологија, митологија, поли
тикологија, херменеутика, логика, филозофија.
Последња моја књига, на пример, из области је
филозофије, зове се Обнова логоцентризма. Два
главна јунака ове књиге су пророк православља
Достојевски – најјачи опонент Ничеових теза,
и Јустин Поповић, велики српски теолог и
филозоф и један од највећих писаца и људи
које смо икад имали. Био би, као теолог, светско
чудо да се за њега зна. Та два аутора су нудила
другачија решења од оних које је нудио Ниче
и мислиоци који су га следили. Ови аутори
нудили су решење како да свет не иде путем
који је пројектован на трагу Ничеове мисли.
Признајем да сам се и у овој књизи бавио
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сарађујем у Пољима. Објавио сам 1956. у овом
часопису свој први текст, који је био донет из
Прокупља, есеј о Раду Драинцу. После тога
сам објавио и есеј о Растку Петровићу о којем
су његови вршњаци надреалисти већ доста
писали.
Али сам те године, 1956, објавио свој први
текст о већ заборављеном песнику Момчилу
Настасијевићу. Овај текст је посебно скренуо
пажњу на младог критичара. Био је то један
од првих текстова о овом писцу. Дотле се, о
њему, после Другог светског рата такорећи није
писало.
Кад сам се 1957. нашао као студент у Бео
граду, један новосадски пријатељ, Миодраг То
доровић, потомак Пере Тодоровића, предложио
ми је да ме одведе да се упознам са породицом
Настасијевић. Примили су ме као да сам им
род, као да сам прави Момчилов изданак. А
и ја сам се, у породици Настасијевић, некако
тако осећао. Ако не крвно, имао сам са њима,
посебно са Момчилом, духовно сродство.
У то време био сам остао без средстава за
живот. Пријатељи су ми нашли везу да радим
у Вечерњим новостима. Тамо су ми рекли да,
пробе ради, напишем неку репортажу. Напи
сао сам репортажу о породици Настасијевић.
Направио сам, што се запослења тиче, погре
шан корак. Породица Настасијевић била је у
тада владајућем режиму прокажена. На вла
сти су били они за које су Настасијевићи били
десничари. Посао у Новостима нисам добио.
Пријатељи су ми помогли да се вратим у Нови
Сад. Па сам у Новом Саду и Сремској Митро
вици радио као новинар. Најдуже сам, међутим,
радио као уредник часописа Поља. Али сам и ту

проблемима којима се и Момчило бавио, да сам
за њихово сагледавање и решавање подстицај
добио изучавајући Настасијевића.
Сада, при крају свог научног пута, у родном
месту Настасијевића, могу јасно да тврдим да
сам, ослањајући се на Настасијевића, као на
родно место својих научних дела, направио
продуктиван избор. Заветован, међутим, да
треба следити пут истинословља, којим је Мом
чило ишао, морам да кажем и да сам, у ствари,
више био изабран за посао који је требало да се
обави. А да сам био и изабран, сведоче и подаци
из моје биографије.
Био сам, почетком педесетих година, ђак
прокупачке гимназије, већ познат у школи по
песничким текстовима и по литерерном ан
гажовању. Али био сам и свакакав ђак. Имао
сам, тада, професора хемије Душана Стоја
новића. Нисам му знао хемију а он ми је због
тога очитао лекцију, једну од најдрагоценијих
од свих које сам примио. Професор хемије
је пред целим разредом испричао како је у
Београду имао професора, Настасијевића, који
је био и песник, али и узор од интелектуалца
и човека. На неки начин ме је прекорео што ја
у том смеру не идем. То је вероватно било пре
краја 1955, јер сам у новембру те године већ био
у Новом Саду. Распитивао сам се у Прокупљу за
песника Настасијевића, нико за њега није знао.
У Градској библиотеци у Прокупљу тада није
било ниједне његове књиге.
У Библиотеци Матице српске, међутим,
постојале су све његове књиге. Тада није било
ксерокса, па сам целу његову збирку песама
руком преписао и вероватно научио напамет.
Убрзо после доласка у Нови Сад почео сам да
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нешто згрешио, па сам са целом редакцијом био
принуђен да дам оставку и остао без посла.
Године 1969. провео сам као стипендиста
француске владе у Паризу. Боравио сам, номи
нално, ради студија француске нове критике.
Срећом, овај град је нудио и много шта друго.
У време боравка нагледао сам се многих изван
редних позоришних представа. Зага Саблић, бео
градска пијанисткиња, указала ми је на једну
јединствену. То је била представа која се звала
Рабле, а коју је, према својој драматизацији
Раблеа, режирао тада водећи француски позо
ришни човек Жан Луј Баро. Представа је била у
једној боксерској дворани. Њена специфичност
била је у томе што су коришћене све позоришне
могућности: реситал, драма, опера, балет, чак
и бокс. Домишљали смо се нас двоје да ли
би се нешто слично код нас могло направити.
Закључили смо да једини наш аутор који пру
жа тако широке сценске могућности јесте
Момчило Настасијевић.
После повратка у Нови Сад направио сам
драматизацију под насловом Из тамног вила
јета. Драматизација је, разуме се, морала да
има и музичку основу. А то је значило да сам и
ја, као и Момчило, био упућен да сарађујем са
његовим братом Светомиром Настасијевићем.
Сема је са радошћу и задовољством прихватио
да уради свој део посла за моју драматизацију.
Тада најбољи редитељ Српског народног позо
ришта у Новом Саду, Димитрије Ђурковић, био
се прихватио режије. Колико знам пробе су већ
биле почеле. Али се опет нашао неко да све то
сторнира, па представа није ни спремљена ни
изведена. Речено ми је да се управа позоришта
није сложила да се сва три позоришна ансамбла:

драмски, оперски и балетски ангажују за једну
једину представу. Што је много – много је!
У то време био сам већ члан редакције Ле
тописа Матице српске, поред Александра Тиш
ме, Сретена Марића и Драгише Живковића.
Био сам још без посла (три године), а моје
редакцијске колеге, хтели су да ми помогну да
добијем место на Филозофском факултету као
асистент, код декана Факултета Живковића.
Одбацио сам идеју да докторирам на Теодосију,
како сам желео, јер је место асистента за
стару књижевност већ било заузето. Уместо да
направим тезу о Теодосију, направио сам драму
Промене у Жичи. И та је драма објављена у мојој
књизи Драме (1991), поред оне драматизације
Настасијевића и драме Тебанци. Моје реакциј
ске колеге и ја смо продискутовали о теми
мога доктората. Па смо, колико се сећам, и
заједнички формулисали њен наслов: Поетика
Момчила Настасијевића. Избор је пао на тему
којом сам се већ бавио, али и на област која ме
квалификује за будуће место за асистента на
теорији књижевности.
Користим и прилику и место да подсетим
на стицај околности које су ме „гурнуле“ да се
бавим Настасијевићем. Испада да сам посебно
захвалан пре свега оном професору хемије
Стојановићу што ми је очитао лекцију која ће
ми много значити и за животно опредељење.
Захвалан сам и оним уредницима Вечерњих
новости што ми не омогућише да будем но
винар. Захвалан сам и Заги Саблић, мајки
глумице Маје Саблић, што ме одведе на ону
представу Раблеа. Захвалан сам и мојим редак
цијским колегама из Летописа што ме гурнуше
ка Настасијевићу.
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Посебно сам захвалан породици Настаси
јевић што ме примише као неку врсту рођака,
или духовних сродника. Кад се осврнем уназад,
лепо видим да стицај околности по мене и није
био тако лош. Схватам, накнадно да и није
било ни лако ни једноставно подржати неког
ћошкастог младића, који тражи свој пут, а склон
је да изабере пут истинословца, што значи пут
Настасијевића, некога ко отвара нове путеве.
Запамтио сам да овај песник и аутентични пра
вославац има стих: Удрите нисам крив! Утешно
је да је овај велики човек, упркос свему, у живот
и стварање уносио смисао. Са осећањем смисла,
живот је већ нешто друго него без њега.
Повратак породице Настасијевић у Горњи
Милановац примио сам као нешто добро. Овај
град се некакао налази на пупку Србије. У овај
град се враћају вредности, враћа се смисао, враћа

се логос. Почаствован сам да у том процесу и ја
имам неко место.
У породици Настасијевић само је најмлађи,
Славомир, имао потомство. Други су били без
детни. Сам Момчило има стих: Бездетан на
истину грем. Синови прате ме и кћери. Верујем
да би се моји покојни Настасијевићи обрадовали
овом окупљању песника у Горњем Милановцу.
Морали би да примете да су и они оставили
нешто за собом.
(На крају овог излагања поводом Наста
сијевића говорио сам понешто и о српском
језику и писмима. Али то су теме о којима
сам, у разним приликама, могао да причам и
другде. Уосталом, у више мојих књига ова тема
се помно обрађује. Па зато тај део излагања
изостављам).
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Александар Марушић

БОЖИДАР ТЕРЗИЋ
– ДОБРОТВОР
И ЗАДУЖБИНАР

Није редак случај да успешне људе поред
једноставности, скромности и доброте краси
велика љубав према родном крају. Током
живота такве особе најчешће стекну углед
и одређене позиције далеко од матице, али
никада не забораве одакле су потекле, стасале
и кренуле у свет. Учени од малена да знају како
нису „тиква без корена“ неће жалити времена,
труда али и новца да помогну своју постојбину
и људе у њој. Истовремено, таквим односом и
деловањем стећи ће опште симпатије локалне
средине, која ће, нажалост, најчешће само кроз
усмену традицију сачувати сећање на племе
ните и несебичне земљаке.
Попут других, и ови простори могу се
подичити лицима наведеног профила, а посеб
но место међу њима, без икакве сумње, припа
дало је, и још увек припада, армијском ђенера
лу Божидару П. Терзићу. Његов дугогодишњи
предан и врло плодоносан рад на унапређењу
и афирмацији рудничко-таковског краја омо
гућио му је то ласкаво признање.
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Ко је заправо био Божидар Терзић?1 Рођен
7. септембра 1867. у Горњем Милановцу, већ
са шест месеци остаће без оца Петра, среског
практиканта, који се напрасно разболео и након
тога убрзо преминуо. Храбра и способна мајка
Јерина, успела је, уз много муке и напора, не
само да одгаји и одшколује свог јединца, него и
да га изведе на прави пут.2
У месту рођења окончао је основну школу
и два разреда Гимназије, да би као добар и
талентован ђак учење наставио у оближњем
Крагујевцу. По завршетку шестог разреда,

септембра 1886. ступа у Војну академију, чију
ће Нижу школу завршити 1889, а пет година
касније, као други у рангу, успешно ће привести
крају и Вишу школу. Професионалан приступ
послу и одговорно извршавање постављених
задатака, омогућили су му крајем последње
деценије претпрошлог века једногодишњи бо
равак у Немачкој, где је заокружио своје стру
чно усавршавање.
Након повратка у Србију и положеног кур
са за ђенералштабну струку 1900, наступиће
период када ће обављати низ врло значајних
штабних и командних дужности у трупама
активне војске. Неко време био је и ађутант Њ.
В. краља Петра Карађорђевића, затим уредник
листа Ратник, али и једна од кључних фигура
током припреме и разраде оперативних планова
будућих ратних операција. С тим у вези, јуна
месеца 1912. унапређен је у чин пуковника.3
Најзначајнији период у војничкој каријери
Божидара Терзића, без икакве сумње, било је
његово учешће у ослободилачким ратовима
Србије. Као командант Шумадијске дивизије I
позива остварио је пресудне победе на Дренку
и Рајчанском Риду које су директно одлучиле
исход Другог балканског рата. Током прве две
године светског рата на челу своје јединице
суделовао је у најважнијим операцијама српске
војске, да би реконструкцијом кабинета Нико
ле Пашића 6. децембра 1915. био постављен
на место министра војног. Ову врло деликатну
функцију обављао је до 1918, када је изабран за
изванредног изасланика при народном већу у
Сарајеву, са задатком да регулише војна и остала

1
Више о животу и раду овог узорног и честитог
човека може се сазнати у чланку Милорада Радијчића
Генерал Божидар П. Терзић, објављеном у Зборнику
радова Музеја рудничко-таковског краја, бр. 3-4, из 2006.
године, односно у опширном каталогу Ирене Мандић и
Александра Марушића Ђенерал Божидар П. Терзић 18671939, насталог 2011. године, за потребе отварања исто
имене изложбе у београдском Конаку кнегиње Љубице.
2
Фамилија Терзића води порекло из Старе Србије,
тачније од Сјенице. Предак Милован по занимању терзија
(кројач) доселио се у Калиманиће, највероватније по
завршетку Милошевог устанка. У другој половини XIX
века Терзиће налазимо још у таковском селу Клатичеву.
Такође, у попису становништва из 1862. године за
варош Горњи Милановац под бројем 131 уписано је име
четрдесет шестогодишњег дућанџије Павла Терзића,
деде будућег српског министра војног, заједно са осталим
члановима његове многобројне породице, међу којима је
и син Петар.
Јерина је родом из села Горњих Бањана, тачније из
тамошње свештеничке породице Симић. Њен отац Јован
и стриц Атанасије подигли су цркву Рођења пресвете
Богородице, а брат Аксентије, пре него што се запопио, био
је први сеоски учитељ. Више у: А. Столић, Државни попис
становништва 1862/63. Општина Горњи Милановац,
Горњи Милановац, 2007, 19, И. Мандић, А. Марушић, Нав.
дело, 5.

3
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питања на територији Босне и Херцеговине,
односно Далмације. Две године раније због по
казаних способности у обављању одговорних
послова унапређен је у чин генерала.
По завршетку рата као командант III aрмиј
ске области учествовао је у гушењу арнаут
ских побуна и сузбијању бугарске пропаганде
у Јужној Србији. Први пут је на лични захтев
пензионисан у пролеће 1920, да би три године
касније поново враћен у службу заслуживши
чин армијског генерала. Коначно, са места ко
манданта V армијске области 11. априла 1929.
године одлази у заслужену пензију.4
Годину дана након пензионисања умрла је
у 86-тој години живота његова мајка Јерина.
„Узорна Српкиња и беспримерна мајка“ била
је изузетно поштована и цењена жена. Желећи
да јој се одужи за све што је учинила за њега,
генерал Терзић је највећи део живота провео уз
њу, па су чак и Албанију прешли заједно. Увек
при руци и помоћи мајци, остао је неожењен, не
скривајући да је она својом „љубављу и добрим
српским васпитањем облагородила моју душу
и образовала мој карактер“.5
Иако умировљен, Божидар Терзић је наста
вио са великим бројем активности које су имале
за циљ побољшање друштвеног и материјал
ног стања учесника минулих ратова. Војник
од главе до пете, свестан жртава, поднетих у
борби за слободу, није се мирио са неправдом

која је снашла његове саборце. Нашавши се на
челу Народног инвалидског фонда, истрајно је
радио на припремању Инвалидског закона, па
је то крупно питање после дужег низа година на
колико-толико праведан начин решено.6
Ипак, његов однос према родном крају,
жеља и труд да се сваком суграђанину помогне,
олакша или нађе при руци, завређују посебну
пажњу.7 Живећи у престоном граду окупљао је
око себе виђеније Милановчане, попут Драгише
Васића, Срећка Тешића или Ђурђа Маринко
вића, са којима ће 1934. године основати Удру
жење Рудничана у Београду. Циљ Удружења, за
чијег је председника Управног одбора изабран
баш Терзић, био је рад на просветном, здрав
ственом, економско-социјалном и културном
унапређењу рудничко-таковског краја.
Чињеница да је живео од скромне војничке
плате није га спречавала да иза себе остави
много тога, што и данас служи на опште добро
свих нас. Тиме је показао не само колико
му је значио крај у ком је потекао, већ и неке
од највећих људских вредности, као што су
милосрђе или солидарност.
Но, пођимо редом. У селу Горњим Бања
нима, подигнут је водовод са врло модерним
чесмама „заузимањем армијског ђенерала г.
Сећајући се својих ратних другова Шумадинаца,
знао је између осталог да каже како му је била част
„предводити их из борбе у борбу, из победе у победу,
стичући тако са њима славу Отаџбини“, Политика, 12. јул
1932, 1
7
Гвозден Дамљановић, деведесетогодишњак из села
Коштунића, данас настањен у Брусници посведочио нам
је да „ко год да је имао нека посла у Београду, могао је
рачунати на подршку нашег Боже“.
6

Током своје дуге и успешне војничке каријере
генерал Терзић је обављао 37 дужности, а одликован је 28
пута.
5
Политика, 16. новембар 1930, 9; Државна реална
Гимназија у Горњем Милановцу, Извештај за школску
1938-39, (у даљем тексту Извештај), 81
4
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Божидара Терзића у 1928. години“. Родно место
своје мајке помогао је значајним средствима
и приликом формирања тамошње Среске здра
ствене задруге. По његовој изричитој жељи вла
дика жички Николај Велимировић присуствовао
је слави цркве у Горњим Бањанима 1. октобра
1938. године, на дан Покрова Свете Богородице.
Одласком у пензију Божидар Терзић је че
шће посећивао Горњи Милановац, вишеструко
увећавајући „помагање своме крају“. Са једне
стране, свесрдно је подржавао рад овдашњих
просветно-културних и хуманитарних органи
зација, уписујући мајку и себе у њихове велике
добротворе, а са друге „градску општину у
извођењу комуналних радова“.8
Највећу пажњу генерал је, без икакве сум
ње, поклањао симболима града под Рудником
– Цркви Свете Тројице и Гимназији. Разлога за
то било је на претек, нарочито ако се има у виду
да су се услед ратова, природних катастрофа и
људске немарности ове две институције често
налазиле на новом почетку.
Да би сачувао успомену на почившу мајку
некадашњи министар војни приложио је по
следњој Милошевој задужбини емајлирани крст
за Свети Престо и један епитрахиљ проткан
златом, укупне вредности 2000 динара, а године
1938. купио је и поклонио „нов часовник као
најлепши украс за звоник“.9 Сатни механизам

био је израђен у радионици познате земунске
фирме „Пантелић“, и подешен тако да може и
ноћу „уз помоћ електрике“ показивати време.
Истовремено, при врху све четири стране тор
ња налазила се бела уоквирена подлога на
чијој површини је између бројева стајао натпис
Мајка Јерина. Укупна цена драгоценог поклона
износила је 17 000 динара.10
Иако није имао директних потомака, Бо
жидар Терзић је знао на коме свет остаје. С тим
у вези, потрудио се да и за будуће нараштаје
учини нешто добро и корисно. Тако је 11. јуна
1938. године посетио милановачку Гимназију и
тадашњем директору Војиславу Максимовићу
предао 30 обвезница Ренте за ратну штету,

8
Политика, 2. октобар 1939, 7; Домаћица, орган жен
ског друштва и његових подружина, 3,4,5 (1931), 46
9
Последња задужбина Милоша Обреновића јесте
управо црква Свете Тројице у Горњем Милановцу, а њена
изградња је започета 9. маја 1860. Како је српски кнез, само
неколико месеци касније преминуо, овдашњу светињу је у
наредне две годне довршио његов син Михаило.

Руднички гласник, 6. јануар 1935, 4; Жички
благовесник, 1, (1938), 22-23
10
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номиналне вредности 30 000 динара, заједно
са 243 књиге, и пропратним писмом.11 Разлог
богатим даровима била је намера овог добро
чинитеља да при најугледнијој варошкој шко
ли оснује Задужбину, односно Књижницу и
тако побољша опште услове неопходне за обра
зовање и васпитавање ђака.12 Три месеца касније

генерал је послао још 20 обвезница, па је капи
тал његовог легата износио 50 000 динара.
На предлог оснивача, Задужбином Мајке
Јерине и сина јој Божидара Терзића армијског
ђенерала руководио је одбор од пет чланова, на
челу са директором Гимназије док су принци
пи функционисања и начин њеног рада били
дефинисани правилником од 19 тачака.13
Након што је 8. новембра 1938. године до
бијена сагласност Министарства просвете,
Задужбина је отпочела са радом. У пракси то
је значило да Управни одбор благовремено

11
„Да бих доказао ту своју љубав решио сам се да
још за живота свога оснујем један фонд при Гимназији
у Горњем Милановцу, тој просветној установи нашој
која треба да нам буде огњиште око кога ће се скупљати
сви наши земљаци – Рудничани – и приносити по коју
материјалну жртву на олтар просвећивања омладине
и народа – Рудничког краја“, речи су из писма које
најсликовитије појашњавају Терзићеве мотиве да оснује
Задужбину, Извештај за 1937/38, 45-48
12
Као дворазредна средња школа, Гимназија у
Горњем Милановцу, почела је са радом 1879. године. Један
од 20 ученика прве генерације ове знамените установе био
је управо Божидар Терзић.

Поред директора, Управни одбор Задужбине
чинили су председник општине (по функцији), професор
кога је бирало наставничко веће Гимназије, као и два
наставника милановачке, односно брусничке основне
школе, Извештај за 1937/38, 45; Извештај за 1938/39,
46-49
13
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распише конкурс, а затим „на Светога Саву“
прогласи најбоље „израђене“ ђачке темате из
области уметности говора, историје, географије
и етнографије старог Рудничког округа. Новац,
потребан за исплату награда, обезбеђиван је од
годишњег интереса главнице самог фонда.
Сем тога, „о Светом Трифуну, крсној слави
добротвора“, одевани су о трошку Задужбине
двоје најбољих, а најсиромашнијих ђака. Ко
начно, поштујући Терзићеву жељу да се не
заборави његова мајка, Гимназија је крајем
сваке школске године на Видовдан даривала
најбољу ученицу и ученика књигом.14
Добро утемељена, правилно усмеравана и
јасно профилисана, Задужбина је егзистирала
свега три године, тачније до немачке окупације
земље 1941. Међутим, и за то кратко време успела
је да оствари све оно због чега је основана.
Тако су већ 27. јануара 1939, као најбоља, са
по 150 динара награђена остварења Миросла
ва Тешића и Бошка Сарачевића, ученика VI,
односно V разреда. Поред признања, добили су
и привилегију да им радови „Руднички витезови
из последњих ратова“, тј. „Божићни обичаји од
Божића до Нове године у Рудничком крају“ бу
ду штампани у годишњем извештају Гимназије.
Двадесетак дана касније „оденути су ваљани и
сиромашни ученици“ Драгољуб Ерић и Миро
слава Ковачевић, а њихови најуспешнији дру
гови Бисенија Гавриловић и Гвозден Сандић
даривани су 28. јуна књигом „уз пропратно по
мињање мајке Јерине и осниваоца Задужбине
Г. Терзића“.15
14
15

Следеће године, Милош Лаудановић иста
као се огледом „Улога рудничких манастира и
цркава у нашој историји новијег датума“, док
је нешто млађи Војислав Поповић оставио
најповољнији утисак са својим „Знаменитим
Рудничанима у другом устанку“. Анка Нова
ковић и Станоје Грковић биће други, а испо
ставиће се и последњи пар ђака којима је омо
гућено да се о трошку Задужбине „пристојно
обуку“.16
Носиоци престижне награде Задужбине, за
школску 1940/41. годину, и то само неки месец
пре започињања новог ратног страдања, поста
ће ученици седмог разреда Влајко Петровић и
Драгослав Белић. „Шта отаџбина данас очекује
од Рудничана“, односно„ Рудничка офанзива по
причању очевидаца“, биле су задате теме на које
су поменути ђаци најбоље одговорили.17
Упркос турбулентним временима, мало ко
је претпоставио да се овој визионарској при
чи приближавао крај. Ипак, доласком окупа
тора успостављена су нека нова правила и
вредносни судови, који су неминовно водили
њеном нестанку. Завршни ударац Фонду задат
је приликом паљења Горњег Милановца и
бомбардовања зграде Гимназије у јесен 1941.
године. Том приликом за свагда је уништена
целокупна имовина и документација, па је на
кон ослобођења само констатована „немогућ
ност даљег рада Задужбине“.18
Том приликом Милош Лаудановић је награђен
са 200, а Војислав Поповић са 150 динара, Извештај за
1939/40, 52
17
Извештај за 1939/40, 30
18
Извештај за 1945/46, 48
16

Извештај за 1937/38, 47; Политика,19. јун 1938,14
Исто, 50, 80-90
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Паралелно са радом Задужбине егзистира
ла је и Књижница Божидара П. Терзића.
Временом, њен фонд је нарастао на скоро 350
књига, међу којима је било веома ретких и
драгоцених наслова. Нажалост, и она је стра
дала у ратним разарањима.
Укратко, то би било оно најважније што
је генерал Божидар Терзић учинио за родни
крај. Мора се признати да то заиста није мало.
Милановачка општина ценила је благодар
ност свог земљака, па га је из захвалности
„још за живота“ прогласила својим почасним
грађанином, а једна од главних градских улица
понела је његово име.19
Уважаван и цењен, Божидар Терзић пленио
је и непосредношћу. Знао је да се нашали, запе
ва, почасти... Мештани су га због тога волели,
трудећи се да што више времена проведу са
њим или у његовом друштву.20

По много чему изузетан живот, овај војник
и хуманиста, окончао је у Београду, 29. септем
бра 1939. године. Два дана касније земни остаци
биће му положени у породичну гробницу, поред
мајке Јерине и стрица Благоја. Преко 3000 људи
читавог рудничко-таковског краја испратило
је свог доброчинитеља, не скривајући тугу и
жалост због његовог одласка.
Од тада па до данас прошло је пуно времена.
Успомена на једног од највећих људи, пониклих
на овим просторима никада, упркос честим
променама власти и система, није избледела
или не дај боже нестала. Из жеље да тако и у
будућности буде, одлучили смо се да једним не
тако опширним текстом укажемо и подсетимо
јавност на то, какав је заправо био Божидар
Терзић, и шта је за њега значило место рођења.
Из приложеног лако је закључити да му је
значило све.

19
Данас та улица носи име народног хероја Тихомира
Матијевића.
20
Остаће забележено да су му приликом одласка на
нову дужност у Ниш, 1925, „вољени Рудничани“ прире
дили свечани испраћај. Огроман број људи окупио се
испред кафане „Сувобор“, његовог рођака Велимира
Терзића и пожелело му све најбоље „на новом послу“.
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Александра Ђурић

НАСТАСИЈЕВИЋЕВИ
ВАМПИРИ
од ликова; (...).“1 Дакле, кључни елемент за
постојање фантастике у неком тексту је читао
чева дилема о онтологији приказаног. На основу
тога закључујемо да фантастично траје колико
и неодлучност – „ако читалац прихвати да
закони стварности остају нетакнути и да пру
жају објашњење описаних појава, кажемо да
дело припада једном другом жанру – чудном.
Ако, напротив, одлучи да се морају прихватити
нови закони природе којима би та појава могла
бити објашњена, улазимо у жанр чудесног.
(...) Фантастично, дакле, живи животом пуним
опасности, и сваког тренутка може нестати.“2
Према томе, само она књижевна дела која од
почетка до краја успевају код читаоца да про
изведу утисак неодлучности представљају
дела фантастике. Настасијевићева приповетка
Родослов лозе Вампира у потпуности одговара
овако тумаченој фантастици. Наиме, лако је
закључити да се у основи ове приповетке о
породици вампира налази анегдота, јер је иста
прича присутна у више етнографских записа,
па чак и у Вуковом Рјечнику под одредницом
Вукодлак, који је у српској демонологији

И поред тога што је, због тематике и нижег
степена херметичности у односу на поезију,
Настасијевићева проза популарнија и боље
позната читаоцима, сматрамо, најпре, да о њој
није довољно казано, а затим и да се у доса
дашњим истраживањима удео фантастике и
фолклорно-митолошке грађе олако и без дуб
љих анализа прихватао. На примеру припо
ветке Родослов лозе Вампира покушаћемо да
објаснимо тип фантастике, порекло мотива и
њихову уметничку реализацију. Поред тога,
због тематике вампиризма, која у фантастичној
књижевности има посебно место, ова припо
ветка нам даје материјал за праћење трансфор
мације и уметничког уобличења народних ве
ровања о вампирима, а затим и за поређење са
стањем у истој области светске књижевности.
Цветан Тодоров у својој студији Увод
у фантастичну књижевност, поред тога
што фантастику објашњава традиционалним
односом појмова реалног и имагинарног, дефи
ницију заснива и на читаочевој неодлучности
по питању односа тих појмова: „Најпре, текст
треба да примора читаоца да свет књижевних
ликова сматра за свет живих бића и буде
неодлучан између природног и натприродног
објашњења догађаја о којима се говори. Затим,
ту неодлучност исто тако може осетити неки

1
Цветан Тодоров, Увод у фантастичну књижевност,
Рад, Београд, 1987, стр. 37
2
Исто, стр. 46
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поистовећиван са вампиром: „Вукодлак долази
кадшто и својој жени, а особито ако му је лијепа
и млада, те спава с њоме.“3 Родоначелник
вампирске породице из Настасијевићеве приче
рођен је десет месеци након очеве смрти:
Залуд удова мати, с дететом на руци, самим
њим закле се пред јеванђељем и влашћу да
иза преминулог мужа заче га с Господаревим
у пролазу пандуром. Залуд, једном до у смрт
сатерана, трипут целива крст, и дрхташе јој
истином глас; милије беше народу да вампир
облеже жену; и такво им се име, горе но икоје
зло, у баштину натури.4 Дакле, постојање
вампира од стране самог наратора је негирано
и приписано колективној машти која прона
лази задовољство у натприродном објашњењу
моралног преступа. На основу тога читалац
бива наведен, али само накратко, да приказане
догађаје тумачи у реалистичком кључу. С дру
ге стране, приповедач типичном жанровском
стилизацијом сугерише и другу могућност,
тачније немогућност рационалног објашњења
описаних догађаја. Према томе, Настасијеви
ћева приповетка Родослов лозе Вампира у
целини испуњава Тодоровљева теоријска раз
матрања фантастике као засебног жанра.

***
Иако грађа коју Настасијевић користи у
приповеци Родослов лозе Вампира припада на
родном предању, то никако не значи да је он
попут писаца реализма остао у кругу фолклорне
фантастике. Анегдота о табуизираном сексуал
ном односу удовице након мужевљеве смрти и
њена сублимација у народно предањe о жени која
рађа дете са повампиреним мужем послужила је
Настасијевићу само као идејна основа, а не као
грађа из које се црпе могућности за стварање
имагинарних светова.
„Модерно фантастичко писмо, зачето код
нас као и у Европи још у предромантизму,
коначно је усвојено тек у трећем периоду5 исто
рије српске фантастике, који почиње негде на
граници између XIX и XX века: фантастички
дискурс сада се дефинитивно ослобађа не само
доминације религијског кода, него и непосре
дне заснованости на премисама фолклорне
имагинације.“6 Настасијевићева припадност
овој фази развоја српске фантастике очитава
се у његовим приповеткама као рационализа
ција народног веровања, с једне стране, и као
откривање демонске природе психолошконагонског, с друге стране. Међутим, нешто од

Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (1852),
Просвета, Београд, БИГЗ, Београд, 1987, предметна
одредница Вукодлак
4
Момчило Настасијевић, Родослов лозе Вампира, у
Момчило Настасијевић, Сабрана дела, Књига трећа, Дечје
новине, Горњи Милановац, Српска књижевна задруга,
Београд, 1991, стр. 181. Пошто су сви цитати из приповетке
Родослов лозе Вампира наведени на основу овог издања, у
загради поред цитата стајаће само број стране.
3

5
Сава Дамјанов у историји српске фантастике
уочава четири развојне етапе: средњовековну фантастику,
барокну, модерну и постмодерну.
6
Сава Дамјанов, Српска фантастика од средњег века
до постмодерне, у Постмодерна српска фантастика,
приредио Сава Дамјанов, Дневник, Нови Сад, 2004, стр.
13
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реквизита7 и атмосфере народне фантастике
ипак је присутно: вампири се рађају модроцр
веног лица или са модрим печатима на телу,
са физичким недостацима, а наратор истину о
њима доноси на основу амбијента – ја сушту
истину видим онамо из дрвета у дворишту,
– јесу ли закржљала или сеновито пала гранама
по крову. И где попустише греде, живот се
ту, знај, пре њих расточио, брале. (180) Ипак,
ови архетипски мотиви прича о вампирима код
Настасијевића су само део наслеђеног декора
који „омогућава да се прекораче извесне границе
које су, уколико се не користимо фантастич
ним, недоступне“8. Заправо, реч је о прекора
чењу границе табуа који је маскиран традицио
налним елементима фантастике. У првом реду,
то су инцест, оцеубиство, садистичко уживање
и женска еротичност.
Родоначелник лозе вампира, вампирско по
смрче, роди се модроцрвен у лицу, десетог
месеца иза очеве смрти. (181) Иако прича о
сексуалном односу вампира и његове жене
бива разоткривена и рационализована, нара
тор приповедање наставља у духу архетипских
елемената вампиризма: И протураху, очима
кунући се да видеше, како је дете с млеком
и крв сисало мајци. (181) Идентичан мотив
детета које је рођено као вампир присутан је и

у етнографској грађи: „У Отоку, у Славонији,
напротив, такво се дете роди са зубима. Тамо
се прича како је нека жена родила са мужем
вампиром, па кад су ’дете донели на крштење
и поп мето соли дитету на уста, пореза он свој
прст. Брже отвори дитету уста да види о што
је се порезао и спази у дитета зубе, велике
црвене и шиљате’.“9 Дакле, мотив вампирског
детета са зубима фолклорног је порекла, али га
Настасијевић користи само да би у причу увео
мотиве инцестуозног и садистичког уживања:
’Рођеном згрушало се моме, јесте, видела сам,
мимо децу мљаска уснама; а она, куја, поводи
се од сласти!’ (А те исте, видело се и то, кад
од јада прецрче мати, све на смену кришом
долажаху да негују дете.) (181–182) Као што се
из наведеног може видети, најпре мајка ужива
у болу који јој дете вампир причињава при
ликом дојења (а она, куја, поводи се од сласти),
а затим, након мајчине смрти, и остале жене,
али кришом. Мотив вампирске сексуалности за
падној књижевности добро је познат и, готово
без изузетка, неизоставни је пратилац приче о
вампирима. „Са појавом Стокеровог дела вам
пир је добио ауру субверзивности и отворио пут
читавом низу тумачења заснованих на тезама
о репресивној викторијанској ери. Иако је реч
о, у основи, субверзивном мотиву, овде је реч
о сексуалној субверзивности. Мотив вампира
служио је од тада као проводник за све вари
јације на тему сексуалности и изопачености,

На пример, у приповеци Запис о даровима моје
рођаке Марије, мотив огледала заузима битно место,
али он нема магијско-ритуалну улогу, коју је имао у
народној фантастици, већ је психоаналитички симбол
аутоеротичности. На сличан начин и остали традиционални
мотиви доживљавају трансформацију и приписивање
нових значења.
8
Цветан Тодоров, Исто, стр. 161
7

9
Тихомир Ђорђевић, Вампири и друга бића у нашем
народном веровању и предању, Сепарат за IV скуп Одељења
друштвених наука САН, Српска академија наука, Београд,
1953, стр. 180

86

табуизиране сексуалности, мотива инцеста
и слично.“10 Међутим, у српској фолклорној
грађи као и у српској писаној књижевности,
изузев Настасијевићевог Родослова лозе Вам
пира, Махараџе Лазе Костића и Андрићевог За
логоровања, вампир није приказан као ероти
зовано биће. Управо у овој чињеници препозна
јемо основну разлику између приказа вампира
у западној и српској књижевности. Настаси
јевић, Лаза Костић и Андрић у том смислу
представљају изузетке, а њихове приче о вам
пиризму трансформацију наслеђених фолклор
них мотива у табуе сексуалности – инцестуозне,
садистичке, па и некрофилијске која је субли
мирана као полно општење са повампиреним
телом.
Реализација мотива сексуалности и вам
пирске еротичности у Родослову лозе Вампира
са овим се не завршава. Мушки припадници
лозе вампира жене се изузетно лепим женама:
Кад, на седам дана иза вести да су га моткама
негде код жене претукли, жив се, и жењен још,
појави. Дивна нека сојем, умиљато пристајаше
за њим. И макар гнусан он у лицу, а она као
уписана, (...). (182) И: Тек десило се исту ноћ,
кад као и отац му негда, туњави син доведе
лепотицу с јабане. (183) Дакле, у наизглед нео
бјашњиву чињеницу наказне привлачности му
шких припадника лозе вампира Настасијевић
је сместио хипнотишућу еротичност ових бића.
Посебно место у Родослову лозе Вампира
заузима женска еротичност. Нигде се експли

цитно не каже да ли жене вампира и саме
постају припадници те врсте, али у контексту
стереотипног тумачења вампиризма као ин
фекције након уједа вампира, то се може зак
ључити: Девојке се из другог паса Вампира
зачедише, и опет јединац син. Свакој рођење
по модар печат утисну у врат. (183) У срп
ској народној традицији „вампиром чешће по
стају умрли мушкарци, ређе жене“11, тако да
је Настасијевић и у том погледу направио уда
љавање од фолклорне грађе. Њихова еротичност
и абнормална сексуалност уместо телесним
уживањем задовољавају се болом: Од похоте
њине кафански ћумези знојили се, поцикивале
арџије. Сено би на тавану ужегло, камоли врела
у човеку крв. (...) Од опијаних за ноћ драгана
пребијене, љубљаху им колена да их поведу. Тела
им по друмовима којекуд у несвести, изуједана
и у модрицама, освањавала. (183) За разлику од
мушких припадника који својом наказношћу
заводе жене, вампирице се одликују изузетном
лепотом, заводе мушке припаднике људске вр
сте, а похоту задовољавају садистичким ужи
вањем. Ово је тема српској књижевности готово
непозната, док је, с друге стране, у европској
литератури толико распрострањена, па чак и
посредством филмске индустрије банализована
у култ вамп жене.
Полазећи од кључних места парадигме
вампиризма, Настасијевић је, као што смо мо
гли видети, реализовао више варијанти мотива
еротичности и сексуалности. Поред тога, а по
истом принципу сублимираног табуа у причу о

10
Марија Шаровић, Мотив вампира у књижевности,
Зборник Матице српске за књижевност и језик, Матица
српска, Нови Сад, 2008, књ. 56, св. 3, стр. 651

Сретен Петровић, Српска митологија – систем
српске митологије, I књига, Просвета, Ниш, 1999, стр. 65
11
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вампирима, уведен је и мотив оцеубиства. Тај
мотив повезан са инцестуозним односом мајке
и сина, о коме је било речи, заправо је варијанта
приче о Едипу. У фолклорној традицији „верује
се да деца рођена из везе са вампиром и сама
постају вампирима или вампировићима. Управо
су ти људи способни да виде и убију вампира.“12
На овом народном веровању, иако без директ
ног указивања на њега, Настасијевић заснива
мотив оцеубиства. Наиме, у породици постоји
традиција, иако никад заиста доказана, убијања
очева од стране синова: Не утврди се, рину ли
јединац Тома у најдубљу сепију Родоначелног;
или сам овај не пазећи оклизну се. Тек десило се
исту ноћ, кад као и отац му негда, туњави син
доведе лепотицу с јабане. (182–183) Попут свог
оца, мистериозном смрћу завршиће и Тома баш
у тренутку синовљеве женидбе: На последњег
Вампира, сина, и не помисли се. Зар би из бела
света, отуд зачудо не довођаше жену, само за
ту маленкост чак овамо потезао, па да га опет
немадне? (А мени се чини, јер знам га, не би за
њега даљине било ако збиља морађаше да сами
себе Вампири докусуре.) (184–185) Дакле, оба
убиства десила су се у тренутку када су синови
себи довели жене. У овоме се види стари ритуал
преласка породичног првенства са оца на сина.
Отац као доминантна фигура патријархалне
породице препрека је за остварење синовљеве
мушкости, па се његов улазак у свет одраслих
поред женидбом остварује и ритуалним уби
ством оца.
На основу свега овде реченог можемо
закључити да је Настасијевић у Родослову
12

лозе Вампира искористио потенцијале народ
них прича о вампирима и проширио их у
правцу друштвено неприхватљивих и осетљи
вих тема. У његовом поступку се лако може
препознати и Лавкрафтово објашњење настан
ка и популарности хорора, као битног жанра
фантастике у Америци. Пресудан утицај на
настанак хорор прича Лавкрафт види у зло
кобном природном окружењу и строгим
теолошким забранама: „(...) препуштање, под
утицајем теолошке теократије, свим предста
вама којима се уважава човеков однос према
строгом, осветољубивом калвинистичком Бо
гу и према пакленом Противнику тога Бога,
о коме се тако громовито беседило у цркви
сваке недеље; и морбидно самопосматрање које
је развијао усамљенички живот у дивљим шум
ским пределима, живот лишен нормалних
разонода и окрепљујућих расположења, про
жет мучењем што су их доносила теолошка
самоиспитивања, усклађен са неприродним по
тискивањем емоција, живот који је изнад свега
био пука и љута борба за опстанак; све се то,
дакле, уротило и произвело средину у којој су
се мрачна дошаптавања злослутних бакица
могла чути и даље од места крај огњишта и у
којој су приче о вештицама и волшебницима,
о непојамним чудовиштима, лебдела још дуго
после ужаснутих дана салемске страве.“13 У
овом Лавкрафтовом објашњењу околности ко
је су погодовале настанку хорора, видимо и
Настасијевићево контекстуално проширење
Хауард Лавкрафт, Натприродна страва у књи
жевности, у: Хауард Лавкрафт, Случај Чарлса Декстера
Ворда, БИГЗ, Београд, 1990, стр. 177
13

Сретен Петровић, Исто, стр. 66
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фолклорне грађе у правцу узрока који су ути
цали на формирање представа о вампирима.
Према томе, у својој употреби фолклорномитолошке грађе, Настасијевић, заправо, иде
корак уназад и разоткрива шта се крије иза
појединих елемената вампиризма. Табуизирани,
а затим и потиснути страхови пред инцестом,
некрофилијом, садизмом и оцеубиством, доби
ли су своје алегоричне представе у причама о
вампирима. Настасијевића не интересује вам
пир као лик фантастичне књижевности, њега
интересује шта се крије иза те креације. Према
томе, његова намера у Родослову лозе Вампира
је била „да темељно прекопа слојеве човекове
природне појаве. Има зато у свим његовим књи
гама заблуде, греха, извитоперености, бола,
незнања, смрти.“14
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КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА
МО Горњи Милановац
Дивна Радибратовић, Председница
Марија Драшовић, Потпредседница

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
109 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА
И 20 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
МЕСНОГ ОДБОРА
КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
Месни одбор Кола српских сестара, основан
у Горњем Милановцу 3. октобра 1992. године,
не поседује никакву документацију у којој би
се видело када је у овом граду основано пред
ратно Коло. У извештајима из 1905. године
у набројаним одборима који су тада радили у
Србији налази се и горњомилановачки МО
КСС. Постоји документ да је Коло српских
сестара у Милановцу постојало и 1911. године.
Пошто је наш град 1941. године спаљен до
темеља, изгубљена је драгоцена документација
која би нам више говорила о том женском хума
нитарном удружењу.
У најтежим временима с краја 20. века и
ратним збивањима удружиле су се жене, као
и њихове претходнице, да помогну унесреће
нима. Тако је 3. октобра 1992. године одржана
оснивачка скупштина Кола српских сестара у

Горњем Милановцу. Акт о оснивању потписало
је на Скупштини 30 редовних чланица, да би
се убрзо прикључило још 50 помажућих. Удру
жене чланице Кола једногласно су прихватиле
Статут Кола, идеје и његов начин рада. На
оснивачкој Скупштини изабрана је наша земља
киња, велики добротвор, Весна Минић Мегваја,
која живи у Лондону, за почасну чланицу. На
Скупштини је изабран Управни одбор: Бранка
Костадинов – председница, Марија Драшовић –
потпредседница, Светлана Веселић – секретар,
Љиљана Шкрбић-Кићовић – благајница и
Гордана Секулић – чланица. Касније је изабра
на госпођа Рада Чуљковић за почасну пред
седницу.
МО КСС у Горњем Милановцу максимал
но се ангажовао у време када су у град сти
гле прве избеглице из Тузле, Сарајева, Брезе,
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Горажда, Вареша и заједно са Црвеним крстом
даноноћно радиле на њиховом збрињавању и
снабдевању потребштинама. Помоћ је стизала
из разних крајева земље и иностранства. Нај
већа донација је из Вимблдона у организацији
наше суграђанке Весне Минић удате Мегваја
у којој су се прикључили и њени пријатељи
Енглези који су дошли са два шлепера одеће за
Коло и Цркву. У тим акцијама су предњачили
и ученици из основних школа на територији
наше општине, а нарочито Основна школа
„Момчило Настасијевић“, а та акција се звала
„Солидарност на делу“. Од тада стизале су
избеглице из Книнске Крајине и са простора
Косова и Метохије. Главно прихватилиште оба

пута је била Основна школа „Момчило Наста
сијевић“. Чланице Кола са њима су проводиле
часове и дане помажући им и тешећи их, како
би им олакшале те тренутке.
За време ратова чланице Кола су посетиле
Српско Горажде, Србиње и Пале носећи разне
врсте помоћи. Најпотребнији су били лекови, а
затим храна и гардероба. У том ратном вихору
велика донација је у лековима коју нам је
обезбедио наш суграђанин Илија Драшовић,
академски сликар, који је у то време радио у
Немачкој и са својим пријатељима довезао тај
драгоцени товар. Део тога смо послали болни
цама у Србиње и Пале, а више од пола даривали
болници у Горњем Милановцу.
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430. Подразумева се да смо то могли постићи
захваљујући добротворима који се данас зову
донатори.
- Такође смо у више наврата пружале помоћ
у храни за наше штићенике, у чијем смо при
купљању прво учествовале ми као чланице и
остали наши суграђани.
- У више наврата пружали смо новчану по
моћ болесним суграђанима, одраслима и деци
који су нам се обраћали за помоћ.
- Већ више година уназад своје активности
настојимо да вежемо за значајне православне
празнике како би се тим поводом и ми сестре,
активисткиње, и наши штићеници осетили леп
ше и достојанственије.
- Наша слава, Мала Госпојина, први је у низу
празника који је обележен у складу са тради
цијом, уз сечење колача у цркви и за славском
трпезом дружили смо се заједно са децом и
нашим драгим гостима.
- Неизмерно хвала свештенству цркве Све
те Тројице који су нам на располагање ставили
просторије Црквеног дома.
- Поводом Материца, празника мајки, по
сетили смо Дечју установу „Сунце“, даривали
децу слаткишима и соковима и заједно са ва
спитачима разговарали са децом о том празнику.
Од њих смо као поклон добили диван дечји
програм.
- На Дан старих обишли смо и даривали
усамљене особе, причали са њима, јер и реч
много вреди.
- Дан посвећен првом српском просвети
тељу Светом Сави, по традицији, обележавамо
заједно са свим школама у граду. И ове године
смо наградили са по 1200 динара и чоколадом

Лична срећа је немогућа без среће других,
давно је рекао руски књижевник Чернишевски,
а то је, може се рећи, постао мото чланица Кола
српских сестара. Немамо мира ни спокојства
ако знамо да у нашој околини постоје људи
који су у невољи. Кроз наш рад за двадесет
година увериле смо се да и у најтежим време
нима располажемо оним што је људима најпо
требније: пажња, лепа реч, нешто хране и неоп
ходног новца. Тако наши суграђани знају да
нису сами ма у каквој се ситуацији нашли. Ту
је МО КСС да притекне у помоћ. То је смисао
нашег деловања у протеклих двадесет година.
Иницијатори оснивања Кола српских сеста
ра су биле истакнуте личности као што је сли
карка Надежда Петровић и многе друге, а име
је дао књижевник Бранислав Нушић. То се дого
дило далеке 1903. године, тако да КСС бележи
109 година свог постојања. Хуманост, високи
морал и волонтеризам су његова обележја.
У нашем граду постоји МО КСС двадесет
година. Укључиле смо се у рад у тешким тре
нуцима када је почео рат и показале да смо
достојни настављачи славних жена из претход
них ратова.
Сада би био ред да вам кажемо шта су све
наше акције:
- Већ годинама најважнија активност нашег
Месног одбора је прикупљање новца за најси
ромашније ученике и студенте који постижу
врло добар и одличан успех; међу њима има и
особа са инвалидитетом. Потребе за оваквом
врстом помоћи су сваке године све веће па се
број деце – штићеника наших сваке године
мења. Ако би за ових двадесет година бројали
колико њих смо помогли добили би цифру од
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предњачи Библиотека „Браћа Настасијевић“,
Културни центар, Таковске новине и Библио
тека из Љига.
У организацији Главног одбора КСС из
Београда учествујемо на традиционалном кон
курсу „Снага доброте“ и постижемо запажене
резултате.
Пре две године имале смо већу донацију у
којој се захтевало да се помоћ подели школама,
дечјој установи и болници. Школама смо купиле
апарате који су им били потребни за наставу.
Пресрећне смо биле када смо, заједно са Црвеним
крстом, омогућили кречење Грудног одељења и
Интензивне неге, монтирали климу и опремили
Дечју собу. На улазу у њу стоји плочица са
натписом – Соба Кола српских сестара.
Поносимо се акцијом „Једна кућа – једна
књига“ у којој смо сакупиле скоро 1000 на
слова и даривале Градску библиотеку „Браћа
Настасијевић“, а један део књига је поклоњен
школи у Бољковцима.
Немогуће је набројати све наше активности
за протекле две деценије, јер их је заиста било
премного. Реализовање свега онога што смо
осмишљавале омогућили су нам људи вели
ког срца, наши добротвори и наш безгранични
ентузијазам.
У свему што је иза нас остало учествовало
је преко осамдесет чланица из нашег Одбора.
Свака је радила колико највише може и што
најбоље уме, предвођене председницом. Ни
године нам нису биле препрека. Трудимо се да
у наше редове привучемо и млађе особе. Већ
имамо неколико чланица из основних школа и
једну средњошколку.

седам ученика, по једног најбољег из сваке
школе.
- Ускрс већ годинама обележавамо фарба
њем јаја и даривањем суграђанима честитајући
овај велики празник.
- Као и претходних година, и ове смо плели
ђурђевданске венчиће и њима даривали дона
торе и суграђане уз честитање овог великог про
лећног празника.

САРАДЊА СА ДРУГИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
У складу с тим да су деца, без изузетка,
наша прва брига највише сарађујемо са уста
новама које их образују и васпитавају, а то су
школе, нарочито са школом „Момчило Настаси
јевић“. Она нам помаже у реализовању разних
манифестација.
Успешно сарађујемо са Општином Горњи
Милановац чији смо буџетски корисник а која
нам већ дуже време обећава просторије за рад.
Стрпљиве смо, па ћемо и то дочекати. Само и
кад би пара било мало више.
Не изостаје ни сарадња са Касарном „Радо
мир Путник“, у којој смо приказали филм о
историјату Кола.
Успешно сарађујемо са Друштвом потомака
ратника из ратова од 1912. до 1918. године и
Ратним војним инвалидима.
Ништа мање нам не значи ни сарадња са
културним и информативним установама које
нам помажу да остваримо, осим хуманитарне,
и културну мисију у својој средини. У томе
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Дејан Ацовић

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
ПИСМИМА ИЗ ТУРСКЕ
ГИСЛЕНА ДЕ БУЗБЕКА
Аугер Гислен де Бузбек (Augier Ghislain de
Busbecq, латински Augerius Gislenius Busbequius)
рођен је 1520. или 1521. године у Бузбеку
(данашњи Bousbecque у северној Француској),
као ванбрачно дете господара Бузбека Жоржа
Гислена и његове љубавнице Катерине Хес
пиел. Након што је признат за легитимног по
томка одрастао је у замку у Бузбеку а затим
се школовао у Вервику и Комину – у то време
деловима шпанске западне Фландрије, провин
ције Светог римског царства.
Његова надареност га је одвела на даље
студије латинског језика на Католичком универ
зитету у Левену, где је уписан 1536. године.
Потом похађа неколико универзитета у северној
Италији а узима и часове код Ђованија Батисте
Егнација у Венецији. Следећи пример очев и де
дин гради каријеру у јавној служби; у службу
аустријског монарха Фердинанда I ступа отпри
лике 1552. године. Године 1554. упућен је у
Енглеску као члан свите која присуствује вен
чању енглеске краљице Марије Тјудор и Фили
па II од Шпаније.
Одмах потом, исте 1554. а затим и 1556.
године, Фердинанд га именује за амбасадора
код Сулејмана Величанственог, владара Ото
манског царства. Највећи део времена које је
провео у Цариграду посветио је мировним

преговорима и уређењу разграничења између
његовог послодавца, будућег цара Светог рим
ског царства, и султана око спорне територије
у Трансилванији1. Није успео у својој мисији за
време док је Рустем паша био султанов велики
везир но са његовим наследником Али пашом
постиже споразум.
Током посланства Бузбек је водио кореспон
денцију са Николом Мишоом, такође хабзбур
шким дипломатом. Није познат тачан број писа
1
О односима између Хабзбуршке монархије и
Отоманског царства и њиховој борби за хегемонију у
југоисточној Европи видети: П. Рокаи et al, Историја
Мађара, Clio: Београд 2002.
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ма која је упутио Мишоу; данас располажемо
са четири писма, од којих је прво објављено на
латинском 1581. – Iter Constantinopolitanum et
Amasianum, а сва четири су се појавила заједно у
париском издању из 1589. године, под насловом
A.G. Busbequii legationis Turcicae epistolae quattor. Том издању је придодат и краћи трактат о
тактици борбе против османлијске војне силе –
De re militari contra Turcas instituenda consilium.
Шта садрже Бузбекова Писма из Турске?
Поред компендијума личне кореспонденције
са пријатељем, писма представљају примарни
извор за познавање прилика у Отоманском
царству XVI века – политичких, династичких,
војних, верских и културних. Видимо, заједно
са Мишоом, дипломату у разним приликама и
неприликама, образованог Европљанина свога
доба како се носи са изазовима осетљивих
дипломатских активности између два велика
царства; сазнајемо његове ставове о културној
различитости, различитостима у свакодневном
животу између два велика културелна сустава.
Дознајемо и за читав низ ситних епизода и
дневних околности којима је човек на таквом
положају изложен. Чини се да Бузбековој ра
дозналости нема мере: занимају га детаљи
из свакодневног живота становника великог
царства, интриге везане за кућу Османовића,
занима га биљни и животињски свет, начин
исхране, породични односи; као школованом
хуманисти, који за сваку згоду може да наведе
референцу из грчког или римског писца,
не промичу му остаци древних грађевина,
путева, статуа, натписа; посебно задовољство
му причињава антички новац. Након сваке
пређене деонице пута даје се, како сам казује,

у истраживање нечега занимљивог. Резултат
свега тога није само садржајно прекраћивање
времена једног образованог човека. Бузбек је
задужио класичну филологију открићем скоро
потпуног текста „краља свих латинских нат
писа„ – чувеног Res Gestae Divi Augusti, на те
риторији данашње Анкаре а идентификовао га
је уз помоћ своје лектире Светонија. Даје и не
колико примера говора кримских Гота, што
га ставља међу претече германске филологије.
Страсни колекционар, сакупљао је, путем
различитих аквизиција, древне рукописе, ретке
нумизматичке примерке и curiosa свих врста.
Дан данас аустријску Националну библиотеку
краси рукопис Диоскоридовог дела De Materia
medica, који је откупио за Фердинанда. Посебну
страст исказивао је према ботаници; данашњи
симбол Холандије – лала – Бузбеку дугује
своју миграцију у Европу; луковице турског
тулипана послао је пријатељу Шарлу Делекли
зу који је успео да их аклиматизује у условима
Низоземске.
Бузбек се са истока враћа током 1562. године
и постаје саветник на двору цара Фердинанда
и тутор његовим унуцима, синовима будућег
цара Максимилијана II. Завршава своју карије
ру као guardian Елизабете Аустријске, Макси
милијанове кћери и удове француског краља
Шарла IX. При крају живота, 1592, одлучује да се
пресели из резиденције у Манту, покрај Париза
и да се врати у своју родну западну Фландрију;
на том путу бива нападнут и оробљен од стране
припадника Католичке лиге. Човек који се два
пута излагао погибељима дугог путовања на
исток умире у тим несрећним и неочекиваним
околностима, неколико дана касније. Тело му
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је сахрањено у капели у Сен Жермен су Каји,
близу Руана а срце је балсамовано и похрањено
у породичној гробници у Бузбеку.
Премда се често Бузбекова писма наводе
као класични пример путописа и то врсног,
само прво се може, шире узев, сместити у running commentary путовања кога се подузео.
Остала писма, заједно са већим делом првог,
представљају мемоаре и реколекције састав
љене неко време после завршетка мисије.
Обзиром на богатство информација и ширину
погледа, писма својим садржајем превазилазе
сличне релативно бројне путописе или тексто
ве о Отоманском царству, као на пример онај
Бартоломеја Георгијевића, Tractatus de moribus, conditionibus et nequitia Turcorum из 1481.
Бузбек, за разлику од Монтескјеа, на пример,
који потенцира изанђалу игноранцију Турака,
хвали Отоманско царство због многих аспеката
његовог живота а нарочито истиче његову уређе
ност и меритократски систем, што чини још
Макијавели у четвртом поглављу Il Principe.
Може се рећи, ипак, да претерује у оцени њего
ве снаге, желећи, вероватно, да опомене Евро
пљане на снагу отоманског „цунамија“. Каснији
развој догађаја и историја Отоманског царства
неће му дати за право. Бузбек не пише у ори
јенталистичком кључу, за њега оријент није ин
корпориран у театарску поставку са глумцима и
публиком „намештеним“ за Европљане и само
за Европљане. Поред повремених саркастичних
испада, узрокованих конкретним поводима
и ситуацијама, нема код Бузбека намере да се
понекад шарени и превише интензивни свет
Азије, Медитерана и Балкана извргне руглу или
подсмеху. За свако неразумевање или нејасноћу

тражи разјашњење и то посебно од локалног
становништва. Покушава, а то добрим делом
и успева, да схвати функционисање муслиман
ског начина живота, система вредности и вере.
Супериорни интелект и темељно образовање као
и лектира Теренција (Homo sum et humani nihil a
me alienum puto) спречава га да мисли другачије
осим у димензијама културелне релативности и
условљености конкретним друштвеним и исто
ријским приликама.
Са „чисто“ књижевног становишта, Писма
из Турске представљају изузетно успело дело;
премда се често вајка своме удаљеном сабе
седнику како нема времена да углади и дотера
свој стил, ипак се ради о правом драгуљу
латинске прозе, вештом наративном склопу
основаном на најбољим моделима савременог
латинитета. На моменте распричан, понекад па
тетичан, понекад језгровит, са духовитим обра
тима и анегдотама, може да измами осмех задо
вољства у читању, као што је то некада чинио са
колегама хуманистима који су знали да уживају
у валерима добре прозе на „службеном“ језику
ондашње образоване Европе.
Разуме се да, са циљем путовања тако да
леко, на ободима Азије и дубинама Анадолије,
Балкан и српске земље нису у жижи његовог
интересовања. Стога су и кратке напомене које
чини о крајевима кроз које пролази драгоце
није.
Од Беча путује ка Будиму кроз Панонску
равницу. Од Будима до Београда креће се Дуна
вом, на шајкама или насадама, бродећи немир
ним водама узбибаним леденим децембарским
ветром; бродари, турска момчад са дубоком
вером у Алаха, не пропуштају ни једну прилику
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да не налете на грање и стабла дрвећа која допи
ру са обале а једном је чак дошло и до судара
са пловећом воденицом. И поред вратоломне
вожње Бузбек примећује ушћа Драве и Тисе у
Дунав. Напослетку стиже у Београд:

нитеља крста. Београд није заузет све до
1520. Сулејман, који само што се успео
на престо, крену на град са огромном
силом. Затекао га је у лошем стању, гар
низон није био довољно јак због немара
краља Лудовика и међусобицама угарског
племства; последица тога је била да је
Сулејман заузео град без већих губитака.
Сада јасно видимо да је Београд капија
Угарске и када је та капија попустила
плима турског варварства нахрупила је у
несрећну земљу. Губитак Београда изазвао
је смрт краља Лудовика на бојном пољу3,
заузеће Будима, пометњу у Трансилванији
и потпуну пропаст напредног краљевства;
околна краљевства су се забринуто пи
тала када ће доћи ред на њих. Губитак
Београда треба да буде опомена свим
принчевима хришћанства да морају, уко
лико љубе своју сигурност, са највећом
могућом пажњом водити рачуна о упо
риштима и тврђавама. Турци су у овом
моменту налик реци набујалој од киша
– уколико пробије бедем на једном једином
месту, она кроз ту брешу доноси пропаст
и пустошење великој области.

Сам Београд лежи на ушћу Саве у
Дунав а на месту где се састају лежи
стари град чврсто грађен и утврђен број
ним кулама и двоструким зидом. Са две
стране га запљускују поменуте реке док се
на трећој, копненој страни налази веома
јака цитадела која се састоји од неколико
снажних кула саграђених од четвртастог
камена.
Испод града налазе се велика подграђа
саграђена без икаквог реда. Њих насеља
вају разни народи – Турци, Грци, Јевреји,
Угри, Далмати и многи други.
Већ је „прорадила“ и страст за старинама,
удружена са историјским реминисценцијама и
опоменом хришћанским принчевима:
Нађосмо неколико новчића са приказом
римског војника који стоји између коња
и бика са натписом Taurunum2. Добро
је позната чињеница да су легије Горње
Мезије биле стациониране на овом под
ручју. Два пута су у време наших предака
покушавали да заузму Београд, прво Мурат
а затим Мехмед, освајач Константино
поља. Но напори варвара бејаху оба пута
осујећени храбром одбраном Угара и бра
2

Након Београда Бузбек помиње Смедерево,
Јагодину и Ниш; пружа му се и прилика да види
и чује неке од обичаја домаћег становништва:
Пошто смо прешли реку, коју домаће
становништво зове Морава, дођосмо у
србијанско село по имену Јагодина. Ту смо

Латинско име Земуна.

3
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имали прилику да видимо погребне обичаје
у тој земљи који се веома разликују од
наших. Тело покојника је било изложено у
цркви, лице му је било откривено а поред
главе се налазио хлеб, комад меса и чаша
вина; његова супруга је стајала са стране
а такође и ћерка, одевене у најбољу одећу;
ћерка је имала капу украшену пауновим
перима. Последње што је жена даровала
свом мужу била је капа коју у тој земљи
носе младе девојке стасале за удају.
Тада смо зачули ридање, плакање и за
помагање; оне су запиткивале мртваца:
шта су му учиниле те их је напустио, да
ли су било како показале недостатак по
слушности или му учиниле нешто нажао,
зашто их је оставио у самоћи и несрећи
и све тако. Верске обреде у тој земљи
спроводе свештеници грчког закона. На
гробљу сам приметио велики број дрвених
фигура јелена, срна и других, постављених
на врхове мотки или стубића. Када сам
питао за разлог томе, рекоше ми да су
мужеви и очеви поставили те белеге у
спомен вредноће и марљивости којом су
супруге и кћери обављале домаће послове.
На многим гробовима вијорили су се пра
менови косе које су ту оставиле девојке и
жене у знак туге због губитка ближњих.
Такође смо чули да је у тим крајевима
обичај да после уговарања брака између
момка и девојке, које обављају старији,
младожења отме девојку; по њиховим
схватањима крајње је недопустиво да
девојка буде у положају да се сложи са
браком. На извесној удаљености од Јаго

дине дођосмо до реке коју становници
зову Нишава. Она нас је пратила са десне
стране све док нисмо стигли до Ниша.
На једном смо месту, на обали реке – где
се још увек могу видети остаци римског
пута – пронашли мали мермерни стуб са
натписом на латинском али је био толико
оштећен да се није могао прочитати.
У околини Ниша Бузбек „ужива“ у погод
ностима турског каравансараја, слади се, после
извесног снебивања, оброком који добија у
хану; као врли представник ране технолошке
цивилизације тегли са собом кревет на раскла
пање, док се његови пратиоци некако сналазе у
сену, шаторима и на голој земљи. Пут га даље
води преко Бугарске, о којој такође доноси не
колико напомена, до Константинопоља у који
стиже, како нам саопштава, средином јануара.
Следи сада, што морамо изоставити јер пре
вазилази оквире овог рада, читав низ припове
сти о самом граду, неким елементима муслиман
ске културе и актуалним дешавањима у царству;
посебну пажњу посвећује односима султана
Сулејмана и његове супруге чувене Рокселане
те уклањању султановог сина Мустафе. Опис
самог града је неочекивано сажет, грађен по
реторичком моделу описивања античких ауто
ра, као да је писац помало затечен и непријатно
изненађен лошим стањем, њему омиљених,
античких споменика. Не мањкају ни описи
биљног и животињског света. Како султан није у
граду, Бузбек се упућује ка Амасији, самом срцу
Анадолије, уверен, како сам каже, да пре њега
ни један Европљанин туда није прошао. Дола
зак код султана проузрокује дивљење редом и
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поретком који влада у околини његовој, те га
то одводи у низ скоро егзалтираних похвала
снази и моћи оновремене Oтоманске империје.
Ускоро стиже отрежњење: са изасланицима пер
сијског шаха Тахмаспа, такође на ратној нози
са Османлијама, постиже се мир. Несумњиво,
Сулејман хоће да избегне ангажман на два
фронта. Бузбеку је само преостало да закључи
крхко примирје на шест месеци, да би се упу
тиле одговарајуће пошиљке у Беч и да би се
сачекао одговор. Након хладног растанка са
султаном наш изасланик полази назад.
На повратку, пут му се укршта „са злом
самим“; види колоне хришћанског робља које
гоне као стада стоке, обољева од тешке грозни
це а неколицина момака који му се придружују
обољева од тешке заразне болести које само
вештина његовог лекара спашава од сигурне
смрти. Долазак у Отоманско царство пао је у
цичу зиму а сада, на повратку, Бузбек и његова
пратња боре се са жарком врућином. У првом
писму, у којем се иначе налазе сви наведени
одломци, Бузбек се још једном осврће на наше
крајеве.

је била проузрокована облапорношћу. Ова
велика количина рибе – довољна за четр
десет људи – коштала је половину талира.
И све остало је у Београду подједнако је
фтино. Сено не кошта ништа, свако мо
же да узме колико жели са бујних ливада,
једино се плаћа кошење и сакупљање. Све
ово, након што смо прешли Саву, навело
нас је да се дивимо разборитости старих
Угара који су заузели Панонију и тако себи
обезбедили земљу обиља, способну да про
изведе сваку житарицу. Далеко смо путо
вали, кроз многе земље Европе и Азије, и на
том дугом путу нисмо видели ништа сем
ретке траве, јечма, овса и ситне пшенице
и све то спржено од сунца; када смо ушли у
Угарску жито је било толико бујно да они
из задњих кола нису могли да виде предња
– ваљан доказ плодности земље.
После Смедерева, као што сам рекао,
почињу Рашани4 и заузимају земљу све до
реке Драве. Велике су пијанице и бије их
глас да су вероломни. Не могу да ти кажем
како су добили име и какво им је порекло, у
сваком случају су били веома приљежни да
учине што могу за нас.

Након што смо прошли кроз земљу
Трачана и Бугара, која се простире до
Ниша, прешли смо у земљу Срба, која се
простире од Ниша до Смедерева, те тако
стигли до Београда. Било је јако топло,
права пасја врућина.
Док смо боравили у Београду понуди
ше нам лепу залиху изванредне рибе; било
је ту и тмастих дунавских шарана који се
сматрају посластицом. Моји ти се људи
наједоше рибе па их ухвати грозница која

Далеко смо путовали, каже Бузбек. Након
проласка преко територије данашње Хрватске,
Словеније и Мађарске и још неколико авантура,
коначно, крајем лета стиже у Беч, своме посло
давцу Фердинанду. Њега већ прати слава због
4
Мађарски назив за панонске Србе – Raczok,
латински Rasciani; у повељи надвојводе Фердинанда
новодосељеним Србима у Војну крајину каже се: Срби
илити Рашани ( Serviani seu Rasciani ).
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изванредног подухвата, док најближи пријате
љи сумњају у то да су га Турци тровали, због
његовог исцрпљеног изгледа. Међутим, у изгле
ду није спавање на ловорикама; мршав резултат
дотадашњих преговора и жеља Фердинандова
да оконча послове са Отоманским царством и
Сулејманом Величанственим, смешта Бузбека
поново у шкрипава кола која се труцкају путе
вима Балкана и Мале Азије, са свим његовим
интересовањима, потребом да служи своме го
сподару и немерљивом радозналошћу. Друга
мисија, која ће потрајати чак шест година и
током које ће бити и у заточењу у Константи
нопољу, биће предметом преостала три писма
упућена пријатељу и нама.
Још од првих издања, малочас поменутих,
Бузбеково дело је било на цени и циркулисало

је најпре међу образованим латинистима а
затим је посредством постепеног превођења
на модерне европске језике силазило и ка
слојевима „обичног“ читатељства; уследила су
и аналитичка читања и проучавања. Код нас је,
колико нам је познато, о Бузбеку први писао
Чедомиљ Мијатовић у Гласнику Српског ученог
друштва, број 36 за годину 18725.
Немогућност да се дође до доброг инте
гралног савременог издања Бузбека на латин
ском превазиђена је коришћењем снимка књиге,
лист по лист у jpg формату, из 1595, штампане у
Франкфурту, на сајту Универзитета у Манхајму.
Она је послужила као изворник за превод ових
неколико одломака.

Пре триста година. Прилог к проучавању извора за
историју нашег народа.
5
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ТУРЧИН НА БАЛКАНУ
– МИТ И ЧИЊЕНИЦЕ
Готово да нема народа у рубном делу европ
ског континента, историјски и цивилизацијски
везаног за регион Балкана и средње Европе, а
да у оквиру свог националистичког фолклора
нема развијене негативне представе о „Турчину“.
Ове представе засноване су, као и обично, на
предрасудама и историјским полуистинама веза
ним за период када је Османско царство било
битан политички и војни чинилац на европском
континенту.1 Потребе одбране феудалног уни
верзалистичког поретка у Европи под најездом
Османлија све до краја 17. века, довеле су до
уобличавања става према завојевачу из Мале
Азије као о другости у односу на целину европ
ског континента, односно до стварања идеја о
заједништву, за које ће се, нешто касније, упо
требити политички термин „Европа“.2
Иако Божидар Језерник с правом указује да
нису све европске силе имале негативан став
спрам Турака, да су оне прагматичне, у првом
реду Енглеска и Француска сарађивале са Осман
ским царством, остаје чињеница да су европске
силе дуго изопштавале Отомане из европског
концерта снага, као и да је „Турчин први пут
позван да, заједно са европским силама, стави
потпис на један мировни споразум тек у случају

Карловачког мира из 1699, а да је Османско
царство признато за легитимног члана европ
ског система равнотеже снага тек Париским уго
вором из 1856. године којим је окончан Кримски
рат.“3 Уколико се за тренутак обрати пажња на
оно што је раније речено о нацоналистичким
фолклорима појединих европских народа, лако
се може уочити да је личност пољско-литван
ског краља Јана Собјеског оличење европске
борбе против Османлија, исто као и личност
његовог историјског претходника, Јанка Хуња
дија кога као мађарског владара баштине још
и румунска, српска и хрватска касносредњо
вековна историјска рецепција. Ове историјске
личности представљају, дакле, ширу, европску
персонификацију онога што Језерник назива
Antemurale Christianitatis – бедем хришћанства.4
То у довољној мери илуструје чињеницу да је,
без обзира на варирајући однос према Осман
ском царству, који је зависио од политичких
прилика и потреба различитих европских сила,
„Турчин“ ипак генерално доживљаван као вер
ска и политичка опасност, па и цивилизацијска
другост.
Представе о Турцима које су развијене ме
ђу балканским народима свакако имају своју

Имагинарни Турчин, Београд, 2010, стр. 9-13.
Шмале, Волфганг, Историја европске идеје,
Београд, 2003, стр. 5-6.
1

3

2

4
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Имагинарни Турчин, Београд, 2010, стр. 17.
Исто, стр. 19-27.

специфичну ноту, управо због чињенице да су
Турци, за разлику од остатка европског конти
нента, на Балкану били најдуже присутни, не
само као војна претња, већ ефективно, као полити
чки господари југоистока европског континента.
Отуда, сви балкански деветнаестовековни еман
ципаторски национални покрети, по својој
природи масовни, неминовно су као своју мо
билизаторску потку морали укључити и анти
отомански, односно антитурски став, који се,
каснијом историјском рецепцијом, развио у
систем широко распрострањених и дубоко уко
рењених предрасуда, дистанци и страхова од
„Турчина“ које опстају и до данас, не само као
баналне, свакодневне интерпретације историје,
већ и као део јавног, па и научног дискурса.
Тиме се долази до кључног питања на који
овај текст треба да покуша да одговори: какав је
заправо био живот у оквиру Отоманског царства
и где су корени балканских митова о Турчину
и историјској епохи коју он персонификује,
односно, у којој мери су постојеће представе
утемељене у историјским чињеницама? Пре
свега потребно је идентификовати поменуте
митове балканског националистичког фолклора
о Турцима, односно о историјском периоду
везаном за присуство Османског царства на
Балкану. Чини се да се могу издвојити мит о
петовековном ропству и мит о исламизацији,
као две најуопштеније искривљене представе
о овом историјском периоду, али истовремено
и довољно слојевите, тако да захтевају једнако
дубоко и слојевито оповргавање.
Мит о ропству – Под овим би се под
разумевало уврежено схватање да су балкански
народи провели пет векова ропства под Турцима.

Истина, од пада Цариграда па до Балканских
ратова може се избројати нешто мало више од
450 година, али се сва та четири и по века не
могу третирати као „ропство“. Османлије се
као фактор у балканској политици јављају у
14. веку. Прецизније, турски војни најамници
појављивали су се у грађанским ратовима у
Византији, чинећи тако својеврсну претходни
цу наступајућим османским освајањима. У том
историјском раздобљу, делује да Турци нису
представљали ништа више до мало боље орга
низоване пљачкашке хорде која је повремено
упадала на европске територије, тако да су турске
освајачке намере у том моменту биле крајње
упитне.5 Ову тврдњу румунски историчар
Никоае Јорга илуструје једноставном чињени
цом да се у историјским изворима готово и не
зна ко је предводио турску војску у Маричкој
бици, док ју је, непуних двадесет година доц
није, у Боју на Косову предводио сам цар Мурат,
исти онај који је организовао јаничаре („нове од
реде“), као искорак ка претварању раније поме
нуте пљачкашке хорде у професионалну армију.
Према Јоргином тумачењу, тек је Мехмед Први,
почетком 15. века, започео стварање озбиљног
државно-управног система, какав Турци, као
азијатско племе нису могли познавати.6 Дакле,
у тих неколико деценија интензивног додира
са народима југоисточне Европе и византијског
цивилизацијског круга, Отомани су, по узору на
средњовековну Византију, Србију и Бугарску,
а будући до тада ништа друкчији од Татара,
прешли пут од полуномадског племена до
5
6
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Балкан и Балканци, Ниш 2003, стр. 302.
Исто, стр. 304-305.

озбиљне, организоване, растуће и офанзивне
империје. То се може сматрати огромним циви
лизацијским искораком, с обзиром да су једине
кохезивне факторе турског друштва, пре доласка
на Балкан, практично чинили армија разбој
ника и сецикеса и династија која им је била
надређена, а да се управљање територијама
које су запоседали исцрпљивало онда када би
нестало добара за пљачкање.
Овом „цивилизовању“ Турака, односно њи
ховој експанзији, изгледа да су највише допри
нели сами балкански народи; ослабљени српски
обласни великаши, чије су државе биле само бле
да сенка моћног Душановог царства су, после Боја
на Косову, признавали врховну власт турског
султана, како би се заштитили од опасности која
је вребала са севера од Угарске.7 Готово да није
било других војно-политичких и дипломатских
разлога да ондашња Србија призна врховну власт
господара у Цариграду (звао се он Констан
тин, Василије, Никифор или Бајазит, Мурат и
Мехмед), с обзиром да се исход Косовске битке
тешко може окарактерисати као ичија победа, да
се турска војска непосредно по завршетку битке
повукла из Србије, а каснија деспотовина пала у
руке Турака тек 1459, дакле седамдесет година
после Косовског боја и после периода у коме су
извршене помињане реформе турског (османског)
друштва. Ипак, у историјској рецепцији, 1389.
године започело је српско „ропство под Тур
цима“. Следећи корак, који се природно намеће
јесте да се покаже да то „турско ропство“, како
за Србе, тако и за остале балканске народе, није
било нити турско, нити ропство.
7

Иако сам овај текст наизменично користи
термине турски и османски (отомански), Тур
чин и Османлија (Отоман), међу њима постоји
значајна разлика која треба да буде појашњена.
За разлику од Турчина као, модерним речником
речено, припадника етничке групе, Османлија
је био политички господар, регрутован у
владајућу класу системом одређених, најчешће
војних и политичких, врлина, вештина и заслуга.
Османлија, као припадник владајуће класе у
царству, био је, како то описује грчки историчар
Лефтен Ставрос Ставрианос, „ ...образовани
господин, широких интелектуалних погледа
који се користио књижевним језиком којим је
доминирао персијски и арапски вокабулар; на
супрот њему стајао је Турчин, непросвећени
провинцијалац из Мале Азије који је говорио
чистијим, али грубљим и презренијим турским
дијалектом. Османлија је са гнушањем гледао
на Турчина, анадолског сељака, кога је називао
Kaba Turk или неугледни Турчин и Eshek Turk
или Турчин-магарац (прев. аут.).“8 С обзиром да
је систем регрутације ове владајуће политичке
класе био отворен, статус Османлије, као поли
тичког господара, није се стицао рођењем, на
слеђем или милошћу владара, како је то био
случај у Европи, већ заслугом, а улазница у
„An Osmanli was an educated gentleman of broad intellectual interests who uset the refined literary language heavi
ly encrusted with Persian and Arabic words. A Turk, by contrast, was an unlettered provincial of Asia Minor who spoke
the purer but cruder and despised Turkish idiom. The Osmanli
looked down upon the Anatolian peasant Turk, calling him
Kaba Turk or rough Turk, and Eshek Turk or donkey Turk.“
Stavrianos, Leften Stavros, The Balkans since 1453, New York,
2000, стр. 93.
8

http://sr.wikipedia.org/wiki/Косовска_битка
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елиту Османског друштва био је ислам. Тиме
су положаји, уз услов верске припадности исла
му, били доступни свима, без обзира на наше
данашње виђење етничке разноликости, па су
тако бројни велики везири (политички најзна
чајнија личност после султана) у Османском
царству били етнички Турци, Грци, Срби, Хрва
ти, Бугари, Албанци, Италијани, Руси, Грузиј
ци, Курди и вероватно и припадници других
етничких група.9 Врло је извесно да се, за
време од неколико векова, колико је Османско
царство било присутно на просторима Балкана,
етничка композиција владајуће класе толико
измешала, да је и немогуће утврдити порекло
сваког османског управитеља, официра или зва
ничника.
Практична последица ове ситуације састоји
се у томе да је, примера ради, у нашим краје
вима крајем 18. и почетком 19. века господа
рио Сали-ага, познатији као „Руднички бик“,
етничким пореклом са ових простора, који је
говорио српским језиком и који је био муслиман
по вери, али не и Турчин. Сасвим разложно,
може се поставити и питање о томе да ли је, и
ако јесте, какву је свест о идентитету поседовао
Сали-ага. Он се дакако не може поредити са
ранијим Ставрианосовим описом Османлије,
али је свакако згодан пример због кога период
османске владавине на овим просторима не
треба називати „турском“ владавином, јер је
вероватно да је већина оних попут Сали-аге,
без обзира на језичку или етничку припадност,
себе видела само као политичке господаре.
Немајући никакав развијени вид онога што се
9

данас назива националном свешћу, они су од
стране балканских хришћанских заједница, код
којих се та свест почела развијати, бивали, у
складу са историјским памћењем народа, про
сто називани Турцима, иако се, вероватно, тако
нису осећали. Отуда, историјски баласт окрутне
владавине, безaкоња и анархичних околности
које су у Османском царству настале у доба
његовог суноврата (грубо одређено у 18. и 19.
веку), незаслужено носе епитет турских.
Карактер османске владавине спрам бал
канске раје није био монолитан током читавог
периода у ком је то царство било присутно на
југоистоку Европе. Уопштено се може говорити
о две фазе у историји Османског царства, које
су оставиле различите реперкусије на положај
балканских, али и других народа. Прва запо
чиње османским продором на Балкан и траје
до консолидације царства и престанка његове
експанзије по завршетку владавине Сулејмана
Величанственог. Насупрот овом успону чији је
врхунац представљала Сулејманова владавина
(1520-1566), у каснијем периоду, а нарочито у
18. и 19. веку, Османско царство доживљава пад,
чији су узрочници многоструки, а који се могу
сажети под појмом тзв. „империјалне прена
прегнутости“, односно, губитка претпоставки
адекватног управљања централизованом држа
вом услед њене превелике територијалне екс
панзије. Оба ова периода имала су значајне
реперкусије на положај балканских хришћана.
Насупрот увреженом схватању да је османска
владавина била окрутна и да су је карактери
сали насиље и терор над рајом, чини се да је,
барем у овом периоду успона царства, стање
било сасвим другачије.

http://sr.wikipedia.org/wiki/Списак_великих_везира
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Пре свега, османска војска била је прва
професионална армија коју је Европа видела;
то је за последицу имало чињеницу да су
балкански сељаци, за разлику од остатка
европских сељака у феудалном поретку, били
изузети од војне обавезе, имали су слободу
кретања и настањивања, а локални господари,
царска коњица, познатија под именом спахије,
нису над сељаштвом имали икакве друге ин
геренције, осим да убирају порез.10 Тиме је
егзистенција балканског сељака била много
извеснија и безбеднија него што је то био случај
са сељаштвом у феудализму европског типа.
Уз то, треба имати на уму да су Османлије тог
доба успеле да дисциплинују своју армију која
више није била пљачкашка војска, већ сила
која је указивала поштовање и царску милост
према пуку, у складу са етиком ислама, о чему
постоје неколика сведочанства у историјским
изворима, а од којих су најзначајнији записи
Константина Михаиловића и Аугера Гизлена
де Бузбека.11 У сваком случају, период успона
Османског царства означавао је и период ста
билности за хришћане на Балкану, односно
стање свакако супротно ономе које је владало
два века пре доласка Османлија, када су „ ...ви
зантијски цареви, грчки деспоти, франачки пле
мићи, млетачки сињори и српски и бугарски
властелини пустошили Балкан непрекидним ра
товима и тешком експлоатацијом (прев. аут).“12

Или, како то бележи Николае Јорга: „Без сумње,
још од тог 15. века, постојао је неки отомански
‘царски мир’, који је одговарао латинскоме
pax Romana и он је вековима био повољан за
све хришћанско становништво на Балкану.“13
Овакво стање на Балкану, Ставрианос назива
„pax Ottomanica“.14 Отуда мит о петовековном
ропству балканских хришћана нема упоришта у
историјским чињеницама, барем не до периода
када је наступило опадање моћи Османског цар
ства што је, на унутрашњем плану, довело до
корумпирања администрације, дезинтеграције
армије, јачања локалних олигарха и слабљења
централних власти.15 Тада је степен насиља за
сигурно порастао, а положај раје се погоршао.
Отуда, извор ове представе о зулумима и наси
љу у „турско доба“ можемо идентификовати тек
у 17. или 18. веку, односно, историјски много
ближе периоду националног буђења балканских
народа. Тако се једноставно да уочити да,
уколико је прихватљиво да се тај период неста
билности уопште и назове ропством, оно сва
како није трајало пет векова.
Мит о исламизацији – С обзиром да је ислам
био државна вера Османске империје, честе су
погрешне представе о томе да је хришћанство,
понајвише православно, у доба османске ере
било ниподаштавано, односно било предметом
репресалија од стране власти, а да су хришћани
приморавани да промене веру и пређу у ислам.
Таква представа стоји у потпуном несагласју
са историјским чињеницама, без обзира на то

Stavrianos, Leften Stavros, нав. дело, стр. 100.
Исто, стр. 112-115.
12
„... Byzantine emperors, Greek despots, Frankish nobles, Venetian signors and Bulgarian and Serbian princes had
for two centuries ravaged the peninsula with incessant wars
and severe exploitation.“ Исто, стр. 112.
10
11

13
14
15
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Балкан и Балканци, Ниш 2003, стр. 306.
Stavrianos, Leften Stavros, нав. дело, стр. 112-115.
Исто, стр. 117-136.

што је ислам био религија владајућег слоја.
Прецизније, османско друштво било је органи
зовано на основу верске припадности пода
ника и подељено у класе зване милети.16 Отуда
су постојали муслимански, православни,
јеврејски, католички и протестантски милети.
Иако су припадници владајућег слоја, односно
Османлије, могли бити регрутовани искљу
чиво из муслиманског милета, осталима, као
припадницима немуслиманских милета никако
нису била ускраћена одређена верска права,
али њихова верска припадност свакако јесте
одређивала њихов друштвени и политички по
ложај. Дакле, Османско царство, као држава
муслиманских политичких управљача, било је
изузетно толерантно према немуслиманским
религијама (хришћанству у свим његовим вари
јантама и јеврејству). Као згодна илустрација
ове верске толеранције може да послужи и при
мер сефардских Јевреја који су, бежећи од Шпан
ске инквизиције, нашли уточиште у Османском
царству.17 Разлози ове међуконфесионалне трпе
љивости били су најмање двоструки – верски
и политички. Пре свега, Куран је признавао за
пророке и Мухамедове претходнике и Мојсија и
Исуса, тако да није било верско-доктринарних
препрека таквој толеранцији, а у обзир треба
узети и чињеницу да је највећи број поданика
Османлија на Балкану припадао православном
хришћанству, чија се лојалност није могла сте
ћи на друкчији начин до, између осталог, дава
њем широке верске аутономије.18
16
17
18

Иако је ислам распрострањен Балканом за
време османске владавине, изгледа да је ова
религија била присутна на југоистоку Европе
још од 10. века.19 Његово ширење последица
је специфичних околности које су владале бал
канским просторима, а не свесне и планске
исламизације балканских хришћана, како се то
често схвата и доживљава. У основи, постојала
су три начина преласка у ислам: добровољни,
присилни и путем тзв. „данка у крви“ (који је
такође био присилан, али се по својој улози
разликовао од просте присилне верске кон
верзије).20 Добровољни прелазак у ислам из
гледа да је био најчешћи вид промене вере и
дешавао се различитом динамиком у различи
тим периодима. Најчешће је био мотивисан
могућностима за изградњу војне и политичке
каријере у царској администрацији, али не и
нужно, јер су широм Балкана егзистирале и
бројне муслиманске руралне заједнице, које
нису имале пуно додира са градским среди
нама у којима су углавном живеле Османлије.
Тако су на Балкану, масовним и добровољним
прихватањем ислама, створене две велике му
слиманске енклаве, у Босни и Херцеговини и
Албанији.21 Католичко становништво Албаније
и богумилско у Босни и Херцеговини било је
склоније овом добровољном прихватању ис
лама, јер њихове конфесије нису уживале једна
ко значајну потпору османских институција, као
Beiber, Florian, Muslim identity in The Balkans before
the establishment of national states, Nationalities Papers, Vol.
28, No. 1, 2000, стр.14. Доступно на: http://www.policy.hu/
bieber/Publications/p13_s.pdf
20
Исто, стр. 21-22.
21
Stavrianos, Leften Stavros, нав. дело, стр. 106.
19

Глени, Миша, Балкан 1804-1999, Београд, 2003.
Stavrianos, Leften Stavros, нав. дело, стр. 90.
Исто, стр. 89-90.
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што је то био случај са Православном црквом,
из чега се да закључити да је ова последња
имала привилегован статус у односу на остале
немуслиманске заједнице.22 Присилна масовна
исламизација дешавала се ретко, али се ипак
дешавала, више као изузетак, него правило.
Последњи вид исламизације путем „данка у
крви“ или турски devshirme, разликовао се од
прва два по томе што је, иако засигурно нај
окрутнији, био индивидуални и није оставио
значајне историјске последице, у смислу фор
мирања веће друштвене групе која би потен
цијално развила сопствени национални или
какав други идентитет.23 Функција овог вида
исламизације било је планско регрутовање ос
манске управљачке елите из редова хришћанске
раје, а њена највећа последица чињеница да је
од четрдесет седам великих везира у периоду
од 1453. до 1623, само њих пет било турског
порекла.24
Као што се да видети, многе представе
о османској владавини на Балкану не корес
пондирају са историјским чињеницама. Ово је
резултат нужног и, истовремено, опасног по
једностављивања, као последице дискрепанце
између сложене стварности историјског тока
и објективних и субјективних ограничења људ
ског разумевања и перцепције историје. Све то
не би било толико трагично да поменуте исто
ријске симплификације нису и предмет поли
тичке манипулације и злоупотребе. Ипак, иако
то може бити методолошки неприкладно, по
22
23
24

требним се чини да се у овом кратком закључку
цитира већ неколико пута спомињани румун
ски историчар Николае Јорга који констатује
да „Османлије у Европу нису дошле нити да
руше, нити да стварају.“25 Отуда је неопходно
изградити рационалан однос према овом делу
националне, балканске и европске прошлости и
имати на уму да је османска владавина на овим
просторима само један битан слој у оквиру циви
лизацијског амалгама који се зове Балкан.
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Марија Петковић

БАШТИНАРИ
ТУ ОКО НАС
Вашар баштине или Herity Fair пројекат
је Центра за музеологију и херитологију Фило
зофског факултета у Београду. Овогодишњи
вашар одржан је у Галерији Музеја рудничкотаковског краја у Горњем Милановцу 23. јуна
2012. године.
Како и званично стоји у опису самог про
јекта, он „тежи остваривању сарадње и умре
жавању установа културе са појединцима,
групама и институцијама како би се понудила

једна неформална интерпретација баштине
региона....1 Примарна идеја је остваривање но
вих могућности за умрежавање програмских
активности музејских институција, али и пре
зентација и интерпретација у којима могу рав
номерно учествовати појединци, групе, већ
умрежени сервиси...“2
1
2

108
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оквира зидова музеја“ и провирили у личне
баштине неких наших суграђана који су радо
своје „лично благо“ неформално представили
присутнима тог дана у Брковића кући.

У пројекту су учествовали: Народни музеј
из Краљева, Народни музеј из Чачка, Музеј „Рас“
из Новог Пазара, Музеј на отвореном Старо
Село из Сирогојна, Музеј рудничко-таковског
краја из Горњег Милановца.
За разлику од преподневног дела дружења
музеалаца, затвореног за јавност, поподне је
било резервисано за представљање појединих
баштиника рудничко-таковског краја – попо
дне најављено под називом „Баштинари ту око
нас“. Колеге из региона, милановачки музеалци
упознали су са неким суграђанима који су радо
показали своје колекције и поделили искуство
раду на баштини. Домаћини дана, у име Музеја
рудничко-таковског краја, били су кустос-исто
ричар уметности Ана Боловић и кустос-исто
ричар Александар Марушић, за дружење, причу
и науку увек расположени.

Баштинари ту око нас
Необично је било седети испред стола пу
ног средњовековних лукова и стрела, штитова
и топуза, а слушати иритантну, нашој свакодне
вици припадајућу буку возила који су допирали
кроз прозоре овог старог здања! Средњи век
усред компјутерских презентација! То је нешто
што се до скора није могло видети у нашем
граду. Од Ноћи музеја и то се променило. Тада
су се својим грађанима представили чланови
(витезови!) Удружења „Рудничког реда Хромог
вука“. Сада је један од оснивача, Александар
Милановић, испричао како су дошли на идеју
да Видовдана 2010. године оснују удружење, са
каквим су се проблемима сретали и још се срећу
при набавци материјала за израду оружја и при
самој изради. Витезове је заволео кад је био
дете, кроз Настасијевићеве романе. Појаснио
је и зашто такав назив: „Рудник у имену реда
није само завичајна планина, већ много више:
стратешко место многих цивилизација, српске
и европске историје, седиште српских владара
и витезова...“ Овим самоуким мајсторима воље
и труда не недостаје. Витез је био затрпан
питањима.
Библиотека „Браћа Настасијевић“ и Музеј
рудничко-таковског краја дуго и добро сарађују,
али је ово ипак био један нови, другачији посао
две установе. Као библиотекар Завичајног оде

Моје тајно благо
„Идеја да се баштина не налази само у
оквирима зидова музеја, већ да је свуда око
нас“ (суштина пројекта Моје тајно благо, јед
ног од подпројеката Вашара баштине), довела
је да смо се једног суботњег поподнева дру
жили музеалци нашег региона, појединачни
колекционари рудничко-таковског краја, један
библиотекар и један витез! Шаролико дру
штво, разнородних интересовања које је здру
жио дугогодишњи, континуирани рад на при
купљању и очувању нашег материјалног и
нематеријалног наслеђа. Иако смо седели у
самом милановачком музеју, „изашли смо из
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љења Библиотеке „Браћа Настасијевић“, кроз
презентацију и причу упознала сам присутне
шта је то што ради Завичајно одељење за нашу
баштину. Наша библиотека прешла је дуг пут
од својих почетака (1857. године) и Читалишта
вароши Деспотовице до једне савремене уста
нове са 15 запослених и фондом од око 100.000
књига.
Увек се тежило прикупљању грађе које се
тичу нашег краја и дела наших земљака. Од
1989. године тај је фонд и званично одвојен од
остатка фонда, а 2010. године Завичајно оде
љење, настало из тог фонда, пресељено је у
поткровље зграде Окружног начелства. Данас
броји 5100 монографских публикација и 173
наслова периодике.
Кроз презентацију и речју представљене су
књиге Момчила, Светомира и Славомира На
стасијевића, каталози изложби дела Живорада
Настасијевића, књиге Драгише Васића, Јована
Жујовића, Миодрага Ибровца, Уроша Петро
вића, Тадије Костића. Присутни су упућени у
грађу која говори о Милошу Обреновићу, Дра
ги Машин Обреновић, Милораду Драшковићу,
Иринеју Ђорђевићу, Божидару Продановићу....
Ово је била прилика да покажемо присутни
ма нека од највреднијих издања из завичајног
фонда: „Дечански првенац“ (1852) Гедеона Јури
шића, јеромонаха дечанског, и „Сербие плачевно
пакипорабошение лета 1813“ (Лајпциг 1846) Ми
љка Радоњића, прву српску забрањену књигу.
Прати се и прикупља и данашња издавачка
продукција: Добрица Ерић, Урош Петровић, рад

књижевних клубова и појединаца, продукцију
милановачких издавача, све оно што би једног
дана значило као тековина из ових времена.
Представљено је наше гласило Слово Ћи
рилово и манифестација Дани Настасијеви
ћа као посебан облик промовисања наше ба
штине. Све тековине трудимо се да приближимо
суграђанима кроз предавања, изложбе, концерте,
издавањем књига завичајних аутора, текстовима
у нашем годишњаку.
Појединачни колекционари
Момчило Мочо Пауновић донео нам је неке
aртефакте са Рудника, делић свог разнородног
блага (минерале, предмете који су некада имали
употребну вредност, разгледнице, документар
ну грађу, фотографије) прикупљеног на његовој
родној планини са дугом историјом. Заједнички
именитељ за све приказано jестe Рудник.
Теодосије Шишовић, аматер-нумизматичар,
показао нам је део колекције новчића. Велики
део прикупио је кад је „зашао“ најпре по сво
јој родној Гојној Гори, па и Дружетићима и
Богданици.
Миодраг Рашић говорио је о својој колек
цији од 3000 плоча. Присутни су, кроз шалу,
желели да знају кога чика-Раша више воли
- Beatles или Rolling Stones. Укус се мало и
мењао током година, али љубав ка плочама и
грамофонима није јењавала.
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О ПРЕВОЂЕЊУ
И ПРЕВОДИОЦИМА
текст прочитан је на почетку једне од њих,
разговарало се о томе како постати и остати
књижевни преводилац те о другим, за струку
и позив, важним стварима. Посебна новина и
редак доживљај била је прилика да се прису
ствује разговору Давида Албахарија са његовим
преводиоцима на разне језике; писац је, како
се наводи у билтену, био окружен својим гласо
вима на другим језицима.
Текст Јелене Стакић, нашег познатог књи
жевног преводиоца, добитнице неколико прево
дилачких признања, са импресивном библио
графијом наслова преведених са енглеског и
француског језика и, рецимо то сасвим лично,
особе која је била spiritus movens мог одласка
на овогодишњи БЕПС, те особе која пружа под
стицај за даље преводилачке напоре, Превести
добро лоше и лоше добро, пружа неколика раз
мишљања једног професионалца и посвећеника
на тему књижевног превођења.
Нека овај прилог посвећен књижевном пре
вођењу послужи као подстицај цењеним читао
цима да, ако то нису до сада чинили, обрате
пажњу на име које стоји испод наслова књиге
које читају, где пише: превео, превела. Нека
поразмисле о труду оних који им, тихо и нена
метљиво, омогућавају да читају – од врхунске
књижевности до лаке забаве – на сопственом
језику.

Какве год биле асоцијације када читалац
прочита наслов овог зборника – Слово Ћирилово
– ова свакако остаје изван сваке помисли: једна
од суштинских делатности солунске браће, а
Константина – Ћирила посебно, била је прево
ђење: преводом библијских и литургијских књи
га они су поставили темеље словенске писме
ности и културе. У почетку беше превод.
Феномен, теорија и пракса књижевног пре
вођења, сада остављамо по страни остале ви
дове, од најстаријих тумача па све до модерних
увида, рецимо, Џорџа Стајнера и Умберта Ека,
представљају један од најдубљих и најсложе
нијих проблема науке о књижевности, лингви
стике и осталих дисциплина. Иако посао књи
жевног преводиоца обично није вреднован како
доликује и није предмет интересовања јавности
у довољној мери, имајмо у виду чињеницу да
знатан део, у неким случајевима и претежан,
лектире просечног читаоца чини преводна књи
жевност.
Текст под prima facie жовијалним насловом,
Да ли књижевни преводиоци падају са гране?,
настао је у сасвим посебним околностима:
приликом и почашћу да присуствујем овогоди
шњим Београдским међународним преводила
чким сусретима, од 24. до 27. маја. Сусрети, 37.
по реду, окупили су књижевне преводиоце из
петнаест земаља. У неколико сесија, поменути
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ПАДАЈУ ЛИ КЊИЖЕВНИ
ПРЕВОДИОЦИ СА ГРАНЕ?
Кажу да се свашта догодило у физици до
овог нашег времена: читава армија научника
превалила је дуг пут од чешкања по глави првих
грчких филозофа-физичара који су се, зачуђени,
почели питати одакле све ово и зашто постоји
нешто а не ништа па све до ових који јуре не
какве субатомске честице у некаквом тунелу,
наоружани опремом која вреди милионе еура,
све се успут кладећи да ли то што јуре уопште
постоји. Од првобитног зачуђеног погледа на
материју дошло се дотле да се задире у саму
њену, ако се тако може рећи, суштину.
У медицини, данас неки визарди гурају
некакве цевчице и сајле у утробу онога који
трпи, што на латинском значи patiens, при том
гледајући у lcd мониторе. Много се тога десило,
дакле, од времена када је неки безимени Први
Филозоф, стојећи на жалу и посматрајући
излазак или залазак сунца, како је коме по вољи,
заграбио мало влажнога песка и почео да реда
ниску питања којима се бавимо и данас.
А књига? Тај наш пратилац и усуд, колико
се она сама изменила? Какве је трансформације
доживела само од времена када су у Алексан
дријској библиотеци, да оставимо сада по стра
ни глинене и дрвене таблице, хеленистички
учењаци одмотавали и замотавали свитке од
папируса? Мора да је било врашки тешко сна
лазити се у њиховим речницима поготово на

самим почецима научног приступа лексиколо
гији. Колико би пута требало одмотати и за
мотати један свитак док се не пронађе све оно
што задаје главобољу у неком тексту? (Али,
опет, када данас „скролујемо“ неки текст на
монитору рачунара, да ли помислимо на то да
понављамо исту операцију?). Средњовековни
пергаментни кодекс је културно постигнуће које
беше погубно за читава стада стоке али оно нам
је донело књигу у облику какав данас имамо.
Прескачемо векове и долазимо до момента у
којем људи читају књиге на мониторима, мобил
ним телефонима и осталим gadgets: све је ту
– од разбибриге до интегралног текста Библије.
Промене: неке су једва приметне а неке
одузимају дах својом драматичношћу. Посма
трано из угла наше делатности, вокације, посла,
усуда, нешто је остало стално и непроменљиво:
преводилац треба, данас као и одувек, да натера,
да замоли, да превари, да елегантно постигне
то да изворник проговори његовим језиком.
Господ Бог говори на српском и проглашава
законе, Јулије Цезар нежно теши своју госпођу,
док га она одвраћа од одласка на форум, на
италијанском, Татјана Оњегину пише на пор
тугалском а Џојс нам о данима проведеним у
католичкој школи приповеда, рецимо на слове
начком. Просечан читалац дође у контакт, већ
према нарави и навици читалачкој, са читавим
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то да је свака преводилачка прича, прича за
себе. Не сећам се да сам, у време давно када
су нас испитивали у погледу „професионалне
оријентације“ икада помислио на могућност
да се бавим таквим послом. Прелећем преко
основног и средњег образовања које су обеле
жили стрипови, понајвише Hugo Prat, и крајње
хировити избор лектире уз благо сметање од
стране професора књижевности. На студијама
класичне филологије дођох у крајње схизофре
ну ситуацију: требало је у исти мах „уживати“
у тексту, бити свестан његове вредности, уме
тничке и као, рецимо, историјског извора, и
черечити га, сецирати, уочавати његове састав
не делове, посматрати их окрећући их према
сунцу. Требало је у исти мах „разумети“ (Не
преводи! Ах, ви данашње генерације што све
прво морате да преведете!) антички оригинал
а потом га, онако лепо, превести на наш језик.
Замке беху бројне; динамичност и животност
тзв. „класичних“ – што је еуфемизам за „мртвих“,
језика понекад су биле стварно очаравајуће.
Некада и превише; сећам се да сам једном
приликом преводио један Светонијев текст о
граматичарима; реч је била о извесном Кратесу
који је дошао у Рим из Мале Азије да подучава;
зла га је судба нанела на један непокривен шахт
(зар и тад?) те он заврши у римском гипсу.
Међутим, држао је наставу и када је био здрав
– valitudinis tempus, допусна реченица. Збуњен,
дохватих се латинског речника Мирка Дивко
вића, који је тада био нов а сада одаје врло
тужан призор, те видех да латинско valetudo
исто време значи и здравље и болест! То ме је
научило да речник увек држим под јастуком и

низом књижевника и књижевних традиција, и
то све на једном једином језику – сопственом.
(Оставимо за сада на миру оне који читају књи
ге на језицима оригинала).
Када се сетим сопственог школовања, тего
бног морам признати, видим да су ми се сви
– од Хомера до Дантеа, од Шекспира до Франца
Кафке, обраћали на мом језику. Заслуга је то
оних чија имена већина читалаца не сазна.
Већина прегледа и историја светске књижев
ности такође не бележи њихова имена. Премда
постоје и изузеци, уопштено је тако.
Да ли знамо његово или њено име, да ли је
Ignotus Deus или је Милош Ђурић, тек, пре
водилац је тај који је нама додао грану или уже.
Како се то уопште постаје – дакако, поставио
сам врло оригинално питање које раније нисте
имали прилику да чујете. Па ево: сваки али баш
сваки преводилачки случај прича је за себе,
индигена и посебна; када би се све заједно поре
дале чиниле би некакав борхесовски лавиринткњигу која би се стално могла дописивати и
допуњавати; почетак би јој досезао до неког
претпостављеног почетка а краја нужно не би
могла да има. Све би морало да започне неким
озбиљним школовањем, студијама приљежним
и темељним. Таленат јесте сјајна ствар али
призовимо Едисона: успех је 1% таленат а 99%
труд. Наклоност ка одређеној проблематици:
историографија, књижевна теорија, есеј, психо
логија, збиља јесте пожељна препорука за сваку
преводилачку работу.
Изврдавам, наравно, гађам вас општим ме
стима и одлажем одговор на постављену тему;
једино што ми се чини исправним, а опет је у
питању locus communis – опште место – јесте
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да проверим, нарочито ако ми је реч позната. О
грчком вам не могу данас говорити – It is Greek
to me.
Није, наравно, ни место ни време да гово
рим о каснијим меандрима у мом, релативно
ограниченом, преводилачком искуству. Сећам
се, рецимо, да сам један превод текста из физи
ке закључио рефреном из Поовог Гаврана.
Свака је преводилачка прича за себе. Ето,
започео сам, крајње претенциозно, са физиком
и окончавам са физиком – ко зна на шта ли је
личио тај превод?
Подозревам, ипак, поред тога што је свака
прича за себе у преводилаштву, да ту постоје
елементи неке, хајде да кажемо – инфекције.
Стицајем околности, пре ко зна колико година
(треба водити преводилачки дневник!), дошао
сам у контакт са једним дипломским радом који
је обрађивао IV крсташки поход, пад Цариграда
у руке Млечана и француских крсташа, изван
редна и екстравагантна епизода из европског
средњег века. Средњи век ме је фасцинирао
још на студијама а оно што је испрва требало
да буде редакција рада и поправљање текста
претворило се у вишегодишње ишчитавање, про
учавање и дакако – превод. Искрено не знам
како је то започело тек једно сам вече почео да
преводим текст Жофроа Вилардуена, главни
извор за тај догађај. Томе је претходило трагање
за адекватним текстом, изворним старофранцу
ским и доступним преводима за консултацију,
ослоњено превасходно на ресурсе које нуди
Интернет а нарочито сајт Њеног Величанства,
Reginae bibliothecarum, француске Националне
библиотеке. Беше то доба среће, доба туге;
није текст нашао мене, нисам ја нашао текст;

текст је нашао мене, ја сам нашао текст; било
је разумевања али и неразумевања. Да ли да
им допустим да сваки час лију сузе, сурови
крсташи? На шта се они заклињу када Вилар
дуен каже sor sainz, на Библију или на некакве
светачке реликвије? Да ли да избацим оно
Авај! у моменту када Вилардуен затиче свога
сениора болесног и немоћног да крене у поход?
(То је учинио један енглески преводилац и
искључивањем тог узвика постигао да се НЕ
нађемо у Француској у XIII веку), да ли да
га „частим“ погодном фуснотом у моменту
када оклева да тај поход јасно окарактерише?
Како да се изборим са терминима феудалне
етикеције, западњачке и византијске, са војном
терминологијом, топографијом, хронологијом?
Средњовековна литература је слабо код нас
превођена, да ли моји крсташи, Вилардуен, Дан
доло, Бонифације, говоре прихватљивим срп
ским језиком? Хрпа питања иште хрпу ‘артије,
што рече један мудар човек а такође и доста
гледања у монитор рачунара. Све има свој крај;
крај свега тога напора беше штампана књига,
са лепим корицама и спремна да има, ако јој је
суђено, свој живот: habent sua fata libelli, књиге
имају своју судбину.
Постоји једна књига пољског сатиричара
Станислава Јежи Леца, Неочешљане мисли.
Управо то данас изнесох пред вас, са претен
циозним почетком и личним сећањима и иску
ствима на крају, прегршт неочешљаних мисли
о књижевном превођењу.
Дакле, падају ли књижевни преводиоци са
гране?
Да, падају. Кад сазреле.
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ПРЕВЕСТИ ДОБРО ЛОШЕ
И ЛОШЕ ДОБРО
Да сад спојим ова два тока: имају ли и
преведени бестселери неку улогицу у нашој
националној култури? У земљи с толико нечи
талаца као што је наша (неписмених или недо
вољно писмених, сиромашних, незаинтере
сованих), смеју ли се потцењивати читаоци
бестселера? Да ли страни бестселери подстичу на
писање и објављивање домаћих (одговарајућих
им по књижевном квалитету)? И ако је тачно да
квантитет једном пређе у квалитет, не хране ли
они тло из ког ће нићи дивни, ретки и вредни
књижевни цветови? Или ће, ако ништа друго,
омогућити издавачу да објави и понеко мање
комерцијално дело?
Сад о ономе о чему сам почела, а сасвим
поједностављено: рецимо да бестселери, уоп
ште узев, нису на висини врхунских књижевних
дела. За неке се може рећи да су безвредни.
Питање: да ли је тад безвредан и превод?
Не мора бити (да парафразирам виц: лоши
преводи јесу безвредни, али добри богме нису).
А постоји ли добар превод књижевно мање
доброг текста? Постоји. Јер, ми, књижевни пре
водиоци, не преводимо ни ауторове идеје, ни
вредности за које се он залаже, ни слике дру
штва које даје; ми преводимо реченице.
Лакше рећи него урадити. Да бисмо добро
превели пишчеву реченицу, морамо схватити
њену структуру, знати значења употребљених

Постоји ли добар превод лошег текста, као
што постоји лош превод доброг текста? Не
бих се упуштала у дефинисање шта је у књи
жевности добро а шта лоше; писаћу само са
становишта активног књижевног преводиоца,
јединог које ми је колико-толико познато, али
ћу почети мало изокола.
Да ли се многобројни преведени бестселерромани смеју уврстити у „праву књижевност“
(почели су их називати „жанр“ књижевношћу)
или припадају „паракњижевности“, „шунду“ или,
уопште узев, нечем мање вредном у поређењу са
„вредном“ или „високом“ литературом? Мислим
да није на преводиоцима, ако нису и критичари,
да одговарају на то питање. Но да није њиховог
преводилачког учинка, на шта би се свела дана
шња књижевна продукција? Да ли би домаћој
књижевности свануло, као што неки мисле
(још једна тема која ми „није тема“)?
Сад опет изокола, али с друге стране: кад
сам пре много година интервјуисала преводи
оце за један радијски програм, на крају сваког
разговора форсирала сам питање „Шта би
било да нема превођења? Какав би био свет без
преведених књига?“ Очекивано, одговори су
били „Мрак“, „Незамисливо“, „Варварство“, и
кроз сваки се провлачио став да превођење
обогаћује националну културу, да је преведена
књижевност недељива од националне културе.
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речи (значења, не само оно прво које пише у
речнику), довести ту реченицу у везу с оном која
јој је претходила, и оном која следи. Ако се у њој
појављује нечије име, морамо знати како да га
транскрибујемо, ако је то име неког уметника,
или научника, или историјске личности, морамо
знати или научити подоста о њима; исто вреди
и за називе места, или земаља, или установа
(а наићи ћемо и на оне који више не постоје).
Морамо знати и да ли та реченица припада
књижевном, колоквијалном, научном или неком
другом говору, па ћемо је тако и превести (а и то
треба умети). Ако је та реченица цитат из неког
дела, онда ћемо потражити то дело и постојећи
превод, у случају да имамо среће па знамо
одакле је цитат узет. Често ћемо морати сами да
га преведемо, а он је у сасвим другом кључу од
остатка текста. А морамо се једнако потрудити
и око реда речи у тој реченици, јер од њега
итекако зависи смисао који ће она добити. Да
не дужим с правилима заната: да бисмо превели
једну реченицу, морамо знати много, много
више него што стоји у самој тој реченици.
И дела невелике књижевне вредности са
стоје се од реченица, и у тим реченицама прево
дилац може да наиђе на све горе поменуто. Да
ли је његов посао мањи и мање вредан зато што
он преводи неки нов и актуелан бестселер, а
не дело проверене, временом потврђене вред
ности? Па... Још ако се узме у обзир да и бест
селер-писци пишу технички добро, то јест
да бестселер-издавач не би допустио себи да
изда нешто немушто те читави тимови раде
на довођењу текста у ред; да у бестселер исто
ријским или авантуристичким или каквим већ
романима има много података из историје,

географије, историје уметности, разних наука,
технологије и другог што преводилац тек
треба да научи; а да ће тај бестселер у његовом
преводу вероватно бити не само добро продаван
него и читан, и то од читатељки и читалаца
најразличитијих узраста, потреба, образовања...
Одговор се намеће сам: и превод таквог дела
морао би бити добар. Морао би зато што ће га
читати и они којима је таква врста књижевно
сти једино што читају и који ће преко њега
моћи да усвоје норме доброг језика (што преко
штампе никако не могу). Огрешити се о такве
читаоце (посебно децу) и понудити им лош
превод, превод с лоше употребљеним речима,
лоше грађеним реченицама, пун накарадности
из свакодневног говора, с погрешно наведеним
називима земаља, градова, догађаја, са дословно
преведеним идиомима што ће штиво одвести на
ко зна коју страну – то је ружно и наноси штету.
А тако се често дешава... Утолико пре не би
требало у исту корпу трпати и изузетке, добре
преводе не-тако-добрих-књига.
А ове не морају нужно бити бестселери у
шареним корицама. Има и лоших „озбиљних“
есејистичких књига, и добрих у којима поједини
делови нису на висини остатка, има и одличних
писаца који избацују по роман сваких годинудве а неки су, најблаже речено, осредњи, има
„на висини“ књига које уживају велики углед
а заправо су празњикаве и претенциозне. А и
такве често бивају врло добро преведене.
Сад, оно болно: добра књига, лош превод.
Нажалост. Понекад се издавачи утркују ко ће
објавити неки наслов па пожурују (уцењују...)
преводиоца преко сваке мере или, још грђе,
ангажују више неискусних преводилаца за једно
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дело; има их који желе да учине услугу непро
вереном преводиоцу па му повере значајан
задатак: понекад се на тај начин добије нова
преводилачка нада, али чешће се упропасти
дело које је заслужило бољу судбину; а има
и случајева да издавач појма нема шта има у
рукама, па повери превод дела на које је бацио
око некоме кога може да плати мало или нимало,
и онда – колико пара толико музике. И онда
– ником ништа. Последица нема. Читаоци који
купе шкарт робу то и не примете, ако и примете,
понекад се огласе на неком интернет форуму и
опет ником ништа. Не знам да ли је ико однео
шкарт превод у књижару и тражио паре натраг,
као што би тражио за патике или телевизор.
Критика превода не постоји.
Још болније: има књижевних преводилаца,
добрих, који на различите начине приступају

различитим делима која преводе. Чула сам да
неки препусте Google-у да преведе текст, па
мало „дотерају“ то што им се појавило на екрану;
тешко ми је да поверујем у то. Али у једном
сам се лично уверила: има сложених превода
сјајних књига који дивно „теку“ (омиљена оце
на за добре преводе, а још је боље ако „теку као
да су на српском написани“, за шта мислим да
је бесмислено, али ни то ми није тема), дакле
има преводе за које се приликом обичног чи
тања чини да су заиста добри, али поређење
с изворником открива да није посреди превод
него мање-више слободно препричавање. Да ли
се то може назвати преводом, још мање добрим
преводом?
Више питања него одговора. Колико прево
дилаца толико одговора, једино што нико и не
поставља питања.
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Александра Ђурић

АНТИНОМИЧНОСТ
МОГУЋИХ СВЕТОВА
КАО СЛУТЊА ЛЕПОТЕ
Ако се, значи,
није имало куд ван унутрашњости,
ван неког болног одрицања,
које су то онда границе
до којих је допро песник?1
Зоран Гавриловић
Свест о немогућности исказивања поетске
истине и лепоте (или једног од то двоје које
у себи неизоставно садржи и оно друго) као
да је постала образац Дисове поетике, а ства
рање валеријевско напуштање песме зарад
постојања ње саме. Та немогућност постаје
песникова коб јер он не уме рећи, јер се једва
сећа, једва осећа, не зна, а као крајњи степен
борбе са немогућношћу он слути. Заправо,
слутећи, а Дис то чини готово у свакој својој
песми, не изражава своју вербалну немоћ, на
против – песму треба материјализовати, идеју
преточити у језик, а остати чист и безгрешан
пред том идејом. У Валеријевом тумачењу за
вршена песма не постоји, последња верзија је
напуштена песма. Дисова напуштена песма
напуштена је на самом почетку, јер песма из сна
је заборављена: Заборавио сам јутрос песму

једну ја,/ Песму једну у сну што сам сву ноћ
слушао („Можда спава“), али она је завршена
јер представља највиши степен приближавања
оној опасној тачки да се нешто вербализује, а да
се не изда предмет вербализовања.
„Стање ћутања“2 о коме Владета Јеротић
говори у свом есеју о Дису, наравно у контексту
психопатолошке генезе његовог стваралаштва,
ми ћемо користити као семантичку варијанту
малопре поменуте слутње као основног епи
стемолошког елемента Дисове поезије, или
можда прецизније: слутње као једине могућ
ности сазнања. Дисово „стање ћутања“ није
безгласно, то је ћутање које се одупире терору
језика над заумном, песмом без речи. Аналогно
већ одомаћеном термину метајезика ми ћемо
такву песму назвати метајезичком песмом. По
пут еманације неоплатоничара и Дисова песма

Зоран Гавриловић, „Записи о српским песницима“,
Слово љубве, Београд, 1977, стр. 131.

Владета Јеротић, „Дарови наших рођака“, Просвета,
Београд, 1997, стр. 117.
2
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из сна, метајезичка песма, све више бледи
удаљавајући се од свог извора, односно прела
ском из метајезичког у језичко песма губи сво
ју лепоту. Да би спречио неизбежно, потпуни
пад и уништење, он лепоту не фиксира, не
материјализује је једнозначно и трајно у језику,
јер је идентичност означеног и означиоца не
могућа, већ сталним умножавањем означиоца
тежи да се приближи истинском значењу озна
ченог. На почетку смо навели најфреквентни
је глаголе Дисове поезије којима он признаје
немогућност доследног саопштења метајезичке
кроз језичку песму, али и умножава означиоце
не усуђујући се да фиксира неухватљиво зна
чење означеног, јер би то било лажно фикси
рање. На тај начин умножавање значења није
само утеха што се означено не може исказати
кроз означиоца, већ и трагање за максималним
приближавањем означеном. То је оно што Ролан
Барт назива техником ускраћивања смисла: „То
значи да се писац труди да умножи значења и
да их притом не испуни и не затвори, а да се
он служи језиком како би сачинио један узбуд
љиво означавајући али коначно никад озна
чен свет.“3 Дисов никад означени свет је свет
другачији од нашег, видљивог света, па самим
тим и неухватљив у језику створеном за потребе
овог света.
Иако је најочигледнији пример оваквог
поступка песма „Можда спава“, чија је потен
цијалност, али не и извесност, изражена још у
наслову, она није једина која исказује Дисову
епистемолошку борбу за метајезичку песму.

Песма „Коб“ тематизујући у бодлеровском ма
ниру трулеж века сва је саткана од немогућ
ности изражене конструкцијама које не фикси
рају, већ само наговештавају. Било да се ради
о конструкцијама потенцијала сад бих сањао,
сад бих живео, сад бих волео... или о конструк
цијама са доминантним признањем сопствене
емотивне и сазнајне несигурности то рећи
данас ја не умем, једва се сећам, једва осећам,
не знам... – намера је иста. Лирски субјект се не
усуђује да било шта тврди јер би тиме осакатио
истину. На тај начин, признавање немогућно
сти да се означено идентификује са означиоцем
и метајезичка песма доследно „преведе“ у је
зичку постаје уједно и аутопоетичко трагање
за „безгрешним“ поступком којим се неће из
неверити идеја, али и трагање за предметом
поступка, односно самом идејом. Према томе,
Дисову поезију можемо окарактерисати као
тематски двополну: тематизовање појединачних
идеја и тематизовање немогућности доследног
остварења тих идеја у језику.
На почетку рада Дисову поетику смо одре
дили као валеријевско напуштање песме зарад
постојања ње саме. То напуштање је својеврсно
окамењивање у језику флуентне метајезичке
песме, песме-идеје, али уз симулацију њене
флуентности кроз већ објашњен поступак умно
жавања и одлагања значења. Наизглед парадок
сално, али Дис кроз то језичко окамењивање
не окончава „књижевно трагање стално усме
рено ка границама смисла“4 већ га кроз њега
симулира. Окамењивање, према томе, не значи
и смрт неухватљиве флуентности песме-идеје,

Ролан Барт, „Књижевност, митологија, семиологија“,
Нолит, Београд, 1979, стр. 179
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Ролан Барт, Исто, стр. 180

већ њену слутњу. На основу тога, живо-мртвоуспавана жена из песме „Можда спава“ не
представља антиномични чвор, зато што она
није ништа од тога појединачно, већ управо
све заједно. Њена природа је толико посебна
да се познатим речима природног језика не
може детерминисати, па је песник принуђен,
да би постигао највиши степен тачности и пре
цизности, да њена одређења вишеструко умно
жава, односно да једно означено има више озна
чиоца.
Попут ове привидне смрти5 метајезичке
песме њеном материјализацијом у језику, Дис
и у другим контекстима на сличан начин при
ступа проблему смрти. Односно, смрт постаје
само привидна смрт која не укида постојање,
већ кондензује особине умирућег. Са смрћу
драге не умире и њена лепота: Она, без живо
та/ И младости, спава на крилима туге;/ Ме
сто црви – мртво цвеће, мртве дуге/ По њој:
она спава, с њом њена лепота („Гробница
лепоте“). На овај начин тематизовање смрти
увек добија облик завршавања и докончавања
при коме се животна флуентност не губи, већ
сабира у јединственост. Готово идентично и
Хајдегер разматра могућност целовитости и
смрти тубитка: „Скончавање једног живећег ми
терминолошки схватамо као докончавање.“6На
тај начин у песми „Гробница лепоте“ смрт није
феномен уништења, напротив, смрт је појава

која фиксира и зауставља процес животне про
падљивости.
Две смрти у Дисовој поезији о којима смо
говорили и одредили их као привидне смрти,
смрт метајезичке песме и смрт бића, нису не
гације постојања. И једна и друга појава су
провокације немогућег и несазнатљивог, поку
шај да се немогуће и несазнатљиво досегну.
Материјализујући идеју у језику Дис је не уби
ја, већ стидљиво у „стању ћутања“ слути њену
лепоту на исти начин као што смрт не негира
биће, већ сабира и комплетира његову лепоту
јер живот и смрт јесу исте грађе („Коб“).

ЛИТЕРАТУРА
1. Барт, Ролан, „Књижевност, митологија,
семиологија“, Нолит, Београд, 1979.
2. Гавриловић, Зоран, „Записи о српским
песницима“, Слово љубве, Београд, 1977.
3. Јеротић, Владета, „Дарови наших рођака“,
Просвета, Београд, 1997.
4. Хајдегер, Мартин, „Битак и време“,
Службени гласник, Београд, 2007.

Привидна је јер идеја није у потпуности изневерена,
а смрт је јер идеја је, ипак, спуштена у језик, категорију
нижег реда, и кроз њега изражена.
6
Мартин Хајдегер, „Битак и време“, Службени гла
сник, Београд, 2007, стр. 286
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Александра Ђурић

ЛИРСКИ СВЕТОВИ
ТУНЕ ХЕДНЕБЕ
Учешће норвешке песникиње Туне Хеднебе
на овогодишњем „Дисовом пролећу“, које четр
десет девету годину за редом организује Би
блиотека „Владислав Петковић Дис“ из Чачка,
било је разлог укључења Библиотеке „Браћа
Настасијевић“ у програм ове манифестације.
Дугогодишња традиција пријатељских односа
Горњег Милановца и норвешких градова до
датна је мотивација за ову сарадњу. На књи
жевној вечери одржаној 9. маја у Кући српско-норвешког пријатељства милановачка публика
је имала јединствену прилику да се упозна са
стваралаштвом песникиње Туне Хеднебе. Поред
две библиотеке, организацију књижевне вечери
су подржали и помогли Амбасада Краљевине
Норвешке, организација НОРЛА из Осла и
Друштво српско-норвешког пријатељства.
***
Туне Хеднебе је рођена 1962. године у
Тенсбергу. На Универзитету у Ослу је студи
рала енглески и скандинавске језике, а на Уни
верзитету у Трондхајму драмску и филмску
уметност. Представница је модерног женског
писма1, а уједно и један од најпопуларнијих
У савременој науци о књижевности термин женско
писмо је стилска одредница, дакле не односи се искључиво
на књижевност коју стварају жене.
1
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песника савремене норвешке песничке школе.
О томе сведочи награда Норвешког клуба ли
ричара, шведска Дублугова награда, награда
„Глад“ и стипендија за женско писмо „Танум“.
Поред тога, Туне Хеднебе је била у управи
Норвешког удружења писаца и представник
у Књижевном савету. Прву збирку песама Бу
ка (Larm) објавила је 1989. године, а затим су
уследиле збирке Мрачни квадрат (MØrk kvad
rat, 1994), Клатно (Pendel, 1997), Лестве олује
(Stormstigen, 2004) и Белешке (Nedtegnelser,
2008). Поред тога, на норвешки је превела

избор песама Емили Дикинсон Мало, прљаво
срце (Skitne lille hjertet, 1995).
Занемаримо ли поетичке промене које су
временом настајале, уочићемо да целокупну
поезију Туне Хеднебе карактеришу интелектуа
лна оријентација и егзистенцијална запитаност.
Песма за њу није само створено дело, већ и
простор у коме се ствара: „Туне Хеднебе наново
аранжира елементе стварности, организује ства
ри на нове начине, ре-конструише. Те ре-кон
струкције се поново изграђују у текстовима који
сигнализирају скоро потпуну контролу, строгу
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естетску равнотежу.“2 Међутим, тај нови, како
Мирна Стевановић каже ре-конструисани свет
представља језичку творевину песничке, а не
стварносне логике. Најизразитије средство пе
сничке логике на којој почивају лирски светови
Туне Хеднебе је оксиморон, с једне стране
као последица промене перспективе, а с друге
стране као алогичност у односу на стварносну
логику.
Као и код већине постмодерних стварала
ца, читалачко и преводилачко искуство Туне
Хеднебе интертекстуално се манифестује као
саставни део поетике. На пример, уочљиви су
елементи стила Емили Дикинсон, затим амери
чке песникиње Лорин Нидекер и британске
песникиње и теоретичарке поезије Веронике
Форест-Томпсон. Цитат и алузија језички знак
трансформишу у културолошки који својом
препознатљивошћу и асоцијативношћу додатно
значењем богати текст: И инжењер душе/ мери
универзум кашичицом. У наведеним стиховима
из збирке Мрачни квадрат лако се уочава алу
зија на Стаљинову дефиницију уметника као

инжењера људске душе, док је у песничком
контексту мерење нечега кашичицом јасна алу
зија на стихове Т. С. Елиота – Измерио сам свој
живот кашичицама кафе.
Што се формалних и метричких својстава
песама Туне Хеднебе тиче, не можемо говори
ти о доследности и некој универзалној каракте
ристици. У почетку, што је била и особина
епохе, Туне Хеднебе тежи концизности, па су
стихови кратки, конкретни и прецизни. У касни
јим збиркама могу се наћи и дуги стихови, раз
гранате синтаксе са наративним елементима.
Наравно, ова подела није искључива и формал
на, већ заснована на доминантним особинама.
Неретко „у њеним песмама има стихова који нас
могу подсетити на естетику хаику поезије“3, а
с друге стране и „формулација чије асоцијације
воде у правцу надреализма“4.
Поред местимичних локалних тонова, пое
зија Туне Хеднебе је у највећој мери и темат
ски и формално наднационална, културолошки
неизолована и без елемената који отежавају
рецепцију њених препева у другим језицима.

2
Мирна Стевановић, И тишина је говор, „Дисово
пролеће“, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“,
Чачак, број 43, 2012, стр. 39

3
4
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Исто, стр. 38
Исто, стр. 38

Данка Шушић

ОСЛИКАНЕ РЕЧИ
О поезији Душанке Чутовић Урошевић

рима је та, која твоју ништавност уздиже до
висина, где Душанка саопштава, да живот није у
чекању олује, да прође. Живот је, „учење плеса,
унепогоди“. (И. Мандић - Себи, испод коже).
А иза граница невидљивог расте у небо
Душанкина папирна кућа, зрињена рима, која
бежи, од камених изрека. Јер, камен је несхва
тљив, а рима није. Зато Душанкина рима није
тек отисак штампарске боје, на белој текстури.
Она је живо биће, субјекат, простор за личну
спознају, у коме су, упркос и у инат свему, још
може сањати...
У Душанкиној рими, нема хладних одсева.
Њена рима је трпеза, за неколико врста глади...
Њена је рима хлорофил, који спојен са чи
таоцем, прави ароматичну компресу, која уми
рује општа места и ружне ствари.
Потребно је тако мало, тако бескрајно мало,
па да се човек нађе, на супротној страни границе,
иза које, све некако губи смисао. Читава тајна,
људског живота, почива у томе, што се све оди
грава, у непосредној близини те границе... Врло
често смо у директном додиру са њом, а мисли
мо да смо удаљени километрима. Но, то нису
километри, то је један милиметар, а само је
Душанка имала мудрост да тај милиметар ра
шири „Између таласа и облака“.

Риме.
Оне помажу, да се на шаховској табли жи
вота, тријумфује, белим фигурама. Да се освет
ле, црне коцке.
Риме.
Оне знају, где је ушће, оне знају, где је то
место, на коме се дан и ноћ љубе.
Риме.
Оне откривају зашто од грома до липе ветар
лута, да постане јачи. Оне нас, испод липе из
воде... Оне говоре нашом тишином. Оне ћуте,
нашим криком. У њима су унутрашњи гласови,
велике разорне моћи. Риме облаче огољену ду
шу, па душа постаје, достојанствена госпођа.
А код достојанствене господе, нема патетике.
Има само сете и филигрански, обрађене туге...
Оне су спона између читалаца и њиховог
творца, Душанке Чутовић Урошевић. Риме су,
дакле, њена интелектуална деца.
Конзул истине, страхова, надања, падова, су
за, осмеха, Душанка Чутовић Урошевић – Кон
зул рима.
Од стеновитих зидова, јачи су папирни.
Њихова чврстина, долази, од суочавања и рато
вања, од лелујања и плеса. А кад победиш
стварност, кад наудиш судбини, кад изиграш
сценарио, кад сили докажеш да је пролазна,
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Завичајне, породичне и емотивне песме
Душанке Чутовић

Боре однеше румен са лица,
Рукама дрхте страхови,
Леђима живот отежа,
Снага све брже увире.
Само је љубав млада и јака
У срцу мајке до задњег даха. („Мајка“)

Безброј пута у животу пакујемо кофере и не
куд одлазимо. То су, такозвани, кратки резови.
Мислимо, острашћени, о Сунцу, изнад далеких
географија. Мислимо да ћемо бити измештени
из стварности. А не знамо, заслепљени, да све
оно У НАМА, иде на пут, СА НАМА...
Признајемо, постиђени, да исток нигде није
тако светлуцав, да запад нигде није тако тајан
ствен, да је јутро заиста тако сјајно и није варка
опраних прозора. Купује се, дакле, повратна
карта, карта за повратак коренима.
У опусу породичних песама, сусрећемо се
са мотивом, који се и када га нема, осетно про
влачи кроз Душанкину риму. Мати...
Она, увек има реч. Она, увек има топли длан
и топли хлеб. Она испраћа и маше, док ми од
лазимо. Она плаче, кад је сама, да нас не узне
мири. Најлепше на Свету, мирише њено наруч
је, у коме волшебно, нестаје бол. И само она, из
семења наше таме, уме да покупи најотровније
зрневље и баци га низ воду, не окренувши се.
Мати... Сласт, у изговореној речи. Упаљено Кан
дило и тиха Молитва Творцу, данас чува.

У још неистражени, емотивни предео, Ду
шанка ступа кротко, помажући онима, који се
нису осмелили да га осете. Олакшава пут. Пока
зује, указује. Јер, људи смо...
А могли смо бити небо, лептир, или влат
траве. Зато нас све може ранити... Све, што има
врх, да запара облик. Није ни људско рањавање.
Душанка је осетила убоде, али, одмах, иза окуке
на путу, пронашла је оазу мира и место, на коме
рана, одмах зацели. Попут Господа...
На степеништу снег
И стопа
Твоја стопа
Блаженством се озари
Лице ми у трену
И беше ми драга
Та стопа у снегу
Нећу снег да оде
Са мога балкона
Јер у њему само
Једна стопа оста
Где си јуче стао. („Стопа“)

К`о из давно прохујалог сна
Назиру се некад осмеси теби,
Оживели у оку зеленило гора
Детињством што тече,
Заблистају тада немири скривени,
Озари се лице јагодица свелих.
То се јавља девојка у теби
Да ублажи терет година у жени. („Мајка“)

Помаже Душанка, да схватимо, да онај, ко
пева по Сунцу и по месечини, има вештину.
Онај, ко пева по киши, има снагу. Читајмо,
снажну поезију крхке Душанке Чутовић Уро
шевић. Научимо, да учимо. Да истрајемо. Да
победимо.

Просу се иње по коси,
Из ока неста свитање,
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Ирена Ђорђевић

СОКОЛИ И СОКОЛАРСТВО
СА ОСВРТОМ НА РАД
СОКОЛСКОГ ДРУШТВА
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
Прошло је 150 година од оснивања првог
соколског друштва у Чешкој
и 100 година од оснивања соколског
друштва у Горњем Милановцу.
Настанак Соколства

био је активан као научник и спортски радник.
Још као гимназијалац, читао је о томе колико
су у Старој Грчкој полагали на спорт и о олим
пијским играма, па је, подстакнут тиме, дошао
на идеју да оснује друштво које би јачало че
шки народ и припремало га за ослобођење од
Аустро-Угарске. Тако оснива 1862. године Пра
шки „Сокол“.
Створио је соколски систем вежбања, изра
дио соколску терминологију и одредио изглед
свечане соколске одоре. Иницирао је први Све
соколски слет који је одржан 18. јуна 1882. годи
не у Прагу. Идеја, коју је он утемељио, нашла
је плодно тле код свих словенских народа. Со
колска друштва су се ширила свуда где живе
Словени и одиграла су значајуну улогу при осло
бођењу словенских народа од туђинске власти1.
Соколство је, по Тиршу, братство великодушних

Соколство је оставило један од најдубљих
трагова у политичкој, спортској и културној
историји готово свих словенских народа у дру
гој половини 19. и почетком 20. века. Борба
за национално ослобођење, повезана са идео
логијом словенства, на начелима либерализма
и идеалима склада телесног и духовног развоја
човека, условила је разгранату делатност на
многим пољима. Због масовног карактера
целе организације, која је приређивала велике
јавне свечаности и јасних национално-револу
ционарних тежњи за ослобођењем словенских
народа, истраживање ове теме је привлачило
многе публицисте и историчаре.
Соколство је настало у Чешкој, 1862. годи
не као витешка организација за борбу против
германске хегемоније у тадашњој Аустро-Угар
скоj. Др Мирослав Тирш (1832-1884), доктор
филозофије, професор Прашког универзитета,

Јевђа А. Јевђевић, Споменица крагујевачких сокола
1907-2007, Крагујевац, Соколско друштво, 2008, стр.14
1
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Соколство у Србији

и несебичних људи удружених ради виших на
ционалних циљева.2
Име „СОКО” друштво је добило на предлог
члана управног одбора Емануела Тонера, који је
одушевљен српским народним песмама уочио
да кад народни песник жели да истакне врлине
које красе неког јунака, као одважност, хитрост,
снага, храброст, честитост и племенитост, он га
пореди са птицом соколом.
Иако су Соколи били превасходно спортска
организација, због своје идеологије увек су били
уско везани за политичке догађаје, а нарочито за
војску и њене тежње и потребе.
Соколски начин вежбања осмишљен је на
искуствима турнерског3 система. Међутим, Тирш
је увео ритмичке и симболичке вежбе, као и
масовне слетове. Политички потлачена мањина
је кроз симболе покрета тела изражавала јавно
забрањене поруке. Употребљавали су разне ре
квизите како би симболика постала јаснија:
ропство – ланци; ослобођење – збацивање ла
наца; борба за слободу – приказ историјских
борби са мачевима, буздованима; ослобођење и
остварена победа – развијањe заставе.

У историји соколства у Србији постоје три
јасно разграничена периода (1891-1914; 19181929; 1930-1941)
Српско соклоство у Краљевини Србији је
имало своје корене и пре појаве соколства у

2
Милош Тимотијевић, Соколи Чачка 1910-1941,
Чачак, Народни музеј, 2006, стр. 6
3
Први организовани систем гимнастичког вежбања
осмислио је Фридрих Лудвиг Јан (1778-1852), велики
немачки националиста, који ја забранио употребу речи
„гимнастика” и увео појам „турнкуст” са истим значењем,
верујући да је назив изворно немачки, мада је, заправо, реч
„турн” грчког порекла и означава турнир. Све је било у
функцији стварања посебне немачке терминологије која
би пратила гимнастичка вежбања.
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Чешкој, уз његов додатни утицај.4 Оно се
постепено развијало из маленог гимнастичког
друштва и прерасло у јачу соколску организа
цију. Било је то у време владавине кнеза, а потом
краља Милана Обреновића5. Неуспех у Српскотурском рату (1875), Тимочка буна (1883) и по
раз у рату с Бугарском (Сливница 1885), као и
међустраначке политичке борбе, произвели су
снажан потрес у целокупном јавном животу
тадашње Србије. Међутим, и поред тога, свест
о неопходности правилног и складног телесног
васпитања младих људи није пресахла.
Веома запажену улогу у популарисању
физичке културе у престоници имао је сликар
Стеван Тодоровић (1832-1925)6.
У Београду 1857. године, осим оснивања
сликарске школе, оснива се и „Прво српско дру
штво за гимнастику и борење“, чији су чланови
били ученици гимназије и Лицеја, углавном
деца имућних родитеља. Међутим, његов рад
наишао је на отпор патријархалне средине. Био
је то један од кључних разлога зашто је престао
рад овог друштва када је његов предводник на
пустио Београд.
Један од запаженијих вежбача, који је
активно радио уз Стевана Тодоровића, био је

Владан Ђорђевић (1844-1930).7 Министру Ми
лутину Гарашанину је предложио оснивање
великог гимнастичког друштва чији би се зада
так састојао у припремању деце и омладине
за живот с правилним и складним телесним
развојем. Године 1882. формирано је „Београд
ско друштво за гимнастику и борење“.
У почетном периоду своје активности, по
поновном оснивању, изводиле су се шведске
гимнастичке вежбе са одсецима за борење, га
ђање, клизање, лоптање, пливање и јахање. Већ
од поновног оснивања ово друштво је било
под „Високом Заштитом Његовог Величанства
Краљевића Александра“, да би од 1889. било
под његовом краљевском заштитом.8
С обзиром да се у јужнословенским зе
мљама све више ширио утицај соколарства
и идеја будуће Југословенске државе, то је
проузроковало промену у називу друштва у
„Београдско гимнастичко друштво Соко“.
Међутим, известан број вежбача није се
сагласио са одлуком да се друштво определи
за соколски покрет, сматрајући да би требало
формирати српску организацију, не прихвата
јући утицаје из Аустро-Угарске.
Као последица различитости вежбачког
друштва формира се и друга организација под
именом „Грађанско гимнастичко друштво Ду
шан Силни“ у Београду 1892. Друштво је већ
1907. године променило назив у „Витешко

Миле Чарапић, Соколство у ужичком крају и раш
кој области 1911-1941, Ужице, Историјски архив, 2010,
стр. 34
5
Опширније о владавини Милана Обреновића види
у: С. Јовановић, Влада Милана Обреновића I-III, Београд,
1934.
6
Више о Стевану Тодоровићу види у: В. Петровић,
Тодоровић Стеван, Ст. Станојевић, Народна енциклопедија
СХС, књ. IV, Загреб, 1929, стр. 556.
4

Више о Владану Ђорђевићу види у: С. Јовановић,
Влада Александра Обреновића, књ.II, Београд, 1935, стр.
247-405
8
Д. Цветковић, Соколи и соколски слетови, Београд
1998, стр. 9 и 17
7
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друштво Душан Силни“. Од оснивања друштво
је због свог имена стекло запажену популар
ност. Осим државних, и црквене власти у Србији
су подржавале „душановце“. Друштво „Душан
Силни“ је номинално било више заступљено
са чланством у односу на Соколе. Оно што је
нарушавалo функционисање обе организације
су њихов ривалитет и јавне оптужбе.
У оквиру Сокола појављују се и прве спорт
ске организације, регулисано и статутом Дру
штва о постојању извесног броја клубова: за
борење (мачевање), за вожњу на точковима (ве
лосипедски - бициклистички клуб), за јахачки
спорт, стрељаштво, весларско-пливачки спорт,
као и „одељење за лоптање“ (фудбал). Наведени
клубови носили су назив „Соко“ и својом ши
рином значајно су утицали на развој спорта.
Оба поменута српска друштва уочила су
штетност подељености, па је 1909. године по
средством принца Ђорђа Карађорђевића9 и др
Јосипа Шајнера дошло до њиховог коначног спа
јања у један савез под именом „Савез српских
соколских друштава Душан Силни“. Формиран
је и савезни орган који је носио име „Соколски
гласник Душан Силни“. Већ у априлу 1910.
српски савез је постао члан Словенског сокол
ског савеза.
„Савез српских соколских друштава Душан
Силни“ 1911. сачињавала су 19 соколских дру
штава, међу којима је било и друштво из Горњег
Mилановца10. Савезни орган „Српски соколски

гласник“ почео је излазити 1912. године у
Београду и уређивао га је др Лаза Поповић.
Соколство као слободарска и демократска
национална установа тежилo је правилном и
усклађеном развоју тела и духа.
Основна соколска парола била је У ЗДРА
ВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ, а гесло УСТАЈ,
ЖИВИ, БОРИ СЕ, НЕ КЛОНИ!
У Соколу су сви једнаки. Чланови и чла
нице соколске организације називају се међу
собно „брате”, односно „сестро”, а међусобно
се ословљавају са „ти“. Соколски поздрав је
„здраво”.
У соколску организацију чланови приступа
ју добровољно, потписивањем писмене пријаве.
При пријему у друштво члан је био обавезан
да уплати уписнину, чланарину, организациони
принос, годишњи принос за Жупу, Савез и озле
дни фонд, као и полугодишњу чланарину.
Дужности члана соколског друштва су биле
да чува соколску част у јавном и приватном
животу, редовно уплаћује чланарину, чува дру
штвену имовину, да у соколским редовима
шири идеју братства и братске љубави, да се
покорава наређењима соколских правила, да
учествује у свим соколским приредбама и да
носи у одређено време соколску одору и сокол
ски знак према правилнику Савеза. Чланови
су били обавезни да носе са собом соколску
легитимацију са сликом. Чланству су даване
извесне привилегије (скраћење војног рока, по
времена путовања...). Соколска одећа се делила
на свечану и вежбачку.
Рад соколских друштава умногоме је зави
сио од прилива новца. Соколи су се издржавали

Више о принцу и председнику Ђорђу Карађорђевићу
види у: Д. Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић, IIII, Београд, 1994.
10
Др Милан Метикош, Српски соколски календар,
Загреб, 1914.
9
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Први соколски сабор одржан је у Новом
Саду 1919. године Његови основни принципи
били су: једна држава, један народ, једно сокол
ство. У време овог сабора Југословенско сокол
ство имало је 40.000 чланова.14
Учитељи су били главни спроводници со
колског система због чега им је налагано да се
што квалитетније припреме за соколски пра
вац рада и васпитања у основним и средњим
школама. Законом о народним школама од 5.
децембра 1929. године уведен је наставни пред
мет „телесно васпитање“, које се спроводило по
соколском моделу.15
Мушки и женски чланови су имали потпу
но једнака права. Осим чланова, соколској орга
низацији су припадала мушка и женска деца
старости од 6 до 14 година, и мушки и женски
нараштај од 14 до 18 година.
Југословенски соколски савез имао је по
четком 1924. године 47.310 чланова.
Соколство је било карактеристично по сле
тским наступима.
Први југословенски свесоколски слет при
ређен је у Љубљани августа 1922. године. Јав
ним такмичењима присуствовао је и краљ Алек
сандар Карађорђевић.
На IX Олимпијади у Амстердаму (Холан
дија) 1928. године постигнут је изузетан успех
када је југословенска репрезентација освојила
треће место.
Соко Краљевине Југославије основан је 1929.
године у државном врху одлучујућим утица
јем краља Александра I Карађорђевића уз са

од чланарине, прилога добротвора, новца који
је зарађиван организовањем разних приредби.
Мада је држава била благонаклона према овој
организацији, она никада није у свом буџету, ни
на нивоу општине, директно финансирала Со
коле до краја 1929. године.
За потребе вежбања прављене су соколане,
вежбаонице и соколски стадиони. Друштва су
имала и своје заставе.
Соколарство у Србији доживело је свој кра
ћи прекид за време балканских ратова 19121913. Међутим, оно се убрзо успоставило по
завршетку рата тако да је у току 1913. године
Српски соколски савез имао 7940 чланова. У
току исте године изашао је „Српски соколски
календар“ под уредништвом др Милана Мети
коша, који је имао и просветни карактер.
У време Првог светског рата (1914-1918)
соколство у Србији није функционисало због
окупације земље.11
По завршетку рата идеја јединственог Ју
гословенског соколства појавила се у пуном
светлу. Њен главни идејни вођ био је др Лаза
Поповић.12 Уједињена југословенска соколска
организација 1919. године звала се Соколски
савез Срба, Хрвата и Словенаца. Заједнички
званични орган, „Соколски гласник“, под уред
ништвом др Лазе Поповића, почео је излазити
1919. у Загребу.13
С. Станојевић, н.д., 268.
Лаза Поповић био је по професији доктор ренд
генолог. Од младости је пропагирао соколске идеје какве
су владале у гимнастичкој организацији Чешког сокола и
радио на организовању соколских друштава у Хрватској, а
касније и у Југославији. Бавио се и књижевним радом.
13
С. Станојевић, н.д., 268
11
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С. Станојевић, н.д., 269.
Н. Жутић, н.д., 59; Милош Тимотијевић, н.д., 33.

гласност председника Министарског савета. На
челу Сокола налазио се престолонаследник
Петар Карађорђевић.
Соколство краљевине Југославије доживља
ва свој врхунац са последњим данима живота
краља Александра Карађорђевића. После њего
вог убиства 1934. године оно почиње да опада.
У пролеће 1940. године, у јавном животу
Краљевине Југославије све се више осећа дух
притиска фашистичких земаља. Соколи су
као покрет који се залагао за интегрално југо
словенство и либерализам, нападнути као део
масонерије. Тражила се забрана рада Сокола
Краљевине Југославије.16
Под ударима са многих страна, Савез Со
кола Краљевине Југославије је морао да се
„реорганизује“ и „очисти“ од идеологије ли
берализма, па су у јесен 1940. године свим
друштвима упутили проглас за „нову“ органи
зацију Савеза. Свим члановима обустављене су
плате и хонорари, а било је предвиђено да се у
Соколима могу наћи само припадници Слове
на, док су „остали“ морали да буду избачени
из чланства тако да је нова организација имала
расистичка обележја. Било је забрањено да се
у соколским домовима организују забаве уз
црначку музику.
Негативан однос према Соколима имала је
и КПЈ. Соколство није било по вољи комуни
стима, као ни идеологија интегралног југосло
венства, па је оно у пропаганди комуниста
означено као фашистичка организација. Тек у
раздобљу 1938-1939. године, у народнофронтов
ској фази, комунисти су са Соколима били на
16

истој политичкој линији као борци против анти
либералних тенденција у Европи.17
Соколско друштво Горњи Милановац
Једно од соколских друштава у оквиру
Крагујевачке жупе било је и „Соколско друштво
Горњи Милановац“. Немамо тачан податак о
датуму оснивања, али знамо да је већ 1909. годи
не постојало. У Архиву Србије, у фонду Првог
београдског гимнастичког друштва налази се
писмо из ког видимо да се ово друштво звало
„Рудничко гимнастичко друштво Соко“. Први
председник био је Иван Станимировић. Касни
је је старешина био Добривоје Страњаковић,
свештеник, архијерејски намесник таковски,
протојереј, парох горњомилановачки, члан
Управе Соколске жупе Крагујевац и старешина
„Соколског друштва Горњи Милановац“.
Рођен је 1889. године у Ужицу где му је
отац био угледни терзија. Прота Добривоје
имао је четворо браће: Сретен је био потпуков
ник, Јован касациони судија, Страин учитељ, а
Драгослав познати историчар. Цела породица
је касније, као противник комунизма, страдала
после Другог светског рата.
Прота Добривоје је завршио Богословију
у Београду. Прво је радио од 1911. године као
учитељ у Златиборском селу Равни, где се и
оженио Милицом, ћерком проте Драгомира Сми
љанића. У Равнима се и запопио, и с нешто
прекида (1917) остао све до 1920. године. У
Горњи Милановац премештен је 1921. године
и ту ради као парохијски свештеник и архи

Н. Жутић, н.д.,253,261.
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је Орден Светог Саве IV степена. Био је добар
и благочестив свештеник, духовник, интелек
туалац и национални радник. У октобру 1941.
године Немци су га ухапсили и стражарно спро
вели у Крагујевац одакле је једва спасао главу.
Током рата био је припадник Равногорског по
крета отпора и делегат таковског среза за Све
тосавски конгрес у селу Ба 1944. године, али
због здравствених проблема није могао да прису
ствује. Ухапшен је чим су партизани ушли у град,
а суђено му је на монтираном судском процесу.
Према сведочењу једног сведока са суђења, на
питање судије шта мисли о новој комунистичкој
власти, прота је одговорио: „Ја немам ништа
против народноослободилачке војске, али као
српски свештеник имам против комунизма”.
Убијен је на Митровдан 1944. године.18
Као почетну годину савремене атлетике и
атлетских такмичења у Горњем Милановцу мо
жемо узети 1935. годину, када је у тадашњој
„Соколској чети Брусница“ упражњавана атле
тика више од осталих спортова. Све до рата
одржавана су такмичења за првенства чета,
друштава, жупа, па све до југословенског нивоа.
Први атлетичар из околине Горњег Миланов
ца, из Грабовице, био је Милош Марић који се
у бацању кугле налазио у врху југословенске
атлетике. Његов ученик је, између осталих, и
Радослав Јевтовић који се и пре, а нарочито
после рата, прославио као најбољи бацач кугле
у Југославији.
У том предратном времену просечно добре
резултате су постизали у трчањима, бацањима

Добривоје Страњаковић

јерејски намесник таковски. Током службе у
Горњем Милановцу водио је више акција које
су успешно завршене.
Сакупљањем прилога обезбедио је једно
звоно; руководио је акцијом да се у цркви по
дигне спомен плоча херојима из Првог свет
ског рата. Његова посебна заслуга је обнова
милановачке цркве после земљотреса 1927.
Више година је предавао веронауку у Ги
мназији. Још у младости приступио је Сокол
ском покрету где је био на разним водећим
дужностима. Био је дугогодишњи члан управе и
председник Суда части у Соколоском друштву
Горњи Милановац, а касније и старешина дру
штва. У годинама пред рат био је члан управе
соколске жупе Крагујевац.
Поред Сокола био је активан члан и у Цр
веном крсту и у Фонду сиромашних ученика.
Више пута је биран за општинског одборника.
Приликом освећења основне школе уручен му

Подаци добијени од сина почившег проте Д.
Страњаковића (примедба Ј. Јевђевића)
18
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Овде је дат само кратак осврт на рад и посто
јање соколских друштава у Горњем Милановцу.
Ова тема је отворена за будуће истраживаче
који ће се, можда, на други начин позабавити
њоме, а ја сам желела да управо ове године ка
да обележавамо јубилеј, век и по од оснивања
првог соколског друштва у Чешкој и 100 година
од оснивања соколског друштва у Горњем Ми
лановцу, подсетим на њихово постојање.
Свесни смо да у свакодневици у којој је све
мање заступљено физичко вежбање, све слабије
настојање да се уради нешто што ће направити
помак да људи буду физички активнији и здравији
телом и духом, нешто што ће им вратити осмехе
на лице, (али не циничне, него праве из срца и
душе), писати о овој теми није сувишно. Једино
ми је жао што нема још више расположивог ма
теријала у вези са нашим завичајем.
Соколска друштва су обновила свој рад у
суседним градовима: Крагујевцу (1996), Чачку
(2001), Тополи (2001).
Да ли ће у будућности и Горњи Милановац
следити њихов пример? Остаје да видимо...

и скоковима: Димитрије Јевтовић Диле из Бру
снице, Бранко Петровић звани Макљан, Живо
рад Кнежевић Бата, Милисав Мартиновић звани
Весело, Драгутин Поњавић звани Давид.
У гимназији је такође постојао огранак со
колског друштва којим је углавном руководио
Ђорђе Кануков, наставник гимнастике. Он је
готово сваке године организовао слетове, а
ниједан слет није одржан без више атлетских
дисциплина. Нарочито је било популарно шта
фетно трчање кроз град као и такмичења са
припадницима милановачког гарнизона.
Прву ногометну лопту из Београда у Горњи
Милановац донели су 1911. године Душан Бо
рисављевић и Петар Трифуновић. Поред тога, у
овој години, јула месеца, основан је ногометноспортски клуб „Таково“.
Соколска друштва која су била активна у
Горњем Милановцу, али о којима немамо мно
го сачуване документације (вероватно је изго
рела приликом спаљивања града), била су пре
теча и извор свих ових атлетских друштава и
ногометних клубова.
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Слађана Мијатовић

О ЗАЛУТАЛОМ СУНЦОКРЕТУ
ИЛИ СЕЋАЊЕ НА
ВЛАДАНА МАКСИЋА
„Шта је живот? У чему је смисао постојања,
година живота, чему овај наш разговор, ова ма
гла, чему облаци, камење, гуштери, птице, цвеће,
вулкани, ветар, сузе, догађаји, приче, истине...
Све је тако велико, све то се прелива, просипа...
зар је све... тек тако?“ (Човек и смрт)
И сваки од нас, „пролазни путник кроз оно
што пролази“, пропутује кроз своје време и свој
век жудећи за одговором на иста ова питања,
трагајући за смислом постојања и живљења...
Не знам пронађе ли ико одговоре и смисао...

Не знам ни да ли их је Владан Максић, пре по
следње станице на путу кроз живот пронашао,
али их је поетски уобличио и у име сваког од
нас поставио. И, верујем, за њима трагао... Али,
за та људска трагања имао је премало времена.
Свега тридесет година...
Можда би требало пренебрегнути чињени
цу да је тридесет година мало за један живот.
Можда би требало заобићи тешке и мрачне теме
и игнорисањем се наругати смрти. Можда би ови
редови о Владану Максићу превасходно треба

134

ло да буду редови о његовој поезији, о духовном
трагу који је за собом оставио, о невеликом, али
занимљивом песничком опусу. Можда... Али
ја нисам успела да искорачим из себе и да се
отмем осећању неправде, и сећањима. Нисам
заборавила да сам Владана Максића цео његов
живот познавала. Знам од којих је, знам кућу
подно пута у којој је рођен, знам међу каквима
је растао и стасавао, где је школа у којој је
прва слова научио. Знам озремску „ленију“ ко
јом је свакога дана пролазио. Знала сам поглед
тих благих, нежних, снених очију и то лице
белопуто и дечачко које је с необичном наи
вношћу на свет гледало. Знам место где почи
ва тај прерано одбегли човек и знам другог
човека који свакога дана долази до тога места
и разговара са судбином и животом који га нису
штедели.

Због свега тога не успевам да се окренем
само ономе што је Владан Максић иза себе
оставио - његовим песмама. Због свега тога не
могу да се не питам и оно што се Владан питао
„Зар је све тек тако?“ Лакше ми је ако поверујем
да није и да сваки наш долазак на овај свет,
боравак у њему и одлазак из њега имају дубљи
смисао. С тим недоказивим уверењем лакше
живим, као, вероватно, и сваки од вас.
За судбине уклетих песника и њихово про
рочко виђење сопствених путева сви знамо.
Ко у поезији Бранка Миљковића или Бранка
Радичевића неће прочитати да су слутили своје
преране одласке! Ко у поезији Владана Максића
неће пронаћи исто. Ко у стиховима „Дете мери
на длану тежину смрти, чији одјек допире иза
брда“ (Песник) неће препознати безазленог чо
века који није одрастао ни са тридесет година,
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који је у души до последњег свог дана остао
дете које премерава тежину смрти. Премеравао
је овај песник и тежину живота „Осетим језу
кад помислим само на године које тек морам
живети. Шта ме све чека тамо, да ли ћу моћи,
хтети и смети?“ (Душа на раскршћу).
Јасно је већ из наведених стихова да сусрет
са поезијом Владана Максића није сусрет са
поезијом човека који је страсно волео живот.
Не. Он је пред животом зебао, у њега сумњао,
над њим и његовим смислом се питао „Живот је
дар и окрутна казна, све његове подвале смерно
гутам, далеко од суштине коју мало ко сазна,
све мање пливам, све више плутам.“ (Исто је
свуда). Он је пред животом уплашен и збуњен
био „Можемо ли уопште да разумемо нешто
што нас превазилази? Збуњује ли те овај луди
живот у ком се срећа узалудно тражи?“ (Неве
ста ноћи). За њега је такав живот често пред
стављао празнину „Смрт је драмска пауза између
две празнине“ (Не веруј речима). Тек понекада,
сасвим ретко, из поезије Владана Максића
просијавала је вера. Она је човеку неопходна да
надживи бесмисао свега. Због тога ју је ваљда
и овај песник тражио „Верујем у живот пре
смрти. Верујем у мостове. Верујем у објашњи
вост највећих тајни времена, простора и пропор
ције. Верујем да постоји неко, бог, човек или
демон, неко ко, упркос речима, верује у мене.“
(Верујем)
У невеликој збирци симболичног назива
Залутали сунцокрет остало је 55 песама. У
тим песмама немојте трагати за лакоћом, ле
пршавошћу, животном ведрином и радошћу.
Не. Тога тамо нема, или га само у нејаким
прозрацима има. Стихови Владана Максића

увлаче у елегична размишљања, намећу упи
таност над свакодневицом, над светом, над
лажним вредностима... Чињеница да се све мо
же купити новцем заслужује презир и управо
тај тон и имају песме Грамзивост и похлепа и
Молитва.
Љубав је, у поезији овог песника, крхка и
лака, танана као паучина, недоречена. Све што
је њено предмет је несигурности, готово илузија
„Можда смо ти и ја пресечене половине јабуке...
Можда смо само лутке без судбине... И твој
осмех што осећам на себи, можда је одговор
твоје душе, ко зна, или се то светлост игра с
тобом и ти не знаш ко сам ја.“ (Илузија) Истим
је тоном обојена и песма Јелена: „ Ко би знао
где почиње, а где се завршава прамен твоје косе
и где умире лед и рађа се пламен у оку које се
иза косе крије и шта јесте, а шта није...“
Владан Максић се служи парадоксима да
прикаже стварност. Синтагме које спајају не
спојиве појмове његово су песничко оруђе: ло
повско поштење, лажне истине, истините лажи,
полуписмена интелигенција... Стихови који би
могли да прерасту у максиме, филозофске исти
не, откривају свет човека чија је мисао сезала
у дубине: „Ако је поражени пао у блато, ни
победник сасвим чист не излази... Ако овце
траже вукове, заиста им није лако бити пастир...
Ако човек напушта пећину, један мали камен
још дуго носи са собом.“ (Десет „ако“) Сличну
вредност имају и стихови написани у песми
Маска убице „Коме говорите оно што ником не
смете да кажете?... Шта кад имате, а немате с
ким да делите?“
Јесте истина да у књижевности настану вре
мена када песимизам постане ствар песничке
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моде, готово манира, па се песници поведу за
њиме. Али није у поезији Владана Максића
песимизам последица тога, већ је огледало пе
сниковог осећаја и личног доживљаја, сагле
давање општег бесмисла. А можда је тај песи
мизам и последица слутње и предосећаја. Јер не
знам чему се другом, ако не предосећању, могу
приписати следећи стихови „ Зажмури, пробај
да осетиш, пробај да чујеш као кроз сан једва
чујан крик лептира који умире, а живео је само

један дан, диван, сунчан, прозрачан. Није видео
ни снег ни кише и није желео ништа више сем
да продужи последњи замах крила.“
Ако живот и онај који кроји наше путеве
нису хтели да се крила овог лептира рашире
шире и да замахну мало више, то чине сви они
који га се сећају, о њему говоре и труде се да се
у времену траг о њему не заметне. Ово је мој
поклон његовим сенима и допринос сећању на
њега.
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ПРИКАЗИ

Ана Боловић

ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ
САЛОН НАСТАСИЈЕВИЋА
Хол Библиотеке „Браћа Настасијевић“
13. септембар 2011. године

Када су, после смрти Славомира Настаси
јевића 1983. године, грађани Горњег Милановца
добили на поклон део заоставштине ове изузе
тне породице, добили су, поред материјалних
сведочанстава о постојању знаменитих Наста
сијевића, и читав један свет речи, боја, звукова.
Тако се створило магнетно поље – стваралачки
дух и постигнућа сваког од четворице браће,
Живорада, Момчила, Светомира и Славомира,
из године у годину почели су да привлаче нове
људе и начине интерпретирања њиховог живо
та, дела, времена. Најјачом снагом, снагом свога
сензибилног бића, први је продор „учинио“ пе
сник Момчило, следили су га сликама Живорад
и историјским романима Славомир, док је
музички језик Светомира још увек недовољно
упознат и истакнут. А све оно што је свако од
њих појединачно био, дугује сваком од остале
тројице, као и својим сестрама Наталији, Да
ринки, Славки, као и родитељима и, ако хоћемо,
древним прецима занатлијама.
Отуда не чуди зашто је као један од најза
паженијих програма у оквиру манифестације
Дани Настасијевића 2011. године, била управо

изложба под називом САЛОН НАСТАСИЈЕ
ВИЋА, коју је осмислио кустос историчар умет
ности Миодраг Даниловић и графички обли
ковао дизајнер Данко Крстовић.
Изложбену поставку у холу горњомилано
вачке библиотеке чинило је пет комуникатив
них паноа са текстовима, илустрацијама и фо
тографијама, као и витрина са неколико издања:
Из тамног вилајета, Пет лирских кругова и Ме
ђулушко благо Момчила Настасијевића, Музика
као општи феномен у уметностима Светоми
ра Настасијевића, Врачара Божана и Hannibal
ante portas Славомира Настасијевића, Друштво
уметника Зограф Зорана Јовановића и Каталог
изложбе Цветом изнад, кореном испод наци
оналног, као илустрација ликовног стварала
штва Живорада Настасијевића.
Сам аутор изложбе нас је још на првом
изложбеном паноу, под називом МЕЂУРАТНИ
БЕОГРАД, суптилно усмерио ка најбољем на
чину за учествовање у Салону Настасијевића.
Наиме, дочаравајући културно-историјски миље
Београда између Светских ратова са полеми
чним уметничким животом између „нових и
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супротност између старих и нових идеја и
како је, у тражењу места и прилике за живу,
конструктивну полемику, заправо дошло до
стварања уметничких кружоока, група, удру
жења, и салона... У том кадру поставке седели
смо са Момчилом Настасијевићем, Велибором
Глигорићем и осталим друштвом за столом
у Скадарлији, и видели смо нашег песника
како у друштву Милоша Црњанског, тако и
кроз карикатуру Пјера Крижанића из 1931. го
дине. Сада је већ посматрач довољно поткован
атмосфером и ритмом времена, да би могао
да узме учешћа и у самом САЛОНУ НАСТА
СИЈЕВИЋА.
Упознавши нас са феноменом САЛОНА
као живог сведока и поља на коме су се кроз
историју могла пратити најактуелнија деша

старих“, како у самом стваралаштву тако и у
његовој критици, употребио је фразу „доба ки
нематографа“ која заиста најбоље описује те
почетке „модерних времена“. И, од тог момента,
кадрирање је могло да почне. Као да се наједном
нашао у филму, учесник у изложби шета улица
ма Београда док слуша причу о његовим 20-им
и 30-им годинама ХХ века у позадини. Крећући
се улицама престонице: Краља Милана, Кнеза
Михаила, Гаврила Принципа (доживљеним за
хваљујући фотодокументацији Задужбине кра
ља Петра I Карађорђевића у Тополи), срећемо
нпр. Момчила Настасијевића и сликара Душана
Ристића у шетњи, 1937. године.
Сугестиван текст са паноа наставља ИЗ
МЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ,
објашњавајући у чему је лежала дијаметрална
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вања у уметничкој сфери, поставка нас доводи
у штимунг недељног поподнева у дому поро
дице Настасијевић у Ратарској 131, касније
у Молеровој 9, између 1924. и 1938. године.
Домаћини су познати нам суграђани, браћа и
сестре, а присуство гостију као што су Исидора
Секулић, Милош Црњански, Растко Петровић,
Станислав Винавер, Раде Драинац, Димитрије
Митриновић, Душан Матић... говори о дале
косежном значају таквих окупљања за будући
смер и живот српске културе, кога можда ни
сами протагонисти нису били свесни. Сви
они су осећали РАСПЕВАНОСТ У ДУХУ,
свако гајећи страст према „својој“ уметности,
успут имајући слуха и за све друге, а музика
је била, по интуитивном и документовано
оправданом закључку Миодрага Даниловића,
„феномен који дубоко прожима целокупно
њихово стваралаштво“. Ту своју тезу аутор је
даље развио посветивши се расветљавању за
борављених идеја Светомира Настасијевића
из домена теорије музике које се преливају и

на друге области уметничког стваралаштва, а о
чему ће се тек чути.1
„МИЛИ ДРУЗИ, РАД МЕНЕ МИРУЈЕТЕ...“
- салонским сусретима дошао је крај с Мом
чиловом смрћу 1938. године. Међутим, иза
њих је остао закључак изложбе којим је све
речено: „Међу салонима међуратног периода
који никако нису били манифестација ефемер
них склоности једног друштва, већ, пре све
га, места на којима се стварао културни и
уметнички живот епохе, салон Настасијевића
одиграо је улогу сабиралишта и језгра, музичке
школе и књижевне радионице у којима су се
стицали многи по којима данас препознајемо
највише стваралачке домете наше културе и
уметности.“
На крају ове „кинематографске“ приче (са
срећним завршетком) у градској Библиотеци, не
можемо а да се не запитамо да ли су то међу нама
присутни неки Настасијевићевски „наследници
по духу“, јер сличност у талентима, труду и
дометима заиста је невероватна.

Стручни рад Миодрага Даниловића којим је стекао
кустоско звање, под називом Истраживач уметничке
тајне / Естетичка теорија Светомира Настасијевића,
биће објављен у Зборнику Народног музеја Београда за
2012. годину.
1
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Весна Грбовић

СВЕТАЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
МЕЂУ СРБИМА
Владимир Димитријевић,
„Светац српског језика“,
Библиотека „Браћа Настасијевић“,
Горњи Милановац, 2011, стр. 222

Име Момчила Настасијевића у књижевно
сти почиње да заузима своје право место тек
након његове смрти, када је његово дело сагле
дано са извесне временске дистанце која омо
гућава дубљи и свеобухватнији уплив у његов
уметнички свет. Посматрана из неког другог
времена, Настасијевићева вредност се открива
у великом уметничком богатству, значењској ви
шеслојности и дубини његовог стваралаштва.
Он представља аутентичну појаву у чијем
књижевном изразу налазимо спој неспојивог
– традиционалног и модерног, фолклорног и
авангардног, онога за шта његово време није
имало довољно слуха ни разумевања. Студија
„Светац српског језика“ аутора Владимира
Димитријевића јесте још један вид откривања
и осветљавања дела и лика Момчила Настаси
јевића, кроз окупљање на једном месту инфор
мација о односу Станислава Винавера и Милу
тина Деврње према Настасијевићу, а и кроз осврт
на то какав су став према овом писцу имали
и други значајни људи наше књижевне сцене.
144

Како сам аутор каже, тема ове студије је
издавање и рецепција Целокупних дела Мом
чила Настасијевића, издатих после пишчеве
смрти и штампаних о трошку породице Наста
сијевић и новца сакупљеног од претплата 19381939. године. Приређивали су их Станислав
Винавер, Милутин Деврња и Милош Радојчић,
изванредни књижевни умови различитих кон
ституција, чија различитост управо доприноси
осветљавању уметничке изнијансираности, ви
шезначности, дубоке мисаоности и необичног
језичког израза песниковог стваралаштва. Цело
купна дела Момчила Настасијевића свакако
имају извесне приређивачке недостатке који
су највише условљени околностима у којима
су она објављена, али је њихов значај огроман
највише због тога што је јавности стављено на
увид све оно што је песник оставио иза себе.
Песник је најпре осветљен у своме времену
кроз приказ књижевних салона као значајног
места сусрета и расправа о актуелним догађа
јима и струјањима у уметности. Преплитале су
се ту и књижевност и уметност и сликарство, све
што је имало укус новине било је разматрано.
Кроз салоне струје идеје, размишљања умет
ника, у њих улази дух епохе смештене између
два рата, раздиране кризама, одјецима рата у
њој. Настасијевић се налази у том свету у коме
има саговорнике који га осећају и разумеју,
имају обзира према његовој необичности и
довољно ширине да је прихвате. Момчило је
представљен као човек нежне грађе, посве
ћеник уметности који „као да нема тело, већ
само душу“. Управо та крхка душа била је
изложена бруталној осуди свога времена засно
ваној на неразумевању и робовању неким

традиционалним уметничким обрасцима који
нису лако уступали место таквој аутентичности
и новини какав је био Настасијевић. Београдска
опера и Народно позориште одбијају да изводе
његова дела, а Српска књижевна задруга одбија
да штампа „Хронику моје вароши“. Песникова
оаза сигурноси остаје његова породица и умет
ници чији је сензибилитет могао да докучи
вредности његовог дела.
Један од таквих људи, образован, интуити
ван, способан да урони у новину и особеност
Настасијевићевог дела јесте Станислав Вина
вер. Винавер и Настасијевић имају доста доди
рних тачака, они крећу са исте основе, обојица
се формирају на Бергсоновој филозофији која се
не ограничава само на материју, прихвата чове
кову интелигентну спознају света, али акценат
ставља на интуитивном откривању света као
нечему што представља допуну разумском.
Тако се човеку отвара пут у многе неистражене
просторе људског постојања, било да се тичу
прошлости или садашњости. И Винавер и
Настасијевић у себи негују бергсоновски „жи
вотни полет“ ка циљу, ка стваралаштву, ка от
кривању новога смисла, сматрајући да „песни
ци попут магова треба да продру у саму бит
живота“.
Али у Настасијевићевом песништву приме
ћујемо и одјек руског симболизма који иде даље
од западноевропског поимања симбола које
остаје на нивоу објективне стварности. Руски
симболизам даје симболу моћ да се уздигне
у метафизичко сматрајући да се религија и
уметност додирују, те он залази у вишу ствар
ност трагајући за новим изразом којим ће се
превазићи свакодневна ограничења и на нови
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начин осветлити истина. И Настасијевић попут
руских симболиста види уметника као теурга
и као они укорењује своју поезију у родно тле,
залазећи у најтамније дубине прошлости и на
ционалне традиције. У његовом књижевном све
ту она тајанствена магична сила која додирује
неслућене значењске слојеве света и бића, јесте
музика. Матерња мелодија, тешка од времена
и искуства, извлачећи из најдубље прошлости
израз колективне свести, залазећи и у просторе
несвесног, извире из Настасијевићеве поезије
и звучи тако једноставно, а толико је сложена,
звучи тако познато, а толико је непознатог у њој.
Светац српског језика – каже Винавер.
Зато што је особен изронио из овога поднебља,
кореном у камену, а духом у висинама. Зато
што успева да види невидљиво, да чује ћутање,

да открије мистерију у себи, у свету и човеку
у њему, да, попут мага уплови у тајанствене,
ирационалне, невидљиве светове. Јер успева
да попут древних платониста и херметиста, у
својој поезији успостави хармонију у којој се до
тичу поезија и музика и допире до религијских
сфера тежећи ка божанском савршенству и
истини. Његов дух излази из западноевропских
оквира епохе и трага за Византијом, трагајући
за изворношћу. Његову посвећеност уметности
Тања Поповић пореди са средњовековном по
свећеношћу књизи која је вид службе Богу, а
Винавер његову уметност пореди са везом у
коме су се стекли традиционално и молитвено
стварајући уметност.
И Настасијевићево позоришно стварала
штво залази дубоко у човека, а кроз њега у
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његово време, дотичући тако многе аспекте
људске природе и осветљавајући епоху све
обухватно, указујући и на оно што остаје не
видљиво. Он креће од оних античких дубина
животног значења које досежу до праоснова,
до архетипског, али наставља своје стварање
широким замасима фрескосликарства којима у
појединца уграђује дух времена.
А како се слажу Настасијевић и Европа?
Упознао Европу, њене токове, њене вредности,
па кренуо у потрагу за сопственим изразом, за
мистеријом родног тла, за матерњом мелодијом.
То је можда била његова „коб“, предодређеност,
записаност, јер сматра да закони на којима свет
почива нису јасно дефинисани, већ да мно
ге наше одлуке зависе од наслеђа утканог у
„фолклор, народне обичаје и мађије“.
Језик Настасијевићев јесте особен, али за
његове савременике неразумљив, те су стога од
великих људи његовог времена долазили при
лично оштри коментари. Истражујући његов
језик Маја Рогач упућује на то да је овакав
језички израз део Настасијевићеве поетике. Да
би ангажовао интуитивно и зашао у просторе
ирационалног, песник користи језик заснован
на парадоксалном повезивању појмова, користи
стилске фигуре попут елипсе, што доводи до
померања уобичајеног смисла.
У издавању Целокупних дела важну улогу
има и Милутин Деврња, теолог, књижевни
критичар и снажан глас међу онима који су се
борили за хришћански хуманизам у култури.
Он посматра целокупан Настасијевићев живот
како би песника што целовитије сагледао као
уметника. Још у детињству, у коме се формирају
чврсти корени у родном тлу, наслућује се по

свећеник књизи. Та посвећеност ће се касније
снажно испољити и кроз учитељски позив,
формирајући младе људе и упућујући их у
књижевну уметност.
Говорећи о Настасијевићевом уметничком
делу, он такође истиче аутентичност и из
ворност као нешто по чему је уметник пре
познатљив. Његово време настоји да се уклопи
у западноевропске токове, а он се трудио
да остане укорењен у родном тлу одакле ће
зазвучати матерња мелодија, коју успева да
искаже особеним модерним језичким изразом.
Изражавање ових простора подразумева изра
жавање хришћанске мисли о животу и све
ту. Њоме је било проткано песниково дело,
али и целокупна песникова личност била је
саздана на хришћанским вредностима. Захтеви
стваралаштва понекад су га изводили из оквира
хришћанства и залазили у окултно, враћали га
на почетке, до праоснова, али га посвећеност
добру и лепоти боји хришћанским тоновима
који се не дају избрисати. Пред крај живота
Момчило је углавном објављивао своје есеје
у часопису Хришћанска мисао, међу чијим
сарадницима је налазио одличне саговорнике
пред којима је слободно могао казивати своје
идеје знајући да ће оне наићи на разумевање.
У времену које га није схватало ипак су
постојале уметничке душе које су биле отворене
за његову уметност, међу којима су наша велика
књижевна имена попут Исидоре Секулић, али
посебна пријатељска веза се развила између
њега и Милоша Радојчића, по струци математи
чара. Кажу да математика у једном тренутку по
стаје поезија, можда су се њих двојица управо
пронашли у том свету склада, лепоте и хармо
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није. Редак глас разумевања дошао је и од
Димитрија Најдановића, интелектуалца, осни
вача више хришћанских културолошких часо
писа, међу којима и Хришћанске мисли.
Овакав осврт на лик и стваралаштво Мом
чила Настасијевића допринео је осветљавању
још неких димензија његове уметности. Његово
дело је, кроз различите критичке приступе,
сагледано из више углова и тако јасније од

ређено место Настасијевићевог стваралаштва
и у своме времену и у историји књижевности.
Постаје јасније шта су узроци, од чега потиче
неразумевање са којим се песник сусрео у сво
ме времену. Ако постоје заблуде о нечему, по
требно је пустити да време покаже праву истину.
Ова студија је, сигурно, допринос том суду вре
мена који Настасијевићу одређује његово право
место.
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Дејан Ацовић

УРОШ ПЕТРОВИЋ –
ОДАБРАНИ СПИСИ
Приказ књиге
„Урош Петровић – Одабрани списи“,
приредио Александар Марушић,
Библиотека „Браћа Настасијевић“,
Горњи Милановац, 2012, стр. 237
(Завичајни писци; коло 3, књига 1)

Српски народ је, сасвим у нескладу са ње
говом ефективном величином у европском
културном кругу, да сада оставимо по страни
друге параметре, сувише лагодно знао да пре
пусти забораву културне посленике који би
служили на част и већим и развијенијим сре
динама. Епитет „заборављени“ често се чује
уз имена која би, у другим срединама, држала
почасна места у Пантеону културе. Историјски
„развој унатраг“, немирна и смутна времена
као и понекад недостатак сензибилитета, по
мањкање разрађеног система вредности те
уплитање „дневно“ политичког или идеоло
шког фактора, довели су до тога да се данашња
процена елемената српске културе, у погледу
стваралаца и створеног, креће од неутемеље
не глорификације и папагајског понављања
похвала до препуштања забораву. Премда су
основе за такав став постављене још у систе
му социјалистичког самоуправног система – у
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коме су сасвим просечни ствараоци могли да
рачунају на општу видљивост и присутност
само захваљујући прокламованој лојалности та
дашњим вредностима, данашња тржишно ори
јентисана култура, култура ефемерног спекта
кла, чини се да задаје завршни ударац и још
ефикасније покреће механизам заборава.
Размишљање на нивоу глобалног а делање
на локалном нивоу, у сопственој средини, непре
кидна осцилација између ова два пола, карак
теристика је великих умова. Књига Одабрани
списи Уроша Петровића, у издању библиотеке
„Браћа Настасијевић“, јесте покушај да се један
такав ум ослободи, заувек надамо се, епитета
„заборављени“.

Животну причу Уроша Петровића, романи
сте и књижевника, испричао је историчар Алек
сандар Марушић, приређивач књиге. Прегнан
тно је приказан интелектуални и духовни развој
Петровићев, вредности којима се руководио те
његова списатељска делатност. „ Тај француски
ђак, најзад, носио је у себи нешто што је,
независно од ма које цивилизације, он лично
од Бога добио, и он лично у себи однеговао“,
цитира Исидору Секулић у свом тексту Урош
Петровић – критичар и моралист, Слободанка
Пековић.
Радови, окосница ове збирке, у којима Пе
тровић говори „у првом лицу“, јесу радови
из књижевне историје и теорије, понајпре о
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је још једном великом представнику српске
романистике и науке о књижевности – Миодрагу
Ибровцу.
Стандардни критички апарат оваквих књи
га који ће, надамо се, послужити за даље изу
чавање дела нашег знаменитог суграђанина
чине библиографије радова самог Петровића
те радова о њему; њих је сачинио приређивач а
стандардизовала Гордана Милетић. Летимичан
поглед открива нам правце Петровићевих инте
ресовања и тема које су га заокупљале.
Развојни, стваралачки, животни пут Уроша
Петровића прекинут је болешћу у његовој 35.
години. Премда се ова књига налази на разини
научних монографија, читалац не може да не
посвети понеку меланхоличну мисао о краткоћи
века пишчевог, о томе какви су могли бити ње
гови „зрели“ или „позни“ домети, премда се
зрелост ових који су сада пред нама никако не
може доводити у питање.
Одабрани списи Уроша Петровића део су
едиције Завичајни писци коју издаје Библио
тека. Поменимо и то да се за врло укусну и
допадљиву ликовно-графичку опрему књиге по
бринуо Данко Крстовић.
Да закључимо овај кратак приказ – детаљно
ишчитавање препуштамо читаоцима – једним
Петровићевим цитатом: Радити на победи духа
значи радити на највећем делу.

Иполиту Тену, који је био и предмет његове
докторске дисертације, донете овде у преводу
са француског језика.
Урош Петровић – у првом лицу – заступљен
је, надаље, моралистичким списима: За сваки
дан, објављеним 1926. године, са предговором
Слободана Јовановића те Одабраним мислима и
рефлексијама које се овом приликом први пут
штампају изнете на светлост дана из рукописне
заоставштине. Сложен и на моменте тегобан по
сао транскрипције оригиналног Петровићевог
рукописа обавила је Ивана Ристић. Жанр мора
листичког дискурса, релативно слабо заступљен
у српској књижевности, нашао је у Петровићу
право отеловљење а он сам је у њему, по речима
Слободана Јовановића, „нашао свој прави пут“.
Рад на оваквој књизи, само по себи је ра
зумљиво, био би знатно тежи а и немогућ да
приређивач Александар Марушић није кори
стио, према правилима струке, збирке и услуге
референтних културних институција – од
Народне библиотеке Србије до саме библио
теке-издавача која у свом Завичајном фонду
чува дела Уроша Петровића.
Уживљавање у доба у којем је Урош Петро
вић стасао и радио омогућено је прилозима из
породичне заоставштине – фотографијама и
факсимилима писама; последње писмо Петро
вићево, из Соко Бање, 4. августа 1915, упућено
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Александар Марушић

У ИШЧЕКИВАЊУ
СЛОБОДЕ
Приказ књиге
Миломира Мила Д. Павловића
„Заробљенички дневник 1941-1945“,
приредио Душан М. Павловић,
Графопринт, Г. Милановац, 2011, стр. 213
Део те колекције, без које би слика про
шлости свакако била магловитија и нејаснија,
јесте и недавно, по други пут, објављен рукопис
Миломира Мила Д. Павловића, родом из Бер
шића, једноставног назива Заробљенички днев
ник 1941-1945.1 На страницама ђачких свезака,
учитељ по занимању и резервни официр по
позиву, оставио је за собом вредно и потресно
сведочанство о 1457 дана проведених махом
у иностраном ропству. Трудом и залагањем
његовог најмлађег сина Душана и рецензента
Радована Р. Маринковића, штиво је после шест
деценија публиковано и дато на увид како
стручној тако и широј јавности.2

Стављајући се у службу различитих инте
реса, често занемарујући основне постулате
сопствене струке, наша историографија све
до данас није на адекватан и објективан начин
проучила судбоносне догађаје Другог светског
рата. Вишедеценијски пристрасан и површан
рад овдашњих повесничара не само да је ство
рио искривљену слику о једном врло болном
и осетљивом времену, већ је продубио и она
ко велики јаз између посвађаног и, зашто не
рећи, слуђеног народа. Гложећи се између себе,
беспотребно мерећи ко је више зла нанео, забо
рављали су да је највећу жртву и терет страда
ња поднео обичан човек, коме је превасходни
циљ био да преживи и сачува своје најмилије.
О томе да је уистину било тешко, и да се
морало доста тога поднети не би ли се глава,
иметак и породица сачували, сведоче много
бројни мемоарски списи из тог доба. За раз
лику од „уопштених историјских дела“, поме
нути дневници, сећања и успомене, на себи
својствен начин откривају суровост тадашње
свакодневице, проткане бригом и патњом.

Прво издање књиге штампано је у Чачку 2004.
године
2
Оригиналан наслов рукописа гласио је Белешке.
Међутим, на интервенцију приређивача и редактора
преименован је у Заробљенички дневник 1941-1945, „из
једноставног разлога што се ради о класичном дневнику
и што се тако адекватно истиче суштина ауторовог ка
зивања“.
1
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Солидно образован и добро информисан,
Павловић своје дневничке белешке започиње
краћим уводом у коме анализира актуелна свет
ска збивања, потенцирајући положај и перспе
ктиве Краљевине Југославије, за које сматра да
су поприлично лоше.

Настављајући приповедање, он сумарно пре
причава судбоносне дане с краја марта и почет
ка априла 1941. године, истовремено детаљно
описујући тадашње догађаје у селу Брезни,
где је службовао као учитељ. Након почетне
еуфорије, изазване превратом, људи схватају да
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ће ускоро следити нови рат са крајње неизвес
ним исходом и последицама. Због тога су утуче
ни, дезоријентисани и уплашени, а стрепња се
додатно продубљује од оног момента када у
село стижу позиви за мобилизацију.
Спремајући се, сходно распореду, пут Стру
мице, Миливоје куне злу судбину и поставља
питање какав га то усуд прати да он за 37 годи
на живота дочекује већ четврти рат. Поздрав
љајући се са двојицом синова и супругом ни слу
тио није да ће до наредног сусрета проћи пуно
времена, испуњеног искушењима, стрепњом,
али и надом да ће се све добро завршити.
Опис краткотрајног боравка у Македонији
могао би се свести у неколико речи - издаја, ра
суло, катастрофа. Огроман број војника, сабо
тиран и остављен од свих кретао се без јасног
циља и плана, врло брзо постајући ратни плен
многоструко јачег и организованијег неприја
теља. Крећући се данима без сна, воде и хране,
оскудно одевен, са озбиљним ранама по ногама,
био је решен да се не преда. Ипак, Миломир
је 10. априла 1941. заробљен у месту Градско.
Возећи се у неусловним вагонима препуним
очајника, преко Бугарске стигао је у Румунију,
где је боравио двадесетак дана „у шталама
ограђеним жицом“. Пут га је даље водио ка
Мађарској и Аустрији, да би коначно 20. маја
са још пар хиљада сапатника био затворен у
логор покрај Нирнберга. Наредне године прове
шће управо у том казамату, трудећи се да сачува
живот и менталну снагу.
А да му је било лако – није. Лоша храна,
хладноћа, недостатак вести о најмилијима, не
извесност сутрашњег дана, али пре свега „те
проклете жице“, утицали су да и он често поми

сли да излаза нема, тј. да ће слобода остати
неостварен сан. Помно записујући свакодневи
цу у своју бележницу, присећао се најлепших
дана „тамо код куће“. Успомене на драге особе,
многобројне славе, литија и вашаре, будила
су у њему још већу тугу. Ретка писма, која су
стизала од породице или пријатеља, ублажавала
су бол и чежњу, додуше само на кратко, јер што
рече Миломир: „Дани у заробљеништву брзо
пролазе, али се тешко подносе“.
Бринуо је пуно за своје, питајући се да ли ће
без њега уопште издржати и опстати. Додатни
неспокој изазивале су вести о братоубилачком
рату код куће, односно супругина писма у
којима је тврдила да је „овде код нас сто пута
горе, него теби тамо“.
Стрепња га није напуштала ни онда када
је слом непријатеља био све извеснији. Поо
штрена контрола стражара, мањак ионако ос
кудне хране, као и свакодневна бомбардовања
савезничких снага, нису му дозвољавали да
уопште помисли да ће коначно та слобода.
Ипак, улазак америчког тенка 6. априла 1945.
године „у лагер“, значио је Миломиров излазак
из окова ропства и скорији повратак кући.
Иако утамничен и неретко сневољен, ау
тор дневника, ако је веровати ономе што је
записивао, имао је у себи довољно мотива да
преброди свакојака искушења. Олакшавајућа
околност свакако је лежала у чињеници да је
он као заробљени официр био ослобођен било
каквог принудног рада. Такав статус омогућио
му је да доста чита, помно прати и бележи.
Захваљујући томе, ми знамо каква је атмосфера
владала у логору, ко су му били најбољи прија
тељи, како су се испомагали и заједно делили
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муку. Опширно пише и о догађајима на свим
важнијим европским фронтовима, избегавајући
да се изјасни о збивањима у сопственој земљи.
Да ли није имао јасну представу о томе шта се
уистину тамо дешавало, или је свесно избегавао
да се упушта у подробније анализе, писцу ових
редова остаће, барем за сада непознато.
Миломир Миле Д. Павловић дочекао је сло
боду и повратак кући, где га је чекала породица
у пуном броју. Тренуци среће биће, нажалост,
краткотрајни јер ће убрзо настрадати његов
средњи син, а он лично поживеће још свега седам
година. Тако је на посредан начин платио цену
заробљеничког живота, о коме смо тако пуно са
знали читајући његове дневничке забелешке.
Заробљенички дневник 1941-1945, поред
основног текста, допуњују најинтересантнији
делови сачуване преписке Миломира Мила
Павловића, коју је током година ропства во
дио са породицом и пријатељима, као и три
песме настале у Сталагу. Рецимо и то да упеча
тљивости казивања додатно доприноси и при

ложена документарна грађа у виду многоброј
них фотографија, писама и дописних карата.
Биографије аутора, тј. приређивача, заједно са
основним напоменама, именски регистар, и
прилог родослову фамилије Павловић заокру
жују овај по много чему вредан и занимљив
спис. Приликом припрема за објављивање, на
рукопису нису вршене стилске или граматичке
исправке, с тим што су у циљу бољег разумевања
поједине речи допуњаване.
„Преломљена“ на изванредан начин од
стране младог и даровитог дизајнера Данка
Крстовића, ова добро осмишљена и прегледна
књига штампана је у тврдом повезу, на квали
тетном папиру и тиражу од 500 примерака.
На крају, усудићемо се рећи и то да сазнајан,
поучан и дирљив садржај Павловићевог днев
ника, заслужује достојну пажњу данашње ге
нерације, која, барем се нама тако чини, са доста
равнодушности посматра прошлост, не ценећи
у довољној мери оно најважније што смо од
ње наследили – слободу!
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Гордана Милетић

МИОДРАГ ИБРОВАЦ
И ЊЕГОВО ДОБА
Приказ зборника радова са научног скупа
„Миодраг Ибровац и његово доба“,
приредио Верољуб Вукашиновић,
ЈП Службени гласник,
Народна библиотека Јефимија,
Београд – Трстеник, 2012, стр. 220+(9)
Зборник под именом „Миодраг Ибровац и
његово доба“, у издању Службеног гласника
и библиотеке „Јефимија“, резултат је научног
скупа одржаног 21. октобра 2010. године у
Трстенику поводом обележавања 125 година од
рођења овог истакнутог филолога и романисте
у Срба. У раду скупа учествовали су др Мио
драг Радовић као председавајући, потом акаде
мик Драган Недељковић, др Ђорђије Вуковић,
др Јелена Новаковић, др Душан Берић и Ми
лош Петровић. Приређивач зборника Верољуб
Вукашиновић је, међутим, на 220 страна које
су пред вама уврстио, осим радова поменутих
научних делаоца, и библиографију академика
Ибровца, ауторки Горане Стевановић и Марије
Богдановић, што чини овај зборник комплет
ним, а затим придодао прилоге као што су доку
менти и фотографије из живота.
На самом почетку дат је рад Миодрага
Ибровца са XIV конгреса Савеза фолклориста
Југославије у Призрену 1967. године, у коме
Ибровац објашњава „Сродност и узајамне ути

цаје народних песама балканских народа“ почев
од лингвиста који су се бавили прикупљањем и
записивањем народних песама век и по раније,
затим облика тих песама, утисака које су те
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песме оставиле на тадашње доба навикнуто на
псеудокласичну конвенционалну књижевност.
Даље, прелази на саму компаративну књи
жевност балканских народа – шта је то што
чини тешкоће у упоредном проучавању књи
жевности, каква су то мерила и аршини, етно
графски, антрополошки, етички, естетички, који
су то мотиви који се понављају у варијантама, и
на крају, али не најмање важно, која варијанта
је старија и на основу које су настале друге.
Дискусија се води међу водећим познаваоцима
народне књижевности и словенским компара

тистима који, међутим, по Ибровцу превиђају
другу једну особину ових песама – уметничку
вредност, „поетску чар“.
Сам Ибровац наводи да су бројни истори
чари и критичари европске књижевности који
су се бавили овим питањем, да су такође бројни
и часописи којима је тема изучавања Балкан
(култура, историја, религија) и, наводећи тај
податак, предлаже да се та имена обједине у
једној кумулативној библиографији аутора и
њихових библиографских јединица јер, каже,
„појединачних радова има много, разноврсних
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и исцрпних, али су они разбацани по часопи
сима, нашим и страним, и тешко приступачни“1,
те би стога један систематизован Библиограф
ски преглед био први задатак истраживача,
фолклориста и научника на нивоу међубалкан
ске сарадње што би даље омогућило израду
индекса различитих садржаја, нпр. мотива на
родних песама балканских народа и др.
Исцрпне податке о раду Миодрага Ибров
ца наводи нам др Миодраг Радовић. Он се на
посебан начин осврће на целокупан научноистраживачки рад и осветљава, уводи у причу
која траје на свакој од страница овог зборника,
додуше на другачије, разноврсне начине кроз
есеје мисленика и ерудита.
Радовић даје осврт на три главна аспекта
рада Миодрага Ибровца: као романисте (европ
ски значајна докторска теза до данас непрева
зиђена у француској историји књижевности),
као књижевног критичара и као компаратисте
(Клод Флоријел и европска судбина грчких и
српских народних песама – упоредна студија) и
историчарa културе Јужних Словена.
Свој рад приложио је и савременик и ученик
професора Ибровца, др Михаило Павловић и о
њему говори пре свега као о елитном господину,
репрезентативном члану интелектуалне елите,
понекад оспораваном, у иностранству призна
том. Он је делом осветлио рад Ибровца као
књижевног историчара, критичара и преводи
оца, његову темељност у раду поредећи га са

неимаром који гради мост са вишим циљем
неслућених размера и значаја, стављајући акце
нат на свеобухватност у студијама упоредне
књижевности и на његов рад као романисте,
па наводи у том смислу Ибровчево дело Анто
логија југословенске поезије XIX и XX века,
објављено на француском језику 1935. године
у Паризу. Посебно истиче значајан допринос
у раду на уређивању часописа као што су
Српски књижевни гласник, Страни преглед и
многи други. Наводи, такође, да је академик
Миодраг Ибровац „пионир у истраживањима
упоредне књижевности и пример млађим са
временицима“2.
Миодраг Ибровац потекао је из школе Бог
дана и Павла Поповића и Јована Скерлића
који су утемељивачи компаратистике на овим
просторима у периоду иза Првог светског рата
и настављач је њиховог рада. Слободно се може
рећи да је у интелектуалним круговима Европе
био признатији него у нашој земљи и да је био
један од академика коме је и Андрић одавао
част.
Текст академика проф. Драгана Недељко
вића Моја сећања на Миодрага Ибровца доноси
нам неколике животне, махом духовите слике
везане за Ибровца, углавном као научног радни
ка и професора Универзитета, његов однос према
докторантима и однос режима према угледном
научном посленику, помало „десно“ опредељеном,
у то време никако пожељном ставу.

1
Миодраг Ибровац, „Сродност и узајамни утицаји
народних песама балканских народа“, Миодраг Ибровац и
његово доба : зборник радова са библиографијом, Београд,
Трстеник, 2012, стр. 12

2
Михаило Б. Павловић, „Књижевни критичар и
историчар“, Миодраг Ибровац и његово доба : зборник
радова са библиографијом, Београд, Трстеник, 2012, стр.
32-33
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О докторској тези Миодрага Ибровца Жозе
Марија де Ередија. Његов живот – његово дело
и допуни тезе Извори Трофеја, своје виђење дао
је др Ђорђије Вуковић. Наводећи основне одлике
Ибровчевог приступа и одговорности, он каже
да је рад на дисертацији био озбиљан, системат
ски и аналитички, са приступом изворима
као што је Ередијина библиотека, писмима,
предметима из окружења, да је имао границе у
коришћењу биографских података (слабије се
ослањао на анегдоте) и све изнео на виши ниво
критичког рада без полемике већ јасно бране
ћи своје ставове по питању Ередијиног опуса.
Можемо овде направити малу дигресију и рећи
да се преводом Ередијиних сонета у младости
бавио и Момчило Настасијевић.
О Ибровцу као књижевном критичару го
вори даље др Душан Берић, а о различитим ас
пектима преводилачког рада др Радмила Обра
довић. Преписку професора Ибровца осветљава
др Јелена Новаковић закључујући да та писма
„сведоче о богатој и плодној културној и науч
ној активности самога професора“3. Неколике
карте и кратка писма дата су на странама испред
а представљају преписку са Богданом Попови
ћем, Јованом Скерлићем, Исидором Секулић,
потом Ивом Андрићем, Александром Белићем
и др. Милош Петровић доноси Ибровца у све
тлу књижевног критичара и то како осликава
портрет Јована Скерлића.
На 6. Сретењском сабору у Љубљани, по
свећеном Миодрагу Ибровцу, слависта др Вла

димир Осолник одржао је слово о студији Копи
тар и Французи рекавши да „profesor Ibrovac si
je zaslužil veliko spoštovanje“4. Целокупан говор
можете наћи на страницама зборника.
Научни скуп „Миодраг Ибровац и његово
доба“, уприличен у част еминентном научнику,
уродио је, како сам приређивач каже, зборни
ком радова коме је придодата комплетна пер
сонална библиографија радова садржана у 565
библиографских јединица, а за овај обиман и
одговоран посао заслужне су Марија Богдано
вић и Горана Стевановић.
Ауторке библиографије су дале на почетку
уводна разматрања, са освртом на Ибровчев
стваралачки рад и биографске податке, а потом
су наведена начела на основу којих је вршена
обрада и класификација библиографских једи
ница, изворе и литературу. Библиографија је
подељена на шест посебих делова: монографске
публикације – књиге, сепарати; прилози обја
вљени у серијским публикацијама и у збор
ницима; преводилачки рад; приређивачки рад
– предговори, поговори, рецензије, редакције,
уредништво; додатак – јединице из непоузда
них извора и радови о Миодрагу Ибровцу.
Све библиографске јединице су наведене
хронолошки, а унутар године азбучним редом,
што је допринело лакшој прегледности, по
ISBD(M) и ISBD(CR) правилима, скраћени
опис са библиографским напоменама где је то
било потребно.

3
Јелена Новаковић, Миодраг Ибровац и његово доба
: зборник радова са библиографијом, Београд, Трстеник,
2012, стр. 91

4
Владимир Осолник, Миодраг Ибровац и његово доба
: зборник радова са библиографијом, Београд, Трстеник,
2012, стр. 123
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Ибровац. Детињство су му обележила бројна
и честа пресељења због врсте послова којима
се бавио отац Милун, у то време професор
и срески начелник у неколико варошица
по Србији. Захваљујући том прсту судбине
Горњомилановчани могу да кажу да је један
од два докторанта француског Универзитета у
то доба, Миодраг Ибровац, завичајни аутор и
да се том чињеницом поносе као и да проносе
глас о значају рада овог еминентног критичара,
историчара, романисте, енциклопедисте, анто
логичара, библиографа, есејисте, једном речју
ерудите изван граница свог времена.
Значај овог зборника радова увидеће се у
времену испред нас као лучоноша за будуће
истраживаче Ибровчевог дела и следбенике
његовог више него значајног рада за историју
књижевности, компратистику и културу Срба
уопште.

Библиографија је опремљена са четири ре
гистра: именским, регистром наслова, часописа
и псеудонима и иницијала којима се Ибровац
користио.
А да би цела прича била заокружена и
комплетна, у прилозима Документи и фото
графије налазе се фотографије врло личне и
емотивне као и оне које академика Ибровца
приказују у зениту његове каријере, и фотогра
фије настале на самом научном скупу у Трсте
нику чији је трајни резултат зборник пред вама.
Зборник са библиографијом „Миодраг
Ибровац и његово доба“ милановачкој публици
представили су, 19. априла 2012. године у Науч
ном одељењу библиотеке „Браћа Настасијевић“,
приређивач Верољуб Вукашиновић и Борисав
Челиковић, историчар.
У биографским подацима као место рођења
Миодрага Ибровца наводи се Горњи Милановац,
где је у јесен 1885. године боравила породица
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Весна Пехрат

ЗАПИСАНО –
НЕЗАБОРАВЉЕНО
Приказ књиге
др Слободана Вучићевића „Горња Врбава“,
Културно-просветна заједница Србије,
Београд, 2011, стр. 510
Уколико o једном насељу нема сачуваних
писаних трагова, оно као да није ни постојало,
што је још израженије код сеоских насеља која
убрзано нестају са онима који старе и умиру.
Без записа, села немају ни своју историју.
Управо из тог разлога је крајем осамдесетих
година прошлог века и поникла идеја и ини
цијатива Одбора за проучавање села Српске
академије наука и уметности, а у сарадњи са
Заводом за проучавање културног наслеђа
– развоја Србије да се организовано приступи
писању хроника села. Оформљена је Библи
отека ,,Хроникe села” и израђено је Упутство за
писање хронике (летописа), које Одбор достав
ља свим заинтересованим ауторима. Међутим,
без обзира што истраживачи нису препуштени
сами себи, процес сакупљања грађе је због
оскудног материјала мукотрпан посао, а због
свеобухватности теме захтева мултидисципли
наран приступ, тако да писању хронике села
приступају само истински ентузијасти. До сада
је ово упутствo служило за израду више од 350
хроника села, од чега се 6 хроника односи на
насеља општине Горњи Милановац.
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Захваљујући пожртвовању и ентузијазму
аутора др Слободана Вучићевића прошле годи
не је у издању Културно-просветне заједнице
Србије публикована монографија села Горње
Врбаве. Рецензенти књиге су: Радош Маџаре
вић, архивски саветник, и Бошко Ломовић,
професор књижевности који је уједно обавио и
лекторски посао. Главни и одговорни уредник
је Никола Владисављевић, иначе главни и одго
ворни уредник Библиотеке ,,Хроникe села”. О
графичко-техничкој припреми старао се Вељко
Тројанчевић. Књига је квалитетно штампана у
тиражу од 300 примерака у штампарији Lenex
из Горњег Милановца.

Аутор је рођен у Горњој Врбави у којој је
завршио и основну школу. Средњу школу је
похађао у Горњем Милановцу, а високо обра
зовање стекао на Шумарском факултету у Бео
граду где је и докторирао одбранивши доктор
ску дисертацију ,,Шумски екосистеми и њихов
утицај на оптимално стање неких природних
ресурса југозападног региона Шумадије”. Радна
биографија др Слободана Вучићевића је заиста
импресивна, а његов радни век је од завршетка
школовања текао узлазном путањом што само
потврђује његову упорност, истрајност и струч
ност. По одласку у пензију вратио се у Горњу
Врбаву где и данас живи са својом породицом.
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Књига почиње предговором уредништва
где је систематично дат приказ историје проуча
вања села и сеоског живота, а истакнут је и зна
чај Едиције ,,Хронике села” којом су села, њихо
ва прошлост, народна култура и стваралаштво
отргнути од заборава, а скуп свих хроника чини
основу за израду историје Србије засноване на
објективним чињеницама и аргументима. Пред
говор се завршава текстом: ,,Земљаче, ако си
отишао из завичаја, завршио разне школе и
занате, ако си на високом положају у држави,
науци у школи, на универзитету, у фабрици,
не заборави да Те је подигао и отхранио зној
твојих предака, сељака. Твој завичај. Ако то
заборавиш, изгубио си смисао за памћење, за
живот, изгубио си завичај, историју Твога на
рода, а то значи изгубио си све.“ Др Слободан
Вучићевић је, објавивши монографију родног се
ла и посветивши је онима од којих је потекао –
својим родитељима, показао да није заборавио.
У предговору и уводу који је написао, аутор
је указао на коришћену методологију и тешко
ће са којима се сусретао у току истраживања.
Аналитичке, статистичке методе, теренско и
библиографско истраживање биле су основа за
сакупљање грађе. Међутим, у ратним вихорима
страдао је велики број матичних књига и других
важних докумената што је у великој мери оте
жало рад на писању монографије.
Монографија садржи 13 поглавља кроз ко
ја су обрађене природно-географске, друштве
но-географске, историјске, етнолошке кара
ктеристике села од његовог првог помена до
данашњих дана. И све то је истражено и обра
ђено веома систематично и на јасан и прегледан
начин представљено.

У првом поглављу књиге Име, положај,
границе и имовина села аутор пише о пореклу
имена села чиме се истиче давна прошлост,
оно што је некада било на његовој територији,
а данас је уткано у његово име. Одређен је
математички и регионални положај, описана
је граница села данас и приказана граница из
XIX века што омогућује читаоцу да направи
поређење и стекне увид у промене до којих
је дошло у том временском периоду. Затим су
ту називи, положај и оквирна површина ло
калитета (потеса) у селу. Географски називи
(топоними, хидроними и ороними) важно су
сведочанство прошлости различитих етничких
заједница. Из имена сазнајемо податке о соци
јалном животу, економским односима, полити
чкој и културној историји, природном амбијенту
(рељефу), веровањима, миграцијама, етничким
и културним додирима. Имовина села нас упо
знаје са селом у прошлости, тј. временом када
је постајала заједничка имовина, на коју су сви
становници села имали једнака права.
Сеоски атар и његова структура, геомор
фолошке, климатске, хидрографске, геолошке,
педолошке и биогеографске карактеристике се
ла обрађене су у поглављу Природно-еколошке
карактеристике. Истичући у наслову ,,еколошке
карактеристике” аутор, уствари, наглашава значај
развоја еколошке свести људи. Веома детаљно
је описан рељеф села уз надморске висине чак и
појединих локалитета. Температуре и количине
падавина су, такође, одређене, како за целокупно
село, тако и за поједине потесе. Представљени
су токови река и потока, тачни локалитети и
називи извора, називи биљних и животињских
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такође су нашле своје место у овом поглављу.
Посебан значај заузима детаљно објашњен по
ложај места где су се некада налазила сва дома
ћинства, њихове селидбе кроз историју и места
где се налазе данас.
У поглављу Становништво дат је осврт
на порекло становништва и време његовог до
сељавања. Статистичким подацима указано је
на промене броја становника и његову струк
туру од најстаријих пописа до данашњих дана.
Представљене су и миграције, време и узроци
њиховог појављивања.
Инфраструктура села обрађена је у ше
стом поглављу монографије. Траса путева од
римског периода до данас и време њихове
изградње, снадбевање електричном енергијом,
начин снадбевања водом укључујући и време
изградње водоводне мреже, друмски и ПТТ
саобраћај, трговина и угоститељство. Ово по
главље обухвата и податке о гробљу, цркви,
записима и крајпуташима. Као и остала села
Србије, тако се и Горња Врбава сусреће са ин
фраструктурним проблемима на шта је аутор
посебно указао пажњу.
Народни живот и обичаји је назив седмог
поглавља књиге у оквиру кога је аутор обрадио
организацију живота у селу, сродство, одевање,
исхрану и прибор који се користи приликом
справљања и конзумирања хране, обичаје, веро
вања и навике житеља Горње Врбаве у вези са
неким обредним обичајима (рађање, крштење,
смрт и сахрана, слава). Сваки сегмент овог по
главља је обрађен за прошлост и садашњост
што, наравно, има велики значај јер је могуће
пратити промене које су уследиле. При опису
обичаја аутор је често користио своја сећања у

врста које живе на овом подручју, што је аутор
веома зналачки описао.
Јован Цвијић је тврдио да природна средина
има велики утицај на историјске и друштвене
процесе, затим миграциона кретања, привред
ни и друштвени живот. Она утиче на уоблича
вање просторног лика села и психолошке ти
пове људи, па је сасвим логично што је аутор
прво обрадио и представио физичко-географске
карактеристике Горње Врбаве.
Поглавље Горња Врбава кроз историју
упознаје нас са траговима прошлости кроз пра
историју, римско доба, средњи век и робовање
под Турцима. Затим се говори о учешћу ме
штана у Првом и Другом српском устанку,
оба балканска и оба светска рата. Посебно су
изложени подаци о страдалим и преживелим
учесницима ратова и последицама, односно
ратној штети коју су Врбавци претрпели, а
ово поглавље прати и прилог о заточеницима
логора Бањица 1941-1945. И на крају поглавља
приказано је село данас са свим проблемима
који га прате, а с обзиром да аутор живи у овом
селу и са њима сe сусреће свакодневно могао
je реално да их представи. Он такође износи
жаљење због проблема данашњице, а поглавље
завршава реченицом у којој истиче да се нада да
ће ова књига допринети њиховом решавању.
Четврто поглавље Насеља, што нам и сам
наслов говори, обухвата положај и тип насеља,
његов изглед и засеоке. Приказано је како се
мењао положај села од његовог настанка до
данас, на шта су наравно утицале историјске
и природно-географске карактеристике терито
рије која је насељена. Размештај сеоских засеока,
њихов изглед и фамилије које у њима живе
164

којима се осећа сета и жаљење што савремени
начин живљења потискује народну традицију и
културу из које смо потекли.
Осмо поглавље књиге Привредна делат
ност садржи детаљно истражен опис привре
де села. Обрађене су следеће граде привреде:
пољопривреда, шумарство, лов и риболов, саку
пљање биљака, занатство, индустрија, трговина,
угоститељсто. Наведене су промене у друштву
које су током историје утицале на развој при
вреде села. Посебан део поглавља заузимају
земљорадничке задруге, њихови чланови по
одређеним периодима, председници, књиговође
и секретари. Поглавље употпуњује прилог о
количини произведене пшенице 1987. године,
и количина произведене ракије у појединим
домаћинствима те исте године.
У деветом поглављу Друштвено-полити
чка организованост аутор је јасно представио
административно-територијалну поделу Срби
је од средњег века до данашњих дана и прика
зао је којој административној, односно терито
ријалној јединици је припадало село Горња
Врбава у одређеним историјским периодима.
Аутор је јасно осликао организацију живота
села, локалне институције, органе села, права
и обавезе његових становника, политичка орга
низивања.
Образовни и културно-забавни живот опи
сани су у десетом поглављу ове монографије.
Приказан је целокупан историјат школе, њени
руководиоци, учитељи и број ђака од времена
оснивања. Промена, односно континуирано сма
њење броја ученика у школи представља још
један доказ смањења броја сеоске популације. У
опису културно-забавног живота аутор наводи

некадашње саборе, игранке, вашаре, датуме и
места њиховог одржавања.
На 158 страна обрађене су фамилије Гор
ње Врбаве. Сваки опис фамилије, уствари, пред
ставља њену биографију. Истраживање је
започето од пописа који су вршени у Србији
у првој половини XIX века, а с обзиром да је
највећи број предака становништва које данас
живи у Шумадији, а самим тим и у Горњој
Врбави досељен за време Карађорђевог похода
на Сјеницу 1809. године, ови пописи се могу
узети као релевантни за истраживање порекла
фамилија. Велики значај имају и прилози који
прате ово поглавље: Презимена житеља Горње
Врбаве и промене презимена, Горњоврбавци
који су стекли докторат и високошколско обра
зовање, а ту је и графички приказ родослова
фамилија.
Знаменитим личностима села посвећено је
дванаесто поглавље. Архимандрит манастира
Враћевшнице, одани пријатељ Милоша Обре
новића, некадашњи архиепископ београдски
и митрополит српски, Мелентије Павловић по
тиче из Горње Врбаве. Друга знаменита лич
ност обрађена у овом поглављу је Тома Вучић
Перишић, српски јунак из Првог и Другог срп
ског устанка, војвода и уставобранитељ. Аутор
је одлучио да се и на корицама књиге нађе
акварел нашег сликара Ђорђа Крстића ,,Кућа
митрополита Милентија и Вучића”.
Последње поглавље Казивања, цртице,
приче, цитати и анегдоте садржи 54 приче у
којима су сажети време и простор, људи и дога
ђаји. Народном речју исприповедане ове при
че представљају духовну историју Врбаваца и
огледало менталитета. Уткане у монографију,
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од заборава су отргнута народна казивања и
анегдоте и у њима садржане успомене на једно
време и људе, знане и обичне.
Наведена je коришћена литература и оста
ли извори које је аутор користио у току истра
живања. Монографија је илустрована са сто
фотографија које саме за себе причају причу
о природним лепотама Горње Врбаве, људима
који у њој живе, догађајима који су се збили
некада давно и онима који су још део овог села.
Све до сада казано допуњено је топографским
приказом терена приказаног на карти размере
1:25 000.
Пред читаоцима је дело које представља
резултат вишегодишњег рада на прикупљању,

односно сређивању архивске грађе, статисти
чких података, материјалних извора, савесног
бележења разговора са старијим аутохтоним
становништвом. Монографија приказује село
у прошлости, данас, али указује и на то какво
би требало да буде сутра. Ова хроника могла
би представљати полазиште за прелиминарна
истраживања прошлости и садашњости других
села горњомилановачке општине.
И на крају цитирамо Љубивоја Ршумовића,
председника Културно-просветне заједнице Ср
бије, која је, као што смо већ поменули, изда
вач ове студије: ,,Мора остати записано оно
што се догађало на нашим просторима да би се
сведочило да смо ту били и какви смо били”.

166

ДАРОДАВЦИ

Списак дародаваца књига
Библиотеке
„Браћа Настасијевић“
2004 - септембар 2012.
1. Министарство културе Србије
2. Скупштина општине Горњи Милановац
3. Драгослав Угарчина (Горњи Милановац)
4. Музеј рудничко – таковског краја
(Горњи Милановац)
5. Јован Томовић (Горњи Милановац)
6. Вера Павић (Горњи Милановац)
7. Добрица Ерић (Горњи Милановац)
8. Слободан Обрадовић – Издавачка кућа
„Лио“ (Горњи Милановац)
9. Бошко Ломовић (Горњи Милановац)
10. Агенција „Прима“ (Горњи Милановац)
11. Факултет драмских уметности (Београд)
12. Службени гласник (Београд)
13. Културни центар (Горњи Милановац)
14. Зорица Јоксић (Горњи Милановац)
15. Бранка Настић (Горњи Милановац)
16. Дејан Богојевић (Ваљево)
17. Силвија Оташевић
18. Драгана Јешић (Горњи Милановац)
19. Друштво за неговање традиције ратова од
1912. до 1918. (Горњи Милановац)
20. Народна библиотека „Јефимија“ (Трстеник)
21. Матица српска (Нови Сад)
22. Милан Поповић (Горњи Милановац)
23. Народна библиотека „Илија М. Петровић“
(Пожаревац)

24. Народна библиотека „Ресавска школа“
(Деспотовац)
25. Ивана Живковић (Горњи Милановац)
26. Селимир Вучетић (Горњи Милановац)
27. Борисав Челиковић (Горњи Милановац)
28. Милкица Томовић (Горњи Милановац)
29. Историјски архив (Чачак)
30. Књижевно друштво „Запис“
(Горњи Милановац)
31. Фудбалски клуб „Таково“
(Горњи Милановац)
32. Библиотека „Владисав Петковић Дис“
(Чачак)
33. Божидар Мандић (Београд)
34. Радован М. Маринковић (Чачак)
35. Удружење Рудничана
36. ОШ „ Краљ Александар I“
(Горњи Милановац)
37. Гимназија „Таковски устанак“
(Горњи Милановац)
38. Народни музеј (Чачак)
39. Библиотека општине Лучани
40. Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“ (Краљево)
41. Драгољуб Филиповић (Горњи Милановац)
42. Петар Милосављевић (Нови Сад)
43. Драган Мандић (Београд)
168

44. Фондација Иванке Милошевић (Чикаго)
45. Зоран Златић (Горњи Милановац)
46. Радован Хаџић (Горњи Милановац)
47. Вишња Петровић (Горњи Милановац)
48. Филип Трнавац (Горњи Милановац)
49. Обрен Јовић Савин (Младеновац)
50. Драгомир Радошевић (Горњи Милановац)
51. Наташа Шоненбергер (Горњи Милановац)
52. Дан граф (Београд)
53. Коло српских сестара (Горњи Милановац)
54. Драгиша Зарић (Горњи Милановац)
55. Миодраг Старчевић (Београд)
56. „Мали Немо“ (Панчево)
57. Дејан Ацовић (Горњи Милановац)
58. Биљана Станкић (Горњи Милановац)
59. Бранко Кнежевић (Горњи Милановац)
60. Стојан Арсић
61. Милета Ковачевић (Горњи Милановац)
62. Америчка амбасада (Београд)
63. СУБНОР (Арађеловац)
64. Издавачка кућа „Паидеиа“ (Београд)
65. Небојша Гојковић (Горњи Милановац)
66. Драган Караулић (Београд)
67. Бранка Манчић (Горњи Милановац)
68. Јасмина и Деса Милошевић
(Горњи Милановац)
69. Виолета Поповић (Горњи Милановац)
70. Анка Илић (Горњи Милановац)
71. Снежана Милосављевић (Горњи Милановац)
72. Живојин Андрејевић (Горњи Милановац)
73. Дражимир Марушић (Горњи Милановац)
74. Породица Тодоровић (Горњи Милановац)
75. Кристина Милетић (Горњи Милановац)
76. Кристина Ковачевић (Горњи Милановац)

77. Кристина Јовановић (Горњи Милановац)
78. Милорад Петровић (Горњи Милановац)
79. Стојан Исаиловић (Горњи Милановац)
80. Круг Комерц (Београд)
81. Драгољуб Павловић (Горњи Милановац)
82. Љиљана Кићовић (Горњи Милановац)
83. Надежда Милетић (Горњи Милановац)
84. Радивоје Д. Драгојловић (Горњи Милановац)
85. Иван Стевановић (Горњи Милановац)
86. Слободан Илић (Београд)
87. Ивана Вучићевић-Здравковић
(Горњи Милановац)
88. Слободан Вучићевић (Београд)
89. Илија Јовановић (Горњи Милановац)
90. Народна библиотека Србије (Београд)
91. Издавачка кућа „Агора“ (Зрењанин)
92. Задужбина Андрејевић (Београд)
93. Предраг Лошић (Горњи Милановац)
94. Милета Божовић (Смедеревска Паланка)
95. Зоран Ивковић (Београд)
96. „Дечје новине“ (Горњи Милановац)
97. Радојко Богојевић (Београд)
98. Петар Јеремић (Горњи Милановац)
99. Гимназија (Алексинац)
100. ФЕФА (Београд)
101. Драгољуба Јовичић (Земун)
102. Слађана Хаџић (Горњи Милановац)
103. Весна Гавриловић (Књижевни клуб
„Бранко Миљковић“)
104. Дојна Галић Бар (Београд)
105. Бојан Јовић и Светлана Шеатовић (Београд)
106. Савез јеврејских општина Југославије
107. Владимир Петровић (Горњи Милановац)
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108. Мирјана Симић (Горњи Милановац)
109. Милена Миловановић (Горњи Милановац)
110. Ивица Стаменковић (Панчево)
111. Стефан Настасовић
112. Ранко Томић (Горњи Милановац)
113. Љиљана Филиповић (Горњи Милановац)
114. Рајко Новаковић (Горњи Милановац)
115. Ирена Васић (Горњи Милановац)
116. Гордана Минић (Горњи Милановац)
117. Таковске новине (Горњи Милановац)
118. Издавачка кућа „Алнари“ (Београд)
119. Нада Даниловић (Горњи Милановац)
120. Драгољуб Петковић (Горњи Милановац)
121. Зорка Мирковић (Горњи Милановац)
122. Миодраг Трифуновић (Горњи Милановац)
123. Тамара Јаковљевић (Горњи Милановац)
124. Народна библиотека „Јефимија“
(Трстеник)
125. Катарина Васовић (Горњи Милановац)
126. Драгољуб Јовановић (Ћуприја)
127. Јелена Вујичић (Горњи Милановац)
128. ОШ „Краљ Александар I“
(Горњи Милановац)
129. Надежда Милетић (Горњи Милановац)
130. Нада Аврамовић (Горњи Милановац)
131. Мира Трифуновић (Горњи Милановац)
132. Миливоје Трнавац (Прањани)
133. Недељко Трнавац (Горњи Милановац)
134. Бранка Лукић (Горњи Милановац)
135. Биљана Ђорђевић (Горњи Милановац)
136. Ивана Миловановић (Горњи Милановац)
137. Љиљана Стојановић (Горњи Милановац)
138. Оливера Тиосављевић (Горњи Милановац)
139. Љутић Мира (Горњи Милановац)

140. Јелисавета Поповић (Горњи Милановац)
141. Ненад Јелесијевић (Горњи Милановац)
142. Милета Симовић (Горњи Милановац)
143. Ђорђе Трифуновић (Горњи Милановац)
144. Вера Павић (Горњи Милановац)
145. Јованка Пауновић (Горњо Милановац)
146. Градска библиотека и читаоница
(Херцег Нови)
147. Мирослав Јоковић (Горњи Милановац)
148. Миломир Дамњановић (Горњи Милановац)
149. Александар Живковић (Горњи Милановац)
150. Олгица Боровњак (Горњи Милановац)
151. Бранка Вучковић (Горњи Милановац)
152. Снежана Стојковић (Горњи Милановац)
153. Миодраг Ристић (Горњи Милановац)
154. Породица Рогић (Горњи Милановац)
155. Горан Колар (Херцег Нови)
156. Бранко Ристић (Горњи Милановац)
157. Давор Винцек (Колашин)
158. Тихомир Левајац (Београд)
159. Јована Лазић (Београд)
160. Бошко Пантелић (Београд)
161. Res publica (Београд)
162. Миодраг Марковић – Лаф (Горњи 		
Милановац)
163. Мирољуб – Мики Златковић (Звечан)
164. Радоје Вучићевић (Горњи Милановац)
165. Едмунд Шоненбергер (Кнежевац)
166. Горан Трифуновић (Луњевица)
167. Планинарски савез Србије
168. ЦНБ „Ђурђе Црнојевић“ (Цетиње)
169. Бранислава и Павле Радосављевић (Горњи
Милановац)
170. Слободан Сретеновић (Горњи Милановац)
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219. Зелена песма / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (15.6.2000).
220. Кад порастем ; Шта је које боје ; Љу
бавна прича ; Шта деци расте ; Збрда-здола ;
Ко је у кога заљубљен / Бошко Ломовић // Змај
(Београд). – Бр. 11 (2000).
221. Лето / Бошко Ломовић // Политика за
децу (Београд). – (17.8.2000).
222. Наш разред / Бошко Ломовић // Ђачко
доба (Београд). – Бр. 60 (април 2000).
223. Одгонетање љубави / Бошко Ломовић
// Гороцвет (Јагодина). – (зима 2000 - пролеће
2001).
224. Пејзажи планете ; Анатомија гаврана
; На Крушевцу ; На Сталаћу ; На Задру ; На
Лијевну ; На Ади Кале / Бошко Ломовић //
Стварање (Подгорица). – Бр. 1-5 (јануар - мај
2000).
[Циклус „На Нострадамусовом трагу“]

196. Мој отац продаје шуму / Бошко Ломо
вић // Булка (Црвенка). – (1998).
197. Молитва у Добриловини на Велику
Госпојину / Бошко Ломовић // Свевиђе (Мој
ковац). – Бр. 5-6 (1998).
198. Одлазак из села / Бошко Ломовић //
Змај (Београд). – Бр. 5 (1998).
199. Одлазак из села / Бошко Ломовић //
Шумадијске метафоре (Младеновац). – Књ. 7
(1998).
200. Помен / Бошко Ломовић // Власина
(Власотинце). – Бр . 4 (септембар 1998).
201. Прваци / Бошко Ломовић // Полетарац
(Пожега). – (септембар 1998).
202. Сонет за Еву / Бошко Ломовић // Село
(Београд). – (новембар 1998).
203. Горка пјесма / Бошко Ломовић // Збор
ник Најлепше песме о Србији. – Јагодина : На
родна библиотека Јагодина, 1999.
204. Јерменија / Бошко Ломовић ; на јер
менски Бабкен Симоњан // Поглед из Јерменије
(Јереван). – (1999).
205. Кишобрани ; Прваци ; Први пут у гра
ду / Бошко Ломовић // Лист ОШ „Свети Сава“
(Бијељина). – Бр. 1 (1999).
206. Мај, мај, мај... / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – (13.5.1999).
207. Моја мајка чарапе плете / Бошко
Ломовић // Политика за децу (Београд). –
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ОШ „Свети Сава“ (Бијељина). – бр. 1 (1999).
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225. Посланица ; Voх populi ; Анатомија
гаврана / Бошко Ломовић // Помак (Лесковац).
– бр. 14 (2000).
[Триптихон]
226. Прваци / Бошко Ломовић // Јагодинче
(Јагодина). – (зима 2000-пролеће 2001).
227. Растанак с детињством / Бошко Ломовић
// Политика за децу (Београд). – (27.4.2000).
228. Рушимо стару кућу / Бошко Ломовић //
Каталог за изложбу А. Ј. Бириља. – Горњи Мила
новац : Културни центар Горњег Милановца, 2000.
229. Са Марса се може пасти / Бошко Ломо
вић // Политика за децу (Београд). – (2.3.2000).
230. Школски распуст / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (29.6.2000).
231. Шта је све љубав / Бошко Ломовић //
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232. Зимска романса / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – (27.12.2001).
233. In vino veritas ; Помен / Бошко Ломовић
// Зборник Вински бал. – Власотинце : Дирекција
„Винског бала“, 2001.
234. Кишобрани / Бошко Ломовић // Змај
(Београд). – Бр. 3 (2001).
235. Лирски записи о цвијећу / Бошко Ломо
вић // Стварање (Подгорица). – Бр. 1-3 (2001).
[превод с македонског 10 пјесама Марије
Станкове]
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237. Невидљива ткаља / Бошко Ломовић //
Змај (Београд). – (јун-септембар 2001).
238. Одгонетање љубави / Бошко Ломовић //
Гороцвет (Јагодина). – Бр. 54-57 (2001).
239. Песма о гљиви / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (24.5.2001).

240. Прича из разреда / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (29.3.2001).
241. Позна јесен / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (25.10.2001).
242. Рушимо стару кућу / Бошко Ломовић //
Стопа (Земун). – Бр. 10 (2001).
243. Рушимо стару кућу / Бошко Ломовић //
Школарац (Пожега). – Бр. 10 (2001).
244. Свици у житу / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (26.7.2001).
245. Септембар / Бошко Ломовић // Полити
ка за децу (Београд). – (13.9.2001).
246. Школски распуст / Бошко Ломовић //
Змај (Београд). – (јун-септембар 2001).
247. Кишобрани / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (8.8.2002).
248. Мој календар / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – Бр. 3031 (31.12.
2002).
249. Прваци / Бошко Ломовић // Политика
за децу (Београд). – (29.8.2002).
250. Што баш Ана / Бошко Ломовић // Витез
(Београд). – Бр. 6 (2002).
251. Балада о церу / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (25.12.2003).
252. Децембар / Бошко Ломовић // Политика
за децу (Београд). – (4.12.2003).
253. In vino veritas / Бошко Ломовић //
Зборник Боемски осврт на космос. – Београд :
Општина Чукарица, 2003.
254. Јануар / Бошко Ломовић // Политика за
децу (Београд). – (30.1.2003).
255. Кишобрани / Бошко Ломовић // Витез
(Београд). – Бр. 10 (2003).
256. Шта је машта / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (29.5.2003).
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257. Аз, буки, вједи... / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – Бр. 3118 (2.9.2004).
258. На Орашцу / Бошко Ломовић // Витез
(Београд). – Бр. 7 (2004).
259. Ех, тај распуст / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – (13.7.2006).
260. Здравица / Бошко Ломовић // Политика
за децу (Београд). – (28.12.2006).
261. Мајска писма / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (25.5.2006).
262. Ода врапцу / Бошко Ломовић // Четири
годишња доба : читанка за 4. разред основне
школе/ [приредила] Мирјана Ј. Аранђеловић.
– Београд : БИГЗ, 2006.
263. Растем брзо, растем из ината / Бошко
Ломовић // Политика за децу (Београд). – (21.9.
2006).
264. Сунцобрани / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (3.8.2006).
265. Школско звоно / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – (7.9.2006).
266. Жута, плава, црвена... / Бошко Ломовић
// Политика за децу (Београд). – (5.4.2007).
267. Када Илона хода ; Горка песма / Бошко
Ломовић // Зборник Песничко пролеће Чукари
це. – Београд : Клуб писаца Чукарица, 2007.
268. Летња лектира / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – (26.7.2007).
269. Љубомора / Бошко Ломовић // Хоћу да
се љубим : антологија љубавне поезије за децу /
Миша Мијатовић. – Нови Сад : Бистрица, 2007.
270. Одавде до Нирване / Бошко Ломовић
// Зборник боемске поезије То је тај тренутак.
– Београд : Дерета, 2007.
271. Опомена / Бошко Ломовић // Витез
(Београд). – Бр. 3 (2007).

272. Стигла јесен, Невена / Бошко Ломовић
// Политика за децу (Београд). – (20.9.2007).
273. Барска маслина / Бошко Ломовић // Пу
бликација 22. фестивала Сусрети под Старом
маслином. – Бар : Центар за културу Бар, 2008.
274. Васкршње звоно / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (24.4.2008).
275. Љубомора / Бошко Ломовић // Багдала
за децу (Крушевац). – Бр. 12-13 (2008).
276. Мој отац продаје шуму / Бошко Ломо
вић // Трагом лирског трајања. – Црвенка : Кул
турни центар Црвека, 2008.
[књига поводом 15 година фестивала „Булка“]
277. Мој отац продаје шуму / Бошко Ломо
вић // Шуме (Соколац). – Бр. 25 (2008).
278. На дан Христовог рођења / Бошко Ломо
вић // Политика за децу (Београд). – (8.1.2008).
279. Пита комшинице Маре / Бошко Ломовић
// Политика за децу (Београд). – (4.12.2008).
280. Школске муке / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – (4.9.2008).
281. Шта дјеци расте / Бошко Ломовић //
Антологија српске поезије за децу / [приредио]
Миомир З. Милинковић. – Чачак : Легенда, 2008.
282. Вјечност десетерца / Бошко Ломовић //
Луча (Суботица). – Бр. 2-3 (2009).
[циклус Вјечност десетерца садржи На
Биограду, На Скадру, На Солуну, На Прилепу,
На Самодрежи, На вечери, На разбоју, На Кру
шевцу, На Сталаћу, На Задру, На Лијевну, На
Ади Кале]
283. Враћам се касно / Бошко Ломовић //
Вечерње новости (Београд). – (18.2.2009).
284. Дрен / Бошко Ломовић // Политика за
децу (Београд). – (12.3.2009).
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299. Балада о церу / Бошко Ломовић //
Ризница српског песништва за децу / прире
дио Иван Баленовић. – Београд : Евро Ђунти,
2010.
300. Бела песма / Бошко Ломовић // Поли
тика за децу (Београд). – (11.3.2010).
301. Десетерац за ново гуслање / Бошко Ло
мовић // Вечерње новости (Београд). – (15.8.
2010).
302. Ех, тај распуст / Бошко Ломовић // Ви
тез (Београд). – Бр. 10 (2010).
303. Извештај о победи над кризом / Бо
шко Ломовић // Вечерње новости (Београд).
– (8.8.2010).
304. In vino veritas / Бошко Ломовић // Анто
логија боемске поезије / [приредио] Ратко Чола
ковић. – Београд : Интерпрес, 2010.
305. Летњи распуст / Бошко Ломовић // По
литика за децу (Београд). – (26.6.2010).
306. Љубавна песма Врапцу / Бошко Ломо
вић // Ризница (Бања Лука). – Бр. 5 (2010).
307. Мој отац продаје шуму ; Посланица /
Бошко Ломовић // Књижевник (Бања Лука).
– Бр. 25-26 (2010).
308. На Голији пада киша / Бошко Ломовић
// Витез (Београд). – Бр. 6 (2010).
309. Октобар / Бошко Ломовић // Витез
(Београд). – Бр. 2 (2010).
310. Прошао распуст / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (2.9.2010).
311. Тројке / Бошко Ломовић // Витез (Бео
град). – Бр. 7 (2010).
312. Тројке / Бошко Ломовић // Зборник Нај
лепше из Витеза 3. – Београд : Витез, 2010.
313. Час анатомије / Бошко Ломовић // Ве
черње новости (Београд). – (11.9.2010).

285. Ђачки календар / Бошко Ломовић // Ви
тез (Београд). - Бр. 4 (2009).
286. Ласта и ја / Бошко Ломовић // Политика
за децу (Београд). – (2.4.2009).
287. На Биограду / Бошко Ломовић // Српска
вила (Бијељина). – Бр. 29 (2009).
288. Новембар / Бошко Ломовић // Политика
за децу (Београд). – (19.11.2009).
289. Они мисле да ја не знам шта је / Бошко
Ломовић // Зборник Најлепше из Витеза 1. –
Београд : Витез, 2009.
290. Освајање града Буквара / Бошко Ло
мовић // Политика за децу (Београд). – (1.10.
2009).
291. Познојесењи дан / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (3.12.2009).
292. Птичији оркестар / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (13.8.2009).
293. Рушимо стару кућу ; Потомак ; Далеко
од Арарата ; Час анатомије ; Пијаца 1 и 2 / Бо
шко Ломовић // Траг (Врбас). – Св. XVII (март
2009).
294. С Витезом се брже расте / Бошко Ло
мовић // Витез (Београд). – Бр. 9 (2009).
295. Тројке / Бошко Ломовић // Ризница (Ба
ња Лука). – Бр. 4 (2009).
296. Шест песама за децу / Бошко Ломовић
// Антологија српског песништва за децу. Том II
: од Љубивоја Ршумовића до Јулије Марјановић
/ саставио Перо Зубац. – Рума : Српска књига,
2009.
297. Што баш Ана / Бошко Ломовић // Збор
ник Најлепше из Витеза 2. – Београд : Витез,
2009.
298. Анатомија гаврана / Бошко Ломовић //
Књижевник (Бања Лука). – Бр. 25-26 (2010).
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тва за децу / приредила Виолета Јовић. – Ниш
: Медијана, 2012.
326. Савиндан / Бошко Ломовић // Политика
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327. Сметови / Бошко Ломовић // Политика
за децу (Београд). – (9.2.2012).
328. Сунцобрани = Umbrela de soare / Бошко
Ломовић ; на румунски превео, препевао и при
редио Иво Мунћан // С оне стране дуге = Dincolo
de curcubeu : антологија српске поезије за децу.
– Нови Сад : Међународни центар књижевности
за децу „Змајеве дечје игре“, 2012.

314. Анатомија гаврана / Бошко Ломовић //
Вечерње новости (Београд). – (27.8.2011).
[објављено под погрешним насловом
„Искушење месецом“]
315. Дечја уста / Бошко Ломовић // Полити
ка за децу (Београд). – (3.11.2011).
316. Кад се Пингвин жени / Бошко Ломовић
// Политика за децу (Београд). – (март 2011).
317. Кишобрани ; Барска маслина ; А ја
много волим што сам мали / Бошко Ломовић //
Зборник Писци под маслином / приредио Милен
ко Ратковић. – Бар : Медиакулт, 2011.
318. Мартовско писмо / Бошко Ломовић //
Политика за децу (Београд). – (3.3.2011).
319. Пита комшинице Маре / Бошко Ломо
вић // Слаткотека : антологија песама о сла
ткишима / приредио Момир Драгићевић. – Кру
шевац : Багдала, 2011.
320. Распуст / Бошко Ломовић // Политика
за децу (Београд). – (21.7.2011).
321. Рушимо стару кућу / Бошко Ломовић //
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322. У ситне сате ; Румена ода ; Враћам се
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рајево). – Бр. 51-52 (2011).
323. Далеко од Арарата / Бошко Ломовић
// Зборник фестивала поезије Ћирилица слово
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325. Како се рађа песма ; Срећа ; Тројке ;
Их, шта све могу ; Успаванка ; Шта деци расте
; Шта ћу ја у Шангају ; Дечја уста ; Медени
месец пингвина ; Ласта и ја / Бошко Ломовић
// Зборник дечјег стваралаштва и стваралаш

III Приче, припов(ј)етке и одломци
из дуже прозе
329. Посљедње лишће / Бошко Ломовић //
Арена (Загреб). – Бр. 310 (1966).
330. Дрвена нога лутке Јасминке / Бошко
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331. Ана / Бошко Ломовић // Развитак (За
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Школски распуст 70, 112, 127, 151, 152, 230,
246
Школско звоно 265
Шта дјеци расте 93, 220, 281, 325
Шта је које боје 220
Шта је љубав 101
Шта је машта 256
Шта је све љубав 231
Штампарска грешка 413
Шта ћу ја у Шангају 19, 174, 190, 325
Што баш Ана 80, 113, 114, 250, 297
Што раде мјесеци 63
Шумар 383, 414
Шустермат 467

Ф
Фебруар 126, 213
Фебруарска свадба 129
Х
Хајдук Бојовић 2
Ходочашће 31, 33, 36, 39
Ц
Царе, царе колико је сати 189
Цигарета професора Морића 465, 474, 505,
507
Црвена нит коридора 21
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Регистар часописа

Дисов гласник (Чачак)
Дневник (Нови Сад)
Догласнице (Нови Сад)
Домети (Сомбор)
Другарче (Ниш)
Другарче (Скопље)

Арена (Загреб)
Багдала (Крушевац)
Багдала за децу (Крушевац)
Бдење (Сврљиг, Књажевац)
Бијела пчела (Ријека)
Билтен књижевне омладине БиХ (Сарајево)
Билтен Сајма књиге (Ниш)
Билтен Шокачког сијела (Жупања)
Борба (Београд)
Босанска вила (Сарајево)
Бразде (Бијељина)
Bukuria copiilor (Панчево)
Булка (Црвенка)

Ђачко доба (Београд)
Живот (Сарајево)
Загонетка (Београд)
Задругар (Сарајево)
Змај (Београд)
Значења (Добој)
Исељенички алманах (Сарајево)
Источник (Брчко)

Венац (Горњи Миалновац)
Весела свеска (Сарајево)
Вечерње новости (Београд)
Вечерњи лист (Загреб)
Витез (Београд)
Власина (Власотинце)
Војска (Српско Сарајево)

Јавност (Сарајево)
Јагодинче (Јагодина)
Јединство (Приштина)
Јединство (Сисак)

Гамбит (Јагодина)
Глас (Бања Лука)
Глас српски (Бања Лука)
Гороцвет (Јагодина)
Градац (Чачак)
Градитељ (Брчко)

Каменче (Доња Мутиница)
Књижевна ревија (Бања Лука)
Књижевна реч (Београд)
Књижевне новине (Београд)
Књижевник (Бања Лука)
Коло (Никшић)
Комунист (Београд)
Кораци (Крагујевац)

Детињство (Нови Сад)
Дечје новине (Горњи Милановац)
Дечји дневник (Нови Сад)

Летопис Матице српске (Нови Сад)
Липар (Крагујевац)
Лица (Сарајево)
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Ловачки лист (Сарајево)
Луча (Суботица)

Радознали глас (Бања Лука)
Радост (Загреб)
Развитак (Зајечар)
Расковник (Београд)
Реч народа (Пожаревац)
Ризница (Бања Лука)
Ријечи (Брчко)
Ријеч радника (Сарајево)

Мagzar szo (Нови Сад)
Мале новине (Сарајево)
Математичар (Пожега)
Међај (Ужице)
Млавска зора (Пертовац на Млави)
Младост (Београд)
Модра ласта (Загреб)
Мост (Мостар)
Мост (Ниш)
Мостови (Сремска Митровица)

Свевиђе (Мојковац)
Село (Београд)
Skylark (Индија)
Слободни репертоар (Добој)
Слово Ћирилово (Горњи Милановац)
Српска вила (Бијељина)
Српска војска (Пале)
Стварање (Подгорица)
Стиг (Мало Црниће)
Стопа (Земун)
Сусрети (Ваљево)

Народне новине (Ниш)
Наши дани (Сарајево)
Невен (Нови Сад)
Одјек (Сарајево)
Октобар (Краљево)
Омладинске новине (Београд)
Орфеј са Млаве (Каменово)
Ослобођење (Сарајево)
Ослобођење за дјецу (Сарајево)
Ослобођење за иностранство (Сарајево)

Таковске новине (Горњи Милановац)
Tan (Приштина)
Тик-так (Горњи Милановац)
Траг (Врбас)

Побједа (Титоград)
Погледи (Брчко)
Полетарац (Пожега)
Политика (Београд)
Политика експрес (Београд)
Политика за децу (Београд)
Помак (Лесковац)
Породица и дијете (Сарајево)
Прехрамбени комбинат (Брчко)
Провинција (Шабац)
Просвјетни лист (Сарајево)

Улазница (Зрењанин)
Фронт слободе (Тузла)
Црвени крст (Београд)
Чачански глас (Чачак)
4. јул (Београд)
Чуперак (Котор)
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Шипад-Мајевица (Брчко)
Школарац (Подгорица)
Шумадијске метафоре (Младеновац)
Шуме (Соколац)
Приредиле:
Вилдана Касаповић
Мирјана Мокровчак Глишовић
Гордана Милетић
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