Часопис за библиотечко-информациону делатност, културу и књижевност
НОВИ ЛЕГАТ
Издавач
Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац
За издавача
Весна Илић, директор
Главни и одговорни уредник
Весна Илић
Редакција
Јадранка Јовић, Надица Стојановић, Александра Самокал Јовановић,
Марија Југовић, Сунчица Здравковић
Лектура и коректура
Јадранка Јовић
Марија Југовић
Превод са енглеског језика
Сунчица Здравковић
Превод на енглески језик
Миша Митрановић
Слика на насловној страни
Драгољуб Станковић Чиви - Летњи ритам, 1993. (уље на платну, 88 x 69)
Ликовни прилози у овом броју
Драгољуб Станковић Чиви, Слободан Поповић Поп, Владимир Ранђеловић
Марс, Марко Стојановић, Дарко Николић, Надица Стојановић
Дизајн и техничко уредништво
Димитрије Стајић
Небојша Крстић
Штампа
DELTAGRAF, Лесковац
Тираж
300 примерака
Објављивање часописа омогућили су: Министарство културе и
информисања Републике Србије и Град Лесковац

ISSN 2737-985X

НОВИ ЛЕГАТ
ка уметности свих уметности
часопис за библиотечко-информациону
делатност, културу и књижевност

Година I, број 1, годишњак за 2020. годину

Лесковац, 2020.

САДРЖАЈ
Весна Илић, главни и одговорни уредник
УМЕСТО УВОДА ................................................................................................................5
Татјана Д. Јанков
БИБЛИОГРАФИЈА ЛЕГАТА (2004-2006) – ПРВОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ КЊИЖЕВНОГ
ЧАСОПИСА У СРБИЈИ........................................................................................................6
Мирослав Каранфиловић
ОСНИВАЊЕ НАРОДНЕ КЊИЖНИЦЕ У ЛЕСКОВЦУ.................................................37
Војкан Поповић
РАЗВОЈ ЧИТАЛАШТВА У АЛЕКСИНЦУ......................................................................48
Елизабета Георгиев
ПИРОТСКО ЧИТАЛИШТЕ И БИБЛИОТЕКА ЦАРИБРОДСКО
ЧИТАЛИШТЕ КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА ..................................................53
Јован Пејчић
ПЕРИОДИКА ИЛИ ОТВОРЕНОСТ ДУГОГ ТРАЈАЊА: Чему каталози? ...................70
Радисав Филиповић и Саша Хаџи Танчић
ИЗ КЊИГЕ „УВЕК МОГУЋЕ“...........................................................................................74
Горан М. Максимовић
НУШИЋЕВ ШАЉИВИ ЖИВОТОПИС............................................................................76
Власта Н. Ценић
СЛОВО УЗ НАШ ЦВЕТНИК.............................................................................................90
Давид Кецман Дако
СА ОЧЕВИМ СРЦЕМ У МОЈИМ ГРУДИМА.................................................................95
Стефан Митић Тићми
КАПУТ ОД МАХОВИНЕ...................................................................................................99
Елизабета Георгиев
РАСПРОДАЈА СНОВА.....................................................................................................101
Иван Милошевић
МОЈЕ СЕЋАЊЕ ИЗ ДЕТИЊСТВА .................................................................................123

Сунчица Здравковић (приређивач текста)
ПРИКАЗ ЧЛАНКА ТРАГИЧНИ ЈУНАК МОДЕРНОГ ДОБА:
КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА АФРИЧКОГ И ЕВРОПСКОГ КОНЦЕПТА..............125
Милош М. Дамјановић
О ЈЕДНОМ ДОКУМЕНТУ
ЈЕВРЕЈСКЕ ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ ИЗ 1937. године................................................131
Александра Самокал Јовановић
ОМАЖ ДОБРИВОЈУ КАПИСАЗОВИЋУ......................................................................139
Ана Маринковић
ОМАЖ НИКОЛАЈУ ТИМЧЕНКУ...................................................................................143
Зоран Ракић
ОМАЖ ДРАГОЉУБУ М. ТРАЈКОВИЋУ.......................................................................147
Зоран Ракић
ОМАЖ РАДЕТУ ЈОВИЋУ ..............................................................................................153
Глорија Дедовић
ОМАЖ САШИ ХАЏИ ТАНЧИЋУ..................................................................................157
Нотни запис
ХИМНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ......162
Власта Н. Ценић
ХИМНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ......164
Мошо Одаловић
ЗА БИБЛИО – ЛЕГАТ ......................................................................................................165
Владимир Аранђеловић Марс
БЛАГОСЛОВ ....................................................................................................................166
ТВОЈА ПЕСМА ................................................................................................................167
САМ....................................................................................................................................168
Виолета В. Јовић
НЕ ДОЗВОЛИ МИ.............................................................................................................169
ТОК.....................................................................................................................................171
ОНИ ....................................................................................................................................172
БИОГРАФИЈЕ АУТОРА ..................................................................................................174

НОВИ ЛЕГАТ

Ка уметности свих уметности

УМЕСТО УВОДА
У Лесковцу је значај књиге много већи него икада. У дигиталном
окружењу књига и читање морају да се изборе за своје место. И књига
опстаје, можда мења појавни облик из штампаног у електронски, али њен
значај у обиљу разног шаренила на интернету бива још већи, јер само она
нуди више од пуке забаве и залудно утрошеног времена уз монитор
рачунара.
Библиотеке су спој традиционалног и модерног, зато постоје толико
дуго, зато се најбрже прилагођавају медерним технологијама, зато су у
својим фондовима сачувале целокупно људско и цивилизацијско знање.
Библиотека је, осим што је најважнија институција културе и
духовности једне средине, и најживље стециште креативности. У њој се
непрестано размењују и читају књиге, говори се о њима на различитим
предавањима, радионицама, дискусионим групама и програмским
вечерима, њима у част организују се изложбе, различити културни
догађаји, посете, пројекти, доделе признања и најаве библиотечких и
информативних скупова.
Данас наша Библиотека има пред собом озбиљан и професионални
задатак. На Библиотеци у Лесковцу је велика одговорност да настави
започето дело нашег значајног завичајног писца и некадашњег директора
Библиотеке, Саше Хаџи Танчића, издавање часописа „Нови Легат“ који ће
наставити традицију изузетног електронског часописа, првог у Србији.
Посебну захвалност дугујемо локалној самоуправи на подршци и
разумевању за наше идеје и циљеве које смо успоставили у стваралачком
елану и ентузијазму, као водиље за Библиотеку и библиотекарство као
струку.
Захваљујем се Министарству културе и информисања Републике
Србије и министру Владану Вукосављевићу који су имали слуха да
препознају наш пројекат и подрже нас у његовој реализацији, на опште
задовољство свих заљубљеника културе, књиге и читања.
Захваљујемо свим пријатељима Библиотеке који су препознали
значај часописа и његову улогу на научним и књижевним хоризонтима и
који су својим стваралаштвом помогли да нам часопис буде садржински
богат.
Нашим цењеним читаоцима желим да у првом штампаном часопису
пронађу добру и светлу реч за своју душу.
Весна Илић, директор
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Татјана Д. Јанков
БИБЛИОГРАФИЈА ЛЕГАТА (2004-2006) –
ПРВОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЧАСОПИСА У СРБИЈИ
6

СAЖЕТАК: У раду је представљен часопис Легат, први регистровани
електронски књижевни часопис у Србији у издаваштву Народне библиотеке
„Радоје Домановић“ у Лесковцу. Часопис је излазио у периоду од 2004. до 2006.
године у оквиру кога је изашло 10 бројева и једна монографија. Доступан је само
у електронској верзији и комплетно се налази у отвореном приступу на веб сајту
Библиотеке, што омогућавa даљински приступ ширем кругу корисника на
интернету. Библиографија часописа је примарног карактера, рађена на основу
непосредног увида у садржај текстова (de visu) и садржи 76 библиографских
јединица распоређених у три целине: Монографија, Прилози у часопису и
Регистри.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Легат, електронски књижевни часопис, серијске публикације,
библиографије, Народна библиотека Радоје Домановић, Лесковац.

Увод
Библиографија радова објављених у електронском књижевном
часопису Легат1 настала је поводом објављивања првог броја штампаног
издања часописа Нови Легат 2020. године у издаваштву Народне
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу. Часопис Нови Легат намењен
је публиковању радова из библиотечко-информационе делатности, културе
и књижевности са жељом оснивача да настави традицију електронског
књижевног часописа Легат.
1

„Легат је, иначе, на правом путу када испитује вишезначност и технолошку слојевитост
„медијатизације света“..., као и када указује на предности представљања уметничких дела
на CD-ROM-у као мултимедијалном пројекту прожимања компјутерске технологије и
људске креативности. Наглашено отворен савременим аспектима уметности и културе
колико и традиционалним облицима стваралачког изражавања, Легат, излазећи у
Лесковцу, почетком новог века и миленијума, својим присуством подржава егзистенцију
креативности уметника и човека уопште. Чинимо то са страшћу, љубављу и захвалношћу
према Аутору и Делу за задовољства која нам дарују.“ У: Саша Хаџи Танчић, „Oданост
стварању“, Легат год. 1, бр. 2 (2004), https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/, (преузето 02.
09. 2020).
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Часопис Легат (2004-2006)
Часопис Легат почео је да излази марта 2004. године на сајту
Народнe библиотекe „Радоје Домановић“ у Лесковцу, између осталог, и у
циљу промовисања читања и на другим медијима. Покренут је на
иницијативу књижевника Саше Хаџи Танчића, тадашњег директора
лесковачке Библиотеке.2 За Хаџи Танчића, дугогодишњег уредника
бројних листова и часописа на југу Србије3 и доброг познаваоца стања у
српској периодици, покретање Легата био је подухват вредан пажње, о
чему износи своје мишљење у другом броју часописа у уредничком тексту
под симболичким називом „Оданост стварању“: „У нашој посусталој и
осиромашеној периодици, свака нова публикација је добродошла, да не
кажемо и драгоцена, поготово ако је из тзв. унутрашњости. Легат - нови је
озбиљан и целовитији израз естетичке генезе уметничких континената и
стваралачких поднебесја. Латили смо се заиста тешког посла у намери да
уредимо, концепцијски фундирамо и објавимо један од несумњиво
најзначајнијих феномена у историји цивилизације - уметност свих
уметности“.4
Убрзо након објављивања првог броја часописа, у листу Политика
8. априла 2004. године објављен је текст под називом „Неукоричена књига
Саше Хаџи Танчића: први електронски часопис у Лесковцу“ 5: „На сајту
лесковачке Народне библиотеке „Радоје Домановић“ појавио се први
2

Саша Хаџи Танчић функцију директора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у
Лесковцу обављао је од краја 2002. до средине 2005. године, а часопис је уређивао до
средине 2006. године.
3
У Нишу је уређивао Часопис за књижевност, уметност и културу „Градина“ (1978-1989),
а у Лесковцу: Часопис за књижевност, уметност и културу „Освит“ (1991-1999), Лист за
науку и књижевност „Лесковчанин“ (1996-2001), Лист за духовитост и сатиру
„Лесковачка мућкалица“ (2002), Електронски књижевни часопис „Легат“ (2004-2006) и
Часопис за знање, веровање, стварање, вредновање „Успења“ (2007-2009). Библиотека у
Лесковцу је 2016. године требало да објави обједињену библиографију поменуте
периодике. Идеја није реализована, али су у форми самосталних радова објављене
библиографије „Освита“ (2008), „Лесковчанина“ (2018) и „Легата“ (2020). У: Татјана
Јанков, „Прилог персоналној библиографији Саше Хаџи Танчића“, Лесковачки зборник
LVI (2016): 411-413.
4
Хаџи Танчић, „Oданост стварању“.
5
Јанков, „Прилог персоналној библиографији...“, 412.
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књижевни електронски часопис у овом крају под именом „Легат“. У
питању је пилот издање, односно, сигнални број који обухвата само један,
али комплексан текст - „Неукоричена књига Саше Хаџи Танчића“,
директора библиотеке. Хаџи Танчић пише о граду и његовом односу према
књизи и библиотеци и програмима ове установе, о књигама, писцима и
читаоцима. У „Легату“ је и занимљива прича о астралном читачу Јордану
Здравковићу који је „Хазарски речник“ Милорада Павића прочитао у сну,
пре него што се, књига појавила. По изласку књиге, Здравковић је купио
један примерак, поклонио га библиотеци, а затим га први узео из позајмног
одељења да га поново прочита. По речима Саше Хаџи Танчића, „Легат“ ће
се појављивати два пута месечно, а можда и чешће.“ 6 Петнаест година
након објављивања овог текста у Политици, а након вишегодишњег
нагађања, Библиотека у Лесковцу је, захваљујући Одељењу за серијске
публикације у Народној библиотеци Србије, добила потврду да је часопис
Легат први регистровани електронски књижевни часопис, не само у
Лесковцу, већ у целој Србији.
Хаџи Танчићева умешност у уређивању часописне периодике,
његови професионални контакти које је одржавао са еминентним
књижевницима, сликарима и универзитетским професорима из различитих
научних области, али пре свега његова жеља да часопис опстане, упркос
свим искушењима трајања, обећавали су светлу будућност часопису од
самог оснивања. Хаџи Танчић наставља да уређује часопис и након
његовог постављења на место управника Народног позоришта у Нишу
средином 2005. године уз пуну подршку Небојше Крстића,
новопостављеног директора Библиотеке у Лесковцу. Међутим, услед Хаџи
Танчићевих нових радних обавеза, објављена су само још три броја, након
чега часопис престаје са излажењем јуна 2006. године.

6

М. [Милан] М. [Момчиловић], „Неукоричена књига Саше Хаџи Танчића : први
електронски часопис у Лесковцу“, Политика год. 101, бр. 32480 (08. април 2004): Б5,
http://www.arhiv.rs/novinskaclanak/politika/2004/4/8/88A2DDC822029960C1256E70002B2D
AC/neukoricena-knjiga-sase-hadzi-tancica, (преузето 17. 05. 2020).
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Концепција часописа Легат
Часопис Легат био је оријентисан на објављивање поетских и
прозних текстова српских и завичајних аутора и превода дела светске
књижевности, приказа публикација и есеја из разних области људског
знања: књижевности, ликовне уметности, музике, филмологије,
психологије, религије... У духу електронског часописа има текстова о
електронским носачима звука, гласа и слике, као и текстова који се баве
приказом различитих врста медија (филм и телевизија) и издањима књига
на CD-ROM-овима. Хаџи Танчић је посебно водио рачуна о заступљености
и промоцији младих, неафирмисаних завичајних аутора, било да се пише о
њима или да се они представљају неким својим делом у рубрикама
Читање завичаја и Књижевни ствараоци Лесковца. Занимљив је приказ
романа „Прозраци“ Светлане Велмар Јанковић, која у роман уводи Вучје
као књижевни топоним, а Жака Конфина као књижевни лик њеног дела.
Посебно је драгоцено њено уметничко сведочење о породици
индустријалаца Теокаревић.
У првом броју часописа заступљен је само један текст под називом
„Неукоричена књига“ аутора Саше Хаџи Танчића.7 У овом тексту Хаџи
Танчић износи своје ставове о Лесковцу и његовом односу према књизи и
Библиотеци, њеним програмима, књигама, писцима и читаоцима, али и о
Радоју Домановићу и његовом кратаком боравку у Лесковцу, слободном
приступу електронским изворима, осавремењавању библиотечкоинформационог система и значају позива библиотекара.
Од другог броја, садржај је распоређен по рубрикама које доста
говоре о концепцији и тематици заступљеној у часопису. Сталне рубрике
су: Улаз (у часопис), Излаз (из броја), Књижевни атеље (осим у бр. 7) и
Осветљења (осим у бр. 3). Прилози су сврставани и у рубрикама са
различитом дужином трајања (један или два броја, прекид па наставак у
другом броју): Књижевни ствараоци Лесковца, Читање завичаја и
Читање новог. Има и рубрика које су се у часопису појавиле само
7

Саша Хаџи Танчић, „Неукоричена књига“, Легат
https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-1/, (преузето 02. 09. 2020).

год.

1,

бр.

1

(2004),
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једанпут: Писци о сликарима, Портрет броја, Ликовни ствараоци,
Полазишта, Електронски снови, Истраживања, Уметничка школа,
Основе, Моћ знања, Документи, Орфичко завештање и Парарелни
светови.
10
У периодичности Легата објављен је један тематски број. Осми
број у целости је посвећен обележавању тридесет година од смрти др
Миливоја Перовића: „... пре свега зато што је и после тридесет година од
његове смрти неизбрисив траг његове личности и дела у научном,
културном и јавном животу Србије пре, за време и после Другог светског
рата. Овај објективни саучесник драматичних покрета и преокрета у
годинама покушаја револуционисања Планете ни у једном раздобљу није
заборавио завичајно поднебље родног Српског Југа. Међутим, разлога за
бригу нема. Време је мудрије од уметника који га делом овековечује.
Перовићева библиографија „памти“ историјске и друге књиге, приповетке
расуте у многим листовима и часописима, репортаже и путописе,
историјске и књижевно-историјске чланке, затим политичко-економске и
стручне чланке; све до приказа Перовићевих дела“. 8
У часопису је, као посебно издање, објављена и монографија
Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу под називом
„Библиотекарство Лесковца од почетка до данас“ чији је аутор тадашњи
секретар Библиотеке Миомир Б. Нешић. Монографија је објављена након
трећег броја часописа и не ремети континуитет бројева у излажењу.

Уредништво, доступност и логотип часописа Легат
Поред Саше Хаџи Танчића, главног и одговорног уредника
часописа, остали чланови уредништва били су библиотекар Милош Дедић
и Иван Цветковић, који су радили техничку и компјутерску обраду
часописа, док је секретар уредништва била књижничар Катарина
Станковић.

8

Саша Хаџи Танчић, „Уз ово издање“, Легат год.
https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-8/, (преузето 02. 09. 2020).
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Часопис је излазио у периоду од 2004. до 2006. године у оквиру кога
је изашло 10 бројева и једна монографија. Доступан је само у електронској
верзији и комплетно се налази у отвореном приступу на веб сајту
Библиотеке, што омогућавa даљински приступ ширем кругу корисника на
интернету. Стране немају пагинацију, нити часопис може да се листа, већ 11
су прилози свих бројева поређани један за другим. На крају сваког броја
наведени су: оснивач, уредник, комјутерска обрада, секретар уредништва,
место, година издавања и ISSN број.
Дизајн логотипа је уникатан. Визуелно представља назив часописа
исписан малим штампаним ћириличним словима у оквиру којих се налазе
још мања писана латинична слова, одвојена белим тачкама. Ћирилична
слова г и а међусобно се надовезују и заједно чине једну целину. Саставни
део логотипа је и поднаслов часописа. За колорит логотипа изабране су
плава, наранџаста и црвена боја. На почетку сваког броја графички су
истакнути: место, број, годиште, месец и година излажења часописа.

Библиографски поступак и напомене приређивача
Библиографија је примарног карактера, рађена на основу
непосредног увида у садржај текстова (de visu) и обухвата 76
библиографских јединица. Током израде, поред примарних, консултовани
су и секундарни извори. Рађена је према утврђеним каталошким
правилима и стандардима ISBD: Међународни стандардни библиографски
опис: Обједињено издање, ISBD (ER): Међународни стандардни
библиографски опис електронских извора и ISBD (CP): Упутства за
примену ISBD-а у опису компонентних делова.
Библиографија садржи три целине:
I – Монографија
II – Прилози у часопису
III – Регистри
Прва целина (Монографија) садржи 1 библиографску јединицу која
има потпун библиографски опис. Друга целина (Прилози у часопису)
садржи 75 библиографских јединица од којих прва библиографска
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јединица има потпун, а наредне скраћен библиографски опис са обавезном
општом ознаком грађе иза главног стварног наслова [Електронски извор] и
напоменом о начину приступа са URL адресом. Библиографске јединице су
распоређене азбучним редом по презименима аутора, наслову дела или
12 уводном делу текста. Више радова истог аутора сређено је хронолошки, а у
оквиру исте године азбучним редоследом, због тога што стране у часопису
нису пагиниране. Код прилога који немају наслов, уводни део текста
наведен је на месту главног наслова. Ово исто важи и за прилоге који имају
аутора, а немају наслов. Прилози код којих је утврђен аутор, презиме и име
аутора (или њихови делови) наведени су у угластим заградама на месту
податка о одговорности.
Већина библиографских јединица, уз основни библиографски опис,
има анотације (напомене различите по обиму), којима се додатно
појашњава садржај текста који се библиографски пописује. Напомене су
најчешће у виду кратких приказа или одломака из прилога, садржаја
поднаслова базичног текста и радних биографија личности које су предмет
одређеног прилога. Биографски подаци у напоменама преузети су из самог
часописа или са интернета. Уметничке слике, илустрације и фото прилози
нису били предмет ове библиографије.
Текст „Одговорност и порекло колективне моћи“ аутора Предрагa
Митровићa објављен је и у 4. и у 5. броју часописа, вероватно, услед
махиналне грешке уредништва.
Трећу целину (Регистри) чине: Ауторски регистар, Регистар наслова
и Предметни регистар. Ауторски регистар сређен је по азбучном реду
имена аутора, приређивача и преводилаца и уз свако име наведен је редни
број библиографских јединица у тексту библиографије. Регистар наслова је
сређен по азбучном реду и уз сваки наслов наведен је редни број
библиографске јединице у тексту библиографије. Предметни регистар
сређен је по азбучном реду и уз сваку предметну одредницу са
пододредницама наведен је број библиографске јединице у тексту
библиографије.
Намера оснивача да часопис излази двомесечно није спроведена.
Преглед објављених бројева:
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Година 1 (2004): бр. 1 (март); бр. 2 (април-мај); бр. 3 (јун-август); бр. 4
(октобар-децембар);
Година 2 (2005): бр. 5 (јануар-фебруар); бр. 6 (март-април); бр. 7 (мај-јун);
13
бр. 8 (јул-децембар);
Година 3 (2006): бр. 9 (јануар-март); бр. 10 (април-јун);
Посебно издање – Монографија Народне библиотеке „Радоје Домановић“
Лесковац.

Библиографски подаци о часопису
82
ЛЕГАТ [Електронски извор] : ка уметности свих уметности / главни и
одговорни уредник Саша Хаџи Танчић. – Год. 1, бр. 1 (март 2004)-год. 3,
бр. 10 (април-јун 2006). – Лесковац : Народна библиотека „Радоје
Домановић“, 2004-2006
Начин приступa (URL): https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-1/. – Насл. са
насловног екрана. – Електронски часопис. – Опис заснован на стању на
дан: 02. 09. 2020. – Двомесечно.
ISSN 1820-7022 = Легат (Оnline)
COBISS. SR-ID – 512216423
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БИБЛИОГРАФИЈА

I
14

Монографија
1. НЕШИЋ, Миомир Б.
Библиотекарство Лесковца од почетка до данас [Електронски извор]
: монографија / Миомир Б. Нешић. – Лесковац : Народна библиотека
„Радоје Домановић“, 2004
Начин приступа (URL): https://www.nbleskovac.rs/legat/monografija/. –
Насл. са насловног екрана. – Опис заснован на стању на дан: 02. 09.
2020. – Литература.
У: Легат (Оnline) = ISSN 1820-7022
*Посебно издање: Монографија Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац. –
Садржи: Организација Библиотеке ; Библиотечки сектор у граду ; Библиотечки сектор
ван града ; Општи сектор ; У светлости фондова и каталога ; Персонални свитак: Има
нас данас - да се не забораве ; Руководили су... ; Библиотекари - књижевни ствараоци
; Написали о Библиотеци.

II
Прилози у часопису
2. ВИДАНОВИЋ, Снежана
Одбрамбени стил ликовно обдарених адолесцената [Електронски
извор] / Снежана Видановић // У : Легат (Online). – ISSN 1820-7022. –
Год. 1, бр. 3 (јун-август 2004).
Начин приступa (URL): https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/. – Насл.
са насловног екрана. – Опис заснован на стању на дан: 02. 09. 2020.
*Десетогодишње психолошко истраживање развоја ученика Уметничке школе у
Нишу кроз психотерапијски рад и са позиције посматрача њиховог пута ка
сопственом изразу. Основна идеја са којом се ушло у истраживање је трагање за
евентуалним разликама и специфичностима одбрамбених стилова ликовно обдарених
адолесцената и њихових вршњака гимназијалаца.
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3. ВОЈВОДИЋ, Радослав
Бетовен и бес [Електронски извор] / Радослав Војводић // 1 : 2 (априлмај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Настанак уметничког дела.

4. ВУКАШИН М. Цонић... [Електронски извор] // 3 : 9 (јануар-март
2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-9/
*Биографска белешка.

5. ДЕКЛАРАЦИЈА [Електронски извор] // 2 : 5 (јануар-фебруар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
*Садржи текст: Уз декларацију. – Са научне конференције „Културно-историјска
баштина југа Србије“ одржане у Лесковцу и на Власинском језеру 8. и 10. децембра
2004. године у организацији Народног музеја у Лесковцу и Института за савремену
историју у Београду. Међу потписницима су академик Драгослав Михаиловић,
књижевници др Милисав Савић, Саша Хаџи Танчић и Милош Петровић, антрополог
Бојан Јовановић, историчари др Момчило Павловић, др Живан Стојковић и
Хранислав Ракић, историчари уметности, лекари, друштвени и јавни радници са југа
Србије, као и помоћник министра културе медија, књижевник Иван Ивановић.

6. ДЕСПОТОВИЋ, Јован
Слике Перице Донкова [Електронски извор] / Јован Деспотовић // 1 :
3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Перица Донков (Мазгош, Димитровград, 1956) Факултет ликовних уметности у
Београду, одсек Сликарство, завршио је 1981. године. Од 2009. године ради на
Факултету уметности у Нишу у звању редовног професора.

7. ЂОРЂЕВИЋ, Дејан
Успео књижевни првенац : Саша Јовановић „Регент“ [Електронски
извор] / Дејан Ђорђевић // 2 : 7 (мај-јун 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
*Приказ: Саша Јовановић. Регент, Лесковац, 2004.
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8. ЕЛИОТ, Т. С.
Поклоњење мудраца [Електронски извор] = Journey of the Magi / Т.
[Томас] С. [Стернс] Елиот = Т. [Тomas] S. [Sterns] Еliot // 2 : 6 (мартаприл 2005).
16
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-6/
*Поезија.

9. ЖИВИЋ, Бојан
„Камени“ свет графике [Електронски извор] / Бојан Живкић [Живић]
// 1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Бојан Живић (Ниш, 1962) Факултет Примењених уметности у Београду, одсек
Графика, завршио је 1988. године. Од завршетка основних академских студија ради у
Центру за дизајн и маркетинг - Ниш, као и више основних и средњих школа. У
периоду од 1998. до 2005. ради као професор струке у Уметничкој школи у Нишу. На
Факултету уметности у Нишу ради од 2002. године.

10. ИЛИЋ, Војислав
Јутро на Хисару код Лесковца [Електронски извор] / Војислав Илић //
1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Поезија.

11. ЈАЊИЋ, Душан А.
Несаломљиви дух Жака Конфина [Електронски извор] / Душан А.
Јањић // 3 : 9 (јануар-март 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-9/
12. ЈЕВТИЋ, Добривоје
Планине и облици [Електронски извор] / Добривоје Јевтић // 1 : 2
(април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*O уметничком стваралаштву.
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13. ЈОВАНОВИЋ, Мирослав
Шта о постанку света каже Библија а шта природне науке
[Електронски извор] / Мирослав Јовановић // 1 : 4 (октобар-децембар
2004).
17
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
14. Недоумице о постојању Бога [ Електронски извор] / Мирослав
Јовановић // 2 : 5 (јануар-фебруар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
15. ЈОВАНОВИЋ Данилов, Драган
Пчелињи вртови Слободанке Ракић Шефер [Електронски извор] /
Драган Јовановић Данилов // 1 : 4 (октобар-децембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
*Слободанкa Ракић Шефер (Дуваниште, Мачва, 1953) Факултет ликовних уметности
у Београду завршила је 1976. године. О њеном раду написано је око 2.000 текстова у
каталозима, књигама, часописима, недељним и дневним листовима. Године 2006.
објављена је књига њених илустрованих аутобиографских записа под називом „Испод
стреје дедине колибе“.

16. КРСТИЋ, Небојша
То код нас не може да буде : избор из поезије [Електронски извор] /
Небојша Крстић // 3 : 9 (јануар-март 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-9/
*Садржи песме: Не зовите ме песник ; Има ли игде иког ; Никоме, никад, ништа ; Ја
друге љубави немам ; Сенка љубави праве.

17. ЛАИНОВИЋ, Цветко
Савез са несрећом [Електронски извор] / Цветко Лаиновић // 1 : 2
(април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Цветко Лаиновић (Подгорица, 1931 – Београд, 2006) Сликарство је студирао у
Љубљани и Загребу, где је дипломирао на АЛУ 1954. године. Објавио је преко десет
књига о љубави, уметности, самоспознаји.

18. МАРИНКОВИЋ, Драган
Једино што могу је да побеснелом свету испричам бајку...
[Електронски извор] / Драган Маринковић // 2 : 7 (мај-јун 2005).

НОВИ ЛЕГАТ
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Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
*Поезија.

19. МАРКОВИЋ, Радован Бели
Јашт : Милораду Павићу [Електронски извор] / Радован Бели
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Марковић // 1 : 2 (април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Проза.

20. МАРКОВИЋ, Срђан
Цртачка нерватура еротског : над тематским циклусом Иване
Станковић [Електронски извор] / Срђан Марковић // 1 : 3 (јун-август
2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Ивана Станковић (Ниш, 1973) Факултет уметности у Приштини, одсек Ликовна
графика, завршила је 1997. године. Ради као професор стручних предмета у
Уметничкој школи у Нишу од 1999. године.

21. МАШОВИЋ, Драганa Р.
Празник у Паризу [Електронски извор] / Драган[a] Р. Машовић // 1 : 4
(октобар-децембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
*Приказ: Ернест Хемингвеј. Покретни празник, Београд, 1964.

22. МИЛИВОЈЕ Перовић [Електронски извор] // 2 : 8 (јул-децембар
2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-8/
*Биографска белешка.

23. МИЛТОЈЕВИЋ, Бранислав
Медијатизација света [Електронски извор] / Бранислав Милтојевић //
1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
24. МИЉКОВИЋ, Бранко
Проповедање љубави : избор из поезије [Електронски извор] / Бранко
Миљковић // 2 : 5 (јануар-фебруар 2005).

Ка уметности свих уметности
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Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
*Садржи песме: Између мене и ње ; Песма ; Прва љубавна песма ; Љубав у септембру
; У парку ; Ми ; Нежност ; Љубавници ; Између мене и ње ; Проповедање ватре ; Крај
путовања ; Проповедање љубави ; Отишла ; Бол ; Увод у игре (Васку Попи) ; Сонет ;
Где си осим у мојој песми - Триптихон за Еуридику ; Гојковица ; Равијојла ,,...тужна
вила није сјена пука“ Тин ; Додоле ; Љубав ; Љубав поезије ; Бол и Сунце III ;
Успаванка ; Сонет о непорочној љубави ; Далекој самоубици ; Ако изађеш из воза
остаћеш сам или сећање на њу која је умрла док је падала киша ; Орфичка песма ;
Усних је од камена ; Узалуд је будим.

25. МИТИЋ, Предраг
Ђавоље коло [Електронски извор] / Предраг Митић // 3 : 10 (април-јун
2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-10/
*Проза.

26. МИТКОВИЋ, Смиља
Посланство срца [Електронски извор] / Смиља Митковић // 1 : 3 (јунавгуст 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Приказ: Бранко Миљковић. Проповедање љубави, Ниш, 2001.

27. МИТРОВИЋ, Предраг
Одговорност и порекло колективне моћи [Електронски извор] /
Предраг Митровић // 1 : 4 (октобар-децембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
*Прилог је објављен и у петом броју часописа.

28. МЛАДЕНОВИЋ, Ана
О непорочној љубави [Електронски извор] / Ана Младеновић // 1 : 3
(јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Приказ: Бранко Миљковић. Проповедање љубави, Ниш, 2001.

29. ПАВИЋЕВИЋ, Светислав Алексин
Ђорђе Васић - Вађо [Електронски извор] / Светислав Алексин
Павићевић // 2 : 5 (јануар-фебруар 2005).
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Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
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*Ђорђе Васић (Лесковац, 1941) Школу за примењену уметност завршио је у Загребу
1960. године. Академију за примењену уметност у Београду, одсек Вајарство,
завршио је 1966. године. Поред индустријског дизајна и вајарства, бави се графичким
дизајном и сликарством.

30. ПЕНЧИЋ, Сава
Домети и вредности Уметничке школе у Нишу : уз монографију
поводом њене педесете годишњице [Електронски извор] / Сава Пенчић
// 1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
31. ПЕРОВИЋ, Миливоје
Уговор [Електронски извор] / Миливоје Перовић // 2 : 8 (јул-децембар
2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-8/
*Из адвокатске праксе Миливоја Перовића.

32. ПЕТРОВИЋ, Милош
Играчке Милимира Драшковића [Електронски извор] / Милош
Петровић // 1 : 2 (април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Милимир Драшковић (Сарајево, 1952 – Београд, 2014) Композитор, диригент,
мултимедијални уметник, продуцент и издавач. Дипломирао је композицију на
Музичкој академији у Београду. Писао је музику за све врсте музичких ансамбала
(компјутер, електронику, филм, телевизију, позориште…) чије главне карактеристике
су серијализам, минимализам и највећим делом пост-минимализам.

33. РАДОВАНОВИЋ, Драгомир С.
Шлем : „Ко тебе каменом ти њега хлебом“ [Електронски извор] /
Драгомир С. Радовановић // 3 : 10 (април-јун 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-10/
*Проза.

34. РАДОВИЋ, Драган
Певач [Електронски извор] / Драган Радовић // 1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Проза.

Ка уметности свих уметности
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35. Религија, мит и идеологија зла [Електронски извор] / Драган Радовић
// 2 : 7 (мај-јун 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
*Приказ: Радослав Војводић. Ђурђевдан, Београд, 2003.

36. РАДОЈЕ Домановић у Лесковцу : из ране историје српских
позоришта / приредио Марислав Радисављевић [Електронски извор] // 2
: 5 (јануар-фебруар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
*Садржи фрагменте: Први путници у ослобођено граду, 1878. ; Феликс Каниц:
Лесковац из године 1896. ; Сећање глумице Мице Павковић, 1889. година ; Радоје
Домановић: Дечје игре у нашој гимназији, ПРОФЕСОР У ЛЕСКОВЦУ, школске
1897/98. ; Кафана код „Oрача“, Лесковац, 1897 ; Лесковац, занатлиска читаоница,
1897 ; Објава о раду позоришта „Југ - Богдан“ и тражење подршке од грађана ; „И
постаде позориште“ ; „И отпочеше пробе“ ; Преобразио се читав град ; Лесковац,
фебруара 1897 - представа: „Зла жена“, Ј. Стерије Поповића ; Настала је пометња ;
Рад позоришног одбора - Домановић ; Молба за пријем у трупу ; Канцеларија
управника - опис ; Преуређење турског конака у позоришну салу ; Пожртвовани рад
младог професора ; Припреме „Боја на Косову“, 1897 (опис проба - два догађаја са
пробе) ; Лесковац, јуни 1897, представа: Бој на Косову.

37. РАДОЈЛОВИЋ, Станиша
Облици - облуци мозаика [Електронски извор] / Станиша Радојловић
// 1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Неколико сцена из атељеа.

38. РАКИТИЋ, Слободан
На крај пута [Електронски извор] / Слободан Ракитић // 1 : 4 (октобардецембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
*Садржи песме: Узлетање авиона (15. фебруар 1991. На оут за Цирих) ; Далеки
градови (Варшава, 1973) ; После толико година (15. фебруар 1991, Цирих) ; Дарови и
уздарја (11. март 1992. и 26. фебруар 2000) ; На крај пута (22. новембар 1992).

39. РОЦЕ, Бруно
Писмо из Сахаре [Електронски извор] / Бруно Роце // 3 : 10 (април-јун
2006).
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Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-10/
*Електронска кореспонденција.

40. САВИЋ, Иванa
Позоришно и телевизијско виђење Аристофановог дела „Mир“
22
[Електронски извор] / Ивана Савић // 1 : 2 (април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Садржи: Античка драма кроз савремени уметнички поступак ; О Миру ; Сценски
простори у Аристофановој комедији Мир ; Четири сценографске слике ; Слика Тригеј
на земљи ; Пут до богова ; Међу боговима ; Мир на земљи ; Телевизијско виђење
Мира.

41. САВИЋ, Нађа
Далијева уметност : једном давно сањао сам сан [Електронски извор] /
Нађа Савић // 2 : 7 (мај-јун 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
42. САТ. Време у траговима : уз књигу „Трагови времена“ Властимира
Вељковића, монографску биографију др Томислава Илића
[Електронски извор] // 3 : 10 (април-јун 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-10/
43. СЕСБОРН, Жилбер
Нунгесенова теорија [Електронски извор] / Жилбер Сесборн ; са
француског превео Ристо Лаиновић // 1 : 2 (април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Проза.

44. СТАНКОВИЋ, Горан
Мултимедијални пројекти [Електронски извор] / Горан Станковић // 1
: 2 (април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Садржи: Електронска монографија Миће Поповића ; Хипер изложба Саве Стојкова ;
Електронски сан Моме Антоновића.

Ка уметности свих уметности
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45. СТОЈАНОВИЋ, Марија
Снажно уметничко сведочење о Лесковцу и Вучју и његовим
знаменитим личностима : поводом дела „Прозраци“ Светлане Велмар
- Јанковић [Електронски извор] / Марија Стојановић // 1 : 4 (октобар23
децембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
*Одломак из текста: „Светлана Велмар - Јанковић ће, описујући догађаје из свог
несрећног живота, описивати и људе који ће бити нераздвојни део њеног живота и
оставити трага у њему. Један од њих свакако је и њен пријатељ и лекар, пореклом из
Лесковца, Жак Конфино... Свог Жака, Светлана ће срести по завршетку рата у
Београду, на летњој позорници, где је учествовао на књижевној вечери, са Десанком
Максимовић, Душаном Матићем и Вељком Петровићем. Светлана и Жак отићи ће
потом њиховој кући. Светланина срећа, као и срећа њене мајке била је, у тренуцима
поновног сусрета, неизмерна... Бежећи од вртлога рата, Светлана ће део тих
несрећних година провести у Вучју, у кругу породице свог тече Лазе М.
Теокаревића... Светлана коначно уводи Вучје као књижевни топоним, будући да,
нажалост, нема таквих примера у нашој старијој и новијој књижевности. У том
смислу је од значаја и чињеница из наше савремене културе да је ова списатељица
понела књижевну награду именом Жак Конфино. Резимирајући значај дела
„Прозраци“ са аспекта наше књижевне завичајности, не можемо се отети утиску о
драгоценом и уметничком сведочењу Светлане Велмар - Јанковић о једној од
најзначајнијих српских породица у развоју нашег грађанства. Мислимо, наиме, на
породицу Теокаровића; пре свега на Лазара, за чије се име везује развој једне од
најзначајнијих привредних грана и индустријализације Србије између два светска
рата. И у том смислу, дакле, ово дело сврставамо с разлогом у капитални фундус
литературе о југу Србије, посебно о Вучју, иако аутор није пореклом ни рођењем из
овога краја.“

46. СТОЈАНОВИЋ, Слађана Сл.
Трајање трага : над Летописом Уметничке школе у Нишу (јануар 1987
– децембар 2000) [Електронски извор] / Слађана Сл. Стојановић // 1 : 3
(јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
47. Обнављање [Електронски извор] / Слађана Сл. Стојановић // 2 : 6
(март-април 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-6/
*Проза.
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48. СТОЈИЋ, Данко
Амбијент у Хичкоковим филмовима [Електронски извор] / Данко
Стојић // 1 : 2 (април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
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49. СТОЈКОВИЋ, Надежда
Језик и идентитет [Електронски извор] / Надежда Стојковић // 2 : 5
(јануар-фебруар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
50. ТАСИЋ, Драган
Животна сила у симболу јелена - „Јутро на Хисару код Лесковца“
[Електронски извор] / Драган Тасић // 1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*О поезији Војислава Илића.

51. Николај Тимченко или говор о уму и поретку [Електронски извор] /
Драган Тасић // 1 : 4 (октобар-децембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
*Николај Тимченко (Лесковац, 1934 – Лесковац, 2004) Филозофски факултет завршио
је у Београду. Радио је као професор у Пољопривредној школи у Лесковцу и на
Радничком универзитету, али је највећи део радног века провео у редакцији листа
„Наша реч“, где је био новинар и дугогодишњи лектор. У Титовој Југославији словио
је за једног од највећих дисидената и једно време му је било ускраћивано право да се
оглашава у листовима и часописима. На сахрани посмртних остатака Николаја
Тимченка, у име пријатеља опростио се Саша Хаџи Танчић. Године 2005. у Лесковцу
је основана Задужбина „Николај Тимченко“, а од 2008. године у Лесковцу се сваког
децембра одржавају „Дани Николаја Тимченка“ и додељује Награда „Николај
Тимченко“ за најбоље дело из науке о књижевности. Легат Николаја Тимченка
формиран је 2014. године при Народној библиотеци „Радоје Домановић“ у Лесковцу.

52. Студија о интертекстуалности [Електронски извор] / Драган Тасић //
3 : 9 (јануар-март 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-9/
*Приказ: Милена Стојановић. Књижевни врт Борислава Пекића, Панчево, 2005.
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53. ТЕОФАНОВИЋ, Мирјана
Текстилни колажи Славице Ердељановић Цурк [Електронски
извор] / Мирјана Теофановић // 1 : 3 (јун-август 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Славица Ердељановић Цурк (Ниш, 1954) Факултет примењених уметности у
Београду, одсек Сликарство, завршила је 1979. године. Радила је као професор цртања
и сликања у Уметничкој школи у Нишу од 1981. до 2004. године. Редовни је професор
на Факултету уметности Универзитета у Нишу. Пише ликовне есеје од којих су многи
преведени на енглески, немачки, португалски, јапански и корејски језик.

54. ТИМЧЕНКО, Николаj
NON FINITO - Црњански и Микеланђело - једна дубока духовна
веза [Електронски извор] / Николај Тимченко // 1 : 2 (април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Приказ: Милош Црњански. Књига о Микеланђелу, Београд, 1998.

55. ТУРОВИЋ, Добросав
Познати београдски адвокат [Електронски извор] / Добросав Туровић
// 2 : 8 (јул-децембар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-8/
*О Миливоју Перовићу.

56. ЋИРИЋ, Зоран
Дошли Немци [Електронски извор] / Зоран Ћирић // 2 : 7 (мај-јун
2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
*Проза.

57. Ево резултата мог интерног истраживања које се састајало из
пресликавања моје мајке. Дакле, по мајци, и те како имам везе са
Лесковцем... [Електронски извор] / Зоран Ћирић // 2 : 7 (мај-јун 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
*Текст написан након промоције романа „Сливник“ у Народној библиотеци „Радоје
Домановић“ у Лесковцу.
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58. ФРАНЦ, Цурк
О Јефимијиној завеси [Електронски извор] / Франц Цурк // 1 : 2
(април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
26

*Међу предметима старог српског црквеног уметничког веза у ризници манастира
Хиландара сачувана је Јефимијина катапетасма. Завеса је ручни рад монахиње
Јефимије из 1399. године намењена за царске двери Хиландарског иконостаса на којој
су удружени орнаментални и иконографски вез.

59. ХАЏИ Танчић, Саша
Неукоричена књига [Електронски извор] / Саша Хаџи Танчић // 1 : 1
(март 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-1/
*Садржи: Град на Морави ; Лесковац у овом времену ; Испред библиотеке ћемо се
састати ; Чаролије града књиге ; Именом Радоја Домановића ; Одређење према
времену ; Озрачја ; Стециште ; Прозор за бескрајно читање ; О народу који чита ;
Читање у сну ; Читалац и његов свет ; Реч и садржај ; Деца и библиотека ; Библиотека
и трагови ; Други живот библиотеке ; Истина коју књиге знају ; Поздрав свету
библиотеке ; У кругу читања ; Да оживимо утрнула жаришта духа: потреба за
епилогом ; Нови век, миленијум.

60. Оданост стварању [Електронски извор] / [Саша Хаџи Танчић] // 1 : 2
(април-мај 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-2/
*Уреднички текст.

61. „Големо небо“ Радета Јовића : уместо некролога [Електронски извор]
/ Саша Хаџи Танчић // 1 : 4 (октобар-децембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
62. Триптих
лесковачких
приповедака
Радоја
Домановића
[Електронски извор] / Саша Хаџи Танчић // 2 : 5 (јануар-фебруар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
*Домановићеве приповетке о Лесковцу и лесковачком говору: „На млађима свет
остаје“, „Позориште у паланци“ и „Идеалиста“. – Садржи и биографске податке о
Радоју Домановићу.
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63. Црњански о лесковачком писцу Брани Митровићу : драгоцено
подсећање [Електронски извор] / Саша Хаџи Танчић // 2 : 5 (јануарфебруар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
64. Велика и мала целина : есеји, огледи и чланци [Електронски извор] /
Саша Хаџи Танчић // 2 : 6 (март-април 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-6/
*Под зајед. насл.: Искон и визије. – Садржи: Пећина / несвесно ; Ускрнуће ; Људско и
светитељско ; Усмене фреске ; Уз српске празничне приче ; Дух паганског наслеђа.

65. Орфичко завештање Бранка Миљковића [Електронски извор] /
[Саша Хаџи Танчић] // 2 : 7 (мај-јун 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
*Садржи: Тајна песникове смрти ; Епитаф: За мене и тебе, драги Златко ; Победа
поезије над песником ; Два избора поезије Бранка Миљковића ; Песма „Бранко
Миљковић“ Блажа Шћепановића.

66. Паралелни светови [Електронски извор] / [Саша Хаџи Танчић] // 2 : 7
(мај-јун 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-7/
*Спомен собе Стевана Сремца и Бранка Миљковића у Народном музеју у Нишу.

67. Више од прећуткивања [Електронски извор] / Саша Хаџи Танчић // 2 :
8 (јул-децембар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-8/
*О односу лесковачке јавности према личности и делу Миливоја Перовића.

68. Метафора светлости и таме : књижевни утицај на романескно дело
Миливоја Перовића [Електронски извор] / Саша Хаџи Танчић // 2 : 8
(јул-децембар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-8/
69. Уз ово издање [Електронски извор] / [Саша Хаџи Танчић] // 2 : 8 (јулдецембар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-8/
*Уреднички текст.
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70. Далеким белим путевима од црних планина до чемерика Норвешке
: приступ прозном делу Вукашина М. Цонића [Електронски извор] /
Саша Хаџи Танчић // 3 : 9 (јануар-март 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-9/
28

71. О издаваштву у Лесковцу [Електронски извор] / Саша Хаџи Танчић //
3 : 9 (јануар-март 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-9/
72. ХЕМИНГВЕЈ, Ернест
[Проза] [Електронски извор] / Ернест Хемингвеј ; превео са енглеског
Александар В. Стефановић // 1 : 4 (октобар-децембар 2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-4/
*Садржи: Покретни празник ; Добра кафана на тргу Сен Мишел ; Поуке госпођице
Стајн ; Une generation perdue.

73. ХУМОРИСТА, козер и афористичар Драгомир С. Радовановић
[Електронски извор] // 3 : 10 (април-јун 2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-10/
74. ЦОНИЋ, Вукашин
Укус земље [Електронски извор] / Вукашин Цонић // 3 : 9 (јануар-март
2006).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-9/
*Проза.

75. ЦРЊАНСКИ, Милош
Брана Митровић [Електронски извор] / Милош Црњански // 2 : 5
(јануар-фебруар 2005).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-5/
*Прилог је први пут штампан под насловом „БРАНА МИТРОВИЋ“ - један нови
таленат наше књижевности“ у часопису „Идеје“, Београд, број 22 (13. IV 1935), стр. 6,
ћирилицом са потписом М. Цр. Текст је за „Легат“ преузет из Дела Милоша
Црњанског, том десети, књига 21, у издању Задужбине Милоша Црњанског и Нашег
дома - Editions l' age d/homme, Lausanne, Есеји и чланци I, Књижевност - Уметност,
Београд, 1999.
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76. ШКОЛА школи - Нова школа [Електронски извор] // 1 : 3 (јун-август
2004).
Начин приступа: https://www.nbleskovac.rs/legat/broj-3/
*Формирање истуреног одељења Уметничке школе у Нишу при Првој текстилној
школи у Лесковцу и њено самостално деловање од 1997/98. године под називом
Уметничка школа у Лесковцу.
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Summary: The paper presents the journal “Legacy”, the first registered electronic literary journal in Serbia, published by the Public Library “Radoje Domanović” in Leskovac. The journal was published in the period from 2004 to 2006 during which 10 issues
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bibliographic units arranged in three parts: Monograph, Contributions in the journal and
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Мирослав Каранфиловић
ОСНИВАЊЕ НАРОДНЕ КЊИЖНИЦЕ У ЛЕСКОВЦУ
Током турске владавине лесковачким крајем црква и свештенство 37
били су чувари старе немањићке традиције и писмености. Чувари вере и
њени представници имали су пред турским властима материјалну помоћ
имућнијег хришћанског становништва, у оној мери колико су материјалне
могућности и прилике дозвољавале. О некој организованој културнопросветној делатности у самом Лесковцу није могло бити ни речи.
Писменост се ипак ширила путем приватних учитеља и неким образовним
активностима везаним за Рударску цркву. Лесковчани су својим прилозима
обновили цркву 1839. године која својим изгледом (полуукопана у земљу,
са димњаком и огњиштем и без видљивог крста, како не би упадала у очи и
провоцирала верски искључиве муслимане) ничим није одавала изглед
верског објекта.
Слабљењем турске империје, притиснута од великих европских
сила, пре свега Русије и Аустрије, Турска је у време султана реформатора
Селима III (1789-1807) и Махмуда II (1808-1839) почела допуштати и
оснивање просветних завода, па и хришћанских школа.9 Неподношљиво
стање под турском влашћу донекле се поправило после Једренског мира
1829. године и Гилханског хатишерифа 1839. године, када је хришћанима
било признато право на слободу вероисповести, на подизање цркава и
манастира, као и на слободније кретање и располагање имовином.
Културни живот је овим добио нови полет.
Једна од таквих новооснованих установа, настала најпре за потребе
цркве а одатле прерасла и у установу која се бринула о образовању Срба у
Турској, био је Синод. Синод је у Лесковцу, као и у већини српских насеља
која су још увек била под турском влашћу, био аутономна црквеношколска општинска управа10, са вишеструким надлежностима. Између
осталог, Синод је расправљао брачне спорове, писао тастаменте,
расправљао ситније сељачке спорове, бринуо о учитељима, школама,
школском инвентару и училима, итд. На челу Синода стајао је митрополит
или митрополитски намесник (иконом), или виђенији свештеник. Чланови
Синода бирани су међу виђенијим грађанима и најчешће их је било од 8 до
9

Владимир Стојанчевић, Лесковац и Лесковачка нахија у XIX веку (1804-1878), (Лесковац:
Библиотека Народног музеја у Лесковцу, 1987), 178.
10
Исто, 182.
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10. Синод је своје седнице држао у цркви или школи и имао је сталне
дежурне чланове. Пресуде или одлуке које је доносио Синод у име нишког
митрополита имале су пуну моћ. Лесковачки Синод имао је своју посебну
касу са прилозима грађана Лесковца са циљем да се издржавају школе и
38 учитељи, као и за куповину неопходних учила и помоћ сиромашним
ђацима. Највећу помоћ Синоду у проналажењу и довођењу учитеља из
других средина и њиховом финансирању пружали су еснафи, са којима је,
по питањима образовања, Синод често сарађивао. Поред исплате
принадлежности учитељима одбор је наведене школе бесплатно снабдевао
и уџбеницима.11
Уз помоћ Синода и финансијску подршку богатијих Лесковчана,
1844. године основана је градска школа. Градска школа, тзв. „Велика
чкоља“, добила је 1854. године у црквеном дворишту и своју зграду, у којој
је најстарији учитељ био учитељ Даца (Стојанча). Њега је наследио поп
Ђорђе. Пре преласка на модерну наставу, у Лесковцу је радила Ча-Митина
школа. И ова школа је издржавана од Синода. Њени учитељи били су ЧаМита Николић и Бата-Ђорђе Петровић. Образовање је стицано
манастирским методом и оно није могло задовољити све већу потребу
лесковачких трговаца и занатлија за практичнијим и већим образовањем.
После Кримског рата 1856. године све већи број лесковачких младића
школује се по школама у Кнежевини Србији, али и по школама у Аустрији
и Русији. Лесковчани су све више издвајали за потребе културе и
писмености, тако да је у самом граду 1844. године било 8 претплатника на
„Животопис Александра Македонског“, а 1858. године 11 претплатника на
„Житије Григорија архиепископа Охридског“.12 У то време и у самом
Лесковцу стари манастирски метод описмењавања деце све више замењује
модерна настава, коју је 1856. године увео нови учитељ, Симеон Андонов
Софијанац. Овој замени допринело је и то што је 1861. године из Београда
дошла већа количина српских уџбеника за потребе лесковачких ученика.
Манастирски метод прераде старословенских текстова и црквене
литературе од тог времена био је допуњен и учењем народног језика и
употребом новог српског правописа. Симеон је ученицима, поред знања из
црквених предмета, преносио знања и из српске граматике, земљописа,
рачуна и успео да описмени већи број добрих ученика. Симеон Софијанац
1868. године одлази из Лесковца, а заменио га је најпознатији лесковачки
11

Сергије Димитријевић, Стари Лесковац као просветни и културни центар, Лесковац,
Библиотека Народног музеј у Лесковцу, 1950, 6.
12
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учитељ тог периода Јосиф Хаџи Костић. Био је родом из Приштине,
школовао се у Београду и Сомбору. Јосиф Костић је у школу увео и
женску децу, а жена учитеља Настаса Крстића, Ленка, отворила је прву
лесковачку школу за женску децу. У наставу Јосиф Костић уводи немачки,
а нешто касније и турски језик. У периоду пре ослобођења у Лесковац 39
стижу и прве новине, лист Призрен, који је поред турске стране имао и
српску страну.
Након ослобођења, школе су почеле са радом. Школски систем
организован је као и у Кнежевини Србији и заснивао се на школском
закону из 1863. године. У то време, у Лесковцу од 9.718 становника,
колико је имао после ослобођења, има 848 писмених мушкараца и 79
писмених жена.13 По писмености превазилазио је градове у
новоослобођеним пределима Србије14. Слобода је дала нови полет
образовању у Лесковцу. Годину дана после ослобођења Лесковац добија и
своју прву средњошколску установу – Гимназију.
Од дана оснивања Гимназије, судбина лесковачке Библиотеке биће
везана за рад њених наставника и ученика. Исте године основана је
Народна читаоница у Лесковцу под именом „Уједињење“, за чије се
оснивање веже име наставника лесковачке Гимназије Луке Дожудића, који
је био и њен први управник. Читаоница је почела са веома скромним
фондом од 12 књига, које је добила од својих првих чланова на име
поклона. Већ следеће 1880. године, поред повећања књижног фонда,
читаоница „Уједињење“ могла се похвалити и тиме што је примала тада
најзначајније српске листове и часописе, али и листове и часописе из
Хрватске, Словеније и Црне Горе, и то: Српске новине, Видело, Глас
Црногораца, Пороту, Заставу, Обзор, Јавор, Хришћански весник, Српску
зору и Словинац. Читаоница је имала и стране листове, Политику на
немачком и Државни весник на бугарском језику. Читаоница је имала 76
чланова, подељених по висини чланарине. Чланарина за прву класу
износила је један динар, док су чланови друге класе плаћали упола мање.
То су били једини приходи ове Библиотеке, која је за свој рад била
одговорна Збору и министру просвете.
Даљи развој библиотекарства у Лесковцу везан је за друга
културно-уметничка друштва, пре свега за Певачко друштво „Бранко“.
При овом друштву је 1890. године отворена читаоница која ће касније
13

Сергије Димитријевић, Стари Лесковац као просветни и културни центар, 10.
У Нишу, који је био већи од Лесковца, било је 73 писмених жена, а у Врању, које је
било приближно исте величине као и Лесковац, било је 600 писмених мушкараца и 27
писмених жена.
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прерасти у самосталну установу и као таква радити у једном друштвеном
локалу до 1892. године, када је престала са радом. После укидања ове
читаонице, њену улогу ће преузети Грађанска касина.
Последње деценије 19. века обележиће успон културног живота у
Лесковцу.
Свој први часопис Црквени гласник град добија 1887. године и
40
он ће излазити до 1889. године. Од 1888. године у Лесковцу излази и
часопис Братство Друштва „Светог Саве“. Добија и прву стручну школу,
Ткачку школу - 1890. године, а две године касније и другу Женску
занатску школу. Ове две стручне школе помогле су описмењавање и
образовање великог броја становника Лесковца и околине, пре свега
женског становништва.
Поред Београда, 1895. године Лесковац је једини град у Србији који
има 3 књижаре, што довољно говори о културном опредељењу
Лесковчана. Културни живот у граду употпунило је и оснивање аматерске
позоришне групе 1896. године, чији је један од оснивача био је и познати
српски сатиричар и тадашњи професор лесковачке Гимназије Радоје
Домановић. Лесковцу недостаје само јавна библиотека или читаоница, али
и тај недостатак је превазиђен радом Народне читаонице, Грађанске касине
и активношћу појединаца, пре свега наставника лесковачке Гимназије. У
лесковачкој Гимназији 1896. године формирана је Ђачка књижница, којом
од краја новембра исте године, одлуком наставничког већа, руководи
Радоје Домановић. Књижница је имала врло мали број књига. Међу њима
било је и доста часописа, јер се у то време патриотизам једне гимназије
огледао и у томе да ли прима или не прима листове и часописе који се
штампају у неослобођеним крајевима, у Сарајеву, Новом Саду, Мостару,
Цариграду, итд. Од домаћих часописа и листова „многи од њих су се
имали обавезно, по наредби министра просвете, набављати за ђачке и
школске библиотеке… Из сачуваног извештаја директора школе (1896)
види се да је имала 346 нумера и неколико часописа, међу којима су били:
Бранково коло, мостарска Зора, босанска Вила, Голуб, Ласта, итд. А од
књига, свакако, дела Љубе Ненадовића, Змаја, Ђуре Јакшића, „Горски
вијенац“ Његоша, итд.“15 Лично се ангажујући Домановић је са ученицима
старијих разреда спровео једну акцију прикупљања књига у којој није имао
неког већег успеха што се види из тога да је, уз поклоне Министарства
просвете, самог Домановића и осталих поклона, било у књигама или
новцу, у следећој години фонд порастао за само шездесетак књига. У то
15
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време, по наредби полиције, Народна читаоница и Ђачка књижница
стављају се под управу Гимназије како би се унапредила настава. Ова
ђачка књижница престала је са радом убрзо после његовог отпуштања из
службе, јуна 1898. године. Без обзира на време које је провео у Лесковцу
он је оставио траг међу својим ђацима јер је „као руководилац и главни 41
књижничар Књижнице настојао да омили књигу ђацима и да код својих
ученика развије љубав и вољу за читањем књига.“16
Лесковац ни почетком 20. века нема јавну библиотеку ни
читаоницу. Поред Грађанске касине од 1902. године обновљена је и Ђачка
књижница лесковачке Гимназије, која је тада имала 310 књига.17
Лесковачки гимназијалци су марљиво читали књиге. Књижница је
попуњавана куповином из чланских улога од по 2 динара месечно и
захваљујући поклонима. Право на позајмицу књига имали су сви чланови
књижнице, а чланови су били сви ученици који су то желели. 18 Број књига
у овој књижници непрестано је растао, али не оном брзином којом су
читаоци желели и 1912. године у Ђачкој књижници је било 528 књига.
Ученици Гимназије основали су литерарну дружину „Гундулић“, која је
имала и своју читаоницу. Активност њених чланова биће пресудна у
каснијим годинама за оснивање прве лесковачке јавне библиотеке. Први
књижничар, а потом потпредседник и председник дружине „Гундулић“
био је Љубомир Алексић, потоњи гимназијски професор и директор.19
Чланови ове дружине састајали су се у кафани „Пролеће“, где су држали
своје састанке. У периоду од 1912. до 1918. године „Гундулић“ није радио,
а невелики књижни фонд ове дружине уништен је током бугарске
окупације Лесковца. Под утицајем идеја Светозара Марковића, 1903.
године основана је и Радничка књижница и читаоница, која је под
притисцима тадашње власти брзо престала са радом и није оставила неки
дубљи траг у образовању тада великог броја радника у Лесковцу.
И у првим деценијама 20. века најзначајнију библиотеку и
читаоницу имала је Грађанска касина. Поред бројних домаћих листова и
часописа имала је и стране часописе, попут руске Њиве и француског
Илистрасиона. О значају ове установе за тадашњи Лесковац најбољу
16
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оцену дао је уредник Лесковачког гласника Сретен Динић, који о њој у
Лесковачком гласнику од 29. јуна 1935. године, између осталог, каже: „И то
је једна од најсолиднијих предратних установа била. Па и после рата за
извесно време. За једно време, а нарочито после рата, Грађанска касина је
42 била не само најактивнија установа у Лесковцу и најмеродавније морално
мерило грађанско. Сматра се за морално исправног само онај грађанин
који је могао бити члан Касине и имао приступа на њене касинске вечери.
То је била, такорећи, једна грађанска морална централа.“ Осим Грађанске
касине и Гимназије своје књижнице имале су још неке школе, као и
удружење трговаца. Током рата и окупације ове књижнице, као и многе
приватне књижнице и библиотеке, биле су уништене. После Првог
светског рата уништене књижнице и библиотеке почеле су се обнављати.
Међу првима свој рад обновила је Грађанска касина. Њени чланови и даље
су били индустријалци, књижари, адвокати, трговци, лекари, професори.
Пошто није имала своје просторије радила је у кафани истог имена, „где се
никад није знало шта је кафанско, а шта њено“.20 Године 1921. Управа
Касине је, ради несметаног рада књижнице и проширења своје делатности,
замолила своје чланове да „чланови Грађанске касине и Читаонице, који
нису измирили чланарине, до краја ове године да то изволе учинити код г.
Николе Тодоровића, тр. овд., где ће и признаницу добити. Ово је нарочито
потребно стога што се ових дана има послати претплата на све листове и
часописе“.21 Касина је имала своју малу библиотеку обновљену
непосредно после рата, чији књижни фонд није наредних година растао а
просто је била сведена на кафану читаоницу где се долазило да се прочита
по који дневни лист или књижевни часопис. Када су 1923. године престали
примати књижевне листове рад Касине био је сведен на приређивање
игранки без икаквих литерарних програма. У Лесковцу у то време постоје
већ три књижнице које се, сасвим одвојене једна од друге, боре за исти
циљ и исцрпљују своје снаге тако да „ни једна нити живи нити мре“. 22
Лесковачки гласник у бр. 11 од 15. 3. 1924. године о оваквом стању
Грађанске касине и других књижница у Лесковцу пише: „У недељу 9.
марта ове године одржана је скупштина Грађанске касине на којој је, поред
осталих послова, изабрана нова управа. Једна велика незгода за ову
установу је та што она нема свој локал већ егзистира у кафани, где се
никад не зна шта је кафанско, а шта њено. Листови се губе, разносе, а сви
20
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књижевни листови се не примају, те, према томе, Касина још није у стању
да својим члановима учини ону услугу која се од ње очекује. … Грађанска
касина има и своју библиотеку, али она нити расте нити фигурира.“
Средином 1925. године читаоница Касине почела је да даје књиге на
коришћење и скоро је увек била отворена, али било је очигледно да она 43
више није била „најмеродавније морално мерило грађанско“ и да је до
укидања изгубила сваки смисао постојања.
У самој касини поникао је Француско-српски клуб који ће се,
непосредно после обнављања рада Касине, одвојити од ње и почети
самостално да ради. Француско-српски клуб имао је своје просторије у
улици Учитеља Јосифа. Клуб је поседовао и своју библиотеку у којој су се,
углавном, налазиле француске књиге, најчешће добијене од француске
владе и француских установа, као и часописи и новине на које је клуб био
претплаћен (нпр. Illustration, Lu и сл.). Француско-српски клуб је 1925.
године набавио радио-апарат, а исте године је почео да издаје и књиге на
читање. Ради подизања културе и ширења просвете оснивају се књижнице
и читаонице по селима у околини Лесковца и оне су имале важну улогу у
просвећивању и описмењавању сеоског становништва. Њихов фонд није
био велики и кретао се од 50 до 400 књига. Овај фонд је у ретко којој
књижници увећан до Другог светског рата.
Своје читаонице и књижнице имале су и основне и средње школе у
Лесковцу. Све три основне школе су до тридесетих година 20. века имале
своје ђачке читаонице са књижницом, са намером, како је рекао
управитељ Основне школе III ветерничког кварта приликом отварања
читаонице са књижницом, да у тој школи „своје ученике-це приволе
читању научних дечјих књига и да их склоне са сокака у празничне дане,
пошто је рат на децу штетно утицао”.23
„Да би Лесковачка трговачка омладина подстакла на своје умно
усавршавање, које је у данашње време опште утакмице неопходно свакоме,
па и најобичнијем раднику, створила је своју читаоницу која већ сад броји
прилично стручних и забавних књига“.24 Овим текстом је Лесковачка
трговачка омладина обавестила, преко градског јавног гласила, чаршију о
оснивању своје библиотеке и читаонице. Фонд су попуњавали путем
прилога у новцу и књигама од лесковачких добротвора. Услов да би се
постао члан ове библиотеке и читаонице био је тај да ће свако „ко год буде
узимао књиге на читање, бити дужан да приложи Омладини бар једну
23
24
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књигу на дар“.25 Књижница је била отворена сваког понедељка и четвртка
од 1 до 3 часа по подне, а књиге је примао књижничар Омаладине Алекса
В. Прокоповић, бакалин или секретар удружења.26
Од свих школа најзначајнију књижницу после рата имала је
лесковачка
Гимназија. У школи су постојале три књижнице, професорска,
44
опремљена од књига добијених на поклон од Министарства просвете и
књига које је сама школа купила од прихода школског биоскопа. У
професорској књижници је највише било издања Академије наука и
Српске књижевне задруге, а школа је примала и следеће часописе: Српски
књижевни гласник, Мисао, Омладина, Здравље, Наша деца, Просветни
гласник, Јадранска стража, Вијенац, Летопис матице српске, L’Europe
nouvelle27, итд. Поред професорске библиотеке постојале су и 2 ђачке
библиотеке за ниже и за више разреде, које су биле под управом ђачке
литерарне дружине „Вуловић“. Нове књиге набављали су од чланарине
(скоро сви ученици били су чланови ђачких књижница) и поклона
добијених од просветних установа Краљевине. Ученици Гимназије радо су
читали, а највише руске писце.28 Ове гимназијске књижнице постојале су
до почетка Другог светског рата, а највећи број књига ђачке књижнице
имале су школске 1927/28. године – 1.000 дела.29 У периоду од 1918. до
1928. године помињу се у лесковачком крају 24 читаонице, и то: у срезу
власотиначком 12, срезу јабланичком 7 и у срезу лесковачком 5.30
Сасвим солидну ученичку и наставничку библиотеку имала је и
Средња текстилно-техничка школа која је од почетних 50 књига приликом
оснивања школе 1927. године већ 1929. године имала књижни фонд од 229
књига (махом из области текстила и техничких наука) и била претплаћена
на 7 стручних часописа31 из иностранства. Библиотека ове школе,
непосредно пред Други светски рат, располагала је са 418 књига међу
којима су и књиге на руском, француском, немачком и чешком језику.32
Без обзира на број читаоница и библиотека и број књига у њима,
однос Лесковчана према књизи није се много променио. О томе колико
25
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становници Лесковца и околине полажу на књигу говори и чланак у
Лесковачком гласнику бр. 7. од 17. 2. 1923. године: „Лесковац има 200
кафана и 2 књижаре, ваздан ће он шетати, ваздан ћаскати, седети, пушити
и картати се, само неће читати. И разуме се, такве особе које никад ништа
не читају, никад и не купују књиге. Погледајте им у кућу, све имају, само 45
не библиотеку. Може књижар годинама држати у излогу по лепе и поучне
књиге, нико га неће ни за цену питати. Гледа се у излоге где има лепе
сланинице и шунке, … где има лепих шешира и машни, али на излоге са
књигама, нико ни главу не окреће. Да није још ђака да се преко њих унесе
нека књига у кућу, не би се ни толико знало за књиге“.
Највећи допринос развоју културе читања и оснивању јавне
библиотеке у Лесковцу дао је студентски клуб „Гундулић“. Студентски
клуб настао је од истоимене предратне ђачке дружине која је имала своју
библиотеку пре Првог светског рата, коју су током рата у циљу
бугаризације Лесковчана уништили Бугари. Клуб је оформљен 11. 11.
1920. године. Поред бројних задатака које је себи поставио најважнији је
био оснивање народне књижнице са читаоницом и студентске књижнице.
За испуњење овог задатка, одмах након оснивања клуба основана је
књижница која је требалo, када у њој буде хиљаду различитих дела (не
рачунајући стручну литературу предвиђену за студенте), да постане
Народна књижница града Лесковца. Министарство просвете потврдило је
правила Клуба којима је предвиђено да чланови клуба могу бити: редовни,
утемељивачи, добротвори, почасни и ванредни. Редовни су само студенти,
студенкткиње и свршени матуранти средњих школа, утемељивачи они који
положе једном за свагда – 100 динара, добротвори - који положе једном за
свагда – 300 динара, или учине поклон од исте вредности, почасни они које
клупски састанак изабере за учињене услуге клубу, и ванредни сви које
буде примила Управа клуба, пошто би поднели Управи писмену изјаву да
желе да ступе у чланство клуба. „Ценећи значај једне народне библиотеке
за Лесковац и сву корист коју ће од ње имати грађани, клуб се сада и
једино бори за то, да створи ту установу у Лесковцу“. 33 Књижница je
почела рад поклонима Министарства просвете у виду већег броја
књижевних као и научно-популарних дела, пре свега из области
пољопривреде и хигијене. Клупска библиотека има преко 830 различитих
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дела, од неких по 2-3 примерака, са преко хиљаду свезака.34 У овај број
улазе и књиге добијене на поклон од грађана, али су оне биле мале
вредности у сваком погледу. Свој рад отпочела је и студентска књижница
са око 500 књига које су биле поклон Министарства просвете, Друштва
46 „Св. Саве“, сарајевске „Просвјете“, Министарства народног здравља,
„Матице српске“ у Новом Саду, Сретена Динића, или су од управе
купљене књиге.35 Студентска књижница није имала ниједно дело из
области народне и средњовековне српске књижевности, права, економије,
медицине, технике, агрономије и шумарства. Како би испунио задатак
оснивања Народне читаонице са најмање 1.000 различитих књига,
студентски клуб „Гундулић“ започео је низ акција ради набавке књига.
Приређен је концерт 12. 8. 1923. године на коме је наступио студентски
хор, припремљен од стране Мирка Поповића, хоровође певачке дружине
„Братство“, а почетком 1924. године упућен је и апел грађанима Лесковца
преко Лесковачког гласника у коме се, између осталог, каже: „Потребно је
да нас и Ви, поштовани грађани, помогнете, а помоћи ћете нам на тај
начин ако нам дате неколико књига или новчану помоћ како би постигли
свој циљ...“.36 Управа клуба обратила се за помоћ просветним и културним
установама у Краљевини, и на ову молбу одазвали су се Српско културнопросветно друштво „Просвјета“ из Сарајева и „Матица српска“ из Новог
Сада. Када је акција прикупљања књига завршена и књижни фонд
највећим делом сређен, студентски клуб „Гундулић“ обавестио је грађане
Лесковца „да се могу служити библиотеком, ако се претходно упишу за
ванредне чланове клуба. Упис стаје једном за свагда 10 дин. А члански
улог је 3 дин. месечно. Исти врши потпредседник клуба, г. Никола Д.
Миљковић, стд. тех. сваки дан у локалу хотела „Плуг“. 37 Тиме је
Лесковац, захваљујући својим студентима, добио прву јавну библиотеку
после Првог светског рата и дошао на корак од решавања најзначајнијег
културног питања тог времена, питања стварања Народне библиотеке у
Лесковцу. Услед недостатка финансијских средстава читаоница није имала
ниједан часопис. Захваљујући приходима од чланарине две године касније
набављен је један књижевни часопис Мисао.
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Крајем двадесетих година 20. века, услед економске и политичке
кризе, већина библиотека престаје са радом. Шестојануарском диктатуром
забрањен је рад свих удружења у Краљевини, а самим тим и студентског
клуба „Гундулић“. Обнови своје организације и претходно планираних 47
активности лесковачки студенти приступили су након доношења Устава из
1931. године и Закона о јавним зборовима и удружењима, израдивши нова
правила. На одобрење ових правила чекало се две године. Када су правила
одобрена студенти лесковачаког краја оформили су привремени одбор и на
ванредној скупштини Удружења, 11. јулa 1934. године, донели одлуку о
преименовању студентског клуба „Гундулић“ у Удружење студената.
Удружење студената преузело је од укинутог студентског клуба
„Гундулић“ не само његову збирку књига него и његову иницијативу за
оснивање Народне књижнице и читаонице у Лесковцу. 38 Одмах након
оснивања Удружење је, уз сарадњу свих културних установа у граду, а пре
свега Народног универзитета основаног 1924. године, кренуло у
реализацију постављеног задатка. Крајем августа 1934. године Удружење
је организовало конференцију свих културних установа ради разговора по
питању отварања књижнице и читаонице и за обједињавање књижног
фонда свих градских установа. Овај рад трајао је неколико месеци и на
годишњој скупштини Народног универзитета у Лесковцу, одржаној 23.
јуна 1935. године, свечано је отворена лесковачка Народна књижница и
читаоница. Вишегодишњи рад лесковачких студената уродио је плодом,
на срећу свих љубитеља писане речи. Лесковачка Народна књижница и
читаоница била је под управом Народног универзитета. Њен главни фонд
чиниле су књиге које је дало Удружење студената, које је од постојеће
збирке од 1.100 књига издвојило само неке које су могле послужити
студентима „за њихово стручно образовање“, а остале је уступило
Народној књижници.39 До Другог светског рата лесковачка Народна
књижница и читаоница је успешно радила.
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Војкан Поповић
РАЗВОЈ ЧИТАЛАШТВА У АЛЕКСИНЦУ
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА
48
Библитекарство у Алексинцу својим трајањем више од 150 година
карактерише буран период алексиначке историје, а све са циљем да би се „
у народу нашле добре књиге за читање и како удесити прилику да се што
већи број може користити књигом и читањем“.
Библиотекарство у Алексинцу зачело се оснивањем Касине-клуба,
читаонице и библиотеке 1866. године, која 1888. године мења име у
Читаоница.
Шездесетих година XIX века Министарство просвете и црквених
дела почело је да води бригу о већ основаним читаоницама и библиотекама
и да се стара о оснивању нових. Године 1860, 28. јанура, ово Министарство
је послало свим окружним начелницима распис следеће садржине:
„Установе као што су читалишта, потпомажу књижевност, распростиру
образовање и развитак у народу, подржавају друштвеност и многе друге
ползе, приносе и појединцима и општини. За то попечитељство просвете
желећи да и та заведења у нашем отечеству умноже, а где постоје да се
одрже и утврде, препоручује овим расписом начелству да се оно сада и
доцније сваком указаном приликом живо постара да својом важношћу и
саветом толико учини , да се у окружном месту читалишта, ако га нема ,
заведе, а ако такво већ постоји, да му се иде на руку, да може опстати и од
ползе бити...“.
На овај распис одговорило је седам округа. Начелство
Алексиначког округа је одговорило 9. септембра 1860. године да је оно
радило на отварању читаонице, али се грађани нису одазвали под
изговором да је оскудно време и да нема доброг места за читаоницу.
Библиотека и читаоница у Алексинцу под називом „Касина“ основана је 9.
марта 1866. године, О оснивању Касине извештено је Министарство
просвете и црквених дела 31. марта 1866. године, актом број 1730 следеће
садржине: „Да би се како друштвено стање у погледу образованости и
просвете тако и унапређење морално у грађанству овдашњем развити
могло, друштво једно од званичника и отменијег рода грађана састављено,
има у намери Касину у овој вароши отворити, а за одржање такове
прописало је правила која је састављена, одбор Начелништву овом на
одобрење поднео, с молбом, да се иста надлежно одостворе и одобре...“ .
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За првог управитеља Касине изабран је Тодор Мијушковић,
професор алексиначке Гимназије, за касохранитеља (благајника) Н.
Шпартаљ, деловодитеља секретара С. Марковић, а библиотекара А.
Милетић. Касина је имала своја правила:
„Правило Касине бр. 12
49
По другој тачки циљ је друштва да има морални утицај на овдашњу
публику, по томе ако би кој уписани члан учинио какво неморално дело да
би друштву на безуважење служило , то оно има право таквог члана
искључити из своје средине и разрешити га од плаћања заовставшег
неплаћеног улога до краја године.
Правило Касине бр. 14
Касина мора уколико је могуће на добром месту и удесна зграда бити.
Из члана 21 Правила Касине сазнаје се да је Касина имала три собе и то:
једну за читаоницу, у којој ће бити смештене новине и библиотека, и у
којој мора бити тишина; друга у којој се може читати, али и јести,
разговарати и пушити, и трећу у којој се, поред уживања у прве две собе,
може играти билијар и друге погодне забаве.“
У Алексинцу jе 9. јуна 1865. године, основана двогодишња
Гимназија. Све предмете у првом разреду, осим веронауке, предавао је
Тодор Мијушковић. Треба истаћи да је Тодор Мијушковић активно радио
на културно-просветном пољу и његовом заслугом је, после непуних
годину дана по отварању Гимназије, основана алексиначка Касина. Након
захтева за премештај у Београд 1867/68. године на место новог управника
Касине изабран је Милан Дукић, писар Суда Округа алексиначког.
Године 1868. Касина у Алексинцу је променила назив у Читаоницу.
О промени назива сазнаје се из одговора Начелства Округа алексиначког
на допис Министарства просвете од 7. децембра 1868. године. Одговор је
послат 2. јануара 1869. године и његов део гласи: „... да у вароши овој
постоји јавна Читаоница, а за остале недеље и празничне школе учињена је
наредба у целоме овом округу, па кад такове отпочну дејствовати и о томе
ће Начелничество ово господина министра обавестити“. Читаоница је
донела Статут Читаонице који није сачуван, али за његово постојање
сазнајемо из Акта председника Управног одбора Читаонице Марка Кнез
Милојковића.
„ Дана 14. децембра 1869. Управни одбор Читаонице алексиначке ,
уважавајући родољубивост господина Стевче Михајловића, пензионисаног
председника Државног совјета, ценећи његово неуморно заузимање за
срећу и напредак српскога народа, сходно параграфу 6 Статута
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читаоничких, имао је част на седници овој 14. децембра текуће године
изабрати га за почасног члана Читаонице алексиначке.
Деловођа
50 Света Милосављевић

Председник Управног одбора
Марко К. Милојковић“

Из каснијих аката сазнајемо да је Управни одбор Читаонице имао 11
чланова од којих је један био председник, један секретар, један благајник,
један библиотекар. У 1869. години имамо и један интересантан податак о
Читаоници. На Цвети „Друштво је приредило беседу у корист Народног
позоришта у Београду. Беседило се, говорило, декламовало и напослетку
играло. Девојачки хор је певао: Знате сестре где но Милош лежи?“ Из овог
цитата сазнајемо да је алексиначка Читаоница приређивала беседе и да су
се на њима држала не само предавања, већ се на њима играло и певало.
Према извештају од 10. јануара 1875. године, Читаоница у
Алексинцу имала је 1874. године 97 чланова који су давали годишње по 48
гроша на име улога. Књижница је имала је 115 књига, једну мапу и 16
разних слика које су сами чланови поклонили. Новине које су набављане
већином су биле српске, а према потреби читалачких чланова набављане су
и по које стране новине. Поред јавних читаоница које су у свом саставу
имале и библиотеке, у алексиначком округу постојала је и библиотека у
алексиначкој Гимназији и библиотеке при основним школама које су
користили учитељи школа.
Прекид рада Читаонице везује се за почетак српско-турских ратова
1876/77. године. Рад Читаонице обновљен је 1878. године са скромним
инвентаром, да би 1892. године она престала са радом. То сазнајемо из
молбе коју је упутио Никола Димитријевић, служитељ алексиначке
Читаонице у певачком друштву „Шуматовац“, тражећи да га певачко
друштво прими за послужитеља. Први податак о обнављању рада
Читаонице је из 1900. године, у чланку изашлом у Политици од 31.
децембра 1981. године, 1/2. јануара 1982. године, на страни 19, под
називом „Како је дочекан XX век – Новогодишње коло под сунцобраном“.
У напису се, поред осталог, говори о приредби одржаној уочи дочека Нове
1901. године у алексиначкој Читаоници: „Уочи нове 1901. године,
алексиначка Читаоница приредила је забаву са игранком која је успела, на
опште задовољство, захваљујући ученицима тамошње Учитељске
школе...“.
Други податак да је Читаоница обновила свој рад налази се у
„Вечерњим новостима“ од 15. јула 1915. године. Читаоница је тада радила
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у једној просторији кафане „Шуматовац“. Када се говори о Народној
библиотеци у Алексинцу треба додати да је она отворена 1909. године 24.
новембра, када Министарство просвете наређује да се изабере један
професор Учитељске школе за библиотекара у Алексинцу.
Читаоница у Алексинцу радила је до Првог светског рата. 51
Читалаштво и читаонице биле су културне институције које су, као и свуда
у Европи, укупним ангажовањем, набавком периодике и књига, развијањем
одређених едукативних програма, организовањем културних делатности,
разменом информација, разменом одређених наслова периодике, развиле
све облике рада народних библиотека у одређеним историјским условима.
Властитим средствима од улога својих чланова набављале су литературу
која омогућава њиховим члановима да буду информисани о збивањима у
земљи и свету, да се друже и размењују мишљења, да се образују и
усавршавају.
У току свог развоја шириле су своје активности, прво на стварању
својих сопствених фондова, оснивању певачке дружине „Шуматовац“,
преузимању разних забава у добротворне сврхе. По својој организацији
биле су налик првим невладиним организацијама у Србији, окупљале су
образованије појединце, показивале снагу удруживања, са циљем да
информишу и едукују, крче пут цивилном друштву у Србији и имају врло
значајну просветитељску улогу. Чести ратови спречавали су њихов
континуирани рад.
„По организацији, програмима рада, по активностима на
образовању и просвећивању, по бризи за књигу и писану реч и њихову
доступност свим грађанима, српска читалишта у највећој су мери
одговарала својим узорима, европском читалачком покрету који се почео
ширити Европом, да би у другој половини деветнаестог века стигао до
наших простора. Она се не могу издвојено посматрати од европског
читалачког покрета и њихових искустава.
Све су то разлози и обавезе према историји библиотека да се
читалишта и читаонице не заборављају, да се валоризује њихов рад и
допринос, да се одвоји приватна иницијатива и упоран рад њихових
чланова од државних указа којима су основане јавне библиотеке тек на
крају прве деценије XX века. Због пионирске улоге читалишта и
читаоница, једноставно, није добро померати почетак јавних библиотека на
рачун првих читалишта чија је улога кроз читав XIX век изузетно значајна,
она су део наше историје библиотекарства, нити потцењивати њихову
улогу и значај.“ (Др Десанка Стаматовић, „Читалишта у Србији у XIX
веку“)
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Елизабета Георгиев
ПИРОТСКО ЧИТАЛИШТЕ И БИБЛИОТЕКА И ЦАРИБРОДСКО
ЧИТАЛИШТЕ КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
у српским и бугарским изворима
САЖЕТАК: На основу података у српским и бугарским изворима, Пиротско
читалиште је у једном периоду свог развоја било под бугарским утицајем.
Читалиште у Димитровграду (Цариброду) званично је основано 1898. године
када је ова варошица била у границама бугарске државе. У раду ће бити
представљени подаци о историјском развоју ових читалишта на југоистоку
Србије, као и подаци о библиотеци у Пироту до 1920. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Пиротско читалиште, Царибродско читалиште, Библиотека у
Пироту.

Увод
У историјском развоју српских и бугарских читалишта постоји
разлика, која је условљена историјским, политичким и економским
приликама. На тлу обновљене Србије појава читалишта представља
значајан догађај. Оснивајући ове јавне културне институције40 „поради
читања новина и књига и поради међусобног сообраштенија“ млада
грађанска класа уставобранитељске Србије истиче питање свог просветног
и културног развоја. Прво јавно народно читалиште у Србији основано је
1846. године у Београду, угледајући се на европске библиотеке. По угледу
на Београдско читалиште, те исте године основана су читалишта и у
Смедереву, Неготину, Крагујевцу и Пожаревцу, а касније, поступно и по
целој Србији. Читалишта су обично оснивана на иницијативу просвећених
појединаца и одржавана су добровољним прилозима и редовном
чланарином, без материјалне помоћи државе. До почетка ХХ века у Србији
је основано 79 читалишта, мада има индиција да их је било и више.
Улога читалишта у ослободилачком рату Бугарске против Турака
била је изузетно велика. Само просвета, као национално огледало, није
била довољна за напредак. У епохи препорода, читалишта су преузела
важну улогу помагача чији је циљ био да „отвори очи“ народу и да улива
веру и сигурност у његову правичну борбу за потпуно духовно и
40

Десанка Стаматовић, Читалишта у Србији у ХIX веку. (Београд : Народна библиотека
Србије, 1984), 5
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политичко ослобођење. Прва читалишта у Бугарској појавила су се 1856.
године у местима Свиштов, Лом и Шумен. За време бугарског народног
препорода настало је преко 130 читалишта. Само у периоду 1887-1890.
године41 основана су 44 читалишта широм земље. Читалишта42 су се
54 финансирала сама, од чланарине или прилога грађана. До краја XIX века
читалишта институционално нису била организована, али су имала веома
важан задатак за буђење националне свести бугарског народа и за развој
културе и духовног живота.
Велики познавалац развоја бугарских читалишта, Стилијан
Чилингиров, у својој књизи „Бугарска читалишта пре ослобођења“, између
осталог, каже: „Слика како су изгледала прва читалишта пре oслобођења
може се описати са неколико речи: тајна соба у приватној кући или
друштвеној бугарској згради, полице са нагомиланим и неповезаним
књигама, новине и часописи, неколико столица, клупе поред зидова и
непрекривени сто у средини собе. Крај стола седи учитељ – обично
оснивач и стуб читалишта. Он чита управо пристигле новине и тумачи не
само сваку фразу, већ и сваку реч, сваки наговештај.“43
Имајући у виду свој географски положај, у духу и под утицајем и
Србије и Бугарске, развијало се читалиште у Пироту. Читалиште у
Цариброду (Димитровграду) основано је 1898. године као типично
бугарско читалиште, будући да се варошица у времену оснивања ове
културне институције налазила у границама бугарске државе.
Пиротско читалиште у српским и бугарским изворима
Развој друштва, па и читалишне делатности у Пироту, био је
условљен историјским, економским, и културним променама ових крајева

41

У периоду 1890 -1900. основано је 205 читалишта, 1901-1905 – 118, а 1906 -1910 – 177.
Институција читалишта наставила је да живи у Бугарској до данашњих дана.
Читалиште је за Бугарску типична друштвена институција, која врши здружену функцију
библиотеке, позоришта, школе страних језика, плеса, игара, музике, место за беседе и
предавања, клубове.
43
Стилиян Чилингиров, Български читалища преди освобождението: Принос към
историята на българското възраждане (София: Народно читалище „Света София”,
2000), 45
42
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који су до 1878. године44 били под турском влашћу и под јаким бугарским
утицајем, првенствено у верском45 смислу.
По Берлинском конгресу од 13. јула 1878. године део велике
Бугарске (до Ниша), створене Сан-Стефанским миром од 3. марта исте
године, припојен је Србији. Пирот и околина настављају живот у Србији, 55
на основу историографије веома критички расположени према бугарском
влашћу из претходног периода. У таквом Пироту, на граници двеју држава
чије су односе пратили бројни проблеми и ратови, развијало се и
читалиште, о чијем раду постоје и српски и бугарски извори, често
опречни, али значајни и важни за сагледавање правих историјских
чињеница везаних за овај део културног наслеђа Пирота.
У Пироту је још за време Турака основана читаоница под именом
„Просвета“ чији је задатак био „подизање и ширење просвете, развијање
друштвености и заједништва, подизање културе уопште. Читаоница је
имала касу и приход, а књиге су доношене кришом, најчешће преко
ћумрука у Алексинцу“46. Уз констатацију да је познато да су читаонице у
ослобођеним крајевима основане 1879. године, Десанка Стаматовић истиче
да се то не односи и на Читаоницу пиротску, те наводи део извештаја
окружног начелника из 1882. године у коме стоји да је Читаоница
„...основана још под управом турске владавине. Кад је Српска управа у
овим крајевима настала, онда је читаоница ова прихваћена и даље, као што
и данас постоји“ 47.
Званична историја пиротског Читалишта оснивање ове установе
везује за име Ранче Крстића (1825-1978), богатог Пироћанца и првог кмета

44

После другог српско-турског рата (од 13. децембра 1877. до 5. фебруара 1878. године)
Кнежевине Србије против Османлијске Турске ослобођени су јужни крајеви и осигурана
је пуна независност Србије.
45
Један од битних фактора друштвеног живота у западном делу турске државе почетком
седамдесетих година XIX века била је бугарска егзархија, која је основана ферманом
султана Абдул Азиса 1870. године, и у првим годинама свог оснивања деловала је више
као удружење грађана које првенствено ради на побољшању образовног и културног
живота народа. У времену у којем се, по бугарским изворима, постављају основе за
формирање културног живота у Пироту и околини, а самим тим и читалишта, улога
бугарске егзархије је значајна, пре свега у смислу обезбеђивања средстава за формирање и
рад образовних и културних удружења.
46
Борислава В. Лилић, Историја Пирота и околине. Део 2 (Пирот: НиП Хемикалс, 1994),
402
47
Десанка Стаматовић, Читалишта у Србији у XIX веку (Панчево: Градска библиотека,
2011), 241
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пиротске општине, о коме се у неколико извора налазе информације о
његовим интересовањима за оснивањем Читаонице у Пироту.
У тексту од 13. јануара 1878. године, објављеном у недељнику
Исток 48, дописник из Пирота, поред података о животу у средини, наводи
56 и да је управа пиротске Читаонице трећег дана Божића приредила прву
своју беседу са игранком. У тексту се посебно наглашава значај повећања
броја чланова Читаонице, будући да је то у интересу свих грађана вароши.
Интересантан документ о раду Читаонице у Пироту је извештај49
Министарству просвете из 1880.50 године у коме се, поред већ горе
наведене чињенице да је Читаоница основана под управом турске
владавине, наводе и подаци да је од почетка 1880. године Читаоница имала
45 чланова, а одређени улог износио је 8 динара годишње . Читаоничка
библиотека51 водила је инвентар књига и дневно или месечно уписивала
приспеле новине. Од затечених књига у Читаоници је било 348 разних
бугарских књига које су остале од ранијег турског читалишта и о којима је
бринуо благајник. Поседовала је ормане за књиге и новине, столове,
столице и прибор за грејање и осветљење.
Читаоница је почетком осамдесетих година имала озбиљне
проблеме због непостојања службених просторија. Тако се у једном
извештају наводи да је смештена у приватној соби. То је разлог што у
таквим околностима, и поред добрих намера и ентузијазма чланова,
Читаоница није могла развијати неку значајнију делатност. Из тог периода
постоји још податак да је 1883. године дошло до промене управе
Читаонице коју је пратио спор око новчаних средстава којима је ранија
управа располагала, те се у решавању овог спора укључило Министарство
просвете са предлогом да се неспоразум реши судским путем.
О раду Читаонице пиротске до краја XIX и у првим годинама ХХ
века нема писаних података. Каква је била ситуација са Читаоницом
48

Борислава В. Лилић, Историја Пирота и околине. Део 2 (Пирот: НиП Хемикалс, 1994),
402-403
49
Исто
50
Те 1880. година Читаоница пиротска је била претплаћена на листове „Видело“, „Српски
лист“, „Пороту“ „Ратник“, „Српска зора“, „Јавор“, „Стармала“, „Заставу“. Због недостатка
средстава, Читаоница није била у могућности да их редовно набавља. „Зато је управа у
1881. години била принуђена да претплати само 9 листова, пет за пола године, а четири
листа само за прво тромесечје, чиме је утрошен сав расположиви капитал.“ (Десанка
Стаматовић, Читалишта у Србији у XIX веку (Панчево: Градска библиотека, 2011), 242
51
Борислава В. Лилић, Историја Пирота и околине. Део 2 (Пирот: НиП Хемикалс, 1994),
402-403
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потврђује писмо директора Гимназије у Пироту министру просвете из
1909. године у коме стоји: „У овом граду, иницијативом самих грађана, у
неколико махова подизане су читаонице – Грађанска читаоница, Клуб
трговачке омладине с читаоницом, Грађанска касина с читаоницом,
Француски клуб с читаоницом, итд. – но које су морале пропасти за кратко 57
време – највећим делом што су се исте морале одржавати месечним
улогом“52.
У бугарској историографији развоја читалишта и архивској грађи
постоје подаци и о развоју читалишта у Пироту. Прва мисао о оснивању
читалишта у врло специфичном и подељеном, првенствено политичким
узроцима, Пироту, по мишљењу Стилијана Чилингирова, истраживача
историје бугарских читалишта, јавила се почетком седамдесетих година
XIX века. Он наводи изводе С. Христова да је пиротско Читалиште
основано 1870. или 1871. године. Чилингиров се ослања и на један допис
из следеће године из кога закључује да 1870. и 1871. године само сазрева
идеја о оснивању читалишта, а само читалиште по њему је основано током
ускршњих празника 1872. године53. Читалиште добија име „Просвета“. У
даљем тексту се истиче да се по С. Христову читалиште зове
„Просвещение“ те да је у његовој књизи „Княжество България“ наведено и
као „Напредък“. Читалиште је у почетку бројало четрдесет чланова.
На основу вести у новини Право54 од 24. маја 1875. годинe
Чилингиров наводи да су у том периоду многи Пироћанци донирали
Читалиште. Али, већина чорбаџија је било против тога, па се и у новини
Турция55 наводи како је и главни учитељ у Пироту био против оснивања
Читалишта.
Одмах по оснивању Читалиште је почело да игра улогу школске
управе, која до тада није постојала, те је убрзо одлучено да се доведе
учитељица и да се отвори девојачка школа. Иако је за противника имало
чорбаџије који су били активни при општини, од својих средстава
Читалиште доводи извесну Марију Русеву из Старе Загоре. Доласком
Русеве и ангажовањем Читалишта општина је најзад решила да подржи
формирање девојачке школе.
52
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Други значајан извор о Читалишту у Пироту је књига „Народна
читалишта пре ослобођења“56 Н. Кондарева, Ст. Стракова, П. Чолова.
Аутори
наводе 1871. као годину оснивања пиротског читалишта
„Просвета“. Они истичу да је пословање Читалишта врло брзо морало да
58 буде реорганизовано, а разлог за то налазе у томе што су његови оснивачи
били припадници средњег сталежа „а пак синови богаташа који желе да
присвоје похвале без имало уложеног труда, после великих свађа и
заплашивања на крају су га урушили“. Највећи дародавац Читалишта је
био Партениј Нишавски, али има и других дародаваца који су обезбедили
2.370 гроша помоћи за рад Читалишта. Аутори наводе и чињенице из
часописа Источно време57 бр. 41 од 23. новембра 1874. године где се каже
да је један представник турске власти напао чланове Читалишта да су
носили француску одећу, а не „барле и бревенеке“, тако изражавајући
непослушност турским властима. По овом извору, захваљујући мешању
„брижног“ Турчина, тек створено Читалиште неко време није радило.
Следећи значајан бугарски извор о оснивању Читалишта у Пироту
је „Енциклопедия - Възрожденски читалища“. У овој енциклопедији
читалишта из доба препорода58 стоји да је Читалиште у Пироту основано
1871. године, те да је врло брзо претрпело реорганизацију због реакције
званичне власти. Априла месеца 1872. године организован је нови
састанак Читалишне управе и управа добија подршку локалне заједнице.
Подршка се састојала од скупљених близу 2.400 златника (гроша) као
почетног капитала за организацију рада културно-просветног друштва
„Просвета“. „Назив Читалишта сликовито говори о основним правцима у
његовој делатности, да помаже народно просвећивање отварањем нових
бугарских школа у реону Пирота и да свестрано подржава рад
постојећих“59. У даљем тексту се наводи да је један од великих донатора
Читалишта митрополит Партениј Нишавски.
И поред проблема са властима и не баш позитивно расположних
чорбаџија, рад Читалишта се стабилизовао и оно јача доласком све већег
броја чланова. Као један од најревноснијих читалишних делатника у то
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време истиче се Симеон Христов60 који је био секретар (писар) Читалишта
и један од најагилнијих културних и просветних радника који је свесрдно
радио за културни и просветни напредак становништва овог краја.
Пиротска библиотека у српским и
бугарским изворима од 1908. до 1920. године
Државним буџетом за 1908. годину одређена је не баш велика сума
као помоћ за оснивање јавних библиотека по градовима61. Актом од 9.
децембра 1908. године о томе се обавештава директор Гимназије у Пироту
да: „Међу местима у којима би понајпре ваљало подићи јавне библиотеке
јесте свакако Пирот, само ако место имаде и других потребних погодба“ 62.
Даље је у акту истакнуто да ће библиотека поред новчаних средстава бити
потпомогнута и књигама које би бесплатно уступила Народна библиотека
у Београду и Државна штампарија. Једини услов Министарства је да
Општина и Округ у Пироту обезбеђивањем потребне просторије и услова
за рад помогну оснивање библиотеке.
После позитивног одговора Пироћанаца на предлог Министра
просвете на основу члана 3. Закона о Народној библиотеци, краљевим
указом63 од 14. јануара 1909. године основана је Јавна библиотека у
Пироту.
По добијању указа, почињу припреме за отварање Јавне библиотеке
у Пироту. Програм за отварање Библиотеке урадио је ондашњи начелник
Министарства просвете Милић Поповић са члановима комисије Главног
просветног савета за питања отварања јавних библиотека: Јованом
Томићем, библиотекаром Народне библиотеке у Београду и Миливојем
Симићем, директором Друге београдске гимназије.
Овим програмом предвиђено је активно учешће општине по питању
подршке и спровођења Указа у дело. Тачније, да се обавесте сви
релевантни политички и просветни фактори: окружни начелник,
60
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председник Општинског суда, директор Гимназије и управитељ народних
школа. Програмом је било предвиђено и да се намештај и књиге
Читаонице, која је постојала у Пироту, предају Јавној библиотеци. Фонд
Библиотеке би по програму чиниле књиге и часописи из ранијих
60 читаоница, преузети вишкови књига из Народне библиотеке у Београду, те
издвојене непотребне књиге и часописи из гимназијске књижнице.
Предвиђено је и да се потражи да своја издања поклоне и Академија наука,
Чупићева задужбина, Коларчев фонд, Савез земљорадничких задруга,
Српско пољопривредно друштво. Народна библиотека у Београду била је
задужена за куповину књига средствима предвиђеним буџетом. 64
Власти у Пироту максимално су се трудиле да својим ангажовањем
обезбеде Јавну библиотеку својим суграђанима. Архивска грађа потврђује
плодну преписку пиротских општинара са Министарством просвете, у
којима их обавештавају о обезбеђивању адекватног простора за
Библиотеку, прво у згради Начелства, а касније по процени да је простор
неадекватан, општина је одлучила да изнајми стан у центру вароши како
би Библиотека свима била при руци.
Априла месеца 1909. Министарство просвете је новчано помогло
Јавну библиотеку у Пироту обезбедивши средства за хонорар
библиотекара, набавку намештаја, набавку и повез књига и друге потребе
Библиотеке.
Септембра месеца 1909. године Министарство просвете је
обавештено да је за библиотекара Пиротске јавне библиотеке изабран
Живко Јоксимовић. У предстојећем периоду, уз помоћ Народне библиотеке
у Београду, планиране активности набавке опреме и књига за Библиотеку
су извршене.
Крајем 1910. године библиотекар Живко Јоксимовић обавештава
министра просвете и црквених послова да је: „... Библиотека до сада
добила 4 пошиљке књига и часописа од Државне штампарије, једну од
Министарства просвете, једну од Академије наука и једну опет од
Министарства (4 сандука још неотворена, јер су ормани за књиге
необезбеђени). Рад још није отпочет, нити ће ускоро бити, јер: 1. инвентар
још није готов, 2. библиотекар још није исписао картоне, 3. Библиотека је
без огрева, 4. нема момка да помогне библиотекару, 5. нема никаквих
правила о давању књига, 6. нема новчаних средстава за подмирење текућих
потреба, 7. треба изабрати библиотекара који ће имати довољно времена за
64

Божидар Манић, „Прилог за историју библиотекарства у Пироту“ у Народна библиотека
Пирот: прилози за монографију (Пирот: Народна библиотека Пирот, 2012), 18

Ка уметности свих уметности

НОВИ ЛЕГАТ

рад у Библиотеци, 8. треба одредити сталну годишњу помоћ и уз
Библиотеку треба отворити читаоницу“.65
Живко Јоксимовић је на месту библиотекара остао до августа 1911.
године, када је са службом премештен у Лесковац. Његово место заузео је
Стеван Николајевић, виши учитељ.
61
Поред напора окружних и просветних власти у Пироту и свесрдног
залагања Јована Н. Томића, тешко је разумети зашто су се тако споро
одвијале припреме за отварање јавне библиотеке. Не постоје подаци о
тачном датуму када је јавна библиотека у Пироту коначно почела са радом,
али је по свему судећи она отворена средином 1911. године. Ову тврдњу
потврђује извештај који је нови библиотекар послао Министарству
просвете и црквених послова 24. октобра 1911. године, у коме је саопштио
„да је јавна библиотека имала 529 инвентарисаних књига, 708
неинвентарисаних, 20 читалаца и 30 прочитаних књига“, као и да је
Окружни одбор одобрио 200 динара за Библиотеку „и да је све утрошено,
тако да нема за огрев.“66
О развоју Пиротске јавне библиотеке у периоду од 1911. до 1915.
године нема података. Балкански ратови, почетак Првог светског рата и
улазак бугарских снага у Пирот 1915. године утицали су и на опстанак и
развој библиотеке. Наиме, по уласку Бугара у Пирот средином 1915.
године једна од првих ствари коју је нова власт урадила јесте да заплени
све књиге и из друштвених и из приватних библиотека. Један део тих
књига је уништен, спаљен, а остало заплењено. О томе говори и извештај
начелника округа Марка Новаковића од 14. новембра 1918. године послат
министру унутрашњих дела, у коме он каже да су месец дана по уласку у
Пирот „Бугари све књиге Пиротске јавне библиотеке спаковали и пренели
у Софију. Паковање је извршено у присуству трочлане комисије, коју су
сачињавали СТ (Стилијан) Чилингиров, чиновник Софијске народне
библиотеке, Васил Базовски, тадашњи секретар пиротске општине и Петар
Вељковић, кмет пиротске општине...“67.
У српским изворима не постоје подаци о Пиротској јавној
библиотеци и другим библиотекама у периоду после оснивања саме јавне
библиотеке. Зато је посебно значајна презентација података о пиротским
библиотекама из 1915. године Стилијана Чилингирова. У овом тренутку то
65
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су једини подаци о библиотекарству у Пироту тога доба. Иако пристрасно,
критички и пробугарски писан, извештај Чилингирова је значајан документ
о односу средине према књизи и библиотеци.
По уласку бугарских снага у Пирот 1915. године Стилијан
68
Чилингиров
, као радник Народне библиотеке у Софији, по наредби
62
директора Александра Златанова, а на инсистирање Министарсва народне
просвете (Министерство на народното просвещение) добија задатак да
прикупи све приватне и друштвене библиотеке у „новоосвојеном“ Пироту.
Чилингиров врло педантно и детаљно у извештају69 – рапорту министру
народне просвете представља затечено стање.
Поред анализе извршених радњи током обиласка библиотека,
Чилингиров излаже и своје утиске о свакој од библиотека појединачно. Он
долази у Пирот 28. октобра, 13 дана по окупацији Пирота од стране Бугара.
„Прва ствар која ми је предстојила да урадим била је локалној војној и
административној власти да се представим, као и да тражим од њих да се
запечате све зграде и собе у којима су се налазиле књиге и
административни материјали.“70 У извештају Чилингиров посебно
наглашава да као државни изасланик неће дозволити да се ни из једне куће
које су власници напустили односе ствари, пре него што се он лично не
увери да међу њима нема књига које би се узеле за Библиотеку, или да се
униште.
Чилингиров претпоставља да међу књигама које ће наћи по кућама
и у државним установама сигурно има и шовинистичке литературе,
имајући у виду, по њему, изражену српску анти-бугарску пропаганду. Он
осликава атмосферу у Пироту која није била нимало повољна за такву
активност, имајући у виду битне промене у животу и свакодневици
68
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библиотека током Првог светског рата, које су биле смештене у Софији.У периоду од
1916. до 1919. године Чилингиров је био заменик директора Народне библиотеке у
Софији. Директор Библиотеке је у периоду од 1919. до 1922. године, а 1923. године
постављен је за директора Народног етнографског музеја. Чилингиров је један од
оснивача Савеза бугарских писаца и његов председник од 1941. до 1944. године.
Председник је Врховног читалишног савеза од1941. до 1944. године.
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Пироћанаца и присуства бугарских војних снага које су дошле на овај
терен.
У Пироту је Чилингиров прегледао и узео следеће библиотеке:
библиотеку Гимназије, библиотеку Централне основне школе, библиотеку
Окружне управе и читалишта (јавне библиотеке). Од приватних, које по 63
Чилингирову заслужују да се ту помену, су: библиотека доктора ветерине
др Стојковића, библиотека председника Окружног суда, библиотека
окружног инжењера, библиотека председника основних учитеља и
библиотека проте. Сем књига у Јавној библиотеци и библиотеци др
Стојковића, књиге у осталим библиотекама нису биле уредно смештене и
поређане по стандардима. „Једне су биле побацане по собама, друге по
разним сандуцима, а неке чак разбацане по шпајзевима и подрумима.“71
Имајући у виду чињеницу да је „седамдесетих година у Пироту
постојало бугарско читалиште“ аутор је „био убеђен да је наставило да
постоји и под српском влашћу, наравно, у сасвим другим условима.“ Ипак
Чилингиров истиче да му је било тешко да пронађе Читалиште. На питање
где се налази сви су му одговарали да не знају, па чак и Петар Велков
(Петар Велковић) Пироћанац, помоћник кмета општине. О томе где се
налази Библиотека сазнао је од деце!
„Од свих библиотека најбогатија по броју књига испоставило се да
је гимназијска библиотека. Али вреднија не само у библиографском
смислу, због реткости неких примерака, већ и у научном смислу, без
сумње, је јавна библиотека. Прву чине претежно уџбеници и
шовинистичке брошуре, друга, сем последње, садржи и значајан број
књига из прве половине прошлог века. Већина њих су, неспорно, поетски и
дидактички радови, али не безначајно место заузимају и књиге које се у
потпуности или делимично баве политичким, друштвеним и историјским
темама.“72
Од приватних библиотека, по мишљењу Чилингирова,
најинтересантнија је библиотека доктора Стојковића. Реч је о сређеној
збирци књига, за најшира и различита интересовања. „Поред публикација о
ветерини, налази се и много романа, француских и немачких, пуни
комплети српских часописа, добро повезани, приручници, есеји на
различите теме и друго... Интересантна је и библиотека председника
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Окружног суда у којој сам нашао двадесетак публикација, претежно на
српском, које се баве правним питањима.“73
По Чилингирову све ове библиотеке се карактеришу једноличношћу
језика публикација. Књиге су скоро искључиво на српском, сем неколико
64 књига у гимназијској библиотеци које су на немачком и француском.
Највећа разноликост језика књига је у библиотеци доктора Стојковића,
који је за Чилингирова веома интересантан, па је покушао да нешто више
сазна о дотичном. Испоставило се да разноликост и однос према књизи
потиче од супруге доктора Стојковића, која је по пореклу била
Аустријанка.
По њему, састав књига у свим библиотекама „дозвољава да се
једним погледом обухвати цео духовни интерес српске интелигенције, као
и да се открију својства њеног карактера, скоро непозната нама Бугарима:
њена безмерна љубав према домаћем, родном, безгранична апатија ка
страном, и необјашњива мржња према нама.“74 Међутим, Чилингиров
изјављује задовољство од прикупљених књига које ће политичарима и
писцима бити много корисне. Колико ће различитих примерака књига бити
показаће анализа књиге по књиге које су смештене у 40 великих сандука.
Све књиге из јавне, гимназијске и приватних библиотека у Пироту
однешене су у Софију, где су остале у Народној библиотеци Бугарске. О
њима и великом броју других заплењених књига из Србије бринуо се
управо Стилијан Чилингиров. Библиотекар Народне библиотеке у
Београду Јован Н. Томић, по завршетку Првог светског рата, усрдно је
радио на повраћају свих заплењених и однетих књига из српских
библиотека које су се налазиле у Софији. Министарство иностраних дела
31. јула 1919. године било је обавештено да су књиге Пиротске јавне
библиотеке спаковане и са књигама других библиотека послате у ЛомПаланку. Тамо су биле натоварене на шлеп и пребачене на српску обалу у
Прахово. Томић даље извештава да је издато наређење да се оне пребаце у
Београд, где ће бити издвојене и испослате назад у Пирот. 75 До повраћаја
књига у Пирот никада није дошло.

73

Исто, лист 264
Исто, лист 266
75
Илија Николић, прир. Пирот и срез нишавски: 1801-1918: грађа. Књ. 3, 1894-1918
(Пирот: Музеј Понишавља, 1981), 1106-1107
74

Ка уметности свих уметности

НОВИ ЛЕГАТ

Историјски развој Царибродског читалишта до 1920. године
Питање „границе“ и политички условљене историјске промене
крајем 19. и почетком 20. века, деловале су на све сфере живота, па и на
културни развој варошице Цариброд (Димитровград). Развој читалишта и 65
библиотекарства у овој средини под утицајем је и Србије и Бугарске,
зависно од периода у којој се од ових двеју држава град географски
налазио. Историјска превирања утицала су на судбину књиге, тако да
прича о царибродском читалишту има изузетно занимљив заплет.
Корене прве библиотеке у царибродском крају налазимо у
манастиру Св. Јован Богослов из XV века, познатијем као Погановски
манастир. Најстарији подаци о постојању књига у овом манастиру датирају
из 1552. године, када је после смрти монаха Теодосија Дебелог 38 књига
однесено у град Трн76.
Говорећи о читалишту у Цариброду, Стилијан Чилингиров у већ
поменутој књизи „Бугарска читалишта пре ослобођења” каже следеће „О
читалишту у том граду, тада селу, саопштава нам Г. Димитров у књизи
„Кнежевина Бугарска”. Као датум његовог оснивања узима релативно рану
годину, управо 1866.”77 Чилингиров сматра да 1866. година као година
оснивања Читалишта никако не може да се узме за истиниту, јер је по
њему немогуће да је Цариброд пре Пирота добио читалиште, ако се зна да
је пиротско Читалиште основано 1871. године. То, свакако, није довољан
аргумент да би се дошло до закључка да Читалиште у Цариброду није
постојало у то доба. Услов за отварање читалишта било је постојање
писмености, образованих људи, учитеља. Ако се има у виду да је прва
школа у Цариброду основана 1869. године, онда би то био убедљивији
разлог за непостојање читалишта средином шездесетих година XIX века у
граду, а не однос и предност Пирота као веће средине.
Истичући значај читалишта за морални препород бугарског народа
и њихову улогу у политичком развоју, Г. Димитров ређа године оснивања
појединих читалишта у Кнежевини Бугарској. За годину 1866. износи
податак о оснивању Царибродског читалишта. При крају овог пасуса аутор
каже: „те године основано је читалиште у Цариброду” 78. Никаквих других
аргумената нема.
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Други аутор, Н. Кондарев79, наводи следеће: „Од старијих
истраживача само Георги Димитров у својој књизи „Кнежевина Бугарска“
саопштава о постојању читалишта у Цариброду. Наша садашња
истраживања, вршена од стране савременика кроз посете различитим
66 градовима и селима, у значајном степену потврђују податке овог аутора, и
поред тога што су они оспоравани у делу Чилингирова „Бугарска
читалишта пре ослобођења“. Разумљиво је да је тешко да се, наведена од
стране Г. Димитрова, 1866. узме као година оснивања, имајући у виду да
је читалиште у Пироту основано 1871. године. Још више да су ова два
града у тесним културним и привредним везама, али није искључено да је
1866. године у Цариброду живео неки добар и просвећен учитељ који је
тамо и основао читалиште.“
Кондарев остаје при овој тврдњи и у књизи „Народна читалишта
после ослобођења“80. У попису основаних читалишта после ослобођења
Бугарске од турског ропства (1878) Цариброда нема, односно нема је 1898.
као актуелна година оснивања Читалишта у граду.
Ако се имају у виду историјски оквири развоја Цариброда
шездесетих и седамдесетих година XIX века, када је Цариброд био село од
неколико десетина кућа, мало је вероватно да је 1866. године постојало
читалиште. Истинитија и документима потврђена је прича о оснивању
читалишта у Цариброду крајем ХIX века. Она почиње 1888. године када је
основано глумачко друштво, и то с циљем да се прикупи новац за отварање
библиотеке. Цариброд је у то време имао 400 кућа, 500-600 породица и
становништво које се претежно бавило земљорадњом, као и трговином и
занатима.81
У првом броју часописа Домашен учител из 1889. године редакција
се обраћа будућим читаоцима, истичући значај читалишта и књижевности
као једног од првих знакова и потврде слободе после дуготрајног турског
ропства. Већ у другом броју истог часописа, од фебруара 1889. године, у
тексту „Друштва у Цариброду“ стоји: “за сада још не постоје скоро
никаква (друштва), осим једног глумачког друштва које је основано
августа месеца прошле године. Циљ овог друштва, како су нам рекли
његови чланови, иницијатори, јесте да скупи новчана средства, изводећи
позоришне представе и са тим средствима да у градићу отвори једну
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градску библиотеку или читалиште“.82 Глумачко друштво успешно
стартује и до средине 1889. године имају пет наступа. Већ крајем сезоне
друштво је богатије за 1.000 лева у књигама, костимима, реквизитима.
Носиоци првих културних догађаја у вароши били су учитељи. Као
непосредни оснивачи глумачког друштва, учитељи су били и глумци, 67
режисери, сценографи, костимографи, мајстори сцене, а касније,
стварањем библиотеке, и први библиотекари.
Десет годинa после оснивања глумачког друштва у Цариброду је
основано читалиште, о чему сведоче и документа из архиве данашње
Библиотеке. Читалиште је, дакле, званично основано 1. јануара 1898.
године. Те године добија свој Устав - Статут који Министарство народне
просвете Кнежевине Бугарске својим актом бр. 991 од 28. јануара 1898.
године одобрава.
Оснивачки акт, односно Статут Читалишта, штампан је 1902.
године у Трну.
У периоду непосредно по оснивању, Читалиште је успевало да
обезбеди материјална средства за куповину књига и одржавање
просторија. Чак је било и у могућности да се на неки начин одужи
позоришној групи тако што је, од организованих програма и чланарине,
скупљало новац за адаптацију позоришне сале. У следећем периоду
ситуација се мења.
У периоду од 1900. до 1909. године и појаве локалног гласила
Нишава83 нема много писаних трагова и архивског материјала који говори
о раду Читалишта. Не постоје подаци на основу којих би могло да се каже
нешто више о књижном фонду Библиотеке одмах по оснивању и
непосредно у првим годинама рада. Нема ни података о броју и структури
читалаца. Библиотека се издржавала од стране Министарства просвете
Бугарске, а има индиција на основу којих се може закључити да је
Читалиште знатан део средстава за свој рад и књижни фонд обезбеђивало
кроз поклоне појединаца и установа. Године 1902. Библиотека се налази у
малом дућану-кафани у главној улици у граду, чији је власник био Сокол
Здравков. Књиге је издавао месни учитељ који је за тај посао био задужен
преко школе. У дућану-библиотеци била је читаоница у којој је било
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неколико столова на којима су увек биле новине и понека књига, док је
већи део књига био на једној полици. У тој просторији Библиотека је била
све до 1920. године и радила је као једна од делатности школе. 84
Непосредно после Првог светског рата државе Антанте приступају
сређивању
светских проблема кроз потписивање мировних уговора са
68
побеђенима: Аустријом, Турском, Мађарском и Бугарском. Нејским
мировним договором од 1919. године Цариброд са околином припао је
држави Срба, Хрвата и Словенаца. По потписивању договора велики број
људи напушта град и пресељава се у Бугарску, углавном у места близу
границе.
Такви историјски услови веома снажно утичу на све сфере живота,
па и на културу. Друштвено-политичке промене довеле су и до тога да
1919. године Цариброђани пресељавају Читалиште са библиотеком у село
Драгоман близу границе, надајући се да неће доћи до померања границе и
да ће вратити Библиотеку у град. После 6. новембра 1920, када Цариброд
званично постаје град у држави Срба, Хрвата и Словенаца, цео књижни
фонд Читалишта бива пренешен у Софију, где се ствара „Царибродско
избегличко читалиште“ (Царибродско бежанско читалиште). Читалиште је
смештено у кварту „Красно село“, у улици Генерал Колев бр. 20.
Приликом пресељења цео фонд књига бива пресигниран и сваки примерак
добија жиг „Царибродско бежанско читалиште“. Тако Царибродско
градско читалиште почиње да живи свој живот у Софији.
Закључак
Историјска опсервација било које друштвене појаве везане за
српско-бугарске односе у крајевима на граници двеју држава захтева
максималну непристрасност у анализи извора. Честе једностране анализе
друштвеног, социјалног, економског и културног тренутка, у периоду
после ослобођења ових крајева од Турака, захтевају пажљив приступ
истраживача.
По подацима из бугарске историографије Читалиште у Пироту
настало је скоро осам година раније од података које нуде српски извори.
Постојећи бугарски извори говоре о проблемима приликом оснивања
Читалишта, о утицају цркве на његово формирање, те о улози коју је оно
имало до 1978. године. Чињеница је, што потврђују и српски извори о
развоју Читалишта, да тадашња пиротска интелигенција признаје рад
84
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претходног (бугарског) читалишта, пре свега на примеру поновног
ангажовања Ранче Крстића, који је свакако био активан и у време
постојања старог Читалишта.
О развоју Читалишта у Цариброду (Димитровграду) српских извора
нема, будући да је ова варош до Нејског мировног договора 1919. била у 69
границама бугарске државе.
Приступ и анализа наведеног материјала је искључиво са
становишта библиотекарства и употпуњавања постојећих података новим.
Слојевитија слика развоја читалишта седамдесетих година XIX века у
Пироту захтева дубљу анализу друштвених и политичких односа у
средини и презентацију специфичне атмосфере која ову средину
карактерише у доба ослобођења од турске власти.
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Јован Пејчић
ПЕРИОДИКА ИЛИ ОТВОРЕНОСТ ДУГОГ ТРАЈАЊА
Чему каталози?
70
Као што се библиотеке не оснивају да би служиле само потребама
дана, тако се ни посебни фондови (старa и реткa књигa, завичајнa издањa,
периодикa...) не формирају да би удовољили тек добу којем припадају.
Мисија је њихова дубља и далекосежнија – природу штампане речи, у
свима њеним облицима, карактерише отвореност дугог трајања. Та
особина уписана је и у рад чувара духовних творевина, библиотека и
архива у првом реду.
Разумљиво, отвореност о којој је реч на један се начин објективише у
уметничким и академским, хуманистичким дисциплинама, на други у
текућим (серијским) публикацијама, на трећи у документационоистраживачкој делатности.
Узмимо за пример трећи начин, дакле документационо-истраживачку
делатност и, одмах, сузимо овај тип библитечких активности на периодику
(листови, часописи, алманаси, годишњаци...).
Периодика, по својој дефиницији, акумулише и емитује. То, с једне
стране, казује да она, спајајући прошлост са властитим временом,
установљује епохално сведочанство о свету у којем настаје, чију стварност
споља и изнутра осветљава и документује и на коју, описујући је, у једном
повратном, двосмерном смислу – утиче. С друге стране, периодика носи
клице и сеје шифре надолазећих збивања, будућности.
Шта, према томе, значи израдити, имати, користити каталог
периодике једне библиотеке, архива, музејске ризнице, документационог
одељења ове или оне културне установе?
Подухвати израде редовних и периодиних каталога нису послови
само стручних и научних библиотека – у библиотекама општег типа
(окружне, градске, општинске, сеоске; факултетске, школске, специјалних
установа и сл.) то није нужна обавеза. Уобичајено је, међутим, да
регионалне и централне народне библиотеке великих и већих градова
формирају, уз општи (позајмни), и одељења специјалних фондова, а с
њима, и за њих – посебне службе, библиотекаре прилагођеног стручног
профила. Богатство, доступност и референтност оличавају у таквим
случајевима вредност сваке библиотеке појединачно.
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Зашто су каталози битни? Шта они, у крајњем, показују
потенцијалном кориснику?
Прво,
предочавају
богатство,
распон,
предметно-тематску
разноврсност наслова – региструју реално стање једног библиотечког
фонда.
71
Друго, пружају услове за упознавање и проучавање свих важних
прошлих и актуалних видова живота у његовим локалним, националним,
па и европским и светским испољавањима.
Треће, гледано најшире, омогућују проверљиво контекстуално,
упоредно реконструисање историјског, друштвеног, образовног, културног,
научног, привредног, спортског... живота у свима његовим временским
категоријама.
Све у свему, философски парадокс о непролазности пролазног уткан
је у само биће периодике као такве, а израз „отвореност дугог трајања“
темељна је компонента како њене суштине, тако и каталога као својеврсне
личне карте периодике. И не само периодичних издања, већ штампане речи
уопште.
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Драгољуб Станковић Чиви
Стара кућа на Хисару, 2010.
(уље на платну, 49 x 39)
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Драгољуб Станковић Чиви
Микро јесен, 2009.
(уље на платну, 110 x 90)
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Из књиге „Увек могуће“ Радисава Филиповића и
Саше Хаџи Танчића
74

Превео са српског на енглески језик - Миша Митрановић
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Горан М. Максимовић
НУШИЋЕВ ШАЉИВИ ЖИВОТОПИС
76

САЖЕТАК: У раду је анализирана Нушићева „Аутобиографија“ (1924), као један
од најпопуларнијих шаљивих животописа српске књижевности. Указано је на
генезу настанка рукописа (од 1903. и 1907. године у фељтону Бен-Акиба), на
његове типолошко-жанровске особине које га сврставају у ред пародичних
романа, на наративне поступке и разнолике видове оглашавања приповједача
(драматизован, дјелатан, самосвестан или метадијегетички), а затим и на
смјехотворне поступке засноване на комичном преувеличавању (карикатура,
хипербола и гротеска), те на доминацији језичке комике (поређења, еуфемизми,
алогије, имена, надимци, пословице, изреке). Значења која носи текст
„Аутобиографије“ по много чему су свевремена, намијењена разноликим
генерацијама читалаца, а подједнако су усмјерена на приказивање процеса
психолошког формирања личности, одрастања и сазријевања, као и на критичко
разобличавање и исмијавање недостака у образовању и науци, наставним
програмима и уџбеницима, те у цјелокупном политичком и јавном животу у којем
је доминирао династички аутократизам, а образовани људи су били унапријед
осумњичени и непожељни.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: животопис, роман, пародија, хумор, сатира, приповједач,
карикатура, хипербола, гротеска.

1.0. Нушићев шаљиви животопис прво своје издање и свој коначни
облик доживио је 1924. године, на шездесетогодишњицу пишчевог рођења,
када је објављен као „јубиларна књига“ у издању Одбора за Нушићеву
прославу. Међутим, иницијални концепт Нушићеве „Аутобиографије“
настао је много раније, још 1903. године, у облику истоимене приче,
објављене најприје у листу Врач погађач,85 а затим и на почетку прве
књиге хумористичко-сатиричног фељтона „Бен-Акиба“ из 1907. године.86
У причи „Аутобиографија“ у сажетим цртама представљене су оне теме
које су опширно обрађене у каснијој дефинитивној верзији дјела.
Назначено је да ће бити описан само животопис „од рођења до женидбе“,
јер „човек у браку представља половину, а половина не заслужује
биографију“,87 а као посебне епизоде издвојене су године најранијег и
85

Бранислав Нушић, „Аутобиографија“, Врач погађач, год. VIII, број 20, Београд, 1903,
стр. 165-166.
86
Бранислав Нушић, Бен-Акиба, књига прва, издање аутора, Штампарија „Доситиј
Обрадовић“, Београд, 1907, стр. 310.
87
Исто, стр. 15.
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раног дјетињства, године основног и гимназијског школовања, те прве и
остале љубави.
Коначна верзија „Аутобиографије“ проширена је епизодама о првим
написаним пјесмама, тамновању, војсци, анегдотама о Митад-паши и
крадљивцима, о „открићу“ Америке, о Чича Илији Станојевићу и невјерној 77
жени, а допуњена је „Предговором“ и „Поговором“ у којима су покренуте
неке актуелне пародијске теме о аутобиографско-мемоарској литератури
уопште, као и о противурјечној стварности у Србији на крају 19. вијека:
политичким нетрпељивостима, школском систему, образовању и науци,
колективним страстима и наравима.
1.1. Нушићу је властити живот био само повод за писање о једном
времену и друштву, зато је „године свога дјетињства на извјестан начин
помјерио према крају стољећа, како би се у њему могле огледати и
препознати и нове, урбане (градске) генерације“.88 То свакако упућује на
могућу логичну претпоставку да текст „Аутобиографије“ не представља
типичну документарно-умјетничку прозу аутобиографско-мемоарске
провенијенције, већ „пародични роман у којем је превасходно исмијан
један популарни жанр“,89 а затим је дата шаљива слика одрастања и
образовања, као и једног бременитог друштва, времена и простора. Зато се
и може казати да је то „јединствен пример животописа“. 90 Као што видимо
за Нушића је властита биографија овдје најмање важна. Због тога само
посредно можемо препознати понешто од онога што се стварно дешавало у
његовом животу од рођења до женидбе. Међутим, захваљујући таквом
приступу у Нушићевом шаљивом животопису многи препознају своје
дјетињство и своју младост, своје прве љубави и написане пјесме, своје
школовање и средину у којој су одрастали. „Она не говори о једном сасвим
одређеном животу, већ даје општу слику наших нарави, Аутобиографија је
комични љетопис времена, а не живот једне личности, духовита
биографија средине у којој је Нушић живио“.91 Отуда се и може тврдити да
у овако осмишљеном аутобиографском казивању у којем се Нушић „шали
са сопственом биографијом, реконструише је, али је и хумористички
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Josip Lešić, Branislav Nušić – život i djelo, Sterijino pozorje-Matica srpska, Novi Sad, 1989,
str. 203.
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Горан Максимовић, Умјетност приповиједања Бранислава Нушића – о наративној
прози фикционалног типа, Велвет, Београд, 1995, стр. 132.
90
Јован Деретић, Историја српске књижевности, Нолит, Београд, 1983, стр. 419.
91
Josip Lešić, nav. djelo, str. 203.
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деконструише, поиграва се њоме“ има једне посебне врсте искрености која
није чињенична, већ је садржана у хумористичком осјећању свијета. 92
2.0. По многим својим тематско-мотивским и структурним
карактеристикама то је пародијски роман изложен кроз приповиједни
78 поступак ланчаног везивања заокружених епизода из појединих животних
раздобља, уоквирених шаљивим „Предговором“ и „Поговором“. Према
неким сродним новијим типолошко-жанровским читањима текст
„Аутобиограгфије“ можемо посматрати и као „романизовану драму или
драматизовани роман одрастања“.93 Зато у Нушићевој „Аутобиографији“ и
можемо препознати поступак степенастог или ланчаног повезивања
новелистички осмишљених поглавља у цјеловиту романескну слику
свијета. То подразумијева да свако издвојено поглавље има сажете
експозиционе и епилошке дијелове, да има развијене заплете, те да у
појединим примјерима „завршна ситуација сваке новеле је почетна за
сљедећу; тако средишњим новелама недостаје експозиција и расплет је
непотпун“.94 На примјер, завршни мотив првог поглавља „Од рођења до
првог зуба“ о расту првих дјечијих зуба, почетни је мотив наредог
поглавља „Од првог зуба до панталона“, као што је и његов завршни мотив
о облачењу првих панталона, почетни у поглављу „Човек у панталонама“
итд.
2.1. Приповједач „Аутобиографије“ оглашава се у првом лицу, а
пошто саопштава сопствена развојна искуства истовремено је
драматизован и дјелатан, тј. „издвојен је као самостална особа“ и
„производи неко мерљиво дејство на ток догађаја“. Пошто писац дијели
приповједачева становишта и увјерења можемо потврдити и да се ради о
ауторском приповједачу или „подразумеваном писцу, пишчевом другом
ја“, који се наравно „увек разликује од стварног човека – каквим год га
сматрали – који стварајући своје дело, ствара надмоћнију верзију самог
себе, једно друго ја“.95 Зато приповједачево казивање има све одлике
исповиједања, са честим директним обраћањима читаоцима, захваљујући
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којима се постиже висок степен комуникационог повјерења и сагласности,
а непоуздана перспектива првог лица се у највећој мјери губи и ствара
илузију „о блискости две свести, приповедачеве и читаочеве, које на свет
могу да гледају сродним духом и очима”. 96 Захваљујући свему наведеном,
намеће се и „основна естетичка функција приповедача да као стожер 79
обједини овај расути линеарни низ слика једне животне панораме“ у
јединствену шаљиву слику свијета.97
Наводимо само неке примјере приповједачевог директног обраћања
читаоцима захваљујући коме се одржава висок степен њихове пажње и
ствара илузија о саучесништву у приповиједању: „али вам могу рећи“,
„верујте“, „замислите само“, „можете мислити“, „замислите, молим вас“,
„ох, то вам је била читава комендија“, „Ако ви захтевате од мене да вам
кажем и то: како сам ја могао положити матуру, онда знајте да ми
постављате питање на које је немогуће одговорити“.98 Понекад је та
илузија очувана и захваљујући исказима у којима приповједач своје знање
привидно изједначава за знањем и искуством читалаца: „Ви несумњиво
познајете сви онога малога тиранина, тек што сте дошли гдегод у
посету...“99
Сличну функцију остварују и бројни коментари и упадице у којима је
проблематизован умјетнички поступак или пародирана аутобиографскомемоарска литература. Тиме је приповједач показао изразиту „свест о себи
као о писцу“ па можемо рећи да се ради и о „самосвесном приповедачу“,100
који се нарочито често оглашава у „Предговору“. Очигледно је то у
исказима у којима је пародирана аутобиографско-мемоарска књижевност и
метод писања, али и у аутопоетичким коментарима на почетку бројних
поглавља. На такав начин је, на примјер, започето приповиједање у
поглављу „Прва љубав“ када приповједач наглашава да је о првој љубави
требало раније да пише, јер иде упоредо са школовањем и могла би се
посматрати као школски предмет. У поглављу Q.b.f.f.f.s (Quod bonum, felix,
faustum, fortunatumque sit!), приповједач наглашава да читаоци не би
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требало да очекују да им исприча читав онај пут којим је дошао до
факултетске дипломе, јер би се његова књига могла претворити у
енциклопедију, а могла би изазвати и професорску завист и полемику.
Присуство бројних приповједачких коментара којима се жели све
80 појаснити понекад је сувишно и ускраћује самосталност читалачких
доживљаја, а самим тим доприноси доминацији казивања над
приказивањем, али истовремено доприноси успостављању поменутог
додатног повјерења између писца и читалаца.
2.2. Пародија је најдоминантнији смјехотворни поступак у
Нушићевој „Аутобиографији“, а по својој умјетничкој природи представља
„средство испољавања унутрашње неуверљивости онога што се пародира“
и као таква је једно од „најмоћнијих средстава друштвене сатире“. 101
Издвајамо три доминантне теме пародијског приповиједања у
„Аутобиографији“: пародирање аутобиографско-мемоарских жанрова,
пародирање школског система, уџбеника и наставних метода, као и
пародирање политичког амбијента и државног апарата у Србији на крају
19. вијека (војска, бирократија, аутократска владавина и сл.). Поступак
пародијског казивања налази се у тијесној вези са различитим типовима
комичног преувеличавања, а као најфункционалније овом приликом
издвајамо карикатуру, хиперболу и гротеску.
Код Нушића у „Аутобиографији“ доминирају карикатурални и
хиперболички поступак комичног преувеличавања. Попут вјештог
карикатуристе, Нушић проналази неке непримјетне или потиснуте
особине, најчешће слабости, а затим их увећава док не постану свима
видљиве и очигледне. На такав начин Нушић је пародирао склоности
писаца да у аутобиографско-мемоарским текстовима уљепшавају свој
живот, свој морални портрет, као и своју улогу у појединим догађајима. На
сличан је начин пародиран конзервативизам и анахроност школских
програма и наставних метода, те моралност појединих предавача и њихово
незнање. Тако је исмијаван аутократизам, политичке манипулације и
недораслост власти, неспособност и поткупљивост опозиције, тромост
администрације, страх од нових и образованих генерација.
У „Предговору“ Нушић наглашава да је писање „Аутобиографије“
започео искључиво из шаљивих и забавних разлога, а од три „своја ја“ која
је слиједио кроз живот (насмијано, озбиљно и плачно), писање животописа
повјерио је насмијаном дијелу своје личности. Нушић вјерује да је то
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„насмијано ја“ једино суштински видјело живот, јер „истина је често пута
непостојанија од заблуде“.102 Можда баш зато што га је посматрао са оне
ведре стране и што се подједнако смијао врлинама и манама, узвишеноме и
униженоме, мудрости као и лудости, правди као и неправди, заблуди као и
истини, сагледао је људе и њихове поступке на много озбиљнији начин од 81
било кога другога. У „Предговору“ Нушић исказује и потпуну свијест о
чину писања, што се може довести у везу са одликама метадијегетичког
приповиједања, тј. „уметања приповести у другу приповест, и то
превасходно у примарну приповест“,103 како би постигао простор за
ненаметљиве а функционалне аутопоетичке коментаре.
Главнина Нушићеве критике аутобиографско-мемоарске прозе
усмјерена је на неисцрпну потребу писаца ове врсте књижевности да
уљепшавају стварност и да избјегавају да казују о неугодним и неславним
епизодама кроз које су прошли и они сами, али и поједини други
угледници, научници, умјетници и поготово политичари. Нушић баш зато
и напомиње да ће у своме животопису обухватити раздобље од рођења до
женидбе или „од досељења до пропасти“, како то сликовито упоређује са
поједним лекцијама из уџбеника историје. Остатак животописа повјериће
једном свом пријатељу „врло таленованоме и отменоме господину, за
којега се уверио да ни једну ствар не казује онако како је она била, већ је
увек допуњује, намешта и замазује, не би ли је улепшао“. 104 Зато Нушић
писце биографија и других сродних текстова упоређује са „машамодама и
кројачицама“, а истинитост њиховог причања показује кроз примјере из
животописа појединих својих савременика. Тако је у биографији једног
сликара писало како је имао извјесних тешкоћа у животу које су утицале
на сам правац његовог стварања, а заправо се радило о „тешкоћама“ са
љубоморним кројачем који открио је да је сликар љубавник његове жене.
Нушић је у тексту „Аутобиографије“ проговорио на подругљив начин
и о некоректном односу књижевне критике према његовом књижевном
раду, као и на прикривен начин о дубоком и болном разочарању што
поводом шездесете године живота није био ни кандидован за члана
Академије наука. Злонамјерно истицање појединих критичара да је Нушић
„писац без духа и талента“ створило му је у јавности, како је то иронично
наглашено, репутацију човјека који има све квалификације за члана Српске
Краљевске академије. Одмах иза тога, Нушић у наставку свога животописа
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исмијава и лажне критеријуме вредновања у најугледнијим научним
институцијама, а прије свега у Академији наука. Наглашава да је одлучио
да напише књигу о „свом животу“ јер је и сам очекивао да ће бити изабран
међу „бесмртнике“, а то је било неопходно зато што је сваки академик
82 морадо да изради своју аутобиографију и за то им је било потребно по
неколико година. Нушић заједљиво закључује да познаје и оне који су
умрли а да тај важан посао нису довршили, тако да се „данас ништа не зна
ни о њиховом животу, ни о њиховом раду на науци“. 105
Средишња тема Нушићеве „Аутобиографије“ (од поглавља
„Школовање“ до поглавља „Мртви језици“), посвећена је исмијавању
конзервативног школског система и заглупљујућих уџбеника, наставних
програма и метода, као стицању оних знања која добрим дијелом нису
била употребљива у каснијем непосредном животу. Нушић препознаје
слабости у образовном систему и у препознатљивом поступку комичног
преувеличавања, тј. карикирања и хиперболисања, разоткрива бројне
њихове мане. Омиљена Нушићева тема су неспособни предавачи и њихово
незнање, као и заглупљујуће наставне методе које су слијепо покушавали
да примјењују на часовима. У самосталним поглављима, насловљеним по
називима предмета, упознајемо се, на примјер, са начином на који је
професор српског језика формулисао теме писмених састава („Испеци па
реци“, „Познај самог себе“), из којих су онда као природна посљедица
произлазили нелогични и комични ученички радови. Тако је неки Сима
Јагодић дубокоумно закључио да ријеч не треба вадити из уста све док не
буде печена, а најбоље се може испећи ако се добро загрије столица док се
код куће учи српска граматика. На сличан начин Нушић је пародирао
метод учења страних језика или метод „очигледне наставе“ по коме је
професор географије објашњавао ђацима сунчеви систем, итд.
Друга важна пародијска тема у приказивању школског система
усмјерена је на исмијавање неадекватних и неуких уџбеника и наставних
програма који су били потпуно непримјерени узрасту ученика. Нушић се
нарочито усмјерио на карикирање уџбеника француског језика који је био
написан по некаквој „Олендорфовој методи“ карактеристичној због
потпуно бесмисленог понављања граматичких категорија. У уџбеницима
математике и физике препознавао је потпуно нелогичне и компликоване
дефиниције, које нико није могао да разумије или запамти, а најмање су то
могли несрећни ђаци: „Квадрат над једном страном труогла једнак је са
збиром квадрата других двеју страна смањеним за двоструки производ из
105
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тих двеју страна и косинуса угла који заклапају“. 106 Тиме је Нушић у
„Аутобиографији“ непосредно проговорио о „дуговекој школској
неусклађености са реалношћу у којој се одраста и учи“, 107 што у великој
мјери чини ово дјело, уз сва његова друга значења, свевременим и блиским
бројним генерацијама читалаца.
83
Поједине раније написане Глишићеве пародичне приче („Једна
лекција из хисторије Срба“, „Шта човеку неће пасти на ум!“, „Као бајаги
популарна физика“, „Модерна стилистика“, „Мало о хисторији света“), као
и Домановићева сатира „Озбиљне, научне ствари“ (1899), свакако су
претходиле Нушићевом пародирању образовања и науке у Срба. Зато
Нушићева „Аутобиографија“, баш као и претходно поменути Глишићеви и
Домановићеви текстови, подсјећа на шаљиве есеје које је у књижевност
увео Џонатан Свифт, а који у виду „нарочитих мисаоних бурлески“ и
„бритких иронипчних и сатиричних запажања“, разобличавају „људску
глупост, лажи и безобзирност“.108 У оним поглављима „Аутобиографије“ у
којима казује о своме школовању, а који су по спонтаној наивности и
неискуству карактеристични за дјечији поглед на свијет, својствен
књижевности за младе, Нушић је најавио касније хумористичке странице
написане у роману „Хајдуци“ (1933), а свакако је претеча најсјајнијих
страница српске хумористичке књижевности са темом дјечијег школовања
које су написане у Ћопићевим „Магарећим годинама“ (1960).
Трећа доминантна тема Нушићеве „Аутобиографије“ посвећена је
исмијавању политичког живота у Србији на крају 19. и на почетку 20.
вијека. У облику комичних инверзија и изокретања очигледних истина док
описује дјечију игру „криза“, Нушић је разобличавао накарадни политички
начин састављања влада и образовања министарстава. У безазленој
дјечијој игри Нушић за поједине замишљене министарске функције бира
оне другове из разреда који су били најмање способни да воде предложене
ресоре. За министра просвете одабрао је дјечака који је писменост и
уопште школовање посматрао као луксуз, који је понављао први и други
разред, а неколико пута је био отпуштан и враћан у школу. За министра
полиције одабрао је пандурског сина указујући на непотизам као важан
критеријум за формирање министарстава. За министра финансија изабрао
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је неког Перицу који је имао разрезане панталоне и увијек му је из њих
вирио реп од кошуље, рачунајући да ће му се и у министарству сигурно
вући различити новчани репови. За министра војног бирао је дјечака
јеврејске националности јер је сигуран да би избјегавао да ратује, а био би
84 највјештији да учествује у лицитацијама које расписује војно
министарство.
Критику изокренутих моралних вриједности Нушић излаже у
поглављу „Тамница“ тако што глорификује негативну страну живота.
Један робијаш, сецикеса, на сличан начин како је то Нушић раније написао
у „Листићима из пожаревачког затвора“ (1889), безобзирно исмијава све
друштвене вриједности, презире образовање, као и писање поезије, а за
највреднији занат у животу и највреднији универзитет проглашава боравак
у затвору, који ће му бити најбоља препорука да једнога дана постане
народни посланик или председник управног или надзорног одбора какве
банке. На сличан начин, у поглављу „Q.b.f.f.f.s.“ Нушић у форми
замишљеног подругљивог дијалога разобличава безобзиран однос државне
администрације према младим и образованим људима, којима диплома
постаје највећа препрека за проналажење државне службе. Нешто раније,
Домановић је у алегоричној сатири „Страдија“ (1902), на сличан начин
указивао на недостатке политичког и друштвеног живота у овој
замишљеној државици која је била по свему веома слична обреновићевској
Србији на крају 19. вијека. Ова пародична тема о којој су писали најприје
Домановић, а затим и Нушић, утолико је актуелнија што њене проблеме
препознајемо и стотину година касније у савременом животу српског
друштва. „Университетска диплома је највећи луксуз у Србији. Него, пођи
ти опет на иста врата али, послушај мене: криј као змија ноге да си свршио
университет. Реци да си неписмен, да си само омирисао неку школу и,
видећеш, свуд ће те лепо дочекати, свуд прихватити, свуд понудити“. 109
У поглављу „Војска“ мета Нушићевог подсмијавања је несхватљива
војничка „логика“ и троми административни апарат и војничка
хијерархија, која је чинила војнички систем потпуно нефункционалним.
Као што је Домановић у ранијој причи „Не разумем“ (1898) описао недаће
„војног обвезника“ кога су грешком и немарношћу прогласили за мртвог,
тако је Нушићев јунак запао у велику невољу због тога што није био
раздужио једну „коњску чешагију“ иако је био пјешадинац. Што је више
настојао да војну администрацију разувјери да никад није ни задужио
тражени предмет и што је упорније настојао доказати да је у праву,
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утолико су акти стизали све упорније и чешће, да би на крају уз чешагију
почели да му траже и војничку порцију и ћебе. Тиме је потврђена она
војничка истина да Србин „мора целога живота бити војник или бар
одржавати везе са војском“.110
Са одрастањем дјечака и преображајем дјечије у перцепцију одрасле 85
особе у „Аутобиографији“ се смањује удио хуморног, а све снажније
долази до изражаја пародично-сатирична слика свијета у којој се умјесто
хумористичко-забавног смијеха, „појављује горки, опори подсмијех и
црнохуморни парадокси“, прожети трагичким слутњама и доживљајем
свијета.111 Најупечатљивије то долази до изражаја у расправи о
регрутацији младића и њиховом одласку у војску. Нушићу комисија која
врши преглед регрута личи на комисију која у кланици бира оно што је за
клање и одбацује оно што није. Међутим, логика којом се руководи та
регрутна комисија препуна је горких парадокса: „Оно што није способно за
живот она проглашава да није способно ни за смрт, а оно што је способно
за живот она проглашава да је способно за смрт“.112
2.3. Нушићева умјетничка средства за стварање комичног и смијеха
веома су разноврсна и препознатљива из његових комедија и
хумористичко-сатиричних прича и романа. У „Аутобиографији“
доминирају језичка средства комичног. Понекад су исказана у форми
поређења, као у примјеру када учитељ објашњава ђацима писање бројева
или слова тако што их упоређује са стварима или људима: слово Б
упоређује са буџом, Г са вјешалима, О са рупом, Ш са плотом, Х са
ногарама, Т са чивилуком, Д са турским нужником, а Ф са тетка-Персом
фамулусовом женом и сл. Као језичка средства комичног издвајају се и
„игре ријечи“, пословице, изреке, имена и надимци. Нушић наглашава да
су се у току његовог школовања сукобљавале двије тешке и непомирљиве
околности „пизма појединих професора“ на њега и његова „пизма на
поједине професоре“. На часовима вјеронауке Нушић је „због седам
мршавих крава изео седам тако дебелих батина“. Три своје тетке Нушић
именује као три митолошке парке које преду судбину: Клота, Хезис и
Антропа. Надимци које је ђацима давао духовити професор јестаственице,
послужили су Нушићу да се поигра са изокренутим системом друштвених
вриједности. Тако је Сима „Ћуран“ отишао у дипломатију, Јова „Магарац“
постао је министар просвете, Пера „Сом“ постао је члан Академије наука,
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гдје и „данас ћути као риба“, Спира „Преживар“ постао је окружни прота,
Тоша „Камелеон“ се успјешно доказује у политици, Средоје „Твор“ се
увукао у полицију, гдје се „осећа његов траг“, Андра „Крокодил“ прогутао
је више насљедстава и сл. Коментаришући недоумице око године свога
86 рођења, Нушић у облику комичне досјетке исказује свој дјечачки понос
што је рођен баш оне године кад је рођен Вук Караџић, мада није имао
„претензија да се такав литерата на тај начин склони, да би му направио
места у литератури“, зато је чезнуо у младости да му ко „пребије ногу,
сматрајући да је, довољно бити ћопав па бити Вук“. 113
Једно од омиљених језичких срестава комичног у „Аутобиографији“
били су еуфемизми. Нушић наглашава како је његово рано дјетињство
било крајње монотоно и да се не може сјетити ничега важног, а затим
почиње да набраја бројне „ситније авантуре“, као што је пад под кревет
када га нису могли пронаћи читав сат, једанпут је прогутао цванцик па је
морао да испије сто грама рицинуса, због кога му читавог живота није
ваљао стомак, а једном је пао у фрас из чисте пакости према доктору зато
што га је пола сата раније прегледао и констатовао да је „здрав као тресак“.
Нушићеве комичне алогије долазе до изражаја у дијалошким сценама,
поготово онда када је као дјечак са невином наивношћу постављао
радознала и сасвим нелогична питања. Једном је госпођа-Милку удовицу
питао да ли је „род са Прокином кобилом“, зато што је чуо да његова мајка
каже да је удовица матора као Прокина кобила. Окружног начелника је
питао да ли има „рупу на глави“ зато што је његов отац тврдио да је
начелнику „изветрио мозак“.
На крају „Аутобиографије“ Нушић се у „Поговору“ насмијао и на
рачун смрти зато што се у књижевним дјелима толико пута нашалио на
рачун смрти да је био сигуран да када стварно умре нико неће одмах
повјеровати у ту вијест па је треба пласирати обазриво: првога и другога
дана кроз наговјештај и сумњу како се прича да је умро, а тек трећега
нагласити да су добили вијест „из поузданих извора“.
Читав свој живот од нејасног поријекла и забуне око године рођења,
па све до непоузданих гласина о смрти, Нушић је изградио пародирајући
један популарни жанр, а кроз вјешто укрштање заводљивог и ведрог
хумористичког смијеха са заједљивим сатиричким подсмијехом. Отуда
заиста све у његовом животу изгледа чудно и необично, од грешке када га
је бабица на рођењу огласила женском и рођења у трошној кући на чијем
мјесту је касније сазидана Народна банка, па ће будућа покољења бити
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принуђена да у трезору банке поставе његову спомен-плочу, до необичних
искустава у дјетињству, као што су раст првога зуба (њиме је угризао оца,
па га је као проклетство пратила зубобоља током читавог живота), као што
су разговори о томе на кога личи („очево чело, теткин нос, теча Симине
уши, ујнина уста...“), због којих је вјеровао да је некаква наказа скрпљена 87
из разних дијелова тијела цијеле своје породице. Нушић је описао и ритуал
„поступаонице“ када му је брат украо пару с погаче кад је хтио узети, тако
да му се читавог живота новац измицао из руку и имао је проблема са
дуговима.
3.0. Већина Нушићевих дјела била је окренута веома разноврсној
публици, али ниједан његов текст није тако убједљиво привукао различите
генерације читалаца, подједнако оних најмлађих и младих, средњовјечних
и старих, као што је то учинила „Аутобиографија“. Нушић се у
„Аутобиографији“ као „никада то тада, обилато (грохотом) насмијао и на
свој и на туђи рачун“. Обухватио је све што га окружује „од врха до дна, од
практиканта до министра, од попа до митрополита, од војника до генерала,
сва занимања, положаји, титуле, све грађанске светиње, све државне
установе и надлештва, наши манири, наше нарави, понашање, обичаји,
наш балкански менталитет, све је то изврнуто, претресено, испрашено,
помјерено и изложено смијеху, показало своје наличје и своју моралну
мимикрију храњену многим страстима и себичностима“. 114 Све то заједно,
а изнад свега ненадмашни Нушићев смијех и вјештина приповиједања,
начинили су од „Аутобиографије“ један од најузбудљивијих и најбољих
шаљивих романа српске књижевности, који је на непоновљив начин
саопштио сродна и свевремена сазнања о нашим одрастањима,
друштвеним превирањима, те свеколиким животним радостима и
искушењима.
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Goran M. Maksimovic
NUSIĆ'S HUMOROUS BIOGRAPHY
Summary: The paper analyzes Nušić's Autobiography (1924) as one of the most 89
popular humorous biographies of Serbian literature. The genesis of the manuscript's
origin (from 1903 and 1907 in the Ben-Akiba feuilleton) is pointed out, its typologicalgenre traits that make it a parodic novel, narrative procedures and various forms of
storytelling advertising (dramatized, active, self-conscious or meta-dietetic), and then
to ridiculous actions based on comic exaggeration (caricature, hyperbole and
grotesque), and on the dominance of linguistic comic (comparisons, euphemisms,
alogies, names, nicknames, proverbs, sayings). The meanings of the Autobiography are
in many respects contemporary, aimed at diverse generations of readers, and are equally
focused on presenting the processes of psychological personality formation, growing up
and maturation, as well as critically exposing and ridiculing gaps in education and
science, curricula and textbooks, and in an entire political and public life dominated by
dynastic autocracy and educated people were suspected and undesirable in advance.
Keywords: biography, novel, parody, humor, satire, narrator, caricature, hyperbole,
grotesque.
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Још од најстаријих времена, па до данашњих дана, мајка је велика и
вечита тема у књижевности и уметности, прва у сазвежђу драгих ликова.
Безбројне песме, приче, романи и драме написани су у славу мајке. А шта
је са оцем? И отац је једна од најучесталијих тема светске литературе.
Антологија о мајкама има много, а о очевима су ретке. Скоро да их и нема.
Имао сам у рукама само две. (Момир Секулић: „Антологија Отац у
пјесмама“, Комови, Андријевица, 2004, и Јован Н. Ивановић: „Отац мој,
антологија песама о оцу српских песника рођених у 20. веку“, Свет књиге,
Београд, 2011.) У њима су биле, пре свега, песме за одрасле. Зато сам
решио да проберем и окупим песме о оцу, али да буду за децу и младе.
Грчку реч антологија, заменио сам нашом – цветник. „Добре песме су
заиста као цвеће. Само, оне су цвеће које не вене“ (Лаза Лазић).
Старомодно је уверење да је мајка важнији родитељ од оца, да је отац у
другом плану, што се тиче потомства и његовог васпитавања. Овим
избором песама желим да одам поштовање оцу, заштитнику породице,
бићу које је, као и мајка, „стуб око кога се увија и подиже до зрења крхко
биће детета“ (Воја Марјановић). Улога оца у животу детета важна је
управо колико и улога мајке. Биолошки, мајка је прва особа која треба
детету. Мајка му омогућава опстанак тако што му даје храну и себе (дете и
мајка су били уско повезани девет месеци и ту везу је тешко заменити).
Али, како дете расте, потреба за оцем постаје све већа, и отац има све
важнију улогу. Отац, глава породице, домаћин, заштитник и чувар дечјег
света и снова, бедем, ведри дух детињства, маштар, неуморни забављач и
мађионичар, ветар да снагом напуни једра, светионик, путоказ...
Син у балканској традиционалној култури припада оцу. Отац је
његов главни узор. Улога мајке подразумева, нежност, благост и љубав.
Мајка заступа начело разумевања, саосећајности, безусловне љубави и
праштања, насупрот оцу који, штитећи утврђени патријархални поредак,
превасходно заступа начело рада, дисциплине, строгости и праведности.
То се види у бројним песмама овог избора. Уз њих стоје и песме о
модерним очевима. Да их упоређујемо.
Деца жуде да одрасту и да и она „буду велика“ као што су тата и
мама. Чежња за одрастањем свакако је једна од најјачих дечјих жеља.
Сигмунд Фројд, зачетник психоанализе, написао је: „Не могу да се сетим
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ниједне веће потребе у детињству која је толико снажна као потреба да нас
отац заштити.” Потврђују то и бројне песме у Цветнику. Потврђује и
наслов Цветника, позајмљен од Милоја Радовића, племенитог песника из
Краљева.
Егзипери, отац Малог принца, записао је да сви ми долазимо из свог 91
детињства. Код уметника је детињство непролазно. Оно дуго греје њихове
душе постајући уточиштем и непресушном инспирацијом. Читајући ове
песме, они старији ће се вратити властитом детињству и очевом ретком,
али снажном загрљају... Лако је бити отац, али је тешко бити тата! Један од
циљева ове књиге јесте да истакнемо зашто су нам очеви важни. Иако, сви
који имају доброг тату, то већ знају дубоко у свом срцу.
Опевајући оца, песници нису мимоишли ни мајку. Очеви и мaјке су
зa дете нaјутицaјније личности. Ако се они међусобно воле и сaрaђују, aко
имaју јaсно одређене улоге, децa ће се здрaво и склaдно рaзвијaти. За дете
је од непроцењиве вредности љубав коју треба да прими и од мајке и од
оца. Уколико има ту срећу да су оба родитеља поред њега кад одраста, оно
стиче духовни имунитет. У супротном, постаје духовно слабашно и
болешљиво. Исто као беба која није подојена првим мајчиним млеком. У
Цветнику је највише песама које опевају ова два најважнија створења у
животу сваког детета и одраслог човека. Нешто најбоље што отац може да
уради за своју децу јесте да воли и поштује њихову мајку. Кaдa је тaј
обрaзaц нaрушен нa било који нaчин, деци је тешко. Зато су своје место у
овој књизи нашле и песме које опевају такве (тешке) тренутке у одрастању.
Детињство је доба сазнања себе. „Да би дочарали то сазнање, да би
га учинили схватљивим, песници се често служе или играју причама о
животињама, а те животиње у поезији, као у старим баснама, оличавају то
сазнање сопствене природе“ (Драган Лакићевић). Једно поглавље у овој
књизи посвећено је природи и татама у њој, очевима мравима, лавовима,
очевима ветровима, татама облацима... Сви догађаји са таквим необичним
татама (и мамама) блиски су деци, јер подсећају на слике из њиховог дома.
У овим песмама је много маште, духовитости, играрија. „Уметником има
право да се назове једино онај, ко је сачувао у себи непрекидно
детињство“, приметио је Александар Блок.
Неке ће, можда, зачудити зашто сам унео песме које нису писане за
децу. Сматрам да је истинска песма за децу, истовремено, и песма за
одрасле. Мирослав Антић, који је, правећи избор Десанкиних песама, на
ову примедбу овако одговорио: „Све је намењено деци. Ја тако мислим и
тако чиним. Уосталом, ко ми може тврдити да неке ваше маме и тате
такође нису деца? Ко може да ми докаже да ја нисам дете, или да Десанка

НОВИ ЛЕГАТ

Ка уметности свих уметности

није девојчица, она из Бранковине, која је пошла са стиховима у сусрет
звездама?“ Десанка је била везана за оца, и после његове смрти често је
писала да га види у сну. Описује га као човека који је увек некуд журио, и
коме је десно раме било подигнуто, док је у осмеху имао нечег детињег, а у
92 очима носио тугу коју она није знала и није могла никад да разоткрије.
Иако сам желео да књига која вам је у рукама буде књига ведрине (како је
захтевао Душан Радовић), после много размишања, нисам могао да
избегнем сетне песме у којима се аутори сећају свога оца. Онда се родила и
идеја да у белешкама о песницима унесем и податке о њиховим очевима.
Сви песници су ми их са одушевљењем послали. Отуда у књизи и правих
малих есеја о родитељству. За многе старије ауторе истраживао сам
биографије и, радознао и одушевљен, проналазио податке. Заслужили су то
очеви. „Јер да није било оца, не би било ни сина; па ни сина писца.“
(Александар Дунђерин)
Дуго сам и брижљиво ткао ову књигу поезије (десетак година). Она
је мој лични избор поезије за децу о оцу, тати, таји, ћаћи, ћалету, баби,
башти... Убране песме са разних страна. У Србији, Босни и Херцеговини,
Црној Гори, Македонији... „Мислам дека со тој ваш гест правите уште еден
мост меѓу нашите две култури“, писао ми македонски стваралац Киро
Донев. Поезија овог региона имала је сличан књижевно-историјски
развитак и била у сталном међусобном контакту, односно, узајамним
утицајима. У књигу су ушле и песме разних народа света и песника свих
времена. Књиге и писци не познају границе, задатак им је да спајају људе,
развијају пријатељства, шире љубав и доброту, да уче међусобном
разумевању и прихватању новог и другачијег. „У народима се верује да су
деца са родитељима тек кућа са кровом и да без деце куће не расту. А
породице без деце су као ружишњак без пупољака.“ (Милован Витезовић)
Многи су ме храбрили у овом послу. Песник Влада Батинић, на
пример, писао ми: „Очеви су некако више епски ликови, па их је поезија
изузев народних епских песама добрано маргинализовала. Зато, драги мој
пријатељу, само напред, исправи ту дискриминацију и покажи млађаним
читаоцима да очеви могу и те како бити лирски јунаци. Покаткад
трбушасти, проћелави, незграпни, расејани, мргуди, али уистину
племенити, брижни и љубави препуни за своју породицу. Срећно!“
Овај Цветник је збирка најлепших песама о оцу, али не по неком
строгом критеријуму, него, како то једном у сличној прилици написа
Љубивоје Ршумовић, „по једном мом расположењу“. У овом тренутку.
Уосталом, по Елијаровом мишљењу, најбољи избор песама је онај који
сачинимо за себе. Овде станују песме и великих и мање познатих
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стваралаца. (Нема малих и великих песника, има само добрих и лоших
песама!) Овде су песници традиционалног кова, али и они за које кажемо
да су „модерне горе лист“, уједињени без обзира на генерације и на
песничке школе. Важно је да су им песме лепе. Да дирају у струну срца. Да
насмеју или расплачу, натерају да се замислимо. Желим да Цветник буде 93
занимљиво штиво деци и леп поклон татама. Тада ће мој рударски посао
имати оправдања. Опет се сећам добронамерног савета (прекора) др
Недељка Богдановића: „Ти волиш све(т) и у свему нађеш нешто лепо. Па
онда све то ставиш да буде антологија.“ И прија ми, и плаши ме...
„Умемо ли, у ствари, данас да читамо поезију?“, питао се и песник
Петар Пајић, па наставио: „Стари Грци су поезији давали посебно место,
одвајајући је од уметности, а постављајући питање да ли је старија поезија
или филозофија. На ово питање постављено пре више хиљада година није
се ни до данас одговорило, нити је појам поезије смештен у одређену
дефиницију. Она је и уметност и филозофија и књижевни род и појам
лепог и духовна комуникација... Поезија је антена за успостављање веза са
васионом, прошлошћу и будућношћу. Познат је податак да је Тесла своје
једначине из физике решавао уз помоћ поезије и стихова. Познато је и то
да у Kини постоје факултети за алтернативно изучавање медицине. Прве
три године на тим факултетима изучава се само поезија. На крају, коју
поруку можемо да извучемо из свега овога што смо рекли? Порука је:
научимо да читамо поезију. Биће нам боље.“
Желим да се после читања страница ове књиге осећамо баш тако –
боље. И моје песме о оцу, о коме непрестано певам, нашле су се овде. Моји
пријатељи сматрају да је и њима овде место. Зажмурио сам и послушао их.
Сматрао сам неумесним да сам правим избор своје поезије, али сам овде
унео песме које су већ ушле у антологије песништва за децу других
приређивача.
Знам, као сваком састављачу, биће ми жао када наиђем на нечију
песму које нема у овом мом избору, иако то заслужује својом лепотом и
снагом. Ма какав избор био, увек ће неко неправедно бити изостављен, а
неко непотребно уврштен. Моја намера је да се Цветник може читати као
свака друга књига, од почетка до краја, редом којим је састављена. Песме
сам распоређивао тако како би свака најскладније стајала поред друге, а
све заједно чиниле целину. Књига има неколико тематских делова, али се
може читати и преко реда, редом, или од краја ка почетку, било кад, и било
где. Сваки читалац нека пронађе свој начин читања (како је то предложио
и Игор Коларов у „Слоновској музици“, свом избору из светске поезије и
прозе за децу). Подсетимо се Гетеа: „Сваки дан треба видети по једну лепу
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слику, чути по један леп музички комад, и прочитати по једну лепу
песму...“.
Моја радост биће увећана када Цветник очеви и мајке буду листали
заједно са својом децом. Драги родитељи, ви, који ћете читaти деци, реците
94 им дa чувaју ову књигу зa своје синове и кћери, онaко кaко смо ми читaли
из сaчувaних стaрих књигa и волели их још више зaто што су то биле
татине или мамине књиге.
Вероватно деведесет девет одсто деце изговори као прву реч – реч
МАМА. То није доказ да се мама више воли од ТАТЕ. Ствар је фонетске
природе. Гласови М и Т су консонанти; М, као уснени глас, лакши је за
изговор у односу на Т, који је зубни. Маме имају и свој дан, а мало се зна
да је, свaке године, трећa недељa у јуну у многим земљама света посвећенa
очевимa. Зa то је зaслужнa aмеричкa девојчицa Сонори Дод којој је умрлa
мaјкa. Нa срећу, имaлa је дивног оцa који се бринуо зa њу и петорицу њене
брaће. Сонорин предлог дa се једaн дaн посвети брижним тaтaмa
прихвaћен је 1910. године. Изaбрaлa је дa то буде месец у којем је рођен
њен отaц Хенри, и тиме му укaзaлa зaслужено поштовaње, љубaв и
зaхвaлност. Обичaј из Америке убрзо се проширио широм светa.
Најстарији запис на којем се спомиње отац датира још из времена
старог Вавилона. Пронађена је плочица на којој је дечак Елмесу написао
честитку свом оцу и то пре више од 4.000 година! Елмесу је у тој поруци
свом оцу пожелео добро здравље и дуг живот.
Књигу коју држите у рукама посвећујем свим очевима, а посебно
свом. Доказ моје велике, неумрле љубави и поштовања према њему јесте и
средње слово које сам ставио између свога имена и презимена. Слово Н,
јер је то почетно слово имена мога оца Николе. Н које стоји као споменик.
Тако бих радо сада отишао до Њега да му кажем: „Тата, волим те.“
Учините то ви својим очевима. А ако није ту, с вама, као што Мој није крај
мене, помислите то у себи. Знаће он, где год да је.

Марко Стојановић, цртеж
Дарко Николић, туш
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Давид Кецман Дако
СА ОЧЕВИМ СРЦЕМ У МОЈИМ ГРУДИМА
/Доступно само оном ко разуме азбучник свевременске тишине/
Прислов књизи „Мој отац храни птице“ Власте Н. Ценића
Ослушкујући многогласје са страница лирског цветника „Мој отац
храни птице“, дозваног и сабраног из свих даљина руком и по науму
песника-градинара Власте Ценића. Готово да нема иоле озбиљног
ствараоца, писца од формата (а другима ни броја се не зна), а да нема
песме о оцу и(ли) о мајци, да и том темом, тим мотивским изазовом за
творење дела није заокупљен колико и свим другим у свом поетском
концепту, а написано је тако да се и читањем песме о родитељу може
посредно стићи и до сазнања о његовом (песниковом) унутрашњем
портрету, о трајном стању његовог, песниковог бића. У песми, али само
доброј, песми аутентичног, самосвојног ствараоца, оног са наглашеним
личним печатом у погледу оствареног а њему својственог лирског
концепта, песми која је и у његовом опусу најчешће мимо и изнад свега
другог, садржана је истина о љубави према оном од ког нам је живот дат,
као и за оног који с нама стиже и иза нас бива; јер мост смо, само „нит
између оних којих више нема и оних још нерођених“ (по песнику Стевану
Раичовићу, аутору песме „Нити“).
Песма о оцу? Шапат је то, исповест, касно признање, исказивање
жеље, неостварљиве, детиње наивне која стиже тек са познијим животом,
касном спознајом свега од чега нам је једном нити у клупко свијен сав нам
живот, кад по годинама, тиме и са ожиљцима, оним невидним, у души,
бивамо и од оца старији, као у песми „Очинство“ Матије Бећковића:
„Могао бих бити отац своме оцу/ а ево, још сам дете и сироче, млађи си
био од мене, мој оче,/ кад ме остави твоме убиоцу.//). У песми о оцу често
и признање кривице, греха, страха од мрака, вапај за избављење од
неспокоја, од зла... Песма изаткана речима од молитвеног гласа као што је
„Молитва очевом срцу“ писанa срцем и руком недостижне нам Десанке
Максимовић: „Оче, пронађи ме ноћас у свету зломе,/ нагни се над мене са
небеског шара./ У молитви једино чујем да срцу моме/ твоје већ вечно,
срце одговора// (...) Када се Богу молим, он хладно ћути:/ безброј је на
свету оних који се моле;/ а ти, знам, у свакој маленој минути/ слушаш само
шта шапћем ја на земљи доле// “. Прелиставањем, прочитавањем многих
зборника и антологијских избора нама доступног и знаног светског
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песништва и (при)поведања за децу и младе, чему, иначе, придајем
посебну пажњу, видно је да нигде толико, у погледу бројности писаца
заокупљених темом мајка и отац, и, доиста, нигде ни на такав начин, у
погледу дубоке привржености претку, родитељу, томе примерен садржај,
96 облик и стил лирског остварења као што је у српској књижевности
остварено тако и толико присно и топло. Тако дубоко емотивно, искрено,
тако стваралачки и величанствено и одговорно. С толиком вером у моћ
речи да њима, речима за песму дубоке оданости, једино њима може у
таквој мери, с таквим дубинским п(р)огледом у себе песмом, лирским
записом да осветли и белином хартије на видело да изнесе управо оно
суштаствено у чему се тек (или само) посредством лирског записа о стању
душе предочава и оно суштаствено, често и судбинско значење те „тајне
везе“: отац-дете, у смислу отац – родитељ заувек и дете, такође, дете
заувек.
Усуђујем се рећи да ни једна друга тема, као што је отац или мати,
као што је родитељ, та не само лирска, него једнако и психолошка,
филозофска енигма, ниједан други „разлог“, или повод писању није најпре
са таквим дубинским, с таквим заумним наумом и значењем, најпре за оног
који о томе мисли и пише, и то тако као да у томе налази пут
самоизбављења, мелем, чаробни напитак при тежњи да се „вечно дете“
ослободи од греха, али и да се заштити од зебње, од неверице и несмираја.
Лирским словом о родитељу приметан бар покушај повратка из страхотног
света одраслих под сигурни кров бригом, бдењем, очевом руком саграђен и
од животних непогода са свих страна заштићен. Песмом, исповешћу,
молитвом, повратак у топлу колевку, огњишту давно охлађеном, гнезду
давно ветром, олујама свуд по свету разнетом. Или накнадна упитност
зарад никад и ниоткога добијених одговора на питања какви се само од
родитеља и при нечујном разговору, оном иза живота, могу најискреније и
најпоузданије чути, као у оно доба када су нам отац и мати били цео свет.
У песмама о оцу, које су најчешће толико присне, искрене,
непосредне, сликовите, разумљиве и кад су дубоко метафоричне, иако
стилски разнородне, постојано је и оно што их, не само у погледу мотива,
тематике, чини великом једнином. При читању цветника о оцу, из мноштва
у једну књигу истоветним мотивом, са такође изражајном преданошћу
таквој теми, али са знањем приређивача, иначе и врсног песника за децу и
младе Власте Ценића, знањем о вредности таквог слова у велику руковет
од мноштва лирских струкова сабраних, мало мало, па искрсне
просветљујућа мисао: отац – родитељ – створитељ, заштитник, хранитељ,
учитељ, али и судија, онај је по коме се кроз читав живот о нечем
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огледамо, коме подносимо извештај и о дневном и о годишњем учинку
свог пута кроз време од родитеља нам дато да га делом испунимо како би
доиста било време нашег живота. Тим цветним бескрајем бисерје животног
наука, сећањем на мудру реч очеву, или на строго, а безречно упозорење,
ма и само строгим погледом у аманет нам остављено, упозорење али и 97
захтев који остаје урезан у сећање са значењем налога: - Гледај тако да
будеш и да останеш човек! Јер то је најтеже. Све друго колико будеш знао
и колико досегнеш! Из једне у другу песму, из једног у други, у мноштво
живота са и без оца, који је „као стожер. Саденут си уз њега, чува те да не
закиснеш. Да гром у њега удари, а сено не спрљи“ (Слободан Ристовић).
И утисак од свих најпостојанији: као да то и нису само песме о оцу,
о очевима, него и писма неком чија је адреса позната само оном на чије су
име невидним капљицама из песникова срца сва та слова исписана, оцу
једино и намењена и у само њему знаном, очевом правцу – у бескрај од
невиделице одаслата. Тамо негде „где се душа разлива у свемир“ (Раша
Перић). Песмом, кад отворено, што најчешће бива у типичној песми за
децу, а кад и метофорички загонетно, у песмама за мало одраслије, за оне
осетљиве (Данило Киш), у ствари, за све који имају душу детињу, видно је,
тако је очито и то непролазно слово љубве свом првом и хранитељу и
бранитељу, оцу као свом првом Богу на земљи. Јер, би и јест тако: Оче наш
који си на небесима – реч је Богу који је на небесима, Отац свих и
створитељ свему, Творац свега. А Отац који је најпре на земљи, потом и
прах, само је онај од Свестворитеља дат ми да буде и јест само отац мој. С
таквим приступом оцу као великој, изазовној теми, на себи својствен начин
може да оствари само добар, прави песник. Песник - лирик и песник мислилац од таквог нерва, таквог знања и умећа да му је и песма с таквим
садржајем и с таквом присношћу и дубоком промишљеношћу, с таквом
бистрином која не да да му ни суза замрачи вид-провид у самог себе.
Песма му је и одјек нечујног крика и исходиште из лавиринта властите
душе. Твори је не само зато што му је, ето, тек тако, „на памет пало да је
напише“, него је тек с таквом, једнако искреном, мудром, лепом песмом о
оцу, уствари, и сам песник изнова са њим. Са Оцем, ал' само својим.
Родитељем, са оним који му увек недостаје. Са његовим ликом у свом
огледалу. И са његовим, очевим срцем у својим грудима. У оној средишној
тачки где се збирају све даљине и разлучују све близине. И што је као
потпуно сазнање доступно само оном ко разуме азбучник свевременске
тишине.
И било коју, али добру песму о родитељу, о оцу или мајци да
прочитам, срцем у бескрај песмом да провирим, лирски глас о родитељу да
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ослухнем, однекуд, из тиха, допире до мене и реч из непрегледа, реч из
свемирног неспокоја, а за наук вечни, та мудра реч писана руком Исидоре
Секулић: „Чувајте своја огњишта, своје сунце и свој снег. Чувајте опанке.
Чувајте своје семе да кад дође време, а доћи ће, можете да га посејете и
98 нахраните гладне птице. Јер ако то не умете, не умете ништа.“

Надица Стојановић, цртеж и туш
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Стефан Митић Тићми
КАПУТ ОД МАХОВИНЕ
(одломак из романа)
99
Да ли сам човек или стабло?
Да нисам можда тиња или неко мочварно тле?
Ко сам, шта сам, питао сам се стално, ја, Најдан, горштак, први
запиткивач ове шуме. Напросто: гола крошња која је расла из мојих леђа
наметала ми је то питање.
Нисам растао, не. Ја сам се гранао. Ка плаветнилу и још више.
Грану по грану.
Напослетку, просторија овог напуштеног, мајушног и заборављеног
замка није имала кров, кров се одавно урушио, имала је само зидине као
штит, као бункер. Први бедем – храстова стабла, други бедем – камен,
трећи бедем – животиње, четврти бедем – сва моја надања, а у средини – ја,
Најдан, тек тачкица. И небо – небо као таваница, плафон.
Врло просто.
Плафон је често мењао боју: часком дуга, часком јато, часком сив.
Плафон је често мењао боју: час снег, час памук, час пљусак.
Каткад бих осетио мирис барута, а тамо негде у даљини појавиле би
се искрице ватромета у свим могућим бојама. Знао бих тада: Нова је
година. Стога, тамо доле, ако се провири кроз прозорска окна, мештани
седе недалеко од огњишта, испијају чај са румом док горе миришљаве
свеће, а скромни поклони омотани украсним папиром и тракама чекају
стрпљиво под јелкама препуним светлуцавих украса.
Плафон је често мењао боју, али било је ноћи када сам престајао да
будем Најдан, а отпочињао да будем Најноћ. Тада је владао потпуни мрак,
нигде боја на видику, ни муња, ни мрља, ни месеца, ни авиона, ничег.
Само једно бескрајно Ништа.
То су тренуци када бих се питао да ли уопште постојим. Ја, Најноћ.
Опипавао бих се као да сам сам руб постељине, а не човек, као да сам руб
хаљине, а не дрво.
Те ноћне застрашујуће халуцинације росна зора би отерала као
мушице.
Дуго нисам знао у младости да ли припадам топлом дому или
шуми.
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Колебао сам се да ли ми је место уз бака Анету и топли сутлијаш
крај пећи или ми је место у дубокој шуми уз некакав стари храст, у
дивљини, као сад.
Нисам знао да ли треба да се привикавам на дрвену израслину на
плећима
или на људске погледе којима сам био изложен.
100
Дуго нисам знао, ја, Најдан, али остали, сви остали који нису Најдан
знали су врло добро:
„Ти си горштак, Тобо.“ Говорили су. „Губи се из вароши.“
И ја сам се губио, у сваком смислу.
И тамо и овамо.
Свуда сам био, сем при себи.
Једноставно је тако.

Надица Стојановић, цртеж и туш
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Елизабета Георгиев
РАСПРОДАЈА СНОВА
Ликови:
СЛАТКОРЕЧКО – дух, патуљак приповедач
БИБЛИОВИЛА БИБЛИОВИЛОВИЋ – библиотечка вила
КЊИГОВИЛА КЊИГОВИЛОВИЋ – краљица књига
БУБАЛИЦА – помоћник Библиовиле
ЦРВЕНКАПА
СНЕЖАНА
ПИПИ
АНА – девојчица
МАМА
Светло се полако појачава – раздањује се. Библиотека. Са стране на сцени
налази се много књига. Неке се налазе на једној полици, друге су разбацане
по поду – велике и мале књиге. На средини сцене су библиотечке
мердевине. Са стране сто и столице. На столу – књиге. На средини сцене један писаћи сто, на њему лампа, мастионица са великим пером и књиге.
Тамо седи Библиовила Библиовиловић. Пише нешто. Са леве стране, негде
у углу, налaзи се кућица, слична кућици за псе. Изнад улаза у кућицу
пише: „Царство лепих речи“. Ту живи Слаткоречко. Слаткоречко
провирује из кућице, гледа сањиво час лево, час десно и полако излази. На
глави има капу направљену од књиге. Панталоне и џемпер су такође
направљени од хартије. Узима бубањ, направљен од хартије, мало удара по
њему, па почиње да рецитује.
СЛАТКОРЕЧКО –
Овај је свет чаробно место
Ако га волиш он срећом сија,
Ал' има једно које је престо
Свих лепих знања и маштарија.
Кућа маште, или библиотека
Је ризница сунаца у лику књиге,
Раширених руку свакога чека,
Великим срцем решава бриге.
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Књига је велика, моћна душа
Твој верни друг од папира
У миру мисли она те слуша
Мелодију знања она ти свира.
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Па певаш са њом песме до неба
И растеш велик, од облака већи,
Ствараш уз то све што ти треба
На путу славе, ка својој срећи.
Расти, дете, уз слова, уз приче
Расти уз своје и туђе снове
Стварај нове што на сунца личе
Стварај знање, књига те зове!
Књига је свет, чаробно слово,
И словце свако је један дар,
А ти читај и запамти ово
КЊИГА ЈЕ СУПЕР СТВАР!
СЛАТКОРЕЧКО – (Кад угледа Библиовилу, оставља добош, закопчава
џемпер, рукама заглађује косу.) - Добро јутро Биби, прекрасна вило!
БИБЛИОВИЛА (Гледа га неко време, па ће љутито.) – Биби је тај твој
глупи нос!!! Хиљаду пута сам ти рекла да ме не зовеш тако!
СЛАТКОРЕЧКО – Доброоо!
БИБЛИОВИЛА – Ма немој, доброоо! Увек ми кажеш доброооооо и
следећи пут сам опет Биби!
СЛАТКОРЕЧКО – Сада ово доброооооо је заиста доброоооо, што значи да
више нећеш бити Биби, већ Библиовила.
БИБЛИОВИЛА – Сигурно?
СЛАТКОРЕЧКО – Часна реч, драга Библиовило (клања се)

Ка уметности свих уметности

НОВИ ЛЕГАТ

БИБЛИОВИЛА – Па, добро онда... Верујем ти, упркос томе штооо... Сада
бих те замолила да мало ћутиш, имам важан посао. (враћа се папирима)
СЛАТКОРЕЧКО – Доброоо... (Шета се по сцени. Завлачи се испод
Библиовилиног стола, провирује да види шта пише... Својим кретањем 103
показује да је веома радознао.) Какав важан посао?
БИБЛИОВИЛА – Страаааашно важан посао.
СЛАТКОРЕЧКО – Какав је то страааашно важан посао?
БИБЛИОВИЛА – Ох, страаааашно важан, тајанствени, односно тајни
посао. Тајна! А сада псст!
СЛАТКОРЕЧКО – Какав је то страаааашно важан тајанствени, односно
тајни посао?
БИБЛИОВИЛА – Најважнији од свих тајних послова до сада.
СЛАТКОРЕЧКО – А какав је тај страаааашно важан посао важнији од свих
тајних послова до сада?
БИБЛИОВИЛА – (Гледа га зачуђено неколико тренутака, затим полако
устаје, пење се на писаћи сто, поново га гледа и почиње са скаче.)
Престаниии! Када је нешто тајно то значи тајна! Разумеш? И тајне су
скривене тајне што значи... да се чувају на скривеном месту у глави... Све
сам побркала због тебе... Обично много јасније и разговетније говорим,
али ти ме излуђујеш! (Силази са стола.)
СЛАТКОРЕЧКО – Аха, да! Тајна... (Гледа
неколико тренутака у
Библиовилу, која нервозна поново седа на своје место и разгледа неке
папире.) Значи нећеш да ми кажеш какав је то најважнији од свих тајних
послова до сада, чак и ако ти кажем снаааажну реч „молим? (Трчи до
кућице и одатле вади таблу на којој пише МОЛИМ.)
БИБЛИОВИЛА – Не, не, и не! Губи се одавде, молим те!
СЛАТКОРЕЧКО – Добро! Добро! (Полако се удаљава од Биби и седа
испред своје кућице.) Знам кад ме нико не жели и када ме не воле...(плаче)
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Ја сам усамљени мали дух из Царства лепих речи и нико мене не воли
(почиње гласније да плаче)
БИБЛИОВИЛА – Не плачи, молим те.
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СЛАТКОРЕЧКО – Ти ме мрзиш! Аааааааааа! Не волиш ме и презиреш ме!
Ааааааааа! Ја сам усамљени мали дух из Царства лепих речи....
Аааааааааааа! А када неког не воле и кад га мрзе, нико неће с њим да
разговара. Ааааааааа!
БИБЛИОВИЛА – Молим, те, молим те не плачи! Добро знаш, да не волим
сузе. Нико у библиотеци не воли плач. Сузе могу да наквасе књиге, а то је
ужасно, хартија ће се распасти од влаге. Да, нико у библиотеци не воли
тугу...
СЛАТКОРЕЧКО – (још јаче) Ааааааа!
БИБЛИОВИЛА – Слушај, ако престанеш да плачеш, рећи ћу ти шта се
дешава.
СЛАТКОРЕЧКО – Часна реч?
БИБЛИОВИЛА – Часна реч!
СЛАТКОРЕЧКО – (Скаче и пева.) Биби ће ми рећи! Биби ће ми рећи!
(Када га Библиовилин поглед подсети да не сме да је зове Биби, наставља
другачијим тоном). Она ће ми рећи! Она ће ми рећи!
БИБЛИОВИЛА – Престани да скачеш као некаква бува! Стани! Е, тако! А
сада буди пажљив. (Привлачи Слаткоречка к себи и шапуће му.)
СЛАТКОРЕЧКО – (Слуша) Је ли то истина?! Ццц!
БИБЛИОВИЛА – Цела целцата истина!
СЛАТКОРЕЧКО – И шта ћемо сад?
БИБЛИОВИЛА – Не знам! Једноставно не знам! Чекаћемо.
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СЛАТКОРЕЧКО – Шта ћемо да чекамо?
БИБЛИОВИЛА – Молим те, не желим више да причам о томе, а већ и
касним. Хари Потер ће доћи у собу два, а тамо је, као што знаш Вини Пу,
који уопште не воли те нове, савреме ликове, и боље ми је да сам тамо у 105
случају ако пожели да направи неку глупост. (Док то говори, вади џепни
часовник, примећује да већ касни и брзо излази)
СЛАТКОРЕЧКО – (Музика. Слаткоречко се шета по соби, седи за
Библиовилин писаћи сто, прави двоглед од хартије и гледа. Када угледа
публику, пење се на писаћи сто и клања се.) Здраво, здраво, здраво,
поштована децо са најчистим срцуленцима! О, опростите ми, нисам
приметио да сте ту, драга и слатка моја сунашца. Ја сам Слаткоречко из
Царства лепих речи и живим овде (показије на кућицу). Можда вам се
чини да је мој дворац мали, али лепе речи су огромне и моћне, тако да
слободно можете да замислите, да је мој дворац ооогроман и моћан...
Моћан као... каооо... диносаурус, да као диносаурус, који који говори само
лепе речи. Е, у енциклопедијама пишу различите, не толко лепе ствари о
тим древним животињама, али ја лично мислим да су они умиљати,
снажни и паметни као моје царство... Да, много причам... Зато сам и добио
такво име Слаткоречко, ипак било би боље да се зовем Брзоречко. Овде у
другом царству где се сада налазимо и које се зове Библиоландија, ја играм
једну мноооого важну улогу приповедача прича. Увек, када дође неко дете
у библиотеку, ја му причам приче и учим га како да заволи књиге. Ипак, у
последње време све мање и мање долазе деца... Ах... Већ сте се упознали са
Библиовилом - она је библиотечка вила, чувар царства књига. Много је
добра, али мало је... како да кажем, откачена. Она толико ствари зна и
толико ликова познаје да јој просто завидим! Ух, Библиовила је паметна
као... совица! (У том тренутку у собу улази Бубалица. Саплиће се, пада.
Слаткоречко му помаже да устане. Звера около.)
БУБАЛИЦА – Књига... Књига... Ах, одмах морам да пронађем књигу!
СЛАТКОРЕЧКО – Коју књигу?
БУБАЛИЦА – Прва књига о Хари Потеру – „Хари Потер и камен
мудрости”! Библиовила ју је заборавила и одмах треба да је однесем у собу
број два! Хари се страааашно љути што није на месту. (Већ је испод
писаћег стола.)
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СЛАТКОРЕЧКО – (Узима једну књигу са стола.) Ево је!
БУБАЛИЦА – (срећно) О, хвала ти! (Љуби га. Креће, судара се са
библиотечким мердевинама, пада, одмах устаје и излази са сцене.)
106 Долазим, Библиовило!
СЛАТКОРЕЧКО – (Гледа за Бубалицом.) Цццц! Е, ово је Бубалица,
смешни помоћник Библиовиле Библиовиловић. Бубалица је много добар и
паметан, али је мало… мало више је смотан. Између осталог он је прочитао
све књиге у библиотеци! Бубалица ради као читалац и зато добија платухиљаду лепих речи месечно. Ја сам, између осталог, и благајник овде у
Библиоландији и са великим задовољстњом плаћам овом невероватном
читаоцу највише од свих читалаца... (Чују се откуцаји часовника.
Слаткоречко гледа наоколо и трчи у своју кућицу. Улази унутра, па
провирује.) Говорим као брбљива воденица. Ах, брбљива виденица - тако
се у књигама приповеда, кроз персонификације и метафоре! О тим
метафорама научио сам из своје чаробне торбице у којој се налазе
најлепше речи и у којој се крију најлепше приче за најбољу децу...(чују се
гласови) Охо, изгледа да неко долази. Боље да ја се склоним одавде,
изгледа да ће се нешто догодити... Библиовила ми је рекла да се ради о... Е
да, то је тајна, а тајна је тајна када се не говори о њој, иако ћете веома брзо
сазнати истину... (нестаје)
(У собу улазе Књиговила Књиговиловић, Библиовила Библиовиловић и
Бубалица. Бубалица трчи испред њих, саплиће се о једну књигу, узима
књигу и милује је.)
БУБАЛИЦА – Извини, извини!
КЊИГОВИЛА – (Библиовили) Поштована госпођице Библиовило, имате
веома чудног помоћника...
БИБЛИОВИЛА – (Помаже Бубалици са устане.) – Можда је... мало чудан,
али је много добар и поносим се њиме. Он је...
КЊИГОВИЛА – Прочитао све књиге... Знам, али ипак, као главни
помоћник једне библиотечке виле, треба да буде више... како да кажем,
спретнији и убедљивији у свом понашању... (Осврће се, тражи столицу,
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Бубалица то види и брзо доноси столицу. Библиовила му нешто шапуће, он
се окреће заједно са столицом и Књиговила седа на поду.)
БУБАЛИЦА – Ох, ваше величанство опростите ми, ја...
КЊИГОВИЛА – (Полако устаје и пипа се по задњици.) – Ништа, ништа...
Очекивала сам тако нешто од вас (Пажљиво седа на столицу.)
БИБЛИОВИЛА – (Док се све ово дешава она седа за писаћи сто и држи се
за главу.) Бубалице, Бубалице, ти си безанадежан случај! Мили мој, мораш
да будеш пажљивији...(Устаје и корача по сцени.) Ево, овде у овој соби и у
целој библиотеци је стварни живот. Он понекада боли. (Приближава се
Бубалици и штипка га.) Понекад је насмејан (пева), понекад је тужан
(плаче). Стварни свет можеш да дотакнеш (милује га.) А свет књига је
један бесконачан сан...
КЊИГОВИЛА – Клањам се и поштујем, драга Библиовило, ваше
филозофско надахнуто приповедање. Али, ви сте још на почетку рекли да
је Бубалица безнадежан случај и да он, као такав, никада неће разумети
стварни свет. Мислим, да нема потребе да му све што сте сада рекли
говорите. Он, једноставно, живи у свету маште и књига. Дааа...
БУБАЛИЦА – (тужно) Да... Можда сам мало чудан, али... (љутито) Какве
сте, пак, вас две?
БИБЛИОВИЛА – Бубалице, какав је ово тон и какво је ово питање? Ја сам
Библовила Библиовиловић, библиотечка вила, а ово је, као што ти је добро
познато, њено прекрасно, премудро, прекњишко величанство Књиговила
Књиговиловић, краљица књига... (Прилази му и шапатом додаје) Молим
те, води рачуна како се понашаш. Ах, за све је крив овај глупи штрајк.
(Поново се враћа и седи за писаћи сто.)
БИБЛИОВИЛА – (Очито га је стид због понашања. Цупка док прича.) Ох,
драга Библиовило, хтео сам да кажем, да смо нас троје део света маште.
Нико од посетилаца библиотеке не може да те види и дотакне. Нико од
посетиоца библиотеке не може да види њено величанство. (клања се) Вас
две и ја, незграпан љубитељ читања, смо само један леп сан који сањамо у
плаветнилу књижевних чуда...
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КЊИГОВИЛА – (Цело време пажљиво слуша и Библиовилу и Бубалицу,
вади папирну марамицу и гласно брише свој нос.) – Како само лепо
говорите Бубалице! Поносим се вама!
108 БИБЛИОВИЛА – (клања се) О, хвала Вам, хвала Вам ваше величанство!
Хвала Вам и у име мог помоћника!
БУБАЛИЦА – Ваше величанство, ако ми дозволите, мислим да ситуација у
којој се налазе књиге и читање изискују хитну реакцију и хитну помоћ!
(Узима књигу и чита.)
БИБЛИОВИЛА – Да, хитна помоћ за књигу и читање!
КЊИГОВИЛА – Слажем се! Хитна помоћ за књигу и читање!
СЛАТКОРЕЧКО – (извирује из кућице) Сада је на мене ред! (Излази на
коленима, гурајући играчку – кола хитне помоћи. Виче – Тину-нину-тинунину!! Пролази поред Библиовиле, Бубалица се очекивано саплиће и пада
заједно с књигом. Књиговила важно диже ногу да Слаткоречко прође. Он
се креће мало по сцени и враћа се у кућицу.) Толико од мене за сада.
Живело читање!
БИБЛИОВИЛА – Овај Слаткоречко... није требало да му кажем.
КЊИГОВИЛА – (изненађено) Је л' и он зна?
БИБЛИОВИЛА – (узнемирено) Да... Али натерао ме је да му кажем.
Толико је био упоран и... ето, рекла сам му...
КЊИГОВИЛА – (Устаје са столице и нервозно шета) Ка-та-стро-фа, драга
Библиовило, катастрофа... Разочарали сте ме... Веома добро знате какав је
брбљивац Слаткоречко...
БИБЛИОВИЛА – Али он... Пре или касније сви ће сазнати.
БУБАЛИЦА – (Док Књиговила и Библиовила разговарају он седи на поду
и чита књигу. После неког времена подиже главу, устаје и одлази до
Слаткоречкове кућице.) Слаткоречкооо ... Ехеј, Слаткоречкооо...
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(Слакоречко вири, Бубалица га хвата за уво и вуче га.) А, тако злоћо
злоћкасти, хајде излази!
СЛАТКОРЕЧКО – Јаоо боли ме, ја нисам злоћа! Ја сам Слаткоречко! Ах,
немој!
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БУБАЛИЦА – Даааа, ти си Слаткоречко који много воли да оговара!
Торокушо књишка!
СЛАТКОРЕЧКО – (Библиовили) Биби, молим те, реци му да никоме нисам
причао о највећој тајни коју си ми пријатељски поверила.
БИБЛИОВИЛА – (мало изненађено) Биби? Ко је Биби?
СЛАТКОРЕЧКО – (Бубалици) Не вуци тако јако! Ово је уво јеног великог
и важног патуљка! Јао, извини Библиовило, ја...
КЊИГОВИЛА – (узима књигу и хлади се њоме као лепезом) Јао, осећам
како ми сва слова негодују и како се сва одреда нервирају. Ја бих вас
замолила да одмах престанете са тим глупостима. Библиовило, мислила
сам да сте паметнији од ова два кловна. Ах, разочарали сте ме.
БИБЛИОВИЛА – (Клања се. Тера Слаткоречка и Бубалицу, који још увек
вуче Слаткоречка за уво да се поклоне на сцени.) Опростите ми, ваше
књишко величанство, али ова двојица су и мене изненадили и то баш сада
у овом тешком тренутку. Ако желите могу да их казним!
БУБАЛИЦА – (радосно) Хоћу! Јављам се добровољно! Хоћу да ме
казните! Колико нових књига треба да прочитам за казну?!
КЊИГОВИЛА – Видите и сами, да нема потребе да кажњавате некога, ко
се радује својој
казни. За господина Бубалицу казна представља
задовољство. Ох, врти ми се у глави. (Хвата се за главу и поново намерава
да седне на столицу, али уместо на столицу седа на под. Бубалица и
Слаткоречко се смеју, Библиовила помаже Књиговили.) Ето, видите ли,
шта се дешава када се једна књишка краљица, као сада ја, изнервира,
заврти јој се у глави а могу да јој се десе још много горе ствари. На пример
да заборави речи, да побрка слова...
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БИБЛИОВИЛА – (Помаже Књиговили да седне.) О, ваше величанство,
полако, полако... Све ћемо средити и све ће бити као пре... (Обраћа се
Слаткоречку и Бубалици.) Вас двојица престаните да се смејете, учините
нешто.
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СЛАТКОРЕЧКО и БУБАЛИЦА – Шта?
БИБЛИОВИЛА – (Отвара једну књигу као лепезу и маше са њом.) Откуд
знам шта – и ви исто читате књиге и знате одговоре на многа питања.
Једноставно размислите и направите нешто.
КЊИГОВИЛА – А...Б...В...Г...Д...О...П...Р...С...Т
СЛАТКОРЕЧКО – ШЊ..
БИБЛИОВИЛА – О, сирота краљица... Има температуру и почиње да
бунца...
БУБАЛИЦА – (Узима једну књигу и прелистава је.) Никада до сада нисам
читао књигу са темературом.
СЛАТКОРЕЧКО – (понавља) Нити сам ја читао књигу с температуром.
(Слаткоречко ставља длан на чело Бубалице, па Бубалица ставља длан на
Слаткоречково чело – проверавају температуру.)
БИБЛИОВИЛА – Ако наставите са тим глупостима и ја ћу почети да
бунцам и фантазирам! Ох, шта ли ће ме данас још снаћи...
На сцену излази једна девојчица. После ње излази и њена мајка. Оне не
обраћају пажњу на остале на сцени, јер их не виде.
МАМА – Aли драга моја, молим те, прочитај ову причу. Узећу ти и ову
сликовницу, ако хоћеш. Љубазна госпођа библиотекарка ми је рекла да је
књига изузетно занимљива.
АНА – Нећу!
МАМА – Како нећеш?! Треба да читаш. Читање је веома важно и корисно.
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АНА – Мамааааааа! Данас читање уопште није у моди. Ја хоћу да будем
модерна девојчица и више волим компјутер. (Седа уз компјутер за
кориснике у библиотеци.)
МАМА – Да, сунашце моје, компјутери су веома занимљиви, али ево узми 111
ову књижицу. Ту су приче о Црвенкапи, о Снежани... А ево ова је о прича о
Пипи Дугој Чарапи. Ти си мамина Пипи!
АНА – Мамааааааа, молим те, хајде да идемо из библиотеке, ако ме виде
другарице смејаће ми се... (излази са сцене)
МАМА – (Излази за њом.) Ана, немој тако...
КЊИГОВИЛА – (бунца) А...Б...В...Г... Страшно! Ах!
БИБЛИОВИЛА – Ужас!
БУБАЛИЦА – Хитно нам је потребна помоћ!
СЛАТКОРЕЧКО – Хитна помоћ! (Вади од кућице играчку, кола хитне
помоћи, и вози је по сцени. Звони телефон на писаћем столу Библиовиле.)
БУБАЛИЦА – (уплашено) Звони телефон!
КЊИГОВИЛА – (скаче када чује телефон) Овај телефон звони!
СЛАТКОРЕЧКО – Па шта ако звони! Телефони у принципу звоне.
БУБАЛИЦА – Али то је онај телефон... (шапне му нешто)
БУБАЛИЦА – Аааа, онај телефон...
БИБЛИОВИЛА – (Узнемирена подиже слушалицу.) Овде Библиовила.
Изволите, поштовани јуначе. (Остали се приближавају слушалици да чују
разговор, али одједном се сви удаљавају.)
БИБЛИОВИЛА – (Удаљава слушалицу од ува.) Разумем, разумем, смирите
се. Све ће бити у реду...Да... Да... Тренутак само (гледа на сат) имам хитан
састанак са свим библиотечким и књишким вилама и вилењацима,
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духовима и њиховим помоћницима. Надам се да ћемо све успети да
средимо... Да овде је њено величанство Књиговила... Да... (спушта
слушалицу) Ох! (Седа за писаћи сто.)
112 КЊИГОВИЛА – Ко је то био?
БИБЛИОВИЛА – Ко се све није јавио! Сви главни ликови из Нарније, неки
из романа о Харију Потеру, из Тома Сојера... мислим да се и он лично
јавио, мада је баш хистерисао. Шта ће бити са нама... Ох... Ох...
БУБАЛИЦА – Доста с кукњавом! Састанак почиње за двадесет секунди.
Ваше величанство, Библиовило... Полазимо...
БИБЛИОВИЛА – (разочарано) Да полазимо, али ипак... ( Бубалица је хвата
за руку и они, трчећи, одлазе са сцене. Књиговила хода полако и поносно.
Бубалица улази клања се, хвата је за руку и они, такође, трчећи излазе са
сцене.)
СЛАТКОРЕЧКО – (Музика. Слаткоречко остаје сам. Седи за писаћи сто и
игра се колима хитне помоћи. Узима хартију и прави двоглед. Гледа лево и
десно. Одједном као да се сети публике. Устаје. Стаје у ставу мирно као
стражар.) – Поштована публико, најдража поштована децо, опростите
једном малом и веома несташном патуљку књига, што је овој општој
гужви заборавио на вас. (пажљиво хода по сцени) Искрено речено, нисам
заборавио много, заборавио сам ево толико мало (показује). Вероватно
нисте схватили шта се тачно дешава у Библиоландији, или сте можда
схватили, али врло мало. Као становник Царства лепих речи... Ах, између
осталог, ја сам јединствени житељ царства лепих речи. У овом мом
царству ја сам и цар, и војник, и слуга...и... и... кувар, чак и кловн. Е, то је
главни разлог што ја често идем у Библиоландију да попричам са Биби...
тачније речено - са мудром, добром, прелепом, невероватно паметном
Библиовилом, са слатким Бубалицом... Цццц, ево сада сам заборавио где
сам стао у вези са тим шта се дешава... Ах, да! Као становник Царства
лепих речи имам важну мисију да помогнем свим оним принцезама,
вилењацима, вилама, патуљцима који живе од књиге и за књигу. Зато сам
сачувао тајну коју ми је јутрос рекла Бублиовила, али сада мислим да сам
добио дозволу да вам је кажем, јер и ви онда исто можете да помогнете да
нађемо решење проблема. Тако... Главни јунаци свих књига за децу су у
штрајку! Решили су се на тај корак, зато што деца све мање и мање читају.
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Чекај, чекај, можда сте и ви једни од оних, који све мање иду у библиотеку
и друже се са књигама? А? Да видим колико вас редовно чита... Ајде
подигните руке они, који иду у библиотеку! (броји) Један, два... три...
Мало... Јако мало... А знате ли ко је крив за то? Као што одрасли имају
обичај да кажу, кривац нечитања је појава компјутера и оних игрица, знате 113
их... Као што сте видели и Ана је скоро заборавила на оне прекрасне
тренутке, када сам јој причао приче... (У собу улазе Црвенкапа, Пипи, и
Снежана. Свађају се. Слаткоречко се уплашен крије испод писаћег стола.)
ЦРВЕНКАПА – А ти мислиш да си много добра?! Погледај се каква си?
Немаш чак ни исте чарапе!
СНЕЖАНА – А фризура јој је... Ха ха ха! Немам речи!
ЦРВЕНКАПА – Ко ли је фризира? Сигурно нека мачка са неког пустог
острава!
ПИПИ – Девојке, за разлику од вас, размажених и својеглавих цура, ја сам
јака и паметна и сви ме воле!
ЦРВЕНКАПА – Јака, паметна и сви ме воле! Молим те! Деценијама, ма
вековима, деца расту са мојом бајком!
СНЕЖАНА – Ма немој! Лажљивица! Моја бајка је популарнија од твоје!
Шта има занимљивог у причи о некаквој баби и некаквом вуку! Глупости!
У мојој бајци сем мене, прелепе Снежане, ту су мојих седморо пријатеља
патуљака, одвратна мећиха и наравно, ах, прелепи принц.
ЦРВЕНКАПА – Патуљци и принц! А ловац?... У мојој бајци се појављује
ловац.
СНЕЖАНА – И у мојој бајци постоји ловац.
(Црвенкапа и Снежана настављају да се свађају)
ПИПИ – Прекините!!!! Да, у обе бајке се појављује ловац... Али шта с тим,
то уопште није важно...
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ЦРВЕНКАПА – Ма немој?! Тишина! Сада ја причам! (Снежани) У мојој
бајци ловац игра веома важну улогу и много је занимљиији од ловца у
твојој бајци! То значи да је моја бајка боља!
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СНЕЖАНА – Е, моја је пуна интрига! И памти се! И чита се у једном
даху!
ЦРВЕНКАПА – Моја!
СНЕЖАНА – Моја!
(Док се оне свађају, почиње музика. Пипи се пење на писаћи сто, скаче и
игра у ритму музике.)
СЛАТКОРЕЧКО – (Вири испод писаћег стола. Неколико пута покушава да
изађе, али се плаши. Пипи га примећује, силази са писаћег стола, и одлази
код њега. Шапућу нешато и смеју се.) Много су смешне, зар не!
ПИПИ – Смешне! Смешне! Смешне! Ха ха ха!
СЛАТКОРЕЧКО – Баш су смешне! Ха ха ха!
ЦРВЕНКАПА – Шта се смејете? Ништа није смешно!
СНЕЖАНА – (Поправља своју хаљину.) Ништа није смешно! То је
трагично! Драматично! Катастрофа! Нико нас више не воли! (плаче) Нико
више неће да чита за нас!
ЦРВЕНКАПА – Да, деца све мање и мање читају о мени, баки и вуку!
(плаче)
ПИПИ – Скоро и да су заборавили на седам патуљака, а принца се више и
не сећају! Јадни принц! (плаче)
ПИПИ – (Слаткоречку) Једна плачљивица! Друга плачљивица! Ужас! С
ким се ја дружим!!! (излази испод писаћег стола) Све мање читају и о
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мени, али ја не плачем! Између осталог, ја живим у једном роману и нисам
обична бајка!
СНЕЖАНА – Живиш у роману... И шта је ту лепо... Чак је мало и страшно!
Деци треба мноооого више времена да прочитају роман! Престани да се
хвалишеш с тим!
115
ЦРВЕНКАПА – Престани и ти! Принц, принц, принц и принц!... Ако се
овако настави нико неће ни знати да си уопште постојала. Морамо наћи
решење за овај проблем!
СЛАТКОРЕЧКО – Ураааа!
ПИПИ – Тако је – ураааа и у напад! Осмехом и позитивним мислима
морамо победити нечитање... Ако не може тако, онда може и мало
другачије... (завија рукаве)
ЦРВЕНКАПА – Без насиља молим!
СНЕЖАНА – (подругљиво) Ко тако паметно збори – бакина глупа унука
што ми је покварила нову фризуру!
СЛАТКОРЕЧКО – Поклањам вам једно најлепше „молим“ и престаните са
том свађом!
(На сцену излази Бубалица. Много је тужан. Не обраћа пажњу ни на кога.
Узима једну књигу са полице, грли је, седа на под и почиње да плаче.)
СЛАТКОРЕЧКО – Шта се дешава, Бубалице?...
БУБАЛИЦА – Страшнооо!
ПИПИ – Ко те је растужио? Кога треба да пребијем? (скаче и маше рукама
као у каратеу)
СЛАТКОРЕЧКО- Никога не треба да пребијаш! (Бубалици) Смири се и
кажи шта се догодило!
БУБАЛИЦА – Не могуууууу!
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ПИПИ – Мазо! Плачљивко! Паничару један! (Удара га по глави.)
СЛАТКОРЕЧКО – Пипи, молим те!
БУБАЛИЦА – То болииииии!
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СЛАТКОРЕЧКО – (Гледа га неколико тренутака и удара га по глави. То
исто раде Снежана и Црвенкапа. Бубалица их гледа мало збуњено и
престаје да плаче.) Пипи, изгледа да твој лек против плакања добро делује!
Супееер!
ПИПИ – Ох, супер! Много пута сам га користила! (Удара Снежану по
глави. Она њу љутито штипа.)
БУБАЛИЦА – Престаните са тим глупостима! (скаче по поду) Плачем, јер
сам сазнао да се нешта страшно дешава у нашој Библиоландији. Моћни
глас, онај намоћнији глас из компјутера омађијао је све читаоце, посебно
децу, која су долазила овде, читала, дружила се са нама, патуљцима из
књига, и захваљујући читању постала добри људи. Сада њихова деца све
мање и мање читају и због тога сви јунаци из бајки и сви јунаци из
омиљених дечијих књига штрајкују! Једноставно не желе да се врате у
књиге, јер скоро нико не чита, и они су усамљени. Крај са књигама, крај са
јунацима из бајки! Више неће имати ко да учи децу шта је добро, а шта
лоше!
СНЕЖАНА – О, Боже!
ЦРВЕНКАПА – Значи, ми штрајкујемо?
ПИПИ – Зато ја не желим да идем кући? Тамо сам тужна и плаче ми се...
СЛАТКОРЕЧКО – Ето, сада ће и Пипи да плаче!
ПИПИ – (Рукавом брише очи и нос, узима књигу од Бубалице, и пење се на
столицу.) Не, нећемо дозволити, том моћном гласу да уништи оно што је
годинама стварано! Ја, Пипи Дуга Чарапа и моја мајка Астрид Линдгрен то
не дозвољавамо!
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СНЕЖАНА – И ја, Снежана, и мојих седам патуљака нећемо дозволити да
нас забораве због тамо некаквих глупавих игрица. ( И она се пење поред
Пипи.)
ЦРВЕНКАПА – (Хоће и она да се попне на писаћи сто, али враћа се.) 117
Плашим се висине... Али и ја сам истог мишљења – нећу дозволити овом
компјутерском лешинару да мог омиљеног вука и мене однесе у заборав.
СЛАТКОРЕЧКО – Напред, јунаци!
СВИ – Напред!!!
БУБАЛИЦА – (Све време их посматра па аплаудира.) Дивна представа!
Предивно! Али како ћете решити тај проблем! Пењањем по полицама и
галамом нећете ништа променити! Компјутери су моћни! Утувите то себи
у главу!
СЛАТКОРЕЧКО – (Удара га по глави.) Велики си песимиста, драги
Бубалице, и извини што сам те мало ударио по глави... Али мораш да
верујеш у снагу написаног, ако хоћеш да победимо зло које децу одваја од
читања.
СНЕЖАНА – Да... Ја, велика Снежана, пријатељица све деце света, хоћу да
успаванка са бајком о мени живи још мнооого година.
ЦРВЕНКАПА – И ја такође желим да живим у својој бајци, да је не
напуштам да би се шетала тамо – вамо (плези се Снежани) са нафураним
царским ћеркама из тамо неких бајки...
ПИПИ – И ја хоћу свога коња! Где је мој коњ? Где је мој мајмун?
СЛАТКОРЕЧКО – Ево, то је решење! Да верујемо и да дозволимо машти
да се врати у свет деце која читају! И ја хоћу да причам нове бајке и нове
песме нових песника... Искрено речено, у последње време као да писци све
више заборављају да пишу за децу.
БУБАЛИЦА – (Скаче и игра смешно кретајући се. Сви се грле и љубе.
Пипи се мало љути, а Снежана се стиди.) Ви сте спасиоци
Библиоландије... Ви сте генији... (скаче) Схватио сам - решење овог

НОВИ ЛЕГАТ

Ка уметности свих уметности

проблема је распродаја снова! Дођите овамо! (Стоји иза писаћег стола и
сви се окупљају око Бубалице.) Дакле, свако од вас, драги моји јунаци,
има задатак да се врати у своју причу или у роман и да натера свако дете
које прочита причу или роман о њему да га после сања, те да у сну оде код
118 неког свог друга и да му све то преприча у замену за две „снене“
чоколадне бомбоне. Снене чоколадне бомбоне нису опасне за зубе,
гарантујем! Друго дете ће продати свој сан свом другу или сестрици, а
она пак својој другарици... Тако из сна у сан, једно по једно дете, ускоро ће
постати цела армија читалаца. Снови се не заборављају тако лако, и
следећег дана, када се пробуде, деца ће поново пожелети да дођу код нас,
у библиотеку.
СНЕЖАНА – Ја не разумем!
ПИПИ – Све лепотице су такве... мако глупе! Шупљоглаве!
ЦРВЕНКАПА – (Лупа чвргу Пипи.) Без свађе молим!
СЛАТКОРЕЧКО – Волите се, сањајте... Један, два, један, два...
(Музика. Бубалица још говори. Сви се смеју. После излазе испред на сцену
и играју.)
(Сонг)
Добро јутро – с књигом
Добар дан – с књигом
Добро вече – с књигом
У снове те спретно води
Машту ти она пише
У снове те књига води
Са књигом волиш више!
(Мрак. Светло се полако појачава. Иста соба. Библиовила седи за писаћим
столом и пише великим пером. На писаћи сто седи Слаткоречко и млатара
ногама. Игра се играчком - кола хитне помоћи. Испред писаћег стола је
Бубалица, насмејан чита књигу. Мало даље на столици седи Ана, чита
велику књигу. Одједном светло се гаси и у мраку се чује непознат глас.)
ГЛАС – На овом свету не постоји ништа моћније од знања скривеног у
књигама. Ја сам компјутер. Мој свет је снажан. То је свет будућности, али
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док постоји машта, док лепа реч ствара најлепше снове, ја сам беспомоћан.
Књига ме је поново победила. Будите део мог света, али читајте и књиге. У
њима је моћ. Читајте! Читајте! Читајте! Читајте! Читајте!
(Светло се појачава.)
АНА – Поново проблеми
(Наставља да чита.)

са струјом. Мораће да позову електричара.

БИБЛИОВИЛА – Већ трећи пут овога јутра чујем моћни глас компјутера
да понавља једну те исту ствар. Ох, тако се радујем што смо успели!
БУБАЛИЦА – Сви књишки јунаци су поново на својим местима и чекају
следећег читаоца. Јутрос сам срела Пипи. Жури ка једној малој кући на
главној улици. Сада је тамо, под јастуком једне мале плавокосе девојчице
са пегама попут њених.
СЛАТКОРЕЧКО – Пресрећан сам што сам приредио журку у Царству
лепих речи! Ох, било је предивно!
БИБЛИОВИЛА – Каква ли је па то журка где си ти био једини гост?!
АНА – (Устаје са столице и враћа књигу на полицу.) Где ли је тета
библиотекарка? Волела бих да јој прочитам нешто.
МАМА – (Појављује се на сцени.) Можеш мени да прочиташ.
АНА – Мамаааа! Шта ћеш ту?! Као да ме пратиш.
МАМА – Не пратим те, злато мамино. Дошла сам да узмнем књигу за твог
брата. Рекао ми је да узмем нешто од Марк Твена, треба му за школу.
АНА – Бата је увек скидао препричане књиге са интернета – адаптације
или одломке...
MAMA – Е, да, и он се опаметио и схватио да је много лепше када
прочиташ књигу... Целу. А шта си то хтела да прочиташ библиотекарки?
АНА – Нешто...
МАМА – Шта то нешто?
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АНА – Ја... Написала сам песму.
МАМА – Стварно?! Па да – од читања се пише! Прочитај ми је, молим те!
120 (Седа на столицу. Ана поносно узима свеску и почиње да чита.)
АНА – Па, малкице је тако необична...Као и ја... Писала сам о писцу...
Ево...
ЖИВЕО ПИСАЦ!
Неко у колевци, неко у кревецу,
неко у фотељи мирно спава
а писац сања на сјајном месецу
у књишкој постељи од лепих слова.
Полако их скупља, у реч уплете
сан зграби да стих извезе,
да прича долети да свако дете
упрегне своје маште чезе.
Несташно јури на све стране
лови само смех и срећу
да у стих и причу радост стане
да улови тајну највећу.
Онда је вама, децо, поклони
онако другарски, из љубави
да прича звони, да песма звони
док растете лепи и здрави.
Живео писац!!!
(Док Ана чита, на сцени поносно излази и Књиговила. Пажљиво слуша
девојчицу. Када Ана заврши са читањем, сви аплаудирају. Књигоруса
плаче.)
СЛАТКОРЕЧКО – Зашто па сада краљица плаче... Опет сузе! Ох, ужас!
КЊИГОВИЛА – Јао, ово је чудо! Нова песникиња! (Гура Библиовилу и
седа за писаћи сто.)
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МАМА – Предивно! Браво! Поносим се тобом! (љуби Ану) Хајде да
нађемо библиотекарку и да јој прочиташ песмицу.
АНА – Добро... а и да узмемо књигу за бату! (излазе)
БИБЛИОВИЛА – Живела Библиоландија!
БУБАЛИЦА и СКАТКОРЕЧКО – Живела!!!
КЊИГОВИЛА – Тише молим вас. Слова ми скачу по глави.
БУБАЛИЦА – Нека скачу! Треба да скачу! Зато што су жива!
СЛАТКОРЕЧКО – (Узима једну књигу, са полице, чита је мало, даје је
Бубалици па Библиовили. Шапућу нешта између себе. Он узима књигорусу
под руку и води је до стола, где је седела Ана.) Ваше величанство,
победили смо сви заједно, а не појединачно. Много смо срећни због тога!
БИБЛИОВИЛА – У име победе, поклањамо вам прекрасне речи једне
свима познате песме једног веееееликог песника!
БУБАЛИЦА – (публици, шаптајући) Песник је Љубивоје Ршумовић, а
његове предивне књиге су у Библиоландији, тачније речено, у библиотеци.
БИБЛИОВИЛА – Да, Да, Да! (празнично) Ове речи су посвећене вама,
поштована децо!
СЛАТКОРЕЧКО – Молим вас, запамтите их, можемо и заједно да их
отпевамо!
(музика)
СВИ – (Певају и играју уз песму „Нема света ни планете/где не може стићи
дете...)
КРАЈ
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Двориште са чесмом, 1998.
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Иван Милошевић
У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ БОГАТСТВО, ДА ЛИ ЈЕ БОГАТИЈИ
СИРОМАХ ИЛИ БОГАТАШ?

Моје сећање из детињства
Много пута у животу сте чули, или сте ви лично помислили, како би
вам живот био другачији да сте материјално богати. Не бисте се стидели
што немате нову гардеробу, велику и богату кућу, да вам трпеза и гозба
буде богата... Једноставно, завидели сте богатима који вас и не погледају
када прођу поред вас.
О богатима нећемо много да причамо јер сит гладноме не верује.
Таква је народна изрека. Моја прича је истинита и то је сећање из
детињства. Са мојим дедом сам често ишао на пијац. Много сам га волео,
ја сам му био првенац, и сада ми много недостаје. Био је мудар човек и јако
побожан. Кришом ме је крстио у цркву, јер је мој отац био учитељ и
велики комуниста. Код мог деде многи су долазили за неке савете. Било је
ту богатих и сиромашних.
Сећам се једног човека, кога сам се у почетку плашио због његовог
изгледа, дуга коса, необријан, осећао се непријатан мирис од некупања. За
гардеробу и да не причам. Касније сам схватио да је он био луталица. Без
обзира каквог је изгледа био, мој деда га је уважавао и увек му је било
драго када је посећивао наш дом. Сећам се да сам једном деди казао, шта
ће нам овакав човек у кући, прљав, неокупан и необријан. Деда ми ништа
није замерио јер сам био дете и нисам разумео многе ствари, само ми је
казао да ћу одговор добити када одрастем. Једном сам слушао њихов
разговор јер сам седео у дедином крилу. Он каже да је срећан у животу и
овакав живот не би дао ни за какво богатство. Тада сам га питао, како може
да буде срећан када нема ништа, осим прљаве гардеробе. Деда ме је још
више пригрлио уз себе, помиловао и пољубио.Затим ми је срећан човек
испричао једну причу. У каквом богатству лежи срећа.
,,Човек који је био јако богат, кренуо је први пут, без пратње
телохранитеља, у планину. Десило се то да га је задесила кишна олуја, није
могао да нађе пут, преспавао је те ноћи у планини, на отвореном простору.
Кроз планину је лутао неколико дана и да није наишао на неког дечака
који је са псом ишао да бере шумске плодове , богати човек би умро. Дечак
га је нахранио и дао му воде. Некако су отишли до села и тако се човек
спасио сигурне смрти. После неколико дана, спасилачке екипе су дошле по
њега и он је кренуо кући. Док је боравио у сеоском домаћинству видео је
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сасвим други свет и живот, који никада до тада није видео. Родитељи
дечака су живели су у великом сиромаштву. Дечаку је у знак захвалности
понудио много бољи и удобнији живот. Понудио му је да живи код њега и
да се тамо школује на најбољим универзитетима у свету. Живео би у
124 раскошној кући. Новца има много и не зна шта ће са њиме. Може да купи
све што зажели. Имао би послугу и сопственог возача. Дечак му се
најљубазније захвалио и казао да он има дивне родитеље, у селу су куће
мале и сиромашне, али зато сва околина мирише на чист ваздух.
,,Нама ништа не недостаје за живот“, казао је дечак њему. „Хранимо
се здравом храном, зато смо и здрави. Пијемо чисту воду, купамо се
хладном планинском водом и хватамо здраву рибу...“ Богати човек му је
опет поновио да ће имати могућност да путује светом и учиће на најбољим
факултетима. На то му је дечак одговорио да и они овде имају добру
школу, цркву у којој се учи по Божјим начелима. Људи су овде поштени и
неискварени... „Ја сам овде срећан и много богат.“ Богаташ се сада добро
замисли и рече да он онда није много срећан у животу. И овде се завршава
моја прича и сећање из детињства. Ову причу сам тражио да ми се исприча
још много пута. Шта можемо и какву поуку да извучемо из ове приче?
Није срећа у материјалном богатству. За срећу могу да буду
потребне једноставне ствари: душевни мир у дому, срећна породица,
скромна храна на нашем столу, уважавање и поштовање према другим
људима, љубав.

Надица Стојановић, цртеж и туш
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Сунчица Здравковић
(приређивач текста)

ПРИКАЗ ЧЛАНКА ТРГИЧНИ ЈУНАК МОДЕРНОГ ДОБА:
компаративна студија афричког и европског концепта
Писци афричке трагедије верују у цикличну структуру и
реверзибилност и због тога је њихов јунак оријентисан ка заједници. У
читавом стваралаштву афричких народа, па и у књижевности, присутна је
идеја и веровање у живот после смрти што омогућава припадницима ове
културе да осете повезаност са својим прецима.
У Европи је, у 18. и 19. веку, комедија постала главни драмски
облик, док је трагедија била мање заступљена. Двадесети век, као
комплексно доба са свим својим кризама, довео је у питање библијске
вредности. Неред, конфузија и анксиозност постали су свакодневница, због
којих су и песници и драмски писци ставили у други план идеју о вери у
појединца. Јавила се потреба за барем неком врстом пресудног ауторитета.
У драмским делима ових модерних писаца обична особа постаје јунак,
супротно класичној епохи. Књижевни јунаци су представљени као жртве
друштвених предрасуда или вредности. То трагичног јунака чини
сложеним ликом. Стога је трагичну ситуацију тешко разумети, јер је или
структурална или тематска.
У средишту афричког концепта трагедије налази се устаљено
веровање у преокрет среће, односно судбине. Промена судбине једне особе
повезана је са идејом дивинације. Аутори чланка указују да је афрички
концепт заснован на претпоставци да се путем дивинације судбина може
променити.
У овој анализи, вредно је напоменути да се концепт афричког
трагичног живота не тумачи као срамота, већ као пут ка обнови и бољитку,
што је основа за афрички оптимизам у трагичној ситуацији.
Аутори чланка указују на став Хамерслија да је задатак писца да
напише текст који ће допринети расветљавању општих питања о
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човековом животу. За веродостојно поређење, текстуална анализа се
користи за јасно разграничење двају јунака - европског и афричког
трагичног јунака.
У чланку је направљен осврт на савремени европски концепт
126 трагичног јунака. У уметничким делима 20. века јављају се велике
иновације што је видљиво и у делима Томаса Бекета „Чекајући Годоа“ и
„Крај партије“. У својим делима Бекет доводи у питање формалну
структуру, коју су писци драмских дела били дужни да поштују. Он верује
да формална структура подражава или представља стварност која описује
безобличност постојања без покушаја да се оно уклопи у било који модел.
Стога се Бекет критички односи према писцима у чијим делима форма
постаје један од најбитнијих аспеката стварања.
Томас Бекет у драми „Чекајући Годоа“ открива песимистичну
визију човека који се бори да пронађе сврху и контролише своју судбину.
Тако ликови попут Поцоа, Ликија, Владимира и Естрагона имају осећај
безнађа, збуњености и тескобе. Два изгубљена створења, две скитнице
проводе дане чекајући, а да не знају јасно кога чекају и да ли ће тај неко
кога чекају доћи. У драмама Бекета: „Крај партије“ и „Чекајући Годоа“
ликови су груписани у симетричне парове. На пример, у „Чекајући Годоа“
Хам, слепи старац, седи у инвалидским колицима. Хам је парализован и
више не може да стоји. Његов слуга Клов није у стању да седне. У кантама
за ђубре су Хамови родитељи без ногу, Нег и Нела.
Аутори чланка се, затим, осврћу на афричке писце трагедија.
Истичу да савремени афрички писац има блиске везе са модерним светом.
Због тога је тешко да се писац ослободи утицаја западних књижевних
форми и традиција. Сходно томе, писци попут Сојинке, Нгугија и Ачебе, у
настојању да рационализују афричке митове и легенде у њиховим
трагичним ситуацијама, нехотице су ухваћени у мрежу посткласичних
ренесансних веровања. Већина афричких писаца склона је усаглашењу са
захтевима ренесансе да јунак мора бити угледан и високог друштвеног
статуса. Такви су ликови попут Оконквоа и Езеулуа у делу „Све се
распада“.
У тексту је приказан европски јунак и његове разнолике карактерне
црте у односу на афричку херојску и легендарну фигуру јунака. Једно од
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главних обележја европских јунака 20. века су поједине њихове заједничке
особине. Типичан пример се види у делу „Чекајући Годоа“ где нема акције.
Ликови тону у ништавило. Две гротескне скитнице чекају поред дрвета, на
пустом сеоском путу, долазак наизглед важног човека званог Годо. Двема
скитницама се каже да господин Годо може доћи тек наредног дана. 127
Чувши то, обоје се слажу да оду, али њихова одлука није извршена. Увек
постоји доследност у њиховом процесу размишљања. Парови ликова, који
се јављају у делу „Чекајући Годоа“, представљају однос између тела и ума,
при чему је интелект подређен телу.
С друге стране, трагични јунак Оконкво у „Све се распада“, који
потиче из сиромашне породице, постаје истакнути члан друштва коме су у
земљи Умуофије додељене високе титуле, као знак части и поштовања. Он,
према томе, испуњава већ поменути захтев да јунак буде угледног
друштвеног статуса. У делу „Све се распада" описан је као особа позната у
девет села, а и шире. Његова слава заснована је на његовом личном
постигнућу. Као младић од осамнаест година донео је част свом селу
победивши у рвању Аманлизеа званог „Мачка“. Чињеница је да би у том
узрасту већина младића радије ленчарила на сеоском имању. Али,
насупротно њима, Оквонко већ постаје готово једнак јунацима и боговима
предака. Опис Оконквоа у даљем тексту сугерише његов херојски и
легендарни статус. Његова слава расла је муњевитом брзином. Био је висок
и крупан са густим обрвама. Његов изглед био је озбиљан, строг и
достојанствен. Постао је тако поуздана особа на коју друштво може
рачунати у тренуцима невоље. Из тог разлога, он је тај који је изабран да
доноси најбитније одлуке у својој заједници.
Аутори чланка праве паралелу између судбине и карактера
афричких и европских трагичних јунака. Афрички трагични јунаци имају
моралне недостатке. Као резултат тога, они су одговорни за свој пад. Извор
трагичних патњи су њихове карактерне особине и морални недостатаци,
иако и судбина може играти улогу у њиховој трагедији. „Све се распада“
јасно илуструје идеју судбине и карактера. На пример, Унока, Оконквоoв
отац, није ништа постигао делимично због своје лењости, а делом и због
своје судбине. Ачебе наводи да је Унока био судбински несрећан човек и
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да га је зла срећа је пратила до гроба, тачније до његове смрти, јер није
имао гроба.
Међутим, из успеха Оконквоа се види да је воља појединца
супериорна диктатима судбине. Он је у раној доби постигао славу као
128 највећи рвач у земљи. То није била само пука срећа. Касније случајно
пуцање уништава све што је изградио Оконкво. Он бива избачен из свог
клана. За овај преокрет догађаја узроци се могу наћи и у појединим
особинама Оконквоа. Његов страх од неуспеха делом је био одговоран за
његово трагично страдање.
Европски јунаци, нарочито Бекетови, веома су креативни. „Чекајући
Годоа“ структуира се на обећању доласка који се никада не догоди, баш
као што је „Крај партије“ структуриран на одласку који се никада не
догоди. Чини се да ово имплицира да ови ликови гледају напред у
будућност, али ако нема прошлости, не може бити ни садашњости ни
будућности. Да би могли пројектовати оно што се не може налазити и
можда је то непостојећа будућност, ликови измишљају прошлост за себе.
То раде причајући приче. На пример, у делу „Крај партије“ Хам прича
причу о лудаку који је мислио да је дошао крај света. Ове измишљене
прошлости се, неизоставно, са носталгијом памте. У овим драмама
сусрећемо се са ликовима код којих је изражен осећај мртвила,
оптерећености и безнађа.
Искуство изражено у Бекетовим драмама је дубоке и
фундаменталне природе. Аутори чланка износе Еслиново виђење да драме
откривају не само искуство и осећај трагичних тешкоћа спознаје
сопственог бивствовања у немилосрдном процесу обнове и уништења који
се дешавају са променом времена, већ и потешкоће у комуникацији између
људских бића, непрекидну потрагу за стварношћу у свету у коме је све
неизвесно, укључујући и самообману о постојању пријатељства.
У чланку су анализирани и узроци трагичних судбина ова два
јунака - европског и афричког. Поступке Оконквоа као трагичног јунака у
„Све се распада“ не можемо схватити као понашање мотивисано пуком
опакошћу, већ их треба посматрати као поступке које су у складу са
његовим личним принципима. У тексту се наводи и да Оконкво намерно
потискује сваки осећај, који би могао указати на његову човечност,
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односно хуманост, из простог разлога што, по његовом мишљењу, бити
човек - значи бити чврст. Занемарује чињеницу да груби односи и
понашање, на крају, не чине човека, већ звер. Поред овога, богатство га
чини грубим и арогантним човеком, који третира неуспешне мушкарце с
презиром. Отуда, Оконкво на састанку клана, без икакве провокације, 129
назива мушкарца без титуле женом. Одраз свога оца, Унокине, он види у
сваком неуспешном човеку. Из истог разлога Оконкво јако напада свог
сина кад год у њему препозна оно што сматра женском цртом или
склоности свога оца, Унока. Оконкво је представљен као симбол ратничког
духа традиционалног Ибо друштва и стожер културних вредности тог
друштва.
Ипак, још увек постоји доза ироније у односима Оконквоа и
његовог народа. Иако је отелотворење културних вредности друштва,
чињеница је да повремено долази у сукоб са самим друштвом због неких
својих поступака. Један од његових трагичних извора је и љутња која
диктира његове поступке. Та љутња се види из његовог говора у тренутку
када чује за долазак мисионара у његово село.
У делу је описана и његова патња када чује да му је син прихватио
нову религију. Ова вест додатно разоткрива Оконквову љутњу док
размишља о освети. Клан га оптужује за убиство белца у покушајима да се
бори против стране доминације. Оконкво сматра да је жртва издаје од
стране својих људи и жели да умре. Иронија је да, избегавајући срамотну
смрт вешањем од стране белаца, умире још срамотнијом смрћу. Сав његов
достојанствени живот обезвредила је његова срамотна смрт.
На крају чланка аутори закључују да је цела традиција трагедије, од
доба Грка до модерне ере, прошла метаморфозу. Писци и филозофи
настојали су да постулате трагедије повежу са концептом, који објашњава
и оправдава проблеме и недаће живота. Иако је током векова долазило до
промена у концептима овог трагичног жанра, његова суштина остаје иста.
У разноликости трагичних концепција, такође постоји континуитет.
У модерној трагедији постоји културна димензија, која се огледа у
томе, што је трагични јунак различито приказан од једне културе до друге.
То, даље, повлачи импликације за разумевање трагичног јунака у
различитим културним контекстима.
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Милош М. Дамјановић
О ЈЕДНОМ ДОКУМЕНТУ ЈЕВРЕЈСКЕ ОПШТИНЕ
ЛЕСКОВАЦ ИЗ 1937. ГОДИНЕ
САЖЕТАК: саопштени статистички подаци о јеврејској заједници у граду на
Ветерници, за стање у претходној У раду ће бити, 1936. години. Податке које је
потраживало централно тело јеврејске заједнице у Југославији – Савез јеврејских
вероисповедних општина, руководство ЈО Лесковац је темељно прикупило,
уредно обрадило и благовремено послало потражиоцима. Подаци који су били од
интереса за Савез односе се на опште прилике у јеврејским општинама у вези са
демографијом, чланством, општинским установама, верским животом чланова,
њиховим школовањем, професионалном оријентацијом и стањем у буџету
општине. Документ се налази у поседу аутора и припада целини истоветних
предмета других јеврејских општина Југославије. Сви су они настали из истих
потреба и завршили на адресу Савеза, који их је даље обрађивао и служио се
њима за текуће и будуће активности. Документи су у форми обрасца са питањима
и остављеним слободним простором за одговоре откуцаним на писаћој машини,
српским језиком и латиничним писмом. Заступљено је укупно 14 питања
распоређених на обе стране једног листа документа. Уз штамбиље пошиљаоца и
примаоца, на њему се налазе и потписи овлашћених лица испред пошиљаоца, који
су гарантовали веродостојност пружених података.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Јевреји, Сефарди, Ашкенази, јудаизам, Југославија, Лесковац,
Срби, православље.

Почетак присуства јеврејског народа у Лесковцу везан је за
османски период историје овог града. Јеврејско становништво града на
Ветерници било је генерацијама стопроцентно сефардског порекла.
Потицало је од потомака исељеника са Иберијског полуострва, који су
након декрета шпанског краљевског пара о изгону Јевреја, напустили
вишевековну дедовину и отиснули се широм приморског појаса
медитеранског басена. Добрим делом гостопримство су добили у тада
моћном и растућем Османском царству, па су тако доспели и на Балканско
полуострво. Солун је био град и лука у коју су најмасовније пристизали и
одакле су се временом ширили по унутрашњости Балкана. Британски
историчар Марк Мазовер с правом бележи да је Солун био њихово
прибежиште и ослобођење.115 Најизазовнији су им наравно били већи
115

Марк Мазовер, Солун, град духова. Хришћани, муслимани и Јевреји 1430-1950, БОШ /
Досије студио, Београд 2017, 46.
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градови, трговачки центри и места са добрим саобраћајним везама, али су
по расту заједница у њима, насељавали и њима суседне мање вароши. С
тим у вези, Лесковац је био у сенци оближњих већих, становништвом
многобројнијих градова попут Ниша, Скопља и Приштине, али
132 истовремено довољно демографски и економски привлачан и јак за
настањивање трговини вичним и непрекидно мобилним Јеврејима.
О животу лесковачких Јевреја под османском управом мало је
познато, домаћа историографија се није посебно позабавила овом, свакако
интересантном темом. Неупоредиво више сазнања о лесковачким
Сефардима имамо од времена њиховог укључења у српске државне оквире.
Од краја XIX века, преко прве половине XX столећа, па све до трагичног
уништења лесковачке јеврејске популације у Холокаусту, остало је много
разноврсног прворазредног изворног материјала који сведочи о њима,
осликава њихов јавни живот и приближава нам представу о њиховој
ближој и даљој прошлости. На основу њих реконструишемо прохујала
времена и формирамо слику о некадашњим лесковачким житељима у
модерном добу. У таква врела са сигурношћу спада и документ који је
предмет наше анализе и синтезе. Захваљујући карактеру документа
откривамо нумеричке вредности у релацији са лесковачким Јеврејима, те
друге врсте података из приватног живота чланства заједнице и генералије
самог колективитета.
Лесковац је у међуратном раздобљу доживео свој пуни
индустријски, културни и цивилизацијски процват. Због рапидног
привредног развоја свестраног радијуса понео је незваничну титулу
српског или југословенског Манчестера. Током постојања Краљевине СХС
/ Југославије, Лесковац је био једна од само неколицине урбаних средина
јужно од Саве и Дунава захваћена опсежнијом индустријализацијом. Нагли
развој града креирао је атрактивну климу за све видове друштвеног
живота. Демографска експанзија и економски прогрес позитивно су
утицали и на живот, рад и интегрисаност његових јеврејских мештана. У
датом периоду су уживали сва грађанска и национална права, прихватајући
благодати живота у демократском, европском и савременом друштву.
Традиционално коректни и квалитативно добри односи са српским и
ромским суграђанима нису нарушавани ниједног тренутка. Одсуство
антисемитизма стимулативно је деловало на њихов опстанак и спречавање
клијања ционистичке жеље за исељењем у Палестину. Локална средина,
државни органи и шире друштво није им постављало било какву препреку,
нити су могли наићи ни на какву отежаност и блокаду у свим својим
делатностима. Версајска творевина своје јеврејске држављане поставила је
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у равноправан однос са матичним, државотворним српским народом и
осталим јужнословенским народима – Хрватима и Словенцима. Власт је на
Јевреје гледала кроз призму вероисповести, а не расе, како је то чинила
већина земаља у тадашњој континенталној Европи.116
Лесковац је пред почетак Другог светског рата у Југославији, и с 133
њим у вези последичним Холокаустом, имао око 25.000 становника, па је
према томе спадао у ред већих градова на тлу посткумановске Србије. Број
Јевреја у њему никада није достизао чак ни једну стотину, задржавајући се
увек испод тог броја. Тако је, рецимо, током 1938-39. године у Лесковцу
пописан, према подацима Савеза, 71 Јеврејин.117 Са те тачке гледишта,
спадао је у југословенске градове са мањим бројем Мојсијеваца.
Малобројна заједница није имала ни људских потенцијала, ни
материјалних капацитета да изгради жив, плодан и богат социјални живот.
Остала је ускраћена за многе облике јавног наступања, развивши једино
поприлично неприметан и не баш активан рад на ционистичком пољу, где
су сем Сефарда финансијску дарежљивост пружили и ретки лесковачки
Ашкенази попут брачног пара др Ђорђа и Фани Кон и Израела
Фројндлиха.118 С друге стране, иако периферна и безначајна, лесковачка
јеврејска заједница изнедрила је појединце који су оставили дубљи и
знаменитији траг у широј друштвеној сфери, међу којима се посебно
истакао српски књижевник Жак Конфино, који је своју литерарну каријеру
започео у међуратном периоду – златном добу југословенског јеврејства,
како га је назвала америчка историчарка Харијет Пас Фрајденрајх.119
Документ Јеврејске општине Лесковац са почетка 1937. године даје
приказ стања у општини и њеном чланству у протеклој години. Датиран је
29. јануара 1937. године и представља испуњен образац насловљен као
Статистички лист Јеврејске вероисповедне општине у Лесковцу, према
стању на дан 1. јануара 1937. године. У власништву је аутора овог рада и
чини саставни део сродне групе докумената свих других јеврејских
општина у Краљевини Југославији које су се одазвале и одговориле на
позив крунске установе југословенских Јевреја чије је седиште било у
Београду. Савез јеврејских вероисповедних општина Краљевине
116

Риста Ст. Делић, Јевреји у Југославији, Издање пишчево, Београд 1938, 115.
David A. Levi – Dale, Aleksandar Klein (ur.), Jevrejski narodni calendar 5699 / 1938-39,
Izdanje Biblioteke Jevrejskog narodnog kalendara, Beograd 1938, 149-50.
118
Židov, br. 13, 27. marta 1936, str. 7; Židov, br. 38, 3. septembra 1937, str. 7; Židov, br. 38, 14.
septembra 1939, str. 11; Židov, br. 41, 11. oktobra 1940, str. 7.
119
Harriet Pass Freidenreich, The Jews of Yugoslavia. A quest for community, The Jewish publication society of America, Philadelphia 1979, p. 210.
117

НОВИ ЛЕГАТ

Ка уметности свих уметности

Југославије, поред свих својих редовних активности из разноврсних
сегмената пословања, водио је рачуна и прикупљао податке о општим и
посебним приликама својих општина – чланица. Ануално је евидентирао
основне фактографске податке из живота јеврејских општина путем којих
134 је долазио до сазнања о оним типовима информација које су му биле од
нарочитог значаја. У такву врсту докумената спада и овај, који је предмет
нашег проучавања. Документ је откуцан на писаћој машини, садржи
укупно 14 питања уз која је у наставку остављен слободан простор,
резервисан за одговоре. Састављен је на српском језику и латиничном
писму, а одговори су уписани на ћирилици. Питања и одговори су
распоређени на обе стране једног листа, на којима се налазе печати
пошиљаоца и примаоца, као и потписи овлашћених службеника адресанта
који су јамчили тачност навода у документу. Адресант је Јеврејска
вероисповедна општина Лесковац, у чије име су се потписали тадашњи
њен секретар Аврам М. Алхалел и председник Бокор Мандил, а адресат је
Савез јеврејских вероисповедних општина Југославије. 120
Прва четири питања Статистичког листа односе се на демографску
ситуацију у општини и стање наталитета и морталитета у чланству. На
основу добијених одговора сазнајемо да је ЈО Лесковац током 1936. године
бројала укупно 70 чланова, од којих је 34 било мушког, а 36 женског пола.
Од целокупног чланства, само је 10 њих било општинских приносника,
односно плаћало порез, што једновремено говори о незавидном
материјалном положају лесковачких Јевреја. Јеврејска заједница у
Лесковцу није могла да се похвали ни новорођеном децом унутар својих
редова, пошто је дате године свет угледало само 2 детета, од чега једно
мушко и једно женско дете. Морталитет чланства је био неприметно већи
од наталитета. Током 1936. године преминуло је укупно 3 члана, од чега 2
мушкараца и 1 женска особа.121
Следећа група питања везана је за брачне прилике у заједници и са
тим повезано питање потенцијалног конвертитства. Одатле откривамо да је
1936. године склопљен само 1 брак припадника ЈО Лесковац, као и да није
било брачних раскида унутар чланства. Истовремено, није било
склопљених бракова са припадницима других вероисповести. Ниједан
припадник лесковачке јеврејске заједнице није одступио од вере праотаца,
чему су узрок могли бити мешовити бракови, којих у овом случају није
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било. Услед одсуства овог искушења, могућности за одржање у јеврејској
вери и заједници биле су свакако веће. Насупрот томе, било је увећања
чланства приступањем у заједницу нових чланова из редова дотадашњих
припадника других народа, односно конфесија. Једна припадница
православног верозакона преобратила се на јудаизам и започела живот 135
унутар лесковачке јеврејске заједнице.122
Савез се такође интересовао за финансијске прилике јеврејских
општина, упознавање са општинским рабинима и осталим општинским
службеницима и чиновницима, о егзистирању јеврејских друштава и
њихових првака, као и о евентуалном постојању општинских школа за
јеврејске ученике. Јеврејска општина Лесковац известила је надређено тело
да располаже у буџету са 2.400 динара прихода и исто толико предвиђених
расхода за наступајућу годину. Саопштила им је и да дужност хазана,
шохета и вероучитеља обавља Аврам М. Алхалел, да не постоји ниједно
јеврејско друштво на територији под надлежношћу општине, те да
Општина има своју троразредну верску школу коју издржава из
сопствених средстава, коју је похађало укупно петнаест ученика током
истекле године и у којој су за наставнике били ангажовани Аврам М.
Алхалел и Буко С. Романо.123 Јеврејска школа у Лесковцу, звана Ел мелдар
на матерњем, јеврејско-шпанском језику Сефарда, пружала је корисницама
основно овладавање хебрејским језиком, на којем би ученици требало да
науче да читају и пишу, док разумевање прочитаног и написаног није било
облигаторно.124
Учење и школовање биле су одлике јудаизма од самог његовог
настанка, па је јеврејство у дијаспори њима придавало водећу важност.
Едукација је била стожер очувања јеврејске религије и поуздан чинилац
индивидуалног напретка на друштвеној вертикали, помоћу којег је
јеврејски народ успевао да преброди непрекидне недаће и пошасти које су
га упорно пратиле кроз галутску историју. Отуда не чуди што је Савез од
јеврејских општина потраживао податке и о броју јеврејских ученика и
студената, њиховој структури и типу школа које похађају. Јеврејска
општина Лесковац имала је припаднике на свим нивоима образовања, од
основног до високошколског. Основне народне школе учило је током 1936.
године 5 јеврејске деце; 9 Мојсијеваца је ишло у средње школе; 1 Јеврејин
је образовање стицао у занатској школи и још троје лесковачких Јевреја је
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било на факултетским студијама. По један студент студирао је
Фармацеутски, Филозофски и Теолошки факултет.125
Уз све претходно наведене категорије података из живота
лесковачке јеврејске заједнице, Савезу су достављене информације и о
136 професионалној усмерености њених чланова. Избор пословног занимања
умногоме је одлучивао будућност чланова зјаеднице, њихов животни
стандард и квалитет живота, али је уједно одређивао и интензитет и
квалитет односа са широм нејеврејском заједницом у чијем су окружењу
живели и до чијег гостопримства и добросуседства им је такође стало.
Интереси заједнице су налагали обављање по могућству и оних јавних
послова преко којих би у јавности градили позитиван имиџ о јеврејском
народу и развијали филосемитско расположење у народу. У одговору ЈО
Лесковац запажамо да су лесковачки Мојсијевци највише заступљени у
трговачким пословима, што је било традиционално, вишегенерацијско
занимање сефардских Јевреја на Балкану, наслеђено од директних предака.
Ретки Лесковчани су се отиснули у слободне професије, за чије су се
стицање звања у савременом периоду створили потребни услови. И она су
била обећавајућа за своје носиоце, пружајући сигурне изворе прихода и
економску стабилност. Карактеристично је да Јевреја у Лесковцу није било
међу индустријалцима, регрутованим из редова крупног капитала, нити
унутар наставног особља. Нису регистровани ни међу занатлијама,
гостионичарима, апотекарима, државним службеницима, рентијерима,
уметницима, ветеринарима, инжењерима и у многим другим струкама, а
није било чак ни пензионера. Доминирали су у трговачким делатностима,
где је било 3 трговца, 1 трговачки путник, 2 трговачка агента и 1 сензал.
По један лесковачки Јеврејин обнашао је и функције лечника, адвокатског
приправника и банкара / мењача.126
Управа ЈО Лесковац, уз већину осталих јеврејских општина у
Југославији које су биле чланице Савеза, уредно је одговорила на акцију
коју је покренула ова кровна организација југословенског јеврејства.
Челници општине су оваквим гестом показали озбиљност у раду,
одговорност према заједници и њеним интересима и савесност у
кореспондирању са сарадницима. Како је реч била о малој, неразвијеној и
скромној општини, одговор није захтевао огромно залагање, утрошак
значајнијег времена и енергије, па су тиме изостали опширни и детаљни
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одговори. Општина и чланство нису располагали већим институционалним
и биолошким потенцијалом, те је с тога реплицирање било једноставно,
лако и брзо. Документ који смо сагледали и преточили у писану реч у
претходном делу текста, презентује примарне чињеничне податке из
живота Општине и њеног чланства за минулу 1936. годину. Природа 137
својеврсног упитника је таква да обелодањује стање у заједници по питању
демографских околности, институционалне мреже, образовних прилика,
привређивања чланства и религијске димензије. Постојећи подаци у
документу потврђују нам досадашња сазнања о лесковачкој јеврејској
заједници која ни по којем критеријуму није могла да буде конкурента
другим јеврејским заједницама у земљи, или да остави трајнији и
неизбрисив траг у прошлости југословенске јеврејске заједнице.
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REGARDING ONE DOCUMENT FROM THE JEWISH
COMMUNITY OF LESKOVAC, FROM 1937
Summary: This paper will present the statistical data about the Jewish community in
the city placed on the Veternica River in 1936 – the previous year. The information requested by the central body of the Jewish community in Yugoslavia – the Federation of
Jewish Religious Communities, had been thoroughly collected, duly processed and sent
to the claimants in a timely manner by the management of the Jewish Community of
Leskovac. Data concerning the Federation’s interests are referencing the general conditions in Jewish communities with regards to demographics, membership, municipal institutions, and religious life of its members, as well as the professional orientation and
state of affairs of municipal budgets. This document is in the possession of the author of
this paper and belongs to the entirety of identical items from other Jewish communities
of Yugoslavia. They were all compiled for the same reason – ending up in the Federation – which had then processed and used them for current and future activities. The
documents were created as a form containing questions and empty space for answers
printed on a typewriter, in the Serbian language and with the Latin script. There is a
total of 14 questions distributed across both sides of the one-sheet document. In addition to the seals of the sender and the recipient, it contains the signatures of persons authorized by the sender, who had guaranteed the authenticity of the data provided.
Keywords: Jews, Sephardim, Ashkenazim, Judaism, Yugoslavia, Leskovac, Serbs, Orthodox Christianity
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Александра Самокал Јовановић

ОМАЖ ДОБРИВОЈУ КАПИСАЗОВИЋУ
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„Рођен сам у доба кад долећу птице
што доносе радост и вест о пролећу,
крај обале тихе реке Ветернице ој
у то доба осећам, умрећу.“
Добривоје Каписазовић (1906-1993) или: Каписаз, Д. С. Капис,
Капи-ћ, Д. С. К. Антос, Д. Катин, Монах Венијамин, Венијамин,
Вардарски, До-Вен, Ве-н, Д-али, Али, био је лесковачки новинар, песник,
писац, драматург, композитор, хроничар, боем, сарадник листа „Наша
Реч“, директор Народног позоришта, службеник Просветног одељења
Лесковца, секретар Музичке и Економске школе ...
Како сам каже рођен је у породици богатој децом и бригама око
њих, 27. априла 1906. године, као осмо од седамнаесторо деце. „Одгајиван
сам и растао у условима које такво стање у породици намеће. Нико није
имао ни воље, ни времена да о мени брине... Мати је једино увече бринула
да ли смо сви на броју на спавању и пребројавала нас.“
Школовање започиње у Лесковцу, које је након првог разреда
прекинуто Великим ратом, а наставља га под окупацијом у бугарској
школи. У то време био је фасциниран Вуковим делом, али и песмама
Христа Ботева и под њиховим утицајем почиње и сам да пише. Након
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рата, као ученик лесковачке Гимназије, потајно пише, али се не усуђује да
објављује своје стихове из страха да не буде исмејан. По завршетку
Гимназије, а у складу с родитељским избором будуће професије,
школовање наставља у Битољу где уписује Богословију. Промена средине,
140 за развој Каписазовића, одиграла је веома битну улогу. Ослободивши се
родитељске стеге и другова од којих је зазирао од евентуалног исмевања,
скупља храброст и представља се као песник. У овој школи није било
литерарне дружине, па је Каписазовић активно учествовао у њеном
оснивању и на првој седници представио свој рад. Након тога, марта 1922.
године, у Покушајима објављује и своју прву песму. Наставља да
објављује у Венцу, Лесковачком гласнику, Братству, Гласу омладине југа,
Вардару и другим новинама и часописима. Прву збирку песама под
именом „Песме“ објавио је у Лесковцу 1927. године, а збирку „Алтана“,
1930. године у Скопљу. Да је био песник у души говори чињеница да је
често својим пријатељима слао писма писана у стиховима.
Драги Јово мој са Моста!
Хвала што ме дочека као госта,
И што браћа Аца и Миша
Приложише трошак за до Ниша.
Лепо је код вас, драг ми је сваки кут
Зато ћу, Јово, доћи и други пут.
Много поздрави твоју Половину
Братју сву и мог чика - Симу.
Манча је овде и добро се влада
Од беспицитиса он овде страда
Буди ми здраво!
27. VIII 1942.
Воли те твој
Леск.
Капић
Неке од Каписазовићевих песама су и компоноване. За своју
најпознатију песму „Тужно ветри гором вију“, сам је написао и музику.
Ову песму маестрално је извео оперски певач Милан Милутиновић, а
певао ју је и Шабан Шаулић. Она се и данас може чути на радио
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станицама. Писао је текст за песме „Невена“, „Рад нас снажи“, „Пролеће“,
Химну певачког друштва „Вардар“, рапсодију „Ој Мораво“... О
Каписазовићу као композитору говорио је Војкан Тасић, који је истакaо да
је за песму „Има дана“ аранжман урадио заједно са композитором
141
Добривојем Каписазовићем.

Након Другог светског рата узима активно учешће у друштвеном
животу Лесковца. Учествује у оснивању листа Наша реч, у којем је био
помоћник уредника и главни сарадник. Учествовао је и у раду Народног и
Пионирског позоришта, режирајући, пишући инсценације, једночинке и
драмске текстове. Најпознатији извођени драмски текстови су му: “Ивица
и Марица“, „А младост је прошла“, „Дочек Нове године“, „Хитлерова
смрт“...
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Један је од покретача иницијативе за оснивање Музичке школе у
којој је био и секретар.
Иако је допринос Каписазовића као песника и драмског писца
изузетан, ипак најзначајни део његовог богатог стваралачког опуса, а
142 објавио је око 300 радова, односи се на дела која описују дух и живот
старог Лесковца. Из овог сегмента његовог рада најзначајнија су дела:
„Лесковачки надимци“ (грађа за проучавање породица старих Лесковчана),
„Тошке из Лесковац и његове говоранције“ и „Лесковачке заврзламе и
чараламе“. О старом Лесковцу, у овим делима, Каписазовић је рекао
много. Често на сликовит и духовит начин, какав је и сам био. Насмејаног
и ведрог духа, добар певач и шерет, увек спреман на шалу са мајсторском
способношћу да растера бриге и нерасположење, био је познат и цењен у
родном граду у којем је живео све до 1956. године. До 1993. године, када је
и умро, живео је и радио у Београду. Светлости велеграда нису умањиле
његову љубав према родном граду; све док је могао долазио је у Лесковац
и активно учествовао у друштвеном живoту. Лесковац је заувек остао у
његовом срцу, а оно што је писао о Лесковцу он је то и живео.
„Их, бре тија Лесковчани!... Кам ги? Куде се дедоше, куде штукнуше,
нестануше? Растикаше се к'ко манастирске мачке, потикаше се по бел
свет, помреше, отидоше изгубише се....
Еј, теј старе мераклије, мезетлије, све уз винце и ракије...
Кам ги? Кам ги?
Ете, од њи остануше салте приче и цртице. Зато оћу да ви ги прикажем
и тој онакој како сам ги чуја и записаја. Ништа несам измислија,
ништа несам додаваја. Има и арно има и понешто лошо за њи. Ама тој
мги је!
Сагашњи Лесковчани немој да се љутив због овој. И ја сам
Лесковчанин, кој ми је крив!“
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Ана Маринковић
ОМАЖ НИКОЛАЈУ ТИМЧЕНКУ
Дело и културни чин су право средство у рукама човековим
и његова једина нада у борби против мрачних сила.
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Николај Тимченко (Лесковац, Краљевина
Југославија, 6. децембар 1934, Лесковац, СРЈ, 29.
децембар 2004) филозоф, књижевни критичар,
есејиста, лектор и новинар, објављивао је у свим
значајнијим
југословенским
и
српским
часописима и листовима. Ступајући на књижевну
сцену у време обележено јаким утицајем
идеолошког фактора, Николај Тимченко постаје
један од оних који се својом књижевном речју
супротставља сваком облику ограничавања
стваралачке слободе. Његово ангажовање, без
обзира на последице које је подносио као политички неподобна личност,
било је вредно дивљења, а на његову реч позивају се знани и незнани
ствараоци.
Тимченко је цели живот проживео у родном граду, који је он својим
радом и делом трајно задужио, а видан и значајан траг оставио је и ван
лесковачких оквира – у српској књижевности и култури.
За књигу и перо везује се још у ђачким данима, а није их испустио
ни до последњег дана. Још као гимназијалац био је уредник Лесковачког
средњошколца, а као студент на Филозофском факултету у Београду
изучавао је књижевност и језик. По повратку у Лесковац, свој радни век
започиње као професор у Средњој пољопривредној школи, да би после
непуних годину дана преузео лекторски посао у Нашој речи, у којој ће
дочекати и пензију.
Уз лектуру, Тимченко је у Нашој речи редовно писао и књижевну
критику – осим у годинама, а било их је, нажалост, више, када је под
политичком паском у свом граду морао да ћути.
„Мудрост која се не може саопштити учи нас да
напор да се дође до неке људске истине није човека
недостојан иако узалудан напор; што је тај напор већи и
безизгледнији, човек који га предузима достојнији је
имена човека. О тој племенитој узалудности путовања ка
истини најбоље прича литература...“. („Двоструко лице
истине“)
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„То је, заправо, живот: напустити и лишити се једног да би се
донекле дошло и добило друго! Није могуће бити свуда и имати све. У
духу и сећању, међутим, све је на свом једином месту и све је могућно.“
(„Француске белешке“).
У Лесковцу није било културног гласила у коме се Тимченко није
144
огласио и оставио значајан печат. Био је више година члан Редакције
часописа Наше стварање (1961-1968), а деведесетих година и часописа
Освит, као и најугледније сарадничко име у листовима Помак и
Лесковчанин. Био је и драгоцени сарадник Народног музеја у Лесковцу.
Годинама је лекторисао Лесковачки зборник, у коме је и објављивао вредне
прилоге.
Његово име и рад познати су и ван лесковачких граница. Нема
значајнијег књижевног или филозофског часописа или листа у Србији и
бившој Југославији без његових прилога који су свуда били примани са
пажњом и уважавањем. Од њих би се могло сачинити више вредних књига
које Тимченко за свог живота није стигао да среди, а оне које је средио да
објави. Није се много око тога ни трудио, познат по својој неупоредивој
скромности и самокритичности. За такве подухвате га је, не мало,
осујећивао и положај политички и друштвено дискредитоване особе у
граду, у којем је живео и стварао. Велика је то сенка у новијој културној
историји нашег града.
„Лесковац и ја добро смо се разумели. Лесковац је нашао да му
типови као што сам ја нису ни потребни ни по мери, а ја нисам нимало
трагично схватио изолацију која је била последица таквог става средине
према мени. Једноставно, средина и ја нисмо живели на истој таласној
дужини, мимоилазили смо се и то је одговарало и једној и другој страни.
Према томе, ништа страшно се и није догодило и ниједна страна није
имала за чим да жали.“ (Николај Тимченко)
Тимченко је свестрано сагледавао књижевност, изучавајући и
народну и уметничку, и стару и нову, и домаћу и страну. Из светске
баштине посебно је био посвећен антици, затим француском 17. веку и
руским темама, а опет привржен и својој завичајној књижевности,
изучавао стару и пратио нову, препознавајући и подржавајући младе
писце. Међутим, књижевност није утољавала, напротив, будила је његову
духовну глад и гонила га да уђе и у друга поља уметности и знања –
позоришта и музеологије, историје и антропологије, посебно филозофије, а
од њених имена – за Сократа, Паскала, Дидроа, Унамуна, Камија и Николу
Миолошевића. Зато су се Тимченкови књижевни есеји увек одликовали
компаративним поступком. Литерарне је феномене изучавао трагајући за
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њиховим филозофским аспектима, антрополошким функцијама, етичким
значењима, психолошким мотивацијама, историјским утицајима…
„Никада није довољно, ни сувишно, ради сопственог духовног
обогаћења, читати књиге, студије и чланке Слободана Јовановића и
говорити и писати о њему.“
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(Николај Тимченко, „Пример Слободана Јовановића“, Наша реч, год. 54,
бр. 12)
За живота, Тимченко је објавио пет књига:
 „Фрагменти из историје лесковачког позоришта 1: 1896-1941“
(Лесковац, 1967),
 „Песник и завичај. Белешке о бивању човека у литератури“
(Крушевац, 1969),
 „Записи о песнику. О пезији Васка Попе“ (Крушевац, 1972),
 „Фрагменти из историје лесковачког позоришта 2: 1970-1980“
(Лесковац, 1981) и
 „Народни музеј у Лесковцу 1948-1983“ (Лесковац, 1983).
Тимченко, као и
многи велики ствараоци,
прави третман добија тек
после своје смрти.
Његова
рукописна
заоставштина, која садржи
више томова есејистичкокритичких и монографских
радова угледала је светлост
дана оснивањем Задужбине
„Николај Тимченко“ 2005.
године у Лесковцу која из
године у годину објављује
његове књиге. Од 2008.
године установљена је награда која носи његово име, а додељује се за
најбоље дело из науке о књижевности (критика, оглед, историја
књижевности и културе) на манифестацији Дани Николаја Тимченка.
Лична библиотека Николаја Тимченка је, с циљем да се учини
доступном јавности на коришћење, од 2014. године део Народне
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу као легат који носи његово
име.

НОВИ ЛЕГАТ

Ка уметности свих уметности

То је брижљиво формиранa библиотекa примарне и секундарне
литературе, у оквиру специфичних области за које се Николај Тимченко
интересовао, али и незаменљив документ за проучавања његовог живота и
рада. Како је непоновљив и уникатан као целина, има музејске
146 карактеристике, па је на тај начин очувана аутентичност његовог фонда и
створена атмосфера у којој савремени корисник може да осети време
током којег је библиотека настајала. Разгледајући овај фонд, откривамо
унутрашњи свет и занос ствараоца.
Уједно
имамо
могућност
да
идентификујемо изворе и утицаје на
његово стваралаштво, да дело
легатора сагледамо у књижевном,
научном и културном контексту.
Легат Николаја Тимченка,
јединствена целина, која сведочи о
једној епохи и личности, о
задивљујућој
ширини
његове
духовне радозналости, са својих
15.000 јединица из свих области
људског деловања, представља праву
ризницу за проучаваоце српске
књижевности
XX
века
свим
корисницима
који
долазе
у
Библиотеку са жељом да прошире
своја знања.
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Зоран Ракић
ОМАЖ ДРАГОЉУБУ М. ТРАЈКОВИЋУ
Један од најзначајнијих интелектуалаца међу онима чије се име
везује за Лесковац и његову 147
историју, за нарави овдашњих
људи, као и њихово стваралаштво,
свакако је био Драгољуб М.
Трајковић, познат по породичном
надимку Мојсинче. По образовању
правник,
током
успешне
професионалне каријере судије
(старешина Среског суда у Ариљу
1940/41, судија Окружног суда у
Ваљеву 1940-1944, судија Врховног
суда Србије) и јавног тужиоца
(помоћник и заменик ЈТ Србије од
1951. до 1971. године), ушао је у
категорију
заслужних
грађана
преко својих многобројних радова
и научних студија.
У посмртном слову после
смрти Драгољуба Трајковића 6.
јануара 1992. године, у Лесковачком зборнику књижевник Томислав Н.
Цветковић истиче да је „ ... мало таквих људи који тако дуго, а неодољиво,
иако далеко од родног места, живе са њим, живе за њега, посвећујући му
ум и умење, огроман труд и неограничено трагалаштво; бележећи све мене
и промене, догађаје и догодовштине, личности и локалитете, од првог
помена Лесковца (1308), важног конопљарског центра Душановог царства,
од турске касабе до 'Српског Манчестера', па све до наших дана“.
Трајковићеви корени се налазе у лесковачкој улици Степе
Степановића, у близини Бојаџијског сокачета где је живео професор и
књижевник Брана Митровић. Трошна приземна кућа Драгољубовог оца
Михајла и мајке Јулке Цекић Мојсинче, указује на велико сиромаштво у
коме су живели, па је њему, његовом брату Блашку Цекићу и сестрама
Мици и Вики, то предодредило отежано пробијање кроз живот.
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Од почетка школовања у ратно време 1911/1912. године (рођен је 8.
новембра 1904. године) па до позних година и краја живота, у њему је
тињала радозналост за откривање тајни завичаја, која се разбуктавала у
периодима рада на многобројним књигама и чланцима. Свака његова
публикација била је дочекивана са транспарентним интересовањем научне
и лаичке јавности, констатована са дужном пажњом од значајних аутора
свога времена. О његовим доприносима су, осим Наше речи, Нашег
стварања и Лесковачког зборника, објављивали приказе и белешке
Историјски гласник Србије, Правна мисао, Јужнословенски филолог,
Српски књижевни гласник, Правда, Радничке новине, Радничко јединство,
Нишки нови лист, Југославија (Крушевац), Преглед (Сарајево),
Литература (Загреб) и многи други. Критичар скопског листа Вардар,
закључио је још 1932. године, поводом књиге „Силуете из Фанара“, да је
„свакој вароши на југу Србије потребан по један такав критичар нарави као
што га је Лесковац добио у г. Трајковићу“.
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Овај есеј, објављен 1932. године, потврдио је очекивања да ће у
њему српска историографија добити значајно име на пољу микроисторије.
Пре „Силуета из Фанара“, објавио је 1927. године брошуру „Први весници
слободе“, а годину дана касније појављује се књижица „Покрети за
ослобођење у крајевима ослобођеним 1877/78. године“, још једно дело
мањег обима, али значајно за санирање празнина у тадашњој
историографији. Уследиле су и две историјске расправе о аграрном питању
и народним бунама у Јужном Поморављу (1927-1928). У 1930. години,
велико интересовање тадашње јавности за феномен наглог бујања локалне
економије у Лесковцу Трајковић је задовољио „прилогом за студију
манчестерства“ „Ми једемо паприке па зидамо фабрике“, књижицом која
постаје локалпатриотски манифест, а истовремено значајан водич за оне
који су желели да упознају Лесковац и менталитет Лесковчана.
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Његова интересовања се нису ограничавала на историју и локалну
културну баштину. Свој први рад, песму у прози, објавио је 1923. године у
крушевачкој Ђачкој дружини. Наставио је списатељски ангажман,
покретао часописе, учествовао у јавним полемикама и постао један од
важнијих носилаца грађанских иницијатива. Осим што је повремено држао
запажена предавања, са неколицином интелектуалаца је покренуо
оснивање Народног универзитета и био члан управе у тој културној и
образовној установи, уз Грађанску касину свакако најважнијој и
најпопуларнијој у Лесковцу. Није престајао да пише за разне новине,
часописе и алманахе, па је у међуратном периоду и касније сарађивао са
Лесковачким гласником, Недељним новинама, Лесковачким привредником,
Врањским новинама, Браничевом, Архивом, Аналима, Правним животом,
Нашом речи, Нашим стварањем, Лесковачким зборником и другим
периодичним публикацијама којих је било необично много током седам
деценија његовог јавног ангажовања и у којима је објавио преко 250
радова.
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Осим наведених књига, класично штиво за све истраживаче
историографских питања Лесковца и околине свакако су „Грађа за историју
Лесковца и околине“ (1984), „Јужно поморавље у гласу својих посланика
1903-1914.“ (1981), „Из прошлости Лесковца и околине“ (1977), „Историја
лесковачке индустрије до Другог светског рата“ (1961), „Немањина
Дубочица од најстаријих времена до ослобођења од Турака“ (1961), „Из
нашег Манчестра“ (1953), „У чему је тајна појаве и развитка индустрије у
Лесковцу? Историја једне првобитне акумулације“ (1940). Осим тога, за
ову област истраживања, значајна су два његова чланка, „Становништво
лесковачког краја од насељавања до 1941. године“ (Лесковачки зборник
2/1962), „О почецима лесковачке текстилне индустрије“ (Лесковачки
зборник 7/1967).
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Његово интересовање за књижевност потврђено је у чланцима о
Браниславу Нушићу, Анђелку Крстићу, македонским писцима,
идеалистичкој концепцији уметности, српском народном етносу и другим
темама. У делу „Ладовинке и фотељке“ објављеном 1985. године,
представио је истоимени драмски текст (о политичким приликама у
Лесковцу између два рата), и још један под називом „Укачи си барјаче“
(комад говори о Лесковчанима у време ослобођења града од Турака,
децембра 1877. године). Значајна је његова расправа „Трагом народне
епике у Јужном Поморављу“ (1955). Посебно вредно дело Драгољуба
Трајковића, свакако је „Преглед лесковачког књижевног стваралаштва“ из
1973. године, у издању Нашег стварања.
Иако је његов стваралачки опус више него импресиван, често је
знао да буде строг и критичан према себи, али и другим истраживачима
културно-историјске баштине Лесковца и његовог окружења. Мада је
историографија у Лесковцу деценијама била развијенија у односу на друге
велике средине, често је, у својим позним годинама, указивао, на
бијеналним скуповима који су се одржавали у Народном музеју, да
„Лесковац још увек није добио свеобухватну студију менчестеризма“. На
тај начин оставио је, поред мноштва вредних наслова, и један велики
изазов млађим генерацијама истраживача.
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Зоран Ракић
ОМАЖ РАДЕТУ ЈОВИЋУ
Говорећи о аутентичној песничкој појави
153
Радета Јовића, књижевни критичари, а и они који
то нису, истицали су његову самониклост и
самоукост у уметничком занату. Био је убеђени
промотер аматеризма у сфери културе, што је у
другој половини 20. века у тадашњој
социјалистичкој Југославији имало велики јавни
простор и подршку власти, сходно пароли
„култура народу“, и ставу да људима следује и
осам
сати
културног
уздизања,
осим
подразумевајућих осам сати рада, уз још толико за
сан.
У оквиру Радничког универзитета „Коста Стаменковић“ у
Лесковцу, деловао је Kлуб радника-писаца до којих се тада много држало,
пошто су комунисти увек сумњичаво гледали на писце интелектуалце.
Председник Kлуба био је металски радник Раде Јовић. Kао такав, овај
бивши металац, остварио је током свог живота импресиван учинак,
изражен кроз број песничких збирки, романа, драмских текстова, али и
реализованих културних манифестација у формату фестивала, као што је
био знаменити „Филм сутрашњице“.
У некрологу поводом смрти Радета Јовића127, Драган Тасић је
илустровао необичност његове уметничке појаве чињеницом да је у
Лесковац долазио Данило Kиш, како би се упознао са Радетом, редитељем
представе „Гозба или о љубави“, направљене по Платоновим дијалозима.
Ово позоришно остварење је, затим, успешно гостовало у Атељеу 212 у
Београду. Репутација успешног и маштовитог фото-кино ствараоца,
омогућила је Радету Јовићу да доведе у Лесковац и Душана Вукотића,
јединог оскаровца бивше Југославије.
Ипак, бавећи се филмом и драмом, себе је пре свега видео као
песника и писца прозних дела. Томислав Цветковић га описује као
„буцмастог качкетлију, неодољивог саговорника, глагољивог беседника
прилагодљивог свакој прилици и догодовштини места која је посећивао,

127

Драган Тасић, „In memoriam“, Наше стварање 4-1/2004/5, 522.
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писао и причао о њима“128. Иван Ивановић га памти из времена кад га је
упознао у „Радничком универзитету“ као „нетипичног радника и даровитог
песника који је сејао стихове али није умео да их уобличи у чврсту
целину“. Kасније, кад је после краћег боравка и рада у Лесковцу отишао за
154 Београд да би завршавао светску књижевност, Ивановић је чуо за стихове о
нашој чаршији која „неје шала“ јер „на малечку столичку седи, ал у големо
небо гледа“.129

Иако немаран за поезију, Радета Јовића сам упознао врло рано,
преко његових збирки песама за децу. Најпре „Мапе“ (издање 1969.), у
необичном, положеном формату. Затим „Небески морнари“ (1966.) и
„Улица Нишка“ (1974.) Његови стихови су се просто лепили, па их и данас
памтим. По повратку са студија, једноставно сам имао потребу да
поседујем и „Ћораво злато – стихове старовремске“ (1987).
Новије Радетове наслове додао сам посредно, у време НАТО
бомбардовања, преко мог, тада десетогодишњег сина, који их је добио са
посветом, лично од аутора, као „добар и храбар дечко“. У то време,
близнакиње глумца Гилета Бранковића биле су смештене код њиховог
кума Радета, а мој првенац је често одлазио код њих ради дружења. Док се
играју, деца су знала и да се диве домаћину, који је по цео дан проводио на
тераси, опсесивно гледајући авионе, па и експлозије у даљини.
128

Томислав Н. Цветковић, „Отишао песник – остала дела: Раде Јовић – будни сневач“,
Помак 27/28, јул-децембар 2004, 28.
129
Иван Ивановић, магазин Таблоид,
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=438&cl=32
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Онај „даровити песник који је сејао стихове а није умео да их
уобличи у чврсту целину“, већ је у „Ћоравом злату“, са стиховима
старовремским, постигао снагу сентенце.130 Мало је песника који то могу,
да им стих уједно буде и сажета, мудра мисао, налик на народну изреку, а
са потенцијалом да временом постане део фолклора. Зато је у поднаслову
ове књиге и њених каснијих издања пророчки назначено да је у питању
„јевађеље лесковачког менталитета“. И зато Бора Ољачић истиче у
предговору да је та поезија само његова, јовићевска, ван времена и
простора. Мудрост те поезије се ковала у жару свакодневног живота
лесковачке чаршије.

130

Драган Тасић, Kњижевни акценти: огледи, Удружење писаца Лесковца (Филекс, 2004),
168, 169.
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Са романом „Бесна кобила“ (2004), имајући иза себе „Срећно
царство“ (1998) и „Perpetuum mobile“ (1991), Раде Јовић је заокружио
триологију о животу под „големим небом“. Ведра меланхолија је заветна
реч „Бесне кобиле“, указује Драган Тасић у једном од књижевних
огледа.131 Истовремено, она је последица ауторове раније доследности у
гледању на стварност, на свест о тихој доминацији туге током живота у
односу на радост рађања. Николај Тимченко зато указује на константу
патње у мотивима из дела Радета Јовића.132 Последица је и константа
понављања једног Јовићевог стиха у неким његовим каснијим делима, али
и нашим животима: „Има ли Бог памет кад не тури на триста муке“.
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Исто, 102.
Николај Тимченко, „Трагања Р. Јовића“, предговор за књигу Наша чаршија – стихови
старовремски, Удружење писаца Лесковца, (Графоплус, 1997), 5-7.
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Глорија Дедовић
ОМАЖ САШИ ХАЏИ ТАНЧИЋУ
Саша Хаџи Танчић је био један од
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значајнијих српских прозних писаца,
истакнути приповедач и романсијер, песник
и есејиста с краја 20. и почетка 21. века.
Своју уметничку активност усмерио је ка
стварности завичајног живота и сложеним
животним околностима у њему. Најдуже је
живео и радио у Нишу, повремено у
Лесковцу, ван матрице нашег књижевног
живота која је формирана у Београду и
Новом Саду, али је такву позицију
превазилазио осмишљеним стваралачким
радом и врло запаженом књижевном
активношћу.
Рођен је 3. новембра 1948. године у Лесковцу у старој грађанској
породици. Основну школу и гимназију завршио је у Нишу, дипломирао на
Вишој педагошкој школи у Нишу српскохрватски језик и књижевност, а у
Приштини на Филозофском факултету стекао диплому професора
књижевности. Био је новинар Народних новина у Нишу (1971-1977) и
главни и одговорни уредник ИП Градина (1978-1989), када постаје
професор у Средњој музичкој школи, а онда и директор Уметничке школе
у Нишу. Потом је био директор Народне библиотеке у Лесковцу (20022005) и Народног позоришта у Нишу (2005-2009).
Умро је 15. маја 2014. године у Нишу.
Саша Хаџи Танчић аутор је дванаест збирки прича, четири романа,
пет књига књижевних огледа и три студије, три збирке песама...
Добитник је више награда од којих је најзначајнија Андрићева
награда коју је добио 1991. године за књигу „Звездама повезани“, као и
награда „Вељкова голубица“ која се додељује за целокупно приповедачко
дело.
Последње остварење Саше Хаџи Танчића „Бог их погледао“ је
збирка прича о „божјацима“ – о судбинама људи који живе мимо
цивилизацијских конвенција. У причама је исказано интересовање за
просјаке и луталице, али и за оне који су због упадљивих телесних и
душевних мана постали добровољни изопштеници.
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Многе од прича бележи на локалном, лесковачком говору.
„Ту где је данас цвећара, била некад Јоскина пекара. Баничке Јоскине!
Његова кева правила. Прсте да полижеш!
Дошли Ђока Велков и Живка семенкарка.
158 „Кево, готово ли је? Загориш ли, татко поручио, ноге до колена ће ти
искрши.“
Опет Кева помешала пите.

„Је ли, бре, неје овој наша пита.“
„Ваша, него испуцала, па гу не познавате.“
„Наша је од спанаћ, а овај је од сирење. Врни гу, ниси гу ни начнула с
печење.“
„Остануло парче недопечено“, брани се Кева.
„Пази шта радиш, пита је млого лепа.“
„Ће видимо.“
„Кад се испече, ће узмеш једно парче.“
„Фала ти, сама ћу си омесим.“
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За празнике, подворчани у коритима припреме клопу: врпаце и гугутке да
хватају. Очисте их, над шпоретом осуше, у утробу прасета убаце, до ушију
и – код Јоске.
После, прасе живо непечено.
Још и то: Јоска, за себе, маст исцедио.
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„Јоске, бре, овој праце живо непечено. Жали боже од праце и гугутке.“
Ту је сиромашно Станче, Станче Пилиштарче или Станче Дваеспарче,
чекала да јој ко отчепи прасећу ногу, одломи комад пите, понуди баничку.
(Део приче из збирке прича „Бог их погледао“)
Теме прича Саше Хаџи Танчића покривају различите животне
ситуације, почев од детињства па до старости, али међу њима се, поред
наративних представа свакодневног живота обичних становника ауторовог
завичаја, као лајтмотив провлачи и тема смрти, односно, природан
доживљај смрти, која је, као нека неминовност, већ уписана у животни код
сваког човека. Смрт и умирање у овим причама се приказује као
неминовни и природни део свачијег и готово свакодневног постојања.
Бог и смрт преплићу се и прожимају кроз целокупно Хаџи
Танчићево стваралаштво, као на пример у збиркама „Звездама повезани“
или „Лепи гробови“, али ни у једној ранијој књизи та веза није толико јака
као у књизи „Бог их погледао“. Писац негује својеврсну теодицеју, јер овде
нема ни говора о побуни против Господа, напротив, неки ликови се мире
са свим што их је снашло речима: „Бог дао, Бог узима...“.
Круг као лајтмотив прозе Хаџи Танчића нашао је своје место и у
последњим причама књиге „Точак“ и „Коло“. Ова друга говори о
суштинском односу писца према језику, завичају и традицији. Главни лик
одбија да се одрекне дијалекта: „Није говор врећа: спузнеш је с рамена и
прихватиш другу“. Стриц тера дечака да игра коло и када му није ни до
чега: „Заиграј да се не затре“. Језик и коло су део традиције која мора да се
негује да се не би изгубио национални, али и локални идентитет, који је
нарочито угрожен.
Саша Хаџи Танчић у својим делима дозирано је користио
лесковачки говор, баш зато што је био противник његове вулгаризације. И
када би га употребио, њиме би најчешће изражавао најдубље мудрости
које су настале као плод мукотрпног живота јужњака. Клонио би се
површног хумора којим се деградирају и језик и људи који га користе.
Особен, препознатљив и савременој књижевности неопходан
интегративни глас писца какав је био Саша Хаџи Танчић, који је паралелну
стварност у животу и књижевности видео као своје важно уметничко
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исходиште, и у књизи прича „Бог их погледао“ потврдио је своју основну
поетичку оријентацију.
Од нишке Градине преко лесковачког Освита до Успења Саша
Хаџи Танчић оставио је неизбрисив траг у књижевној периодици.
160
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Слободан Поповић Поп
Шкољка и нарови
(уље на платну, 40 x 60)

Слободан Поповић Поп
Мртва природа
(туш и перо, папир 17 x 30)
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ХИМНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У
ЛЕСКОВЦУ
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Власта Н. Ценић
ХИМНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У
ЛЕСКОВЦУ
164

Кућа од књига у центру града.
Преко сто лета, ал' вечно млада.
Зидали су је умови разни.
Кад у њу уђеш, то је к'о празник!
Добро нам дошла, дружино нова,
У царевину слова и снова!
Она те зове, она те чека.
Живела наша Библиотека!
Књиге су звезде што вечно горе.
Без њих је тама и мртво море.
Зато је наша највећа жеља:
Да буде књига и читатеља!
Добро нам дошла, дружино нова,
У царевину слова и снова!
Она те зове, она те чека.
Живела наша Библиотека!
У њима мудрост вековна цвета.
Библиотеке - украси света!
Чувари речи, тајни и знања.
Најдража места, најлепша здања!
Добро нам дошла, дружино нова,
У царевину слова и снова!
Она те зове, она те чека.
Живела наша Библиотека!
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Мошо Одаловић
За Библио - Легат
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Владимира Аранђеловића Марса
Из рукописне збирке поезије „Вама који долазите“
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Благослов
Дан преврће ноћ.
Сунце излази и залази
као неке љубави.
Свакодневна појава у Космосу.
Само Месец крије своју сенку.
Ја пијем љубав из тепсије сазвежђа
и млеко из млечног пута.
Узимам на себе све
ваше боли и љубавне јаде.
Ја ћу их пропатити, кроз
кошмар писања песме.
Да ваша сумња да
Нисте вољени, одлети у безден,
далеко од ваших прозора.
Дајен Вам небеску наклоност,
улазак у азил у ново време Љубави.
Дајем Вам мој благослов.
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Твоја песма
Далеке звезде паралелно спустају
нити и тако исписују судбину златним
словима старословенског језика.
Зле жене еволирају у Пандориној кутији.
Упозорење Не отварати, у мени је комплекс
песника отворићу је, јер желим схватити
несхватљиво.
У овој твојој песми желим скренути пажњу
на себе и своје снове.
На теби је да извучеш закључак мог несвесног
у свесно.
Поклањам што ти припада лепе снове упаковане
у шарени папир.
Поклањам ти моју срећу нек буде твоја, да имам пара
откупио бих те од газде.

Владимир Аранђеловић Марс
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Сам
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Ја, човек, изгубљен испод домашаја
мисли. Усредсређен на прошле векове.
Уморан од вишевековног сазнања. Човек се
се окрену иза себе и рече: Ја, Човек, робовски
говорим о љубави које нема.
Ја желим повратак изгубљених сећања.
Изгубљен испод домашаја мисли
окрећем се иза себе. Сам сам са неколико звезда

Владимир Аранђеловић Марс
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Виолета В. Јовић

Не дозволи ми...
169
Не заборављај пртена торбо,
чувару мојих мисли и снова,
да сам од грубог исткана сукна,
старога ткања, а кроја нова,
да се не могу кидати конци
вештом Ткаљином руком уткати
зима и жега и људоломци
не могу ткање разаткати!
Када изнутра почну да бесне
сва разјарена дивља звериња,
што су им душе одаје тесне,
па пече ужарена буктиња,
Ти гаси ватру дахом извора
и замириши мирисом смиља,
не дозволи ми да заборавим
да сам изникла из дивљег шибља,
с поља луцерке и зрелог жита,
гривама дивљих коња плетена,
кроз брдо дуге Сунцем шарана,
водом с` кладенца причешћена.
Не дозволи ми да заборавим,
тешки облаци кад се навуку,
могу од мрака да се одбраним
са очију да померим руку
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и пустим Сунце, распрострем дугу
и поветарац лаки с планине,
зеленило и снагу свежине
бескрајних поља детелине...
Не дозволи ми да заборавим,
ни у тренутку кад сам рањива,
да нисам свила, већ пиревина
са брдовитих балканских њива!

Марко Стојановић, цртеж
Дарко Николић, туш
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Ток
Ако ли, срећом, растеш крај реке,
Разумеш сваку капљицу воде
Што долази из мисли далеке,
Поживи мало с тобом и оде.
И не тужиш за оним што прође,
Пустиш да носи тренутак сете,
Знаш, са извора нова кап дође,
Сусретнете се и растанете.
Извиреш с реком свакога јутра,
Дочекујеш и испраћаш воду
И живиш с мишљу како ће сутра
Негде да дођу они што оду.

Марко Стојановић, цртеж
Дарко Николић, туш
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Они
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Они нису наши
Ми их не поседујемо
Јер ми их нисмо достојни
Они су нам дати
Од оног који жели да нас увери
У своје постојање
Давши нам поверење и уверење
Да неком живот дајемо
Они су гости у нашим животима
Које смо добили са задатком
Да им боравак учинимо угодним
Придржимо их док се усправљају у став човека
И пустимо да оду путем који ми не знамо
Узалуд настојимо да их присвојимо
Да их по своме неоствареном лику обликујемо
Или још горе
Фотокопирамо у блеђу верзију себе
Узалуд од њих правимо
Фигуре по прототипу аскурђела
Или узорне деце из суседства и часописа
Узалуд се њима дичимо и хвалимо
Узалуд нам недостају
Узалуд их везујемо за себе
Омчама око њихових вратова
Све је узалуд
Јер они
Они нам не припадају
Пупчана врпца је варка
Која нам ствара заблуду о везивању
Ми смо им родили тела
Тела не лете
Лете безвремене душе у непознато
Да их бар љубављу надојимо
И пустимо да оду на ону страну
Камо их води њихов пут
Живимо у заблуди да можемо и ми тим путем
И вучемо их назад
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Уместо да их пустимо
И остаримо с осмехом
Што нам је дата прилика
Да дамо и свој допринос
Трајању живота у свемиру
А они
Они ће ово схватити
Тек када дође време да пусте оне
За које сада не знају
Да ће ту бити само у пролазу
Дошавши по оно љубави
Чије се кружење у космосу
Не сме зауставити
Они
Они су светлост
Која се не сме угасити
Они
Они су разлог због кога имамо очи
Да кроз њих душу исплачемо
Жалећи што не можемо да задржимо
Оне којима смо дужни
Пружити прилику да мисле да су своји
Све док не добију прилику
Да смисао свог живота
Пусте да оде на исту ону страну
Куда су отишли они
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Биографије аутора:
Владимир Аранђеловић Марс (1948, Пирот – 2019. Лесковац).
Сликарством је почео да се бави 1984. године и тада први пут излаже на
174 Октобарском салону града Лесковца, а већ следеће године, на истом
Салону, добија другу награду. Од тада је излагао на још двадесетак
Октобарских салона у Лесковцу. Освојио је велики број награда и
признања, имеђу осталих - 1999. године осваја прво место у Лесковцу за
самоуке сликаре, 2004. и 2014. године осваја прву награду Регионалног
конкурса Светосавског салона у Вучју, 2012. године добија Октобарску
медаљу града Лесковца за изузетан допринос на пољу ликовног
стваралаштва. Добитник је и треће награде на Светском тријеналу графике
и цртежа у Америци, у држави Аризона. Имао је 12 самосталних изложби
и преко 100 заједничких изложби у земљи и иностранству. Био је учесник
многобројних ликовних колонија и члан ликовних друштава: УЛИПУЛ –
Лесковац, Цар Константин – Ниш, Ново Брдо – Београд. Поред сликарства
бавио се и писањем поезије. Иза њега је остала необјављена збирка песама
у рукопису „Ви који долазите“.
Елизабета Георгиев (1975, Димитровград). Дипломирала је српски језик
са јужнословенским језицима на Филолошком факултету Универзитета у
Београду. Докторанд је на модулу Култура на истом факултету. У
Народној библиотеци „Детко Петров“ у Димитровграду ради од 2000.
године. Стручно звање вишег библиотекара стекла је 2011. године, а звање
саветника 2016. године.
Учесник је великог броја конференција и стручних скупова из области
библиотекарства и културне историје у земљи и иностранству. Аутор је
преко шездесет стручних радова и прилога у часописима и зборницима са
конференција. Године 2012. од стране БДС-а проглашена је најбољим
библиотекаром у јавној библиотеци у Србији.
Георгиева се бави научним и књижевним радом. Пише поезију и прозу за
одрасле и децу, на српском и на бугарском језику. Аутор је следећих
научних публикација и збирки прича и песама за одрасле и за децу:
„Библиография: Мост: кн. 141-196/197 (1996-2006)“ (2008); „111 година
књиге: Библиотека у Димитровграду 1898-2009“ (2011), „Култура читања:
право детета и обавеза библиотекара“ (у коауторству са Милицом
Матијевић, 2014); „Анализа стања образовне мреже у прекограничном
региону: анализа образовања припадника бугарске мањине у Србији“
(2014); „Радионица осмеха: 15 година Песничке радионице Народне
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библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду“ (2015); „Издавачка
делатност Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград: (19962016): анотирана библиографија = Издателсka дейност на Народнатa
библиотека „Детко Петров“ Димитровгра: (1996-2016): анотирана
библиография“ (2016); „Културни Цариброд: прилози за културну историју 175
Димитровграда и историју Центра за културу Димитровград“ (2018); „Још
десет корака књиге : из новије историје Народне библиотеке „Детко
Петров“: 2008-2018“ (2018); „Путевима зорњаче“ (песме за одрасле на
српском, 2001); „Чайка“ (песме за одрасле на бугарском, 2004);
„Сновуљци“ (песме за децу на српском, 2005); „Чуруликане на хлаптата“
(приче за децу на бугарском, 2008); „Разпродажба на сънища“ (драмски
текст и песме за децу на бугарском, 2011); „На рингишпилу имена“ (песме
за децу на српском, 2018); „Бащата на Паганини“ (приче за одрасле на
бугарском, 2018); „И онда...“ (збирка песама на српском, 2018); „Ћошак
иза ћошка“ (збирка песама за децу, 2019); „Три лица и птица“ (збирка
песама за децу и младе, 2019); „Шуш и Миш у библиотеци“ (сликовница са Милицом Матијевић, 2019). Георгиева се професионално бави и
превођењем.
Добитник је више књижевних награда и признања.
Милош М. Дамјановић (1985, Косовска Митровица) докторанд историје
на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Бави се
истраживањем прошлости јеврејске заједнице на Косову и Метохији,
јеврејством на југословенском простору, Холокаустом на тлу Југославије,
као и српском и југословенском историјом друге половине 19. и прве
половине 20. века. Учесник је многобројних научних конференција
одржаних у земљи, региону и иностранству. Објављује радове на српском
и енглеском језику, у домаћим и страним стручним часописима, као и у
зборницима са конференција. За досадашње радове награђиван је више
пута на годишњим конкурсима организованим од стране Савеза јеврејских
општина Србије за радове са јеврејском тематиком.
Глорија Дедовић (1961, Београд). Дипломирала на Економском факултету
у Новом Саду. Ради као дипломирани библиотекар на Завичајном одељењу
у Народној библиотеци „Радоје Домановић“ у Лесковцу. Учествује у
разним активностима Библиотеке.
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Сунчица Здравковић (1973, Лесковац). Дипломирала на Филозофском
факултету у Нишу на Департману за англистику. Завршила мастер студије
на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за англистику. Ради
као дипломирани библиотекар на Одељењу стране књиге у Народној
176 библиотеци „Радоје Домановић“ у Лесковцу. Бави се и превођењем.
Татјана Д. Јанков (1970, Власотинце). Дипломирала je на Филозофском
факултету у Нишу и стекла звање дипломираног филолога за
српскохрватски језик и југословенске књижевности. Ради у Народној
библиотеци „Радоје Домановић“ у Лесковцу од 1999. године на Одељењу
за развој и унапређење библиотечке делатности. Аутор је стручних
предавања за школске библиотекаре и наставнике Јабланичког, Пчињског
и Нишавског округа. Поседује лиценце, потврде и сертификате за рад са
електронским информационим изворима и базама података. Стручно звање
вишег дипломираног библиотекара стекла је 2018. године. Учествује на
научним и стручним скуповима у земљи. Објављује радове, посебно
завичајне библиографије, у домаћим часописима и у зборницима са
скупова. Сарађивала је у изради публикације „Библиографија Николаја
Тимченка“ аутора др Дејана Вукићевића (2008). Добитник је Светосавске
награде за посебан допринос у развоју културе у 2015. години.
Виолета В. Јовић (1966, Ниш). Пише поезију, прозу, драму. Члан УКС.
Књиге: „Писмо са Месеца“, СКЦ; „Сунчев вез“, Просвета; „Радовање и
играње“, (заједно са Зораном Вучићем, Радославом Вучковићем и
Русомиром Д. Арсићем), НКЦ; „Кад затворим очи“, СКЦ; „Осења“,
Просвета; „Немање“, Српска књига; „Неке важније ствари“, Српска књига;
„Љубичаста нит“, Витез, „Преображење“, Књижевна заједница „Борисав
Станковић“, „Бескућник“, Свен; „Тен`ц“, Свен; „Ја сам само песм“, Свен;
„Друга“, „Тен`ц“, „Немање“, „Осења“, „Преображење“ – Медивест;
„Одмица живот/Пројде живот“ (са Зораном Вучићем), Медивест; „Свитац
у очима“, Свици; „Нема књига“, Свици; „Девети торник“, Културни центар
Сврљиг; „Шашава вила“, Медивест; „Сезона лова на свице“, Bооkland; „До
детета треба расти“, НКЦ; „Шта ако...“, Медивест; „И после детињства“ (са
групом аутора), Наиспринт; „Пропас`и друге заборављене приче“,
Медивест КТ; „Деда Тикине думе“, Медивест КТ; „Како сам постао псето“,
Пчелица; „Пубертет и те тричарије“, Свици Ниш; „Арис без Тотела“, Book-
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land; „Bivalvia“, Свици; „Думе за сваки д`н“, Свици. Превођена на
неколико језика. Награђивана за књижевност. Живи и ради у Нишу.
Мирослав Ж. Каранфиловић (1964, Лесковац), професор историје,
наставник историје у ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу. Дипломирао 1989. 177
године на Филозофском факултету у Скопљу. Учесник у бројним домаћим
и међународним истраживањима и пројектима. Аутор и коаутор преко 20
библиографских јединица, међу којима су и монографије: „120 година
Школе за текстил и дизајн“, „Ткачка школа у Лесковцу 1890-1901“, „Дечји
домови округа лесковачког 1945-1958“, „ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу
1913-2018“.
Давид Кецман Дако (1947, Рајновци код Бихаћа). Дипломирао је српски
језик и савремене југословенске књижевности у Новом Саду. Прве радове
објављује 1966. године у Младим данима (Врбас), Младости, Индексу,
Зрењанину и у часописима Улазница и Поља. Прву књигу песама „Реч на
леду“ објављује у Сомбору 1976. године. Аутор је осамнаест књига,
песама: „Претпоноћни воз“, „Ноћни риболов“, „Распад мозаика“, „Зидари
светилишта“, „Столетна вода“..., збирке прича „Леђ“, лирске прозе:
„Калем“, „Озарје“, „Сам као суза“... и романа-мозаика „Кад дуња
замирише“. Давид Кецман Дако је песник, прозаиста, есејиста, књижевни,
ликовни и позоришни критичар.
Горан М. Максимовић (1963, Фоча), редовни професор за област Српске
књижевности 18. и 19. века на Филозофском факултету Универзитета у
Нишу, где је у свим сарадничким и наставним звањима предавао од 1989.
године. Дипломирао је на Филозофском факултету у Сарајеву, а
магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду. Објавио
је више научних монографија
и студија. Издвајамо: „Умјетност
приповиједања Бранислава Нушића“ (1995), „Магија Сремчевог смијеха“
(1998), „Домановићев смијех“ (2000), „Српске књижевне теме“ (2002),
„Тријумф смијеха – комично у српској умјетничкој прози од Доситеја
Обрадовића до Петра Кочића“ (2003), „Свијет и прича Петра Кочића“
(2005), „Критичко начело“ (2005), „Искуство и доживљај“ (2007),
„Комедиографски Орфеј и други огледи“ (2010), „Идентитет и памћење“
(2011), „Критичка гозба“ (2012), „Заборављени књижевници“ (2013),
„Казивање града и други огледи“ (2014), „Симо Матавуљ и Бока Которска“
(2018). Саставио је три антологије, међу којима посебно издвајамо
антологију љубавне лирике српског романтизма коју је под називом
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„Никад није вито твоје тело...“ објавила Српска књижевна задруга 2005.
године. Приредио је за штампу више дела српских писаца 19. и 20. века: од
Јована Стерије Поповића, преко Матије Бана и Симе Матавуља, до Боре
Станковића, Бранислава Нушића и Љубивоја Ршумовића. Предавао је као
178 гостујући професор на више српских и светских универзитета (Нови Сад,
Бања Лука, Српско Сарајево, Марибор, Велико Трново, Темишвар,
Москва, Кемерово, Белгород, Санк Петерсбург, Букурешт, Арас, Поатје).
Ана Маринковић (1989, Лесковац). Дипломирала на Филозофском
факултету у Нишу, Департман за психологију. Од 2013. године ради као
дипломирани библиотекар на Одељењу легата у Народној библиотеци
„Радоје Домановић“ у Лесковцу.
Иван Милошевић (1959, Лесковац). Студирао на Универзитету у
Београду. Завршио Високе медицинске студије, одсек Струковни
медицински радиолог. При Медицинском факултету, завршава
специјалистичке струковне студије чиме стиче научни назив: Специјалиста
струковни медицински радиолог. На Институту за онкологију и
радиологију Србије у Београду, стиче међународни сертификат за рад са
техником за позиционирање дојке. Ради у Дому здравља у Лесковцу, на
Радиолошком одељењу.
Стефан Митић Тићми (1992, Лесковац). Писац за децу и одрасле.
Дела: „У’ватиле ме лутке“ (Арте, 2015), „Ја сам Акико“ (Лагуна, 2018).
У припреми: „Капут од маховине“ (Лагуна, 2020), „Ту, на дохват муке“
(Повеља, 2020). Био је водитељ и сценариста Дечјег Београдског пролећа
2019. и сценариста представе/концерта „Нешто лепо“ Градског хора
„Звездице“. Књига „У’ватиле ме лутке“ преведена је и прилагођена
особама са оштећеним слухом. Роман „Ја сам Акико“ награђен је плакетом
„Дечја књига године“ на Међународном фестивалу Трг од књиге у Херцег
Новом, наградом Политкиног забавника за најбољу дечју књигу намењену
младима у 2018. години. Такође, књига се нашла међу 200 најбољих дечјих
књига на свету у избору часописа White Raven Међународне омладинске
библиотеке (Internationale Jugenbibliothek) у Минхену. Досад има седам
издања и штампана је у 19.000 примерака.
Момчило Мошо Одаловић (1947, Старо Грацко, Липљан), српски песник
за децу и младе. Добитник је више награда: Невенове, Забавникове,
Златног кључића, града Смедерева, Златни Гаша, Новосадско Звонце
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популарности, Горанове плакете, Грачаничке повеље, а носилац је и
Змајевог штапа - почасне награде Змајевих дечијих игара. Основну школу
завршио је у Липљану, гимназију у Косовској Митровици, а на
Филолошком факултету (тада Филозофском) студирао књижевност. У
Јединству је радио као новинар, уредник Јединства за децу и главни 179
уредник Ђурђевка. Од 1994. године живи у Смедереву, „у својих 7,5 ари
коначне отаџбине“, као слободан уметник. Писац је, сликар, илустратор и
калиграф. Имао више самосталних изложби – „Мошове занимације“:
слике, илустрације, скулптуре, уметничка столарија, уметничка
фотографија... Најлепше достигнуће: о Никољдану умеси славски колач,
украси га, испече.
Јован Пејчић (1951, Бошњаце), критичар, историчар књижевности, есејист, антологичар. На Филозофском факултету у Нишу предавао је од 1996.
до 2015. године Српску књижевност XX века. Радове из области критике,
историје и теорије књижевности објављује од 1969. године.
Главна дела: „Заснови Глигорија Возаровића“, монографија (1995, 2009);
„Простори књижевног духа“, студије (1998); „Милан Ракић на Косову – завет, песма, чин“, монографија (2006); „Почеци и врхови: српска књижевност и њена историографија“ (2010); „Поетика књижевног разговора“,
монографија (2012); „Критика као избор и разговор с Црњанским“,
одабрани осврти (2016); „Српски песник: Милан Ракић и Косово“,
монографија (2016); „Узајамности и раскрснице“, одабрани огледи (2018);
„Поезија и свето: Српско духовно песништво 1“ (2019); „Путеви српске
науке о књижевности“, расправе (2020).
Антологије: „Антологија српских молитава /XIII–XX век/“ (2000, пето
изд. 2005); „Приону душа моја: Молитве Светога Саве / Молитве Светоме
Сави“ (2002); „Антологија српских похвала /XIII–XX век/“ (2003); „Нишки драмски писци: антологија“ (2004).
Приредио је и критичким коментарима опремио 27 дела српских аутора:
песника, критичара, беседника, теолога. Живи и ради у Београду.
Војкан Поповић ( 1963, Требиње), директор Библиотеке "Вук Караџић" у
Алексинцу, где је као уредник програма радио на пословима организовања
културних програма, односа са јавношћу и медијима. Дипломирао на
Електронском факултету у Нишу. Један је од реализатора Образовноваспитног пројекта "Читалићи 2011 - 2020." Оснивач Друштва воденичара
„Морава“ у Алексинцу и реализатор пројекта „Приче нишавских
воденица“, организован под покровитељством Министарства за културу и
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информисање Републике Србије. Учесник пројекта „Балкански кластер”
(The Balcan Cluster) кофинансиран од стране ЕУ кроз ИПА програм
прекограничне сарадње БУГАРСКА-СРБИЈА 2015.
180 Зоран Ракић (1962, Лесковац). Дипломирао новинарство на Факултету
политичких наука у Београду. На истом факултету завршио студије другог
степена (2010) и стекао звање мастера новинарства. Докторске студије на
модулу „култура и медији“, такође на Факултету политичких наука
завршио одбраном докторске дисертације (2018) под називом „Однос
традиције и модернизације у областима прикљученим Србији после
Берлинског конгреса: Лесковац 1878-1941“, чиме је стакао звање доктор
политичких наука – културолог. Аутор две научне монографије и већег
броја научних и стручних радова из области друштвене историје,
комуникологије и теорије културе. Током професионалне каријере радио у
недељнику НИН, а као дописник са југа Србије за Радио Слободна Европа,
дневни лист Данас, Радио Б92, Мрежу АНЕМ и неколико других
редакција. У периоду 2000-2003. године, био на дужности директора и
главног уредника Телевизије Лесковац. У периоду 2009-2013. године
обављао дужност директора Народног позоришта у Лесковцу. Обавља
послове дипломираног библиотекара у Народној библиотеци „Радоје
Домановић“ у Лесковцу.
Александра Самокал Јовановић (1966, Лесковац). У родном граду
завршила је основну и средњу школу. Дипломирала је на Филозофском
факултету у Нишу на којем је и докторанд на Групи за социологију. У
Народној библиотеци „Радоје Домановић“ ради од 2007. године. Поред
основног образовања поседује сертификат CPE-а о завршеном курсу за
коришћење рачунара. Завршила је обуку за анализу и статистичку обраду
података. Поседује сертификат да је успешно савладала семинар за
Менаџера пројектног циклуса. Поседује диплому о положеном стручном
испиту за библиотекара и лиценце за узајамну каталогизацију у систему
COBISS за: монографске публикације, серијске публикације, некњижну
грађу, интегративне изворе, саставне делове, антикварну грађу. Аутор је
већег броја научних радова и учесница на више међународних и домаћих
научних скупова. Учествовала је у изради и реализацији пројеката:
Дигитализација Завичајног фонда, Слух и додир у библиотеци, Треће доба
у библиотеци, Визуелно благо библиотека југоисточне Србије. Приређивач
је једне књиге.
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Радисав Филиповић (1952, Лесковац). Од 1979. године професионално се
бави фотографијом, ради као фоторепортер лесковачких новина Наша реч,
а након тога постаје уредник фотографије у истој редакцији. Од 1981.
године је и сниматељ Телевизије Београд - дописништво у Лесковцу.
Учествује на више од 120 изложби уметничке фотографије. Освојио је 181
тридесетак награда и признања. Одржао је и четири самосталне изложбе.
Активно учествује у раду Клуба у Лесковцу као излагач и предавач у
традиционалним фото-школама за почетнике у оквиру Фото-клуба.
Председник је Фото-клуба „Лесковац“ од 2009. године. Звање мајстора
фотографије Фото-савеза Србије добија 2012. године. Један је од аутора
који је представљен у монографији „Бисери српске фотографије“ 2010.
године, а, такође, и у „Алманаху Фото-савеза Србије“ 2015. године. Члан је
Управног одбора Фото-савеза Србије (2012- 2015) и УЛУПУДС-а.
Саша Хаџи Танчић (1948-2014, Лесковац), био је приповедач, романсијер
и књижевни есејиста, члан Удружења књижевника Србије и Српског ПЕН
центра. Објавио је тринаест књига приповедака, међу њима и три књиге
изабране прозе. Такође је објавио четири романа, десет књига књижевних
огледа, есеја и студија и три песничке књиге, као и песничку руковет.
Приредио је два тома антологије „Српске празничне приче“, антологију
српске приповетке двадесетог века „Фантастична зоологија“ и низ
књижевних темата и издања. Приповедачка проза и песме преведене су му
на петнаестак страних језика, а четири књиге изабране прозе у
иностранству (Италија, Шпанија, Македонија и Румунија). Заступљен је у
више антологија и прегледа савремене српске књижевности код нас и у
свету. Уређивао је књижевну периодику (Градина, Освит, Лесковчанин,
Лесковачка мућкалица и Успења). Био је покретач и уредник првог
електронског књижевног часописа Легат. Био је награђиван. Живео је и
радио у Нишу.
Власта Ценић (1957, Кочане). Живи у родном селу, а ради у ОШ „Вук
Караџић“ у Дољевцу. Пише поезију о детињству, за децу и одрасле.
Објавио је двадесетак књига песама. Посебно се читаоцима допада његова
збирка „Бате ће се жени“, која је писана на народном говору југа Србије.
Доживела је 6 издања. Добитник је бројних награда на књижевним
манифестацијама, а посебно се поноси наградом „Гордана Брајовић“ за
књигу „Крилати камен“, добијену 2009. године. Члан је Удружења
књижевника Србије.
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