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лаго песницима који имају мање 
славе за живота, а више после 
смрти“, рећи ће Бранко В. Ради-
чевић земљацима 1964. године. 
Песник је показао на песника 

чије име ће отворити врата будућности и – 
незаборава. Као да је казао, држите се Диса 
и нећете се изгубити у „земљи срамоте и 
луда“. Гроб му је остао под водом, а слава 
му је доспела свуда где допире српски језик. 
Несрећни Дис је имао посмртне среће са 
својим завичајем, да нема Чачка и Библио-
теке којој лепо стоји песниково име, 
чак се и пролепшала након тога, не 
би било ни „Дисовог пролећа“. Зато, 
хвала завичају. 

Владислав Петковић Дис је по 
сопственој тврдњи рођен са раном 
која се не лечи. Од куће и завичаја 
отишао је крајем претпрошлог века, 
млад, скоро дечак, скрхан болом 
за оцем, смрћу сестара и браће, си-
ромаштвом разореног породичног 
гнезда, „покиданих, раструрених 
свих листова из живота“. Без жеље 
и наде за боље „живео је само зато 
што живот тако хоће“. Лутао је за 
својим сновима, често му се губио 
траг, трошио је дане у кафани, са 
друштвом, замишљен, а најчешће 
сам... Више од оног него од овог 
света, нашао jе себе у писању пе-
сама, али каквих: Тамнице, Нирване, 
Утопљених душа, Распадања, Оргија, 
Пијанства, Највећег јада... Неки му то 
нису могли да опросте, други су су-
зили над његовом судбином. Јадан 
Дис. Трагичан Дис. И једни и други 
га нису разумели. 

Са првом књигом „Утопљене 
душе“ десио се сусрет са Христином 
Тинком Павловић, његовом сјајном звездом. 

„Човек живи кад уме да љуби“. Кратки ча-
сови радости... Ни живот, ни немаштина, ни 
болест, ни критика, нису га штедели. Крајем 
1915. године у Чачку се опростио од Тинке 
и деце, отишао је у рат, па у изгнанство... У 
Паризу је била само његова сенка, а душа у 
поробљеној земљи која за њега није имала 
ружа... Једне мајске зоре 1917. утопило се 
његово тело у Јонском мору, а гроб му остао 
без крста над главом. 

Из мора од пепела, са згаришта идеала, 
у пределе младости, сна и успомена, вратио 
се једног пролећа „као весник светлих сло-
бода“. Вратио се у своје „Пролеће“. 

Ко нема завичаја, нема кога да га се 
сети. Владислав Петковић Дис је избегао ту 

младак српској књижевности, а првој обја-
вљеној књизи младог аутора 2003. године 
биће придодана награда „Млади Дис“. Од 
22. „Пролећа“ расписује се конкурс за есеј о 
Дисовом стваралаштву. Песников рођендан, 
10. март, означава од 1992. године почетак 
Дисових свечаности.

Преокрет у добром смеру за „Дисово 
пролеће“ десиће се 1999. , мада је то година 
када ће „Пролеће“ бити у јесен, обележено 
агресијом земаља НАТО алијанске које су 
као „аветиња коло отаџбину нашле“. Градска 
библиотека је поводом свог 150 рођендана 
понела име песника Владислава Петковића 
Диса, плакета са Дисовим ликом преимено-
вана је у Дисову награду, а лауреата убудуће 
бира стручни жири. Први добитник Дисове на-

граде је Бранислав Петровић. Од 2001. 
године у цркви светог Архангела Га-
врила у Заблаћу Градска библиотерка 
даје парастос свом великом поети, од 
2005. Дисов завичај походе и песници 
из иностранства, а 2011. песник се по-
сле 94 године „вратио“ у Француску, 
у Париз. Изложба „То је онај живот 
где сам пао и ја“, аутора Оливере Не-
дељковић, показала је свету судбину 
песника кроз чију душу су прошли 
сви ратови и олује. Дисова песничка 
манифестација са бројним програ-
мима поетског, ликовног, драмског, 
музичког и филмског жанра траје 
скоро три месеца уз бројне конкурсе 
и приредбе за децу и ђаке. 

Пуне полета, младости, нових 
визија и снова, Дисове свечаности 
2013. године напуниле су пола века 
трајања. Педесето „Дисово пролеће“ 
обележиће издање Дисових сабра-
них песама „Са заклопљеним очима“ 
које објављује Градска библиотека, 
као и зборник изабраних беседа и 
разговора лауреата Дисове награде 

„Дису у гостима“, изложба и каталог 
„Код вас је пролеће“, ликовна из-
ложба „О идентитетима“, изложба 

уметничка књига „Дис“ инспирисана песни-
ковим стиховима... „Добро је кад књига до-
бро роди. То је знак здравља. И снага духа“, 
казао би Бранко В. Радичевић и охрабрио 
завичај да путује са својим сањарима. 

Печат јубилеју даје и гостовање вели-
ког пријатеља Србије књижевника Петера 
Хандкеа и поновно окупљање за Дисовом 
трпезом живих лауреата његове награде. 
Песнички хепенинг крунисаће тромесечни 
програм манифестације Дису, поезији и 
стваралаштву у част. За „наше дане“ велика 
победа културе. 

Срећан педесети рођендан „Дисовом 
пролећу“. Да плови Дисова бела поетска 
лађа на многаја лета!... 

Даница Оташевић

B

Срећан рођендан
судбину, посмртне почасти су надвисиле 
трагику живота. Сео је, можда први пут, у врх 
трпезе и своје „Пролеће“ великодушно поде-
лио са другом песничком сабраћом. Сазвао 
их је најпре испред свог бронзаног лика у 
дворишту Народног музеја. На први сусрет 
после много година 13. априла 1964. године 
дошла је и његова супруга Тинка Петковић 
Морозов. Са Дисове десне стране сео је 
1965. године Васко Попа, па Ристо Тошовић, 
Вељко Петровић, Десанка Максимовић... Уз 
лево колено Милош Црњански, Душан Ма-
тић, па земљак Бранко В. Радичервић... Сваке 
године нови брат по несаници. 

С почетка се ни завичај није снашао, 
није претпоставио да ће та визит-карта 

„Дис“ бити тако моћна, па је тек на осмом 

„Пролећу“ 1971. установљена награда за пес-
нике, плакета са Дисовим ликом, покренут 
лист „Дисово пролеће“, а Одбор за избор 
главног госта одлучује да приредба траје 
два дана. Прву плакету прима Оскар Давичо, 
а те године Градска библиотека која се ус-
таљује као организатор, штампа и књигу 

„Дис“ Радомира Константиновића. Дисов 
„мртав ветар“ који је дувао са гора трудећи 
се свемир да покрене, претворио се у про-
лећни лахор. Дисова пролећна песма свуда 
се развила. Милош Црњански 1973. године 

„отвара“ едицију „Књига госта“ и објављује 
у Чачку поново „Стражилово“. На шеснае-
стом „Дисовом пролећу“ организатор ће 
расписати конкурс за рукопис за прву књигу. 
Едиција „Токови“ обезбедиће песнички под-

Овако је почело, 25. март 1964.
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Добитници
Дисове награДе

Васко Попа (1965) 
Ристо Тошовић (1966) 
Вељко Петровић (1967) 
Десанка Максимовић (1968) 
Десимир Благојевић (1969) 
Александар Вучо (1970) 
Вито Марковић (1970) 
Оскар Давичо (1971) 
Душан Матић (1972) 
Милош Црњански (1973) 
Густав Крклец (1974) 
Скендер Куленовић (1975) 
Бранко В. Радичевић (1976) 
Душан Костић (1977) 
Блаже Конески (1978) 
Стеван Раичковић (1979) 
Јуре Каштелан (1980) 
Славко Вукосављевић (1981) 
Изет Сарајлић (1982) 
Александар Ристовић (1983) 
Цирил Злобец (1984) 
Борислав Радовић (1985) 
Весна Парун (1986) 
Радован Павловски (1987) 
Иван В. Лалић (1988) 
Љубомир Симовић (1989) 
Матија Бећковић (1990) 
Танасије Младеновић (1991) 
Алек Вукадиновић (1992) 
Јован Христић (1993) 
Милутин Петровић (1994) 
Милован Данојлић(1995) 
Миодраг Павловић (1996) 
Драган Колунџија (1997) 
Божидар Тимотијевић (1998) 
Бранислав Петровић (1999) 
Новица Тадић (2000) 
Милосав Тешић (2001) 
Мирослав Максимовић (2002) 
Душко Новаковић (2003) 
Радмила Лазић (2004) 
Војислав Карановић (2005) 
Слободан Зубановић (2006) 
Милан Ђорђевић (2007) 
Владимир Копицл (2008) 
Никола Вујчић (2009) 
Саша Јеленковић (2010) 
Живорад Недељковић (2011) 
Драган Јовановић Данилов (2012)

... са очима
 изван
 сваког
 зла ...

  Хор ОШ „Милица Павловић“

  Радослав Павловић
      саветник за културу
      председника Србије

  Војислав Илић
      градоначелник Чачка

  Небојша Дугалић у улози Карамазова

  Отварање 50. Дисовог пролећа
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ис није успео да се ослободи 
своје улоге у развоју наше по-
езије, али се у тој улози толико 
снашао и тако у њу уживео да се 
преко њега не може прећи без 

озбиљније студије његових дела. Његов 
друг и савременик Сима Пандуровић, ближи 
и публици и критици у оно време дуго га је 
заклањао својим делима и својом појавом 
уопште; међутим, прави разлог је његовом 
успеху био тај што се он надовезивао непо-
средно на своје претходнике: Јована Дучића 
и Симу Пандуровића.

Дис је био прави песник, али није одго-
варао времену. Он је свој бол оживотворио 
у својим песмама које нису оживотвора-
вајуће. Основни тон његове поезије је туп, 
неодређен; нема ни довољне интензив-
ности, ни довољног осветљења у идеји. И 
могло би се слободно рећи да је кроз све 
своје песничке доживљаје доживљавао 
једну једину ствар: „први сан ствари, кад им 
сунце зађе“. У целом његовом певању има 
неке једноликости која је у вези са помра-
чењем земаљске свести. Он није гледао у 
овај свет, он је жмирио да дочара неки други, 
а онда му се овај учинио исувише мрачан, а 
онај исувише далек. У својој песми „Тамница“ 
о којој се већ говорило и писало у нашој јав-
ности, он се несрећно поставио као песник: 
прави живот „невиних даљина“, „звезда“ ос-
тавио је за собом без могућности да му се 
врати или пође у сусрет, а овај живот који је 
за њега тамница, због чега песма и носи тај 
назив, он посматра само у толико у колико 
не може да „окреће очи даљинама сивим“, 
јер дух његов само „моћно спава у свему“, 
а не живи.

Дис није песник, Дис је слепи гуслар 
који опева своја виђења која свест само 
наслућује, а не види. Српска народна по-
езија; гусле су беда и јад, о српство оглу-
шен Бог; народна песма слободан дух који 
жели да од шуме начини храм мисли и 
слободе, тријумф морала и правде; данас 
треба народну песму учити говорити; њу су 
гуслали зато што је нису могли говорити; 
њу су гуслали да би је завили у црно. Кад 
се говори о Дисовој поезији, онда не треба 
говорити о поезији, него о гласу којим је 
испевана, јер све на њега излази: и осећања, 
и кад их конкретизованих нема; и мисли и 
кад се уопште не разумеју и не виде; Дис 
је митска фигура тако посматран. Његова 
НИРВАНА је право ремек-дело дубоким, а 
једноставним тоном који одјекује; њу би 
само уз гусле човек могао да разуме и да 
оцени кад би јој нашао одговарајући начин 
навођења у том смислу:

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

Синиша Кордић: Дис је унео оригиналну мисао у 
српску поезију

Дису је у нашој књижевности учињена 
неправда: није унешен у историју књиже-
вности уопште. О њему се писало као ни 
о једном књижевнику српском до њега: 
уместо хвале, псовком и клетвом скоро, 
уместо разумевања и мана његових – прог-
лашена су му сва дела књижевном заразом, 
а он сам губавцем. Да би био потпуно упро-
пашћен, одвојен од света, покојни Скерлић 
му је пронашао и да је неоригиналан; да 
је књижевни плагијатор па чак и да је под 
утицајем г. Пандуровића пропевао, не сна-
шавши се довољно у тој „науци“ као незна-
лица и простак. Међутим, Дис је оригиналан 
и свој. Његов се таленат није могао развити 
до пуне мере због преране смрти која га је 
снашла у тридесет и седмој години. Што се 
тиче односа његове поезије према поезији 
Симе Пандуровића – може се одмах рећи да 
у основи стоји према њој као нешто засебно: 
Дис је као песник непроменљив и непоми-
чан. Пандуровић се као песник мењао не 
само у току свог развоја, него у свима својим 
песмама, док је Дис остао увек исти. Панду-
ровић је више у форми него што је у духу, 
па ни у њој није уједначен и сталан. Права 
његова вредност и лежи у тој форми, у при-
родној музици његових, нарочито доцнијих 
стихова (Дани и ноћи). И ако у том погледу он 
представља велики напредак после Дучића, 
Ракића, Луковића и других, који су говорили 
ради стихова и музике њихове, а не ради 
тога да њима мисле, он ипак има читавих 
песама које подсећају на тон и дух Дисове 
поезије, која је од почетка до краја таква.

Напослетку, поменућу свега још једну 
његову песму коју је испевао на неколико 
година пре своје смрти која би се могла 
схватити као његов одговор на све невоље 
и неправде које је доживео у друштву и др-
жави. Наравно да Дис није остао до краја и 
потпуно сагласан са том својом песмом која 
у најцрњим бојама оцртава ондашње Наше 
дане, како се песма и зове, писана 1912/1913 
године. Она представља једно од његових 

„виђења“ – и ништа више; али је кроз то 
виђење можда у многоме и читаво Дисово 
гледање на живот, јер нам Дис први пут 
говори о својој средини, а не само о свету 
у идеји уопште; јер ту, у тој песми Дис нам 
први пут говори о нашем народу, о његовој 
историји и његовој судбини – не говорећи 
уопште о себи: конкретно о животу у коме 
је „упрљано и опело и крштење“ и у коме 
су „покрадени сви храмови и ћивоти“. Због 
чега је, наједанпут постало све то тако зна-
чајно за Диса, и ти „храмови“ и ти „ћивоти“ 
те у песми „Наши дани“ с једним нарочитим 
подвлачењем говори о том „црном вре-

D Пшше: Синиша КОРДић

ЗА СИНИШУ КОРДИЋА ДИС ЈЕ БИО СЛЕПИ ГУСЛАР

Песник који није одговарао времену
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мену опадања“ у коме нема „хероја“ ни 
„пророка“, у коме су само „пигмеји“ и 
„репови“? Довољно је прочитати неке 
стихове те песме, па видети сву пустош 
модерног друштва уопште за које Дис 
није био рођен. 

Дис није хтео у овој песми да види и 
светле тренутке и стране нашег друштва, 
јер је у својој основи био донекле про-
тив друштва уопште! За њега су код нас 

„од пандура створени великаши“, а „мра-
чне душе“ су се „називале патриотама“; 
за њега смо ми „обесили све празнике 
и трибуне“ и „гојимо се од грехова и од 
блата“; али оно што је овде интересантно 
то је да се он ипак буни што је све то тако. 
Он би хтео да буде друкчије, и зато и јесте 
сан у инспирацији „првог сна ствари кад 
им сунце зађе“, а не у сличним овој песми 
Наши дани. По њему, свет је немогуће 
исправити; пре је могуће мењати га из 
основа. И зато он воли у принципу више 
прошлост, него ма шта друго у животу; 
он је воли у идеји, а не из оних разлога из 
којих је ми волимо; он за њу не везује свој 
прошли живот, догађаје него прапочетак 
ствари и света „невине даљине“, „звезде“, 
Бога који се одрекао света онаквог какав 
је; једном речју, он не воли прошлост из 
себичности своје, себе ради већ живота 
и света ради, истине ради, Бога ради. 
Да је дуже живео, он би вероватно свој 
култ прошлости и подигао на овај план, 
и ми би од њега данас имали можда 
какву нову „Лучу микрокозму“ или какав 
нови „Изгубљени рај“ своје врсте, овако 
имамо једино његове „Сакупљене песме“ 
које само наглашавају сву дубину и сву 
снагу овог необичног песника, који тек 
у развоју српске поезије значи много. У 
развоју те поезије, он значи одбацивање 
предрасуда и свега што нам је наметнуто 
навиком и обичајима: њему је тежња да 
омогући мисао, оригиналну српску ми-
сао у поезији – и због тога он и значи 
решење свега око себе: још је Декарт 
рекао да човек мора прво да посумња 
у све око себе, да би могао да мисли о 
свему. Немогуће је било да се читав дух 
једног народа који треба да се изрази 
кроз уметничку поезију – стекне у једној 
личности, или у једној епохи, постоји и 
дух развоја једнога духа, и у том духу 
развоја Дис представља песника коме је 
сам Бог поверио улогу ђавола без кога се 
и по Христовим речима, не може. Према 
свему изложеном, Дис није песник који је 
значио поткопавање свега што је добро у 
животу уопште, како га је наша званична 
критика окарактерисала, већ напротив, 
он је значио једну жртву за будућност 
српске мисли у нашој уметничкој лирици 
која у своме развоју, прети, поред свих 
појединачних лутања, да једнога дана 
наткрили уметничку лирику западних 
народа. 

(Чачански глас, број 20. мај 1933)

удно је то: Дис песимиста, Дис не-
виталност, непокретност, инерт-
ност, Дис без снаге да живи, Дис 
осуђен да пати, па пати, јер је тако 
предодређен. И капљу сузе крити-
чара. Капљу сузе читалаца; чита-

тељки. Оплакују Диса који није умео да се 
снађе у животу, који је чак у оном смртном 
часу, када је тонуо у Јадранско море, одбио 
да се спасе. Јер је мислио на своју децу. На 
своју жену. Па је говорио: Спасавајте нејаке. 
А он ће ионако умрети. Он не воли живот. Он 
је био неспособан за живот. Па се препуштао 
случајностима. Никад активан. Никад кон-
структиван. Усамљен. Замишљен. Разбољен. 
Једна велика тугованка.

И, тако, капљу сузе. И Дису би се сту-
жило. Јер све није било тако. И можда је 
најлакше измислити болећивост. Сузе су 
ипак најјевтиније. И најлакше је изазвати их 
да потеку низ бледа лица младих девојака, 
које су уздисале за песником, раскукане 
над тако злом судбином, која му није била 
милосна.

А Дис, не беше тако беспомоћан. На-
против. Имао је и ватре, темперамента, 
заједљивости; умео је итекако да се под-
смехне; бодежила је његова шала; притајено 
се рађао црни хумор. Па је затискивао уши 
када су се рушиле ролетне на трговачким 
дућанима. Он, не тако смеран, не тако кро-
так, не тако беспомоћан, тражио је у себи 
реч пркосну и подсмешљиву. И бацао у 
лице чаршији. Па је због тога био неприја-
тан људима. Његов став је одбијао. Његово 
понашање је било понекад сасвим бахато. 
Да би пркосио и напркосио. Па он је рекао: 

„Гле, и над Ваљевом сија месец“. Зачудио се 
човек. Јер му се било страшно згадило. Био 
је увређен; и сав свој презир сабио је у тај 
саркастични узвик.

Да, треба се сетити времена у коме је 
живео. И опростити му понеку настраност. 
Није желео да се помири са оним што га при-
тискиваше. Због тога се изругивао и себи и 
свету...

То је био пркос. И нису биле потребне 
онако сентименталне сузе свих оних који 
су писали о његовом животу и делу. Прете-
ривало се. Све оно што је бодежило и у жи-
воту и у делу, намерно је омекшавано. Зар 
Дис личи на неку велику сузу? А подигла се 

кукњава после смрти песника „Утопљених 
душа“. То је у ствари више личило на парас-
тос него на објективно оцењивање. Сви су се 
утркивали да га прикажу што сузнијим, што 
изгубљенијим, да изнађу само меке делове 
и да те делове осоле сузама своје немоћи. И 
настао је парастосни мит који се продужио 
до наших дана. Тако је, у ствари, начињена 
још већа неправда великом песнику. Ако га 
Скерлић није схватио, други су га још мање 
разумели. Скерлић није имао слуха за ње-
гову поезију, а други, који су га уздизали, 
сасвим погрешно су слушали његове речи. 
И ко је сада већи неправедник? 

Дис и Сима Пандуровић

Ево и данас капљу сузе. Нема оне праве 
оцене. А написа је све више. И они су, као 
и раније, сузни. То су бледе констатације: 
Песник кога је увредио живот, увређен је 
од критике, оне давне, Скерлићеве, која је 
имала бритку сабљу, главу да сече, моћ да 

„сахрањује“. И само то. Ништа више. И дан-
данас у томе се није одмакло.

А требало би најзад васкрснути правог 
Диса. Зар не, он је рекао: 

„Гле, и над Ваљевом сија месец!“
Можда би и одатле могло да се крене.

(Чачански глас, 10. 12. 1958, стр. 4)

ПЕСНИК МЕђУ СВОЈИМА

Гле, и над Ваљевом
сија месец

^

Пише: Бранко В. РАДиЧЕВић
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ноги су у Дису видели 
само једног великог 
песимисту, а његову 
поезију оценили као 
поезију песимизма. 

Међутим, и поред тога што им је 
сам Дис дао повода за то, и што 
његова поезија одјекује умором, 
незадовољством, што се покашто 
претвори и у гласну јадиковку, 
нико још није успео да нам објасни 
у чему је Дисов песимизам, на 
којим принципима је он саздан, 
који су његови мотиви.

Дис нам, у томе погледу, 
пружа веома мало. Они мотиви 
које он, с времена на време, на-
води, сећајући се прошлости кад 
није све с њим било баш тако као 
сада, не могу да нас задовоље. 
Они су страховито уопштени, и 
посвећени су углавном тлапњама 
о неким старим данима, о срећ-
нијој прошлости. Све је то магла, 
химерична магла, једна скоро 
сасвим иреална прошлост, па није 
чудо што су неки коментатори Ди-
сове поезије у тој прошлости ви-
дели код њега феномен осећања 
преегзистенције, знак метафизич-
ког расположења.

Ако бисмо хтели биографском методом, 
на основу Дисовог живота, да схватимо овај 
феномен његовог песимизма, не бисмо боље 
прошли. Најзад, ко год је покушао на овај на-
чин да уђе у тајну Дисове поезије, није могао 
ништа, али буквално ништа у њој да разуме.

Дисов став, пре свега, песнички његов 
свет, не дозвољава оваква тумачења. То је 
свет који он сам обележава као „престанак 
јаве“, свет у коме су закони простора и вре-
мена сасвим другачији од ових који живе у 
нашим свакодневним представама простора 
и времена. Све је то, код Диса, „онострано“ 
и „оновременско“, нирванско, али ипак не 
и загробно, јер тај свет још увек живи, и то 
живи по одређеним ритмовима и диктатима, 
по некој својој, другој логици.

Није потребна велика пажња, ни по-
себна анализа, па да се увиди, да је Дисов 

свет типични орфејски свет сенки и слутњи, 
свет интуиције. Дис је велики наш интуи-
тивни песник; њему је био дат слух за нејасне 
шумове и гласове оног међувремена, оног 
међупростора који је генијални Лаза Костић, 
означио временом и простором „међу јавом 
и мед сном“.

Он је први који се код нас нашао с оне 
стране рационалне логике, наше рацио-
налне свести. Само је Santa Marija de la Salute, 
та маeстрална Костићева песма, обележила 
тај други и виши свет који не може да се из-
рази логиком апсолутизоване свести, меха-
ником практичног, а не поетског језика. По-
сле Лазе Костића, тачније после ове његове 
велике песме, пророчке и незамењиве, Дис 
је најубедљивије доказао – а да ваљда и сам 
тога није био свестан – да је језик поезије 
незамењив, да је аутономан према другим 

језицима и начинима мишљења и сазнања, 
и да управо у тој његовој незамењивости 
лежи и сам његов смисао.

У извесном смислу Дис је био космички, 
па донекле и метафизички песник, али на је-
дан дотле непознати начин. Јер Његош, онај 
Његош интегрално из Луче, а тек парцијално 
из неких других текстова, био је више фи-
лозоф, а мање песник: Његош је мислио о 
космичком у човеку и о човеку у космич-
ком, он их је описивао, споља, он је сачувао 
спасавајући дистанцу (коју пружа мисао, 
систем мишљења) према свету нових, тек 
наслућених, још неодгонетнутих покрета и 
значења. Дис није био филозоф. Он је био 
гола песничка интуиција, успаљени, грозни-
чави слух и дух, па стога није описивао кос-
мички феномен у свету и човеку, него га је 
доживљавао и покушавао да га, у његовим 
великим брујањима, потресима и ритмо-
вима, саобрази језику, да га изрази. Дакле, 
док код Његоша имамо извесну суму објек-
тивности, док се космичко Његошу јавља 
као објект, Дис се изједначује, идентификује 
с њим, и између њега и доживљаја, ритмова 
космичког у духу, нема разлике, нема прос-
тора, нема времена: он говори као сами 
његов субјект. Читава авантура Дисова, ус-
твари, своди се на то његово покушавање 
да изрази језиком, речима, новим њиховим 
везама и сазвучјима, ствари слутње, сенке, 
нагађања, логику друкчију од наше свако-
дневне логике, један други ум, други поре-
дак ствари.

Овде је најбитније то што Дис, уствари 
није био свестан правог значаја своје аван-
туре, што није имао потпуну и јасну пред-
ставу о значењу свог песничког подухвата. 
Штавише, он се у том свом свету интуиције 
и слутње осећао рђаво, несигурно. Ако је бо-
равио у томе свету, то није било захваљујући 
његовој вољи, то није било дело његовог 
слободног избора, него једне нужде, једне 
присиљености. Нико, у нашој поезији, није 
толико желео извесност свести, равнотежу 
рационалне логике, извесност уопште, као 
што је то желео Дис, и нико није као он тако 
мало боравио у њој. Дис је један велики рас-
корак песника и човека у њему. Као култура, 
а најзад и као карактер, он изгледа није био 

M

 РАДОМИР КОНСТАНТИНОВИЋ ЗДУШНО СЕ ЗАЛОЖИО ЗА НОВО „ЧИТАЊЕ“ ДИСОВЕ ПОЕЗИЈЕ

Суштина Дисовог
песимизма

Градска библиотека своју издавачку делатност започела је Константиновићевом књигом „Дис“

Пише: Радомир Константиновић

Радомир Константиновић на осмом
Дисовом пролећу, 1971.
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дорастао и сазрео песничкој својој вока-
цији, својој песничкој природи. Он је био 
јунак велике авантуре, али и несавесни 
јунак. Он је наш Енеј, али без Енејеве 
свести, без његове свесне воље да сиђе 
у подземље не би ли докучио скривене, 
тајне законе поретка ствари. Он је био 
песник, и ту околност осећао је као своје 
највеће проклетство. Да ли је дошао пре 
времена, као што то често бива? Да ли је 
био збуњен самим собом?

Само тако могу да се схвате његова 
позивања на прошлост, на срећне старе 
дане. Он је, не чекајући у том погледу 
ништа од будућности, пренео у про-
шлост, дакле једно имагинарно време, 
свој идеал сигурности и извесности, ту 
своју жудњу која је, на срећу поезије, уг-
лавном остајала само жудња. У неколико 
махова, кад се приближио том свом коб-
ном идеалу, написао је лоше песме које 
упадљиво демантују читав његов пе-
снички опус.

Данас нам се, тако, његов песими-
зам указује скоро само као форма ње-
гове поезије, као сума њенога рацио-
налног тумачења, као Дисов покушај да 
пронађе рационалне поводе, доступне 
свима, па и њему самоме, за своју пе-
сничку авантуру.

Али која поезија живи од повода, од 
рационалних тумачења, па макар нам их 
дао и сам песник?

Поезија живи од своје суштине, свог 
основног смисла, а то је овде, у Дисовом 
случају, откровење новог, другог света, 
чији је наш свет само саставни део, и јед-
ног другог језика, једино способног да тај 
свет изрази, језика ослобођеног рацио-
налне логике.

Дис нам је открио много ствари, а 
пре свега је открио и доказао да и наш 
језик, толико мучен и злостављан ус-
когрудом рационалношћу и доњом 
практичном логиком, може да изрази 
оне исте дубоке људске садржаје које су 
изразили језици великих поезија. Његов 
израз, његова метафора сачували су сјај 
који није потамнео од времена. Данас, 
Дис је родоначелник модерне поезије, и 
то би био све и да је написао само две-
три оне чувене своје песме, па чак и да 
је иза себе оставио само оне неколике 
метафоре које представљају надахнути 
увод у савремену нашу поезију.

Такво откривалачко дело, истински 
револуционарно у многим својим видо-
вима, не може да се веже за појам без-
условног песимизма. Њега је могао да 
створи само активистички, авангардис-
тички дух једног човека који је, пре свих 
па чак и пре себе самог, имао надахнућа 
да говор сенки и слутњи преточи у наш, 
људски језик.

(Чачански глас, бр. 49, 17. децембар 1958. 
стр. 4-5)

аш земљак Владислав Петковић – 
Дис по своме значају не само да 
прелази наше локалне оквире, 
већ представља и један посебан 

„случај“ у нашој новијој литера-
тури, случај о коме је доста писано, а који ни 
до данас није још потпуно окончан. Чудна и 
болна била је животна историја и литерарна 
судбина овог нашег песника. Било је у њој 
нечег од оне песничке „уклетости“, која овог 
пута није била последица литерарне позе, 
него необичног стицаја животних околности: 
живот је хтео да му утопи душу, случај – тело, 
а критика – име. Он спада у ред оних ретких 
песника који су животно много потпуније 
потврдили своје трагичне поетске садржаје. 

Дисов споменик у Чачку откривен је
14. децембра 1958.

Рођен је у нашем граду 1880. године у 
трговачкој породици. Но кад је Дис дошао 
на свет материјално стање породице по-
чело је већ да слаби. Поред тога, настала су 
и честа умирања у кући. Све те недаће још 
од самог детињства морале су оставити ду-
боког трага у упечатљивој души дечака Диса. 
После завршеног шестог разреда гимназије 
у Чачку наставља из материјалних разлога 
школовање код брата у Зајечару. Била је то 
велика прекретница у Дисовом животу: тада 
се он заувек одвојио од породице и родног 

града да почне свој мучан и тегобан пут кроз 
сурову стварност ондашње Србије. Ту је учи-
тељевање по забитим селима испод Вршке 
Чуке, па нередовна и неугледна запослења у 
Београду (писар, дневничар општинске тро-
шарине, службеник Класне лутрије), мучан 
посао коректора и сарадника по дневним 
листовима, краткотрајна светла оаза у браку 
осенчена трагичном смрћу првог детета, рат 
са повлачењем и мучним избеглиштвом у 
Француској и, коначно, трагична смрт пес-
ника „Утопљених душа“ у таласима Јонског 
мора. 

Но више од свих биографских података 
о Дису говоре његови стихови. Он почиње 
да ствара у време када су брушени стихови 
Дучића и Ракића представљали крајње мо-
гућности у развоју нашег песничког израза. 
И управо у том моменту Дис уноси у нашу 
поезију нов садржај и израз који су отворили 
нове перспективе у њеном развоју. 

Дис је писао разноврсне песме, али су 
највише падале у очи и биле највредније оне 
у којима су преовлађивали необични тамни 
тонови, непосредније изражени него код 
Дучића и Ракића. 

Изузетно осетљиве природе, животно 
обезоружан да се снађе у једном времену пу-
ном потмулих криза, Дис је у тадашњој нашој 
поезији стигао до нових, још неиспитаних 
обала. Зато није било ни мало чудно што су 
се у његовој поезији размакле дотадашње 
границе између прошлости и садашњости, 
између јаве и сна, између живота и смрти. Тај 
песник, који је толико жудео за светлошћу, 
био је против своје воље окренут најтам-
нијим странама ондашњег живота, зато нас 
данас не изненађује оно његово интензивно 
преживљавање присутва смрти, зле коби и 
свеопштег распадања. 

Тај необични Дисов песимизам у ствари 
је био посредна оптужба ондашњег друштва. 
Зато се тадашња критика у лицу свог најјачег 
представника Јована Скерлића тако оборила 
на нашег песника. Скерлић је у ствари желео 
да на Дисовом примеру покаже и другима да 
се тако не сме певати. Била је то најоштрија и 
најнеправеднија Скерлићева критика. Овом 
критиком и мимоилажењем Дисовог имена 
у својој историји књижевности Скерлић је 
успео да привремено онемогући ширу ко-
муникативност његове поезије, али не и да 
сасвим избрише његово име. Напротив, ова 
Скерлићева критика је остала највећи превид 
у његовом критичарском делу, а Дис је данас 
песник из те предратне генерације о коме се 
највише пише, песник који се сматра најбли-
жим претходником наше савремене поезије.

(Чачански глас, 1.1. 1957, стр. 8 )

Песник коме је живот
утопио душу

Пише: Цветко ПЕтКовић
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oезија Владислава Петковића 
Диса објављена у књигама Уто-
пљене душе и Ми чекамо цара 
одавно је надживела свога ау-
тора. После његове изненадне, а 
наслућене смрти, за песником је, 

осим стваралаштва коме припада засебно 
место у историји српске поезије, остало 
мало шта на овом свету и у овом животу: 
остало је, али не задуго, и његово несрећно 
потомство и тек неколико пропадљивих 
ствари: наочаре без којих се једва могу за-
мислити његове дубоке очи и драхма и по на 
дну рашивених џепова. Остале су, несабране 
међу странице једног албума, његове ретке 
личне и породичне фотографије искрзаних 
ивица снимљене по српским паланкама и у 
престоници, као и ратна фотографија нас-
тала у Марсеју... Бројнији од њих су Дисови 
портрети сачувани у варљивом сећању са-
временика, њиховим писаним или исприпо-
веданим успоменама. Међу тим сећањима на 
Диса, која су неретко летимичне и успутне 
скице, записи анегдотског, па и карикату-
ралног типа, својом топлином и живошћу 
издвајају се успомене књижевника и прево-
диоца Николе Трајковића.

Никола Трајковић (1896-1985) рођен је 
у угледној трговачкој породици у Београду, 
где је завршио основну школу и нижу гим-
назију – реалку. Због пропасти породичног 
посла, после мале матуре, био је приморан 
да се запосли као службеник у банци. После 
српског егзодуса у Првом светском рату, 
наставља школовање у Ници и Греноблу, где 
је студирао француски језик и књижевност. 
По повратку у ослобођену домовину 1920. 
године, дипломирао је на Групи за француски 
језик и књижевност, упоредну књижевност 
и српску књижевност. Током богате радне 
каријере, обављао је послове библиотекара, 
суплента и професора београдских гимна-
зија до 1951. године, када је пензионисан. 
Крепак и виталан све до дубоке старости, 
дуже од седам деценија неуморно се бавио 
књижевним радом остављајући за собом 
занимљив и жанровски веома разноврстан 
опус који чине приповетке, драме, путописи, 
хронике, позоришне критике, сећања, као 
и стваралаштво за најмлађе. Српски чита-
оци су, захваљујући његовим преводима, 
имали прилику да читају бројне романе и 
преко 25 књига поезије модерних песника 
(Аполинера, Сандрара, Елијара, Превера, 
Мишоа, Арагона и дру гих) у којима је, како 
истиче Коста Милутиновић сачувао лепоту 
и боју оригинала. Пишући  предговор за 
Трајковићеву књигу Споменар о старом Бе-
ограду, објављену 1984. године, књижевник 

Никола Трајковић: Дисова биста недостаје на 
Калемегдану у алеји великих песника

за Трајковићеву књигу Споменар о старом 
Београду, објављену 1984. године, књи-
жевник Божидар Ковачевић о овом вред-
ном и дуговеком књижевном делатнику 
пише и као о сведоку 20. века, истичући да 
је био посматрач и учесник многих догађаја и 
збивања у овом столећу готово до краја. Два 
балканска и два светска рата прохујала су 
око њега и кроз њега; био је савременик писаца 
и уметника неколиких поколења; сведок мно-
гих духовних струјања; присутан и учесник у 
књижевним кретањима...

Дуги, плодни и узбудљиви животни 
пут Николе Трајковића укрштао се у више 
наврата са кратком и трагичном путањом 
Дисовог живота. Песник Утопљених душа 
обузимао је својом необичном појавом 
и стиховима мисли свог шеснаест година 
млађег колеге још у раној младости, а ближе 
су се упознали у Нормандији, за време Првог 
светског рата, где су у исто време, па чак и у 
истој хотелској соби, пронашли уточиште 
одмора и нада. Трајковић је своје сусрете са 
Дисом описао два пута у распону од пола 
века. Најпре је, бележећи своје успомене 

поводом изградње споменика српске зах-
валности Француској, за часопис Comoedia, 
који је уређивао од 1923. до 1925. године, 
оставио аутентично сведочанство о бо-
равку српских избеглица у нормандијском 
месту Пти Дал током 1916. године, наглаша-
вајући Дисово присуство међу члановима 
тамошње српске колоније. Спомен на 55. 
годишњицу Дисове смрти, ипак био је под-
стицај за настанак обимнијег текста под 
насловом Сећање на Диса. Запис у коме је у 
првом плану успомена на песника Тамнице, 
објављен је 1972. године у Књижевним нови-
нама, као део фељтона Поноћна ћаскања на 
Калемегдану. Иако Трајковићеви текстови 
не доносе нове податке који би употпунили 
песникову биобиблиографију, нити доносе 
другачија читања и тумачења Дисових сти-
хова, они чине да обрисе Дисове силуете 
и стваралачког лика данас јасније видимо 
у светлости једног дирљивог и драгоценог 
сећања, које је забележено чак и на филм-
ској траци. Наиме, у филму Дис, снимљеном 
1982. године у режији Чачанина Младомира 
Пурише Ђорђевића, по сценарију песнико-
вог потомка Цветка Петковића (1926-1982), 
нимало случајно, појављује се, три године 
пред своју смрт, и стари, елегантни госпо-
дин Никола Трајковић, као један од ретких 
Дисових савременика, још једном понесено 
сведочећи о великом песнику. 

Млади љубитељ књижевности и по-
знавалац савремених књижевних прилика, 
какав је Трајковић био у време када је међу 
београдском боемијом запазио Диса, мо-
рао је у песнику тек објављених Утопљених 
душа, упркос Скерлићевој критици, видети 
својеврстан књижевни узор. Према власти-
том сведочењу, Трајковић је почео да пише 
још у детињству, а прве песме инспирисане 
романтично-патриотским заносом и Првим 
балканским ратом објавио је под псеудони-
мом Никола Јосифовић 1912. године. Дисова 
физичка, а пре свега песничка појава, морала 
је фасцинирати књигољубивог младића, 
који је на страницама престоничких листова 
и сам почео да опева напредовање српске 
војске. Стога су и Трајковићева најранија 
сећања на Владислава Петковића прожета 
нескривеном симпатијом, разумевањем 
за неоуобичајен начин живота и нерацио-
налне поступке, чак и онда када се о Дису 
износе детаљи који учвршћују представу 
о њему као о човеку који једноставно није 
могао да се придржава подразумеваног ус-
тројства грађанског света. Уз подсећање на 
архитектуру старог Београда и ноћни живот 
београдске боемије пре Првог светског рата, 
Трајковић у тексту из 1972. године бележи 

P

ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС У УСПОМЕНАМА НИКОЛЕ ТРАЈКОВИЋА

Наш дивни Дис
Пише: Оливера НедељкОвић
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своју опчињеност необичношћу тога 
драгог, и помало увек чудног човека. 
Бележећи своја најранија сећања на 
несрећног Диса, онако косматог, разба-
рушене дуге косе, са филцаним шеши-
ром широког обода натученим на очи 
и увек у црном изгужваном оделу, дуго-
веки сведок брзо прелази са анегдот-
ских сцена из београдских кафана и са 
улица, на успомене у којима се обриси 
људског и песничког лика Владислава 
Петковића Диса пред нама указују у 
складу са дивљењем према ономе што 
је једино важно – његовој неоспорно 
великој поезији: Али, имам много ле-
пшу успомену на Диса из Француске, у 
лето 1916. године, када сам био на опо-
равку, после прелаза Албаније, у нашој 
избегличкој колонији у Петит-Далу, на 
једној дивној малој плажи Ламанша у 
Нормандији. Дис је ту мене одмах не-
како запазио, ваљда сетивши ме се из 
Београда, тако да ме је док је друге око 
нас избегавао и волео усамљеност, сим-
патисао и често са мном разговарао о 
литератури. Описујући свога помало 
разбарушеног и реду несклоног сус-
танара, са којим је проводио дане од 
јануара до ране, кишне јесени 1916. 
године у немачком реквирираном 
хотелу и његовој прелепој околини, 
Трајковић наставља: Ипак Дис је свима 
био симпатичан, и сви су га волели. На-
рочито жене; осећале су, чини се, да он 
много пати и чезне за својом породи-
цом, осталом у Србији. Вероватно да 
је ту и написао она своја дивна писма 
у стиховима, која нису никад упућена 
оном коме су намењена: „Не пише ми. А 
има кад...“

Пушио је много оне љуте фран-
цуске цигарете „капорал“ и често се 
издвајао у хладовитом парку наше 
колоније и тамо нешто с времена на 
време записивао. Ипак, најснажнији 
утисак на младог Трајковића, оста-
вио је чувени добротворни концерт у 
корист Црвеног крста Србије и Фран-
цуске, одржан 24. августа 1916. године 
и чувени говор који је за ту прилику 
написао Дис, изразивши најдубљу зах-
валност завичају Мопасана, Флобера, 
Метерлинка за ретко гостољубље. 
Цитирајући завршетак говора који је 
том приликом на француском језику 
изговорио студент Боривоје М. Марти-
нац и који је штампан у пригодној књи-
жици, Трајковић описује како је читав 
колажни програм који су приредиле 
српске избеглице одушевио окупљену 
публику. У њој су се налазили и веома 
угледни људи као што су Ернест Доде, 
Морис Метерлинк, али и бискуп из 
оближњег градића Ивто, који је поз-

вао певача Мијата Мијатовића да са 
још неколико Срба прве наредне 
недеље одржи концерт српске наро-
дне музике у тамошњој катедрали: И 
заиста, тога дана, Мијат, харфист–
киња, Дис и ја одвеземо се аутом у 
Ивто. У препуној катедрали били смо 
предмет опште пажње. Благодарећи 
дивној акустици старе катедрале и 
пријатној пратњи харфе Мијат је за-
иста лепо певао, и тада је, ваљда први 
и једини пут у животу, и Дис био весео. 
Његово лице је било озарено неким уну-
тарњим душевним миром, док смо се 
враћали кроз нормандијске шуме. Из-
међу осталих песама Мијат је певао и 
неке које нису много одговарале атмос-
фери катедрале. Сећам се и данас једне 
такве; била је то песма: „На те мислим 
када зора свиће“. – Ванредна акустика 
средњовековне катедрале одзвањала 
је свечана и топло, да ми се чинило 
да су се и – камене скулптуре, слеђене 
изразом векова, смешиле помало. Сли-
чан осмех имао је и Дис у повратку 
ка нашој колонији. И уколико смо се 
приближавали нашем циљу на обали 
Ламанша, убрзо смо начули одјеке да-
леке канонаде са недалеког белгијског 
фронта, на реци Ипру. То нас је грубо 
вратило из благог сањарења на ратне 
тегобе, на наше болове и трауме избе-
глиштва; и на Дисовом лицу то се све 
убрзо испољило. Зато и данас често 
мислим: Ех, кад би неки наш вајар мо-
гао да на свом портрету Диса споји она 
његова тадања два осећања: панику 
Нирване и спокојство детињег осмеха, 
који је Дис увек крио испод својих некако 
рашчешљаних бркова и никад довољно 
обријаног лица. Таква биста недостаје 
данас на Калемегдану, у алеји наших 
великих песника, завршава Трајковић 
своје сећање објављено 1972. године. 
Деценију касније, у свом усменом 
сећању, пред камерама Дунав филма, 
у свом излагању о великом песнику 
српске модерне, савладан емоцијама, 
скоро је прошапутао речи: наш дивни 
Дис. .. 

Ове речи, незаписане и сасвим 
спонтано изговорене пред камером, 
израз су Трајковићевог поштовања 
према Дису као племенитом човеку 
једнако као и према његовој поезији. 
Оне могу стајати као мото оба Трајко-
вићева писана сећања на Владислава 
Петковића, чија поезија ће стећи са-
временике много после смрти свог 
аутора. Обележавајући пет деценија 
манифестације у славу овог песника, 
надамо се да ће аутентичност његовог 
песничког лика још јасније бити пре-
позната у времену које долази. 

ДИС У УСПОМЕНАМА НИКОЛЕ ТРАЈКОВИЋА
САВРЕМЕНИЦИ О ПЕСНИКУ 

„УТОПљЕНИх ДУшА“ 

Дис
Пише : Станислав виНавер

ада су код нас, онако наивно, викнули на 
песимизам, и затражили од песника да 
буду „оптимисте”, изгубили су из вида 
чак и васпитну вредност песимизма.

Песимизам није дошао у српску 
лирику из полу-Европе, или из Земуна, 

као што је то мислила Скерлићева школа. Генеза 
је дубља: песимизам је дошао од Јакшића и из на-
родне песме.

Код Његоша (уколико је Његош песимиста) 
и код Јакшића протест се пење често до најочај-
нијих врхова, као да цела природа одјекује ди-
вљим оргуљама буне и незадовољства. To je онај 
исти песимизам из народне песме, која плаче над 
поразима, да би очеличила душу и довела слуша-
оце у револуционарну екстазу.

Песимизам је био нагомилани протест гене-
рација противу свега неправеднога и сићушнога 
– то је било оно што је најлепше и најразумљивије 
у једном народу који је имао револуционарне за-
датке. To нису разумели, и тражили су неко ситно 
блаженство – које би у ствари било знак дегене-
рације pace, којој је суђена борба, и капитулација 
пред насиљем, бегање у неки блесави духовни 
ћивтизам и осредњост.

To je био знак и младости једне литературе. 
Права младост, по Ренану почиње увек протестом.

Традицију „песимизма” наставио је Дис. Тај 
је његов песимизам био много ближи српском на-
роду но „ведрина” песника који су тражили лепе 
слике, благе сликове и узвишену „мисленост” l’art 
pour l’art-а – а милијарде километара ближи но 
назовипатриотизам неких бардова, који су своје 
стихове пунили речју народ, пук итд., који су били 
искићени народним мотивима као додоле, али ли-
шени народне суморне мушкости и борбености.

 Дис је, у својим песмама – изнео онај тешки 
моменат неверовања у своју снагу. И тиме је и он, 
донекле и на свој начин, довео ту снагу до саз-
нања о самој себи и до једне јуначке скромности, 
која не парадира и не жели параде. Сви песници 
параде, а особито патриотске, били су депласи-
рани у скромноме и великоме времену, које је зи-
дало, али готово није ни умело да истакне спољну 
страну, помпезност обреда зидања.

Над нашом грађевином, у знак насеља, вио се 
само један тамни лепрш ловорике, чак не и цела 
грана.

1920.

K
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Стеван Бешевић рођен је 1868. 
године у Сремској Митровици 
и по много чему је био мимо 

осталог света – привлачили су га 
књижевност, биологија, филозофија 
и техника. Лирски песник и сатири-
чар, који је пером и мачем подри-
вао моћну Аустро-угарску царевину, 
међу првима у Европи израђивао је 
моделе авиона. Та страст имала је и 
конкретне резултате, па је Бешевић 
по доласку у Београд српској влади 
понудио своје моделе за израду ае-
роплана. Након женидбе са Олгом 
Питоњеф, Стеван се сели у Сплит 
где су рођени синови Никола и Пе-
тар. У Далмацији уређује протива-
устријске новине „Врачу помагачу“ 
и 1893. године штампа ћирилицом 
родољубиву драму „Побратими“. 
Затим 1896. прелази са породицом у 
Загреб где објављује на ћириличном 
писму књигу прозе „Моји записници“ 
и песме „Од шале до сатире“ (1900). 

ТРАгОМ ПОСЛЕДњЕг ПОРТРЕТА ВЛАДИСЛАВА ПЕТкОВИЋА ДИСА 

Један по један, опусте нам књига
Пише: Даница Оташевић

теван Бешевић, песник и сатиричар, мада 12 година старији, 
био је искрени пријатељ са Владиславом Петковићем Дисом. 
Спојиле су их београдске године када је Дис објавио прву 
збирку „Утопљене душе“ и изазвао бројне полемике, осуде и 
револт Јована Скерлића, а Бешевић се са породицом тек досе-

лио у српску престоницу. Онда је дошао рат, повлачење војске и народа 
преко Албаније где су се у колони нашли двојица песника, Дис са троји-
цом браће, а Стеван са синовима Николом и Петром. Обојици су жене и 
малолетна деца остали у поробљеној отаџбини. Стеван Бешевић (1868-
1942) ће на крфу преузети дужност уредника „Српских новина“ у којима 
је током 1916. и 1917.године објављено више Дисових песама, говор у 
Пти Далу и други прилози, до некролога песнику „Нирване“ и „Највећег 
јада“. Стеван је пријатељтво са Дисом пренето и на синове, па је Никола 
Бешевић средином маја 1917. године, пред Дисово последње путовање 
без повратка, насликао у Риму неколико његових портрета, од којих се 
најпознатији, карикатура у црном тушу, димензија 17 са 19 центиметара, 
налази у власништву Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Чачку. 
Иако је ова карикатура у песниковом завичају од 1971. године и више 
пута објављивана, њена историја разоткривена је, и шире разјашњена, 
тек ове године поводом обележавања јубиларне педесетогодишњице 
Дисових свечаности. крунски докази били су вест у „Чачанском гласу“ 
од 28.маја 1971. о поклону удовице Алисе Бешевић Уметничкој галерији 
и монографија о животу и делу Николе Бешевића, коју је 1998.године 
објавила сликарева кћерка Иванка Бешевић-Борели под називом „Ра-
дост боја“. Мозаик о повезаности породице Бешевић са Дисом тек сада 
је склопљен, а откривено је и више нових података из Дисовог живота.

S

Карикатура „Дис”: непознати рад Николе Бешевића, 1917.

Дисoвa ратна фотографија
снимљена 1916. у Марсеју

Написао је близу хиљаду сатиричних 
песама против режима, социјалне не-
правде, а онда 1911.године, у освит 
слободе, долази у Београд, где добија 
посао преводиоца у Министарству 
иностраних послова.

Никола Бешевић (1892-1970) ра-
но је показао таленат за сликарство: 
у четрнаестој години објављивао је 
карикатуре у новинама, а већ у шес-
наестој приредио је у Загребу прву 
изложбу у Уметничкој школи коју 
је похађао. као најмлађи уметник 
учествовао је 1911. на Четвртој југо-
словенској ликовној изложби у Бе-
ограду коју је отворио краљ Петар 
Први. Добија и стипендију за Ака-
демију али је напушта када је почео 
Први светски рат и пријављује се у 
Ђачки батаљон где у чину каплара 
учествује у борбама. У пролеће 1915.
године разболео се од пегавог ти-
фуса због чега је привремено прог-
лашен неспособним за војску. Отац 
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ТРАгОМ ПОСЛЕДњЕг ПОРТРЕТА ВЛАДИСЛАВА ПЕТкОВИЋА ДИСА 

Стеван је у служби Пресбироа српске владе 
и са синовима прелази Албанију, а жена са 
две кћерке остаје у Београду. На крфу Сте-
ван уређује државне новине, Петар је рас-
поређен у интендатуру у Солину, а Никола 
средином 1916.године одлази у Рим на сту-
дије сликарства. На очеву молбу Никола је 
у августу у Риму угостио песника Милутина 
Бојића, који је на крфу са Стеваном делио у 

„једној соби добро и зло, веселе и тужне ча-
сове“. Стеван живи од 120 динара месечно, 
спава на канабеу у канцеларији, храни се 
којекако, како би сваки динар слао својима 
у Београд и сину за школовање. 

Нешто касније Стеван ће сину препо-
ручити да се „нађе“ песнику Владиславу 
Петковићу Дису који из Француске путује 
на крф и задржава се у Риму. Дис је донео 
оцу писмо и поклоне од сина: лулу, дуван 
и маказе. Из њихове преписке сазнајемо 
да је песник од Николе позајмио 15 лира и 
дуг вратио Стевану увећан за 10 лира као 
награду, али и да се у повретку опет неко-
лико дана задржао у Риму. Никола се потом 
жалио својима како га Дис умало „није уп-
ропастио, јер је био склон боемији, лутању, 
пијанкама и пушењу“. Брат Петар је на ово 

изненађење што га је приликом последњег 
сусрета у мају 1917. тако верно насликао. 
Дис се на путу за крф, где је пошао да реши 
проблем са новцем који пријатељ, коме је 
то поверио, није слао породици у Београд, 
задржао у Риму у ишчекивању поласка па-
роброда. Никола Бешевић је тада насликао 
неколико карикатура, које је заједно са пи-

Никола Бешевић: Осим Дисових карикатура оста-
вио је и више писама о њиховом дружењу у Риму

смима која су стизала из Београда, Солуна и 
са крфа чувао у коферчићу као реликвије до 
краја живота. Удовица Алиса је у мају 1971.
године, у време осмог Дисовог пролећа, а го-
дину дана након сликареве смрти, даровала 
чачанског галерији један портрет који носи 
број 5 у инвентарској књизи уметнина ове 
установе. Други, мање познат, објавила је у 
монографији „Радост боја“ Иванка Борели.

Трагедија се догодила неколико дана 
касније, у зору 17.маја 1917.године: немачка 
подморница торпедовала је са два пројек-
тила брод „Италију“ и скоро сви путници су 
нашли смрт у таласима Јонског мора. Међу 
утопљеним душама био је и песник Дис. Сте-
ван Бешевић 1. јуна „тешка срца и уздржано 
јавља сину у Рим“.

„Драги мој Нико, на твоју карту од 20. 
маја у којој се питаш да ли је стигао Дис 
и.т.д. ево ти кратак одговор. Сиромах Дис, 
неће више никада овамо стићи, већ ако га 
можда таласи Отранта не изнесу гдегод на 
наше обале. Ништа ме даље не питај. Он се 
својих мука опростио, само тешко његовој 
сиротињи (жени и двоје златне дечице) у 
Београду. Ја нећу имати храбрости да јавим 
његовој Тинки, кад ми се опет обрати и за-
пита за свога Диса“.

Само дан после вести о страдању 
путника на броду „Италија“, 18.маја, Стеван 
Бешевић је написао песму „Дису“ у којој оп-
лакује пријатеља чији је гроб без крста над 
главом, али и његову сирочад и верну љубу.

Шест месеци касније Стеван ће јавити 
сину о још једном губитку, губитку присног 
пријатеља са којим је на крфу провео многе 
лепе дане и часове. „Мислим да си већ чуо 
за једну нашу нову и велику жалост, добри и 
драги наш Милутин Бојић свршио је у солун-
ској болници од запаљења плућне марамице, 
криза је већ била прошла али изгледа да се 
болест развила у тзв. галопирајућу туберку-
лозу. Један по један, један по један, опусте 
нам књига“...

Овако би најкраће могла да гласи прича 
о последњем Дисовом портрету, који је на 
необичан начин повезао три генерације Бе-
шевића са великим српским песником: Сте-
вана, Николу и Иванку. Свако на свој начин 
оставио нам је успомену на песника Диса, а 
Иванка Бешевић-Борели (1924-2013) саку-
пила је породичне реликвије и објавила их 
у монографији свога оца која је много више 
од тога, монографија једног времена и људи 
који су у њему живели. Она је епопеја о соли-
дарности и пријатељству, љубави за ближње, 
можда данас тешко разумљива и далека, на-
жалост. То је споменик генерацији родољуба 
којој су част и отаџбина били на првом месту, 
коју најбоље дефинишу стихови Стевана Бе-
шевиића: „Немам блага... не требам га / Благо 
су ми гусле, лира./ А Слободе да је више, / Ја 
бих био пјесник мира...“

      Дису
Док ти на дну лежиш у царству сирена,
и шкољка тритона кроз бездане труби,
Ја размишљах ноћас украј морских стена,
О црном гласу твојој верној љуби.

а питаће опет: „шта мој влада ради?“
и чекаће с чежњом, шта ћу да јој јавим...
... Да ли да напишем: „Јадна сирочади,
тата вечно спава под егејом плавим.“

... и сад видим тужан, да то нећу моћи,
– Јер твој гроб је страшан, без крста над главом – 
... Сазнаће кад мину варке дуге ноћи:
и сва срца врисну, пробуђена јавом ...

Крф, 18. маја.    С. Бешевић

Сакупљене песме / владислав Петковић Dis, Београд, 1921.

писмо одговорио „ да нико никога не може 
упропастити ако он сам то не жели и неће 
да се упропасти. Да ти ниси хтео ићи са Ди-
сом и чинити му по вољи, он те не би могао 
ухватити за руку и водити са собом“.

На овим дружењима млади Бешевић 
имао је времена да упозна песника, про-
никне у његову душу и карактер, па није 
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Милан Јовановић
(Вршац, 1863 – Београд, 1944)

Прве поуке о фотографији добија у 
атељеу свога оца, Стевана Јовановића, а 
затим 1883. године уз помоћ брата, чувеног 
српског сликара, Паје Јовановића, студије 
фотографије започиње у Бечу; након две 
године одлази најпре у Минхен, а затим у 
Париз и Трст. У Београд долази 1886/7. го-
дине и отвара свој први фотографски атеље, 
да био око 1902/3. Изградио нови (у улици 
Краља Милана – данас биоскоп „Звезда“), 
који представља први наменски фотограф-
ски атеље у Србији. Године 1893. стиче звање 
дворског фотографа краља Србије и био је 
у служби три династије: Обреновића, потом 
Петровића на Цетињу, а после смене власти 
у Србији и Карађорђевића.

Предмет Јовановићевог највећег инте-
ресовања била су портретна фотографисања 
познатих и заслужних савременика, лично-
сти из културног и јавног живота. Током свог 
рада, снимио је готово све великане српског 
позоришта, књижевнике, музичаре, сли-
каре, вајаре, научнике и тиме је дао највећи 
допринос српској култури. Портрети Паје 
Јовановића, Љубомира Ненадовића, Ми-
лована Глишића, Бете Вукановић, Радоја 

Домановића, Стевана Сремаца, Владислава 
Петковића Диса и других, највиши су домет 
у фотографском портрету не само Милана 
Јовановића, већ и професионалне фотограф-
ске продукције у Србији, око 1900. године.

Једна од најпознатијих фотографија из 
овог циклуса је управо Дисова, која је нас-
тала око 1903. године и која се чува у Музеју 
позоришне уметности Србије у Београду. 
Овај Дисов допојасни портрет у анфасу, зах-
ваљујући Јовановићевом специфичном на-
чину снимања и кадрирања, одише необич-
ном сугестивношћу израза. Усмереавањем 
осветљења на једну страну лица, истакнуте 
су његове карактерне црте, а будући да свака 
личност има неку особену карактеристику, 
код њега је то остварено погледом у објек-
тив, јер је Јовановић умео врло добро да 
запази значења која проистичу из физичких 
особина личности које је снимао. Неусиљено 
држање и лежерност Дисове фигуре постиг-
нути су местимично разиграном светлошћу 
и исказаном индивидуалношћу. Јовановић 
портрете није усваршио само у погледу ли-
ковности већ и у психолошком смислу, на-
глашавањем унутрашњих стања портретиса-
них личности, а Дисова фотографије је прави 
пример те праксе.

*

Петар Пјер Крижанић
(Глина, 1890 – Београд, 1962)

Након завршене Умјетно-обртне школе 
у Загребу, уписује Вишу школу за умјетност 
и умјетни обрт 1908, али је након три године 
био приморан да напусти студије. Почеци 
Крижанићевог бављења карикатуром сежу 
у 1908. годину и и везани су за сарадњу са 
загребачким хумористичко-сатиричним ча-
сописом „Коприве“. Тада се јавности први 
пут представио под псеудонимом „Пјер“.

Године 1922. Крижанић се сели из Заг-
реба у Београди 1923. Године почиње да 
објављује карукатуре у дневним новинама 

„Политика“, у којима ће провести радни век, 
све до пензионисања 1950. године. Био је 
један од оснивача хумористичко-сатирич-
ног часописа „Ошишани јеж“ 1935. године, у 
коме је такође публиковао карикатуре. Ау-
тор је више мапа карикатура. Бавио се и сли-
карством, есејистиком и ликовном критиком 
коју је објављивао у „Политици“, „Ријечи“ и 

„Животу“. Постхумно, у његову част 1967. го-
дине, на иницијативу сликара и карикатури-

ДИС КАО ИНСПИРАЦИЈА ЛИКОВНИМ УМЕТНИЦИМА

Поново ево ја налазим себе
Пише: Марија Радисавчевић

Милан Јовановић: Дис

роналазећи инспирацију у најразличитијим мотивима, уметници у визу-
елној пракси варирају различите методе у њиховој интерпретацији. У мно-
штву тематских целина, ликови заслужних грађана и великана књижевности, 
филма, музике, сликарства, вајарства или науке, одувек су заузимали истак-

нуто место у ликовној уметности и заокупљали пажњу уметника. Визуелна презента-
ција тих личности никада није једноставан задатак и у својој комплексности захтева 
посебан приступ и пажњу у третману, како би  у крајњем исходу то био својеврсни 
омаж представљеном лику.

Владислав Петковић Дис је већ од почетка ХХ века био предмет интересовања и 
инспирација за многе уметнике. Ликовни прикази песника Утопљених душа изражени у 
различитим медијима визуелне уметности и у различитим приступима, било да је у пи-
тању документарни/реалистични или поетски, интимистички или лирски приступ, увек 
су прожети сугестивносшћу, хармонијом и узвишеношћу. Дис је и у карикатуралним 
приказима, разуме се, оних вештих уметника, увек сликан без претеране деформације 
физиономије, тако да се његове акцентоване особености, физичке и карактерне мане, 
не тумаче са морализаторског апсекта, већ духовито и умерено саркастично.

Визуелни лик трагичног песника спрске модерне оставили су,  између осталих, фо-
тограф Милан Јовановић, сликари Богић Рисимовић, Никола Бешевић, Драган Ћирко-
вић , карикатуриста Пјер Крижанић. Песникови савременици су Јовановић и Бешевић, 
други су га сликали из посредних извора.

P
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ДИС КАО ИНСПИРАЦИЈА ЛИКОВНИМ УМЕТНИЦИМА

сте Драгана Савића, установљена је награда 
„Пјер“, коју додељује лист „Вечерње новости“ 
за допринос савременој српској новинској 
карикатури.

Крижанић се сматра родоначелником 
југословенске политичке карикатуре. Ко-
ристећи се сатиром, хумором, иронијом и 
оштром психолошком карактеризацијом 
ликова и ситуација, указивао је на негативне 
тенденције на југословенској, али и међуна-
родној политичкој сцени.

Осим карикатуралних приказа поли-
тичких функционера, Крижанић је са посеб-
ним афинитетом представљао и личности 
из културног и уметничког живота, а међу 
њима се свакако издваја портретна кари-
катура Владислава Петковића Диса. Не-
сумњива сличност са песниковом фотогра-
фијом коју је снимио Јовановић око 1903. 
године, наводи на закључак да је Крижанић 
управо на основу ње израдио Дисов карика-
турални приказ. Сведено ликовно решење, 
без пренаглашеног карикирања физичких 
карактеристика, истиче у први план Дисов 
замишљен и помало меланхоличан поглед. 

Пјер Крижанић: Дис

Иако је карикатура ослобођена драматичног 
осветљења, које је беспрекорно постигнутно 
на узору по коме је рађена, Крижанић је 
остварио дубоко промишљен портрет са не-
сумњивом психолошком одредницом, који 
рефлектује извесно емотивно стање песника. 
Претпоставља се да је крикатура рађена ту-
шом на папиру и да је првобитно објављена 
у дневном листу Политика, док њен тачан 
датум настанка још увек није идентификован.

*

Никола Бешевић
(Сплит, 1892 – Београд, 1970)

Прве сликарске поуке стекао је у Загребу 
на Вишој школи за умјетност и обрт. Године 
1911. долази у Београд са породицом и упи-
сује се у Уметничку школу, коју завршава 1913. 
и као стипендиста српске владе одлази у Рим 
на студије. За време Првог светског рата, у 
коме је учествовао добровољно, био је ратни 
сликар. После прележаног пегавог тифуса, Бе-
шевић је отпуштен из војске, те школовање 
наставља 1916. године у Шпанској уметнич-
кој академији у Риму, где је исте године био 
примљен у Интернационално удружење 
уметника. Осим у Италији, свој сликарски из-
раз усавршавао је на студијским путовањима 
у Паризу и Немачкој. У Београд се враћа 1924. 
године и започиње педагошки рад у Уметни-
чкој школи, чије је некада био ђак.

Никола Бешевић се од најранијих дана 
бавио и цртањем карикатура, које је обја-
вљивао у новинама од 14-те године. Његов 

карикатурални приказ песника Владислава 
Петковића Диса, који је нацртао у Риму 1917. 
године, последњи је Дисов портрет пред ње-
гов трагичан крај. Цртеж димензија 17 х 19 
цм, је рађен тушом на папиру и налази се у 
власништву Уметничке галерије „Надежда 
Петовић“ у Чачку. Карикатуру је уметникова 
супруга, Алиса Бешевић поклонила Галерији 
1971. године поводом одржавања осмог Ди-
совог пролећа. 

Експресивност Дисовог лика постиг-
нута је благо разбарушеном косом, широко 
отвореним очима и подигнутим обрвама, 
са евидентним физичким деформацијама. 
Бешевићева карикатура , у односу на Кри-
жанићеву, одише ведрином и хумором, са 
акцентом, чини се на карактерним манама, 
које уметник не истиче са намером морали-
затоског сагледавања.

О познанству ова два великана српске 
културе и времену које су провели заједно 
сведочи сачувана коресподенција између 
Бешевића, његовог оца Стевана, Дисовог 
пријатеља са којим је био на Крфу и Беше-
вићевог брата Петра. Дис је посетио Рим у 
јесен 1916. године, а како је његов боравак 
деловао на Бешевића, који није био склон 
боемији, сазнајемо из Петровог писма:

„Жалиш се на Диса, како те умало није 
упропастио, јер да си одболовао неколико 
дана по његовом одласку, због његовог 
луњања, пијанки и пушења. Можда ћу овде 
бити и строжи у оцењивању људи, али ја ве-
рујем и тврдим, да нико никога не упропа-
шћује и не може упропастити, ако и он сам 
не жели и неће да се упропасти. Да ти ниси 
хтео ићи са Дисом и чинити му по вољи, он те 
не би могао ухватити за руку и водити собом 

– то је бар логично...“

Никола Бешевић: Дис
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*

Драган Ћирковић
(Чачак, 1909 – Чачак, 1976)

Уметничку школу и виши академски 
течај завршио је у Београду 1938. године у 
класи Ивана Радовића. Након завршених 
студија, 1939. године враћа се у Чачак. Ћир-
ковић је први школовани чачански сликар 
и уједно иницијатор ликовног живота у 
овом граду. Његов уметнички опус доноси 
својеврсну ликовну хронику старог Чачка и 
Чачана.

Драган Ћирковић: Дис

У почетку инспирисан Сезаном и фран-
цуским импресионистима, са чијим делима 
се сусрео током боравка у Паризу 1937, 
сликао је пејзаже крај Мораве и градске ве-
дуте, да би у првим годинама после Другог 
светског рата, прихватио естетику соција-
листичког реализма, која је претпостављала 
владање великим форматима и сложеним 
композиционим сценама. До преокрета у 
Ћирковићевом ликовном изразу долази то-
ком педесетих и шездесетих година ХХ века, 
када у његовом сликарству преовладава 
поетска и интимистичка визија природе и 
света.Константа Ћирковићеве инспирације 
били су пејзажи, мртве природе, градске ве-
дуте, портрети и актови.

Драган Ћирковић се од радне мла-
дости, паралелно са сликарством бавио и 
вајарством. Његове скулптуре доносе мит-
ске и реалистичке призоре, аутопортрете, 
сцене из радничког света, фигурине обојене 

треакоте или гипса са примесама хумора и 
рустике. Оставио је трага и у позоришној 
уметности, радећи као сценограф у Град-
ском народном позоришту и позоришту КУД 

„Абрашевић“, а објављивао је и карикатуре у 
„Чачанском гласу“, које представљају вредне 
записе о личностима чачанског друштвеног, 
уметничког и спортског миљеа. Бавио се и 
илустрацијом. На годишњој изложби удру-
жења ликовних уметника „Рисим“ из Чачка, 
сваке године се додељује Награда „Драган 
Ћирковић“.

Од детињства глув, свет око себе је до-
живљавао оком и додиром руке и док се за 
Диса каже да је песник душе, Срето Бошњак 
Драгана Ћирковића карактерише као сли-
кара душе и истиче блискост Ћирковићевих 
слика са Дисовом поезијом. Његов портрет, 
који је Ћирковић урадио 1974. године, до-
носи приказ Диса таласасте немирне косе 
и препознатљивог погледа широм отворе-
них очију. Посматран у целини, Дисов лик, 
премда суздржан и обавијен велом мистич-
ности, одражава дубоке емоције и извесну 
изражајност. Ћирковићев приказ Владис-
лава Петковића Диса, карактерише сигуран 
и волуминозан цртеж, који се не одликује 
површним и симплификованим приказом 
спољашности, већ рефлектује психолошке 
и карактерне особености портретисаног.

*

Богић Рисимовић
Рисим

 (Чачак, 1926 - Београд, 1986)

Академију ликовних уметности, од-
сек за графику и сликарство, завршио је у 
Београду (1949) у класи Михаила Петрова 
и Ђорђа Андрејевића Куна. Педагошку де-
латност започео је у Ликовном одељењу 
Дома армије у Београду (1950), а наставио 
у Средњој школи за примењену умјетност у 
Сарајеву (1952) и касније на Факултету при-
мењених уметности у Београду, као профе-
сор цртања (1975).

Рисим је, као сликар, прошао комплек-
сан развојни пут. Општи тематски оквир 
његовог сликарства представља завичајна 
тематика, коју у почетку на сликама прика-
зује наративно, инспирисан споменицима-
крајпуташима, са којима се упознао током 
боравка у Сарајеву (1951-1955), а који постају 
препознатљив и за његово сликарско фор-
мирање одлучујући мотив. Рисимово инте-
ресовање за ликовно-поетску изражајност 
крајпуташа резултирало је настанком, по 
оцени Јулке Маринковић, једним од њего-
вих најбољих остварења – портретом Пес-
ника Диса (1957, уље на платну, 60 х 45 cm, 

вл. Уметничке галерије „Надежда Петровић“, 
Чачак), који је приказан у фронталном, крај-
путашком ставу. Рисимово сведено ликовно 
решење и плошно организован простор, 
доносе лик песника сугестивног израза, ис-
такнуте стилизовано обрађене косе и хипно-
тичког погледа, кроз који се рефлектује оно 
унутрашње. Љубодраг Симовић, Рисимов 
пријатељ и песник, сматра да је Дисов порт-
рет изванредан пример не само импреси-
вног и психолошки промишљеног портрета, 
већ и пример чисте слике савршеног склада, 
у којој нема литературе (Маринковић 2002).

Током шездесетих и седамдесетих го-
дина прошлог века, све више се удаљавао од 
непосредне, носталгичне и роматничарске 
интерпретације завичаја и преко слика рађе-
них у маниру магичног реализма стигао до 
универзалне слике чистог поетског дожи-
вљаја и сложене мисаоне поруке.

Богић Рисимовић: Дис

Осим сликарством, Рисим се успешно 
бавио и филмском сценографијом. Ангажо-
ван је први пут 1967. године за филм „Јутро“ 
редитеља Младомира Пурише Ђорђевића, 
након чега је уследила сарадња на још че-
тири филма. Објављивао је илустрације у 
дневним („Политика“) и недељним новинама 
(„Чачански глас“), часописима и књигама. Пи-
сао је поезију и текстове о уметности. Имао 
је велики број самосталних изложби у земљи 
и иностранству (Београду, Чачку, Сарајеву, 
Скопљу, Швајцарској, Француској, Немачкој, 
итд), а излагао је и на великом броју груп-
них изложби. Добитник је више награда и 
признања.

ДИС КАО ИНСПИРАЦИЈА ЛИКОВНИМ УМЕТНИЦИМА
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ваког Пролећа, у славу песника и 
песништва испред бронзане Ди-
сове бисте, из оностраног, оно-
временског, нирванског света, 
ослушкује Дис своју, али и неке 

друге душе које се буде:  
„И још ми се чини, док ми душа сања,
Да споменик живи, има живот дуги, 
Да данас силази у нова предања,
Да спрема нараштај за споменик 

други“.
(Владислав Петковић Дис: Споменик)

И пре него што је 1964. године за-
искрило Дисово пролеће, јединствена 
песничка манифестација која спаја тра-
диционално и савремено, чији је родона-
челник књижевник Бранко В. Радичевић са 
неколицином истакнутих јавних радника 
Чачка, Дис је у завичају живео аутентичан 
песнички живот.

У периоду између два светска рата 
(1933), два завичајна ствараоца Чачка, Сава 
Ристановић и Синиша Кордић, скрећу 
пажњу на Дисов животопис и стваралаштво. 
После Другог светског рата, Дисов синовац 
Цветко Петковић (Чачак, 1926 - Београд, 16. 
мај1982), професор, писац сценарија за до-
кументарни филм „Дис“ у режији Пурише 
Ђорђевића који ће крајем марта 1982. го-
дине бити премијерно приказан на Фести-
валу документарног и краткометражног 
филма у Београду, у Чачанском гласу 1957. 
и 1958. године, непрестано подсећа на пес-
ника „коме је живот хтео да утопи душу, слу-
чај – тело, а критика – име“, затим на „Ново 
издање песама Владислава Петковића“, као 
и на „Једну заборављену Дисово припове-
тку“ те Чачани с посебним пијететом ишчи-
тавају Дисов поезију... Те непролазне вред-
ности, инспирисале су културне посленике 
Чачка да подизањем спомен-бисте овеко-
вече „уклетог песника српске модерне“. Тај 
бронзани Дис већ 55 година „гледа воде, ва-
роши и села“, и доживљава „чудну радост и 
ново буђење“.

Дисова спомен биста у парку На-
родног музеја у Чачку, рад академског 
вајара Сретена Стојановића, свечано је 
откривена 14. децембра 1958. године. О 
песнику је говорио књижевник Милан 
Богдановић,тадашњи потпредседник Са-
веза књижевника Југославије, а Драгољуб 
Оцокољић, глумац београдског Народног 
позоришта, казивао је две Дисове песме. 
Уочи откривања споменика, Народни уни-
верзитет у Чачку организовао је књижевно 
вече на коме је Цветко Петковић говорио о 
Дисовом књижевном делу.

Сретен Стојановић

Истим поводом, Народни музеј у 
Чачку, поред неколико телеграма истакну-
тих јавних и културних радника из разних 
места тадашње државе, добија и телеграм 
Матице српске из Новог Сада: „Матица 
српска најтоплије поздравља откривање 
споменика Владиславу Петковићу Дису, не-
заборавном песнику чија ће жива реч још 
дуго оплемењавати и богатити дух младих 
нараштаја“.

А, шта је тим поводом изјавио Сретен 
Стојановић, бележи верни хроничар града 

„Чачански глас“ у броју од 17. децембра 1958. 
године.

До сада сам направио преко 200 биста 
и мислим да ми ниједна није теже пала и да 
ниједну са више напора нисам радио као 
ову. То је упечатљив лик и требало је вре-
мена да остварим концепције које су одго-
варале и Дису као песнику, епохи у којој је 
он живео и поетској слободи једне овакве 
бисте. Приликом рада и истанчавања Дисо-
вог лика и израза, водећи стално рачуна на 
целину, појавила се једна тешкоћа, а то је да 
су код Диса наочари важан елеменат – што 
ја међутим, нисам никако желео да прене-
сем на бисту. То би био пластичан промашај. 
Кад сам био задовољан са карактеристиком 
његовог ока и извесним одређеним сензи-
билитетима његова лика и када сам поверо-
вао да тај лик носи и карактер нашег човека, 

тек сам тада приступио проверавању оних 
осећања које сам имао када сам помислио 
на Диса, његове песме и његов трагичан 
крај. Ово што сам рекао на почетку о теш-
коћама, о савлађивању ове бисте, верујем 
да се у извесној мери може схватити и из 
ових речи које сам рекао поводом рада и 
мојих напора.

Уколико сам успео да остварим тај лик, 
водећи рачуна о томе да биста није интим-
ног карактера него репрзентативног, ја сам 
срећан, јер ми је Дис био драг и као песник 
и мило ми је било све да чујем о њему и ње-
говом животу од његових савремених књи-
жевних другова – Нушића и других“.

Сретен Стојановић (Приједор, 2. 
фебруар 1898 – Београд, 29. октобар 1960), 
гимназију учи у Тузли и Београду. После Са-
рајевског атентата, као припадник „Младе 
Босне“ ухапшен је и осуђен на вишегодишњу 
робију. По завршетку Првог светског рата, 
одлази на Академију у Беч, а касније у Париз. 
Завршивши студије, ликовно и вајарско ис-
куство обогаћује у Фиренци, Минхену, Бер-
лину, Лондону, као и краћим путовањима по 
размним европским земљама... У Паризу је 
први пут излагао 1920, а три године касније 
у Београду. Као редовни професор Умет-
ничке академије, после Другог светског рата, 
биран је за ректора, а 1959. године постаје 
редовни члан Српске академије наука.

Радио је скулптуре, рељефе у дрвету, 
плакете и медаље малог формата... Ипак, 
своју пуну обдареност показао је на портре-
тима рађеним у граниту, мермеру и бронзи. 
Негује и уметничку критику и есејистику те 
своје текстове из ове области објављује 
у посебној књизи О уметности и умет–
ницима (Београд, Просвета, 1952). Имао 
је осам самосталних изложби у Београду, 
једну у Загребу, једну у Сарајеву, затим 
ретроспективе у Сарајеву (1955), Београду 
(1957) и Чачку (1959). 

У знак захвалности за ово непокретно 
културно добро које је данас својеврстан 
симбол средњевековног Градца, Културно-
просветна заједница Среза Чачак и Народни 
музеј у Чачку, од 24. до 30. јуна 1959. године, 
у дворани „Абрашевића“, уприлчили су ре-
троспективу Сретену Стојановићу, на којој 
је заступљено десет слика и око двадесет 
скулптура. Неопходно је нагласити да су тој 
изложби претходиле изложбе Ристе Стијо-
вића, Ђорђа Андрејевића-Куна, Михаила 
Петрова и Групе петнаесторице из Београда, 
као и Чачана, Рисимовића, Продановића, 
Бербеље и Јараковића, што документовано 
осликава културну политику Чачка и Србије 
у време утемељења Дисовог пролећа. 

S

БРОНЗАНИ ДИС: 55 ГОДИНА Са ОЧима изван СвакОг зла

Живи споменик
Приредила: Милица Баковић
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ивот Владислава Петковића Диса 
(1880-1917) заустављен је на пола 
животног пута те је и његова пое-
зија остала недовршена...

Дисова песма Наши дани, 
„та искрена песма доказ је да је осећао 
туђе болове и да су га општи јади и те како 
тиштали“ [...] „ Уосталом, оптужбу да је асо-
цијалан, Дис ће најбоље оповргнути својом 
збирком Ми чекамо цара коју објављује по-
сле ратова 1913. године...“, пише Божидар 
Ковачевић (1902-1990) у студији Владислав 
Петковић-Dis објављеној у „Српском књи-
жевном гласнику“ 1939. године која скреће 
пажњу на Непознатог Диса.

Песма Наши дани први пут је угледала 
светлост дана у београдској Звезди у септем-
бару 1912. Те исте године објављена је и у 
Српској застави. До почетка Другог светског 
рата, штампана је у еминентним књижевним 
гласилима: београдској Републици (1923), 
Борби (1926), часопису Напред (1939), затим 
у Varaždinskim novostima (1938/39), a непо-
средно пред почетак Другог светског рата 
и у Српској ријечи (1940).

Неопходно је нагласити да Дис Наше 
дане није објавио у збиркама штампаним 
за време његовог живота, Утопљене душе 
(1911) и Ми чекамо цара (1913, 1914). Као пре-
тпоследња песма објављена је тек у збирци 
Сакупљене песме са некролозима Бранка Ла-
заревића, Момчила Милошевића, Влад. Ста-
нимировића и С. Миленовића у 1921. години. 
Од тада, та свевременска песма заступљена 
је, не само у сабраним, већ у готово свим 
изабраним стиховима Дисове поезије. 

Почетком двадесетог века, Дисови Цве-
тови славе, Штапови и штаке, Просто име, 
Са крином у руци, Са Куманова, По гробовима 
слуте црнину, бол, јаук и сузе те опомињу Ср-
бију. Нимало случајно, Дис и Милош Н. Ђорић 

„сусрећу“ се најпре у књизи Едмона Ростана 
Краљ Петрова четири вола (Београд, 1919) у 
којој је Дисов Споменик. И Ђорић, попут Диса, 
еуфорично кличе Француској: 

 „...Чуј, сад поклич лети од рова до рова,
 Кличе теби срце српских соколова:
 Живела Слобода! Живела Француска“

(Vive la France!)

Син др Николе Ђорића, др Милош 
Ђорић (Ниш, 1893 – Ниш, 1975), лекар, дер-
матовенеролог, песник, преводилац, пуб-
лициста, одраста у породици у којој је ше-
сторо деце наследило и пренело интелект 

и таленат високог образовања. Милош 1913. 
године одлази на студије медицине у Нанси, 
у Француску, али почетком Првог светског 
рата враћа се у Србију да би био од помоћи 
отаџбини. У Нишу 1915. године у време ве-
лике епидемије пегавог тифуса дели судбину 
са великанима српског санитета у саставу 
Моравске сталне војне болнице. Своје прве 
испите из медицине полагао је на Солунском 
фронту, у Ђаковици, Скадру, Љешу, Виду, Ип-
сосу, Крфу, у Могленској равници, у голготи 
повлачења преко завејаних планинских 
превоја када генерације младих регрута „са 
очима изван сваког зла“, заувек остадоше на 

ничијој земљи... Са Ивом Ћипиком, Сибом 
Миличићем, Милутином Бојићем, Нестором 
Жучним дели ратну драму... До последњих 
дана друговао је са Станисловом Винавером.

Утилитарно схватајући уметност, Ђо-
рић своју незалечиву и никад исцељену рану 
објављује у невеликој песничкој књизи Под 
шаторским крилима у Београду 1919, године. 

ПОВОДОМ СТОТЕ гОДИшњИцЕ БаЛКаНСКИх РаТОВа (1912-1913)

Многих неће бити
Приредила: Милица Баковић

@
Две деценије касније, у смелој исповести 
Незнаним јунацима у „Српском књижевном 
гласнику“ овековечава своје „вечно сећање 
за надгробне свеће“ како визионарски ла-
ментира Дис у песми Многих неће бити. Не-
спорно, у ратном вихору двадесетог века, 
бројни су незнани јунаци – невине жртве: 

Они спавају по Балкану целом
За добро туђе, за спас свог племена:
Никад не беху са заставом белом
Ти млади момци великог времена. 

Они спавају прости, без украса,
И њине груди густи црви плаве;
И док се губе из свог лепог стаса,
Хумке им расту у цветове славе. 

(Дис: Цветови славе)

Поводом стоте годишњице Балканских 
ратова, а у славу и част свих оних што за 
земљу мреше, што их земља узе, лист Дисово 
пролеће, објављује, Ђорићево виђење рат-
ног и поратног бесмисла и хаоса, у целости 
и потпуно аутентично, без стилских и право-
писних интервенција.

Српска војска улази у Битољ: због слабог здравља Владислав Петковић Дис одбијен је да као 
добровољац учествује у балканским ратовима



17
 

50
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

Маховито се прелази из дневног и сва-
кодневног у историјско и епохално. 
Не прође која недеља, а велики до-

гађаји коренито промене животна осећања 
и следствено се предругојаче књижевни из-
рази. Тако се нагло прелетело с јесени 1912. 
године из мира у рат. Уочи самог рата, стра-
начке међусобице толико су се напеле, да 
су надуле целу јавност и сматрало се сасвим 
оправдано и правично, што је Дис 13. септем-
бра у Пијемонту реаговао својом црном и 
мучном, али мушком и смелом песмом Наше 
доба.

Развило се црно време опадања, 
набујао шљам и разврат и пороци.
Подиг’о се трули задах пропадања, 
Умрли су сви хероји и пророци.
Развило се црно време опадања.

У томе времену прогледале су јазбине и 
канали, покрадени храмови и ћивоти, зако-
вана петвековна звона буне, од пандура на-
прављени великаши, мудрост се расточила 
на изборе, васкрсли су пигмеји и репови, сва 
се слава пронашла у партији, срамота је при-
тиснула јавно мнење.

Помрчина притиснула наше дане, 
не види се јадна наша земља худа;
ал’ кад пожар подухвати

на све стране,
куда ћемо од светлости и од суда.
Помрчина притиснула наше дане.

Само три недеље доцније, кумановска 
битка осветлала је образ и победоносни по-
ход оружаног народа допро је за неколико 
недеља до старих царских граница. Све ра-
није политичке размирице изгледале су сада 
бура у чаши воде. Ратна стихија препоро-
дила је песничко надахнуће. Ускоро је и сậм 
Дис објавио своју познату збирку ратних сти-
хова: Ми чекамо цара. Тај речити, скоро про-
рочки наслов, и песме у књизи изражавале 
су препород и полет у великом народном 
одушевљењу. Нико није у очитој разлици 
гледао неку недоследност или тренутну об-
ману, јер су и разочаране песме нашег доба 
и усхићене певаније ратног преображаја 
биле подједнако искрене, истините, верне и 
топле као изрази тренутних, супротних, али 
снажних реакција. ако је у јесен и зиму 1912, 
па и целе 1913. године могло изгледати да 

су, место хероја, ишчезли само пророци с 
Парнаса, даљим током ратовања, у великом 
светском рату показало се да су светлост и 
суд оружаног народа засењивали веома дуго 
ратно наличје, ону позадину шићарџија и за-
бушаната коју су предосећали стихови: 

Лопови нам израђују богаташе
Мрачне душе назваше се патриоте.

Сложен и тежак, све тежи и крвавији 
рат је обиловао најразноврснијим надах-
нућима, али су уједно уопштена опасност и 
све веће жртве изоштравале јавну пажњу 
и снажиле осећања одговорности сваког 
према свима, свију према сваком. Врло 
рано, још у првом рату осећало се, колико 
зло значе шићарџије и забушанти, па се с 
прве руке ударило на све оне који су се 
извлачили с војне дужности. Забушаната је 
било у свим друштвеним редовима, па их је 
морало бити и међу песницима. Пример Те-
одора Кернера водио је једне, али није зава-
дио друге. а код нас се, и раније, није трпео 
тај разлаз речи и чина, па се и великом Змају 
оштро замерало, што се као лекар није оду-
жио 1876-1878. српским рањеницима и бо-
лесницима. У рату 1912. године нису ћутале 
музе у топлом куту, већ су се распевале и 
привукле пажњу. Изгледало је зазорно, што 
градлије с Парнаса не сиђу мало на Југ и не 
проветре се на пустим разбојиштима. Један 
наш познат и признат песник учинио је бар 
тај подвиг и поносно је ставио испод једне 
песме да је написана код Демир-Ќапије. 
Други нису учинили ни толико, и њихове пе-
сме морале су изазивати, ако не осуду, бар 
благи подсмех. Тако се у ускршњем броју 
Пијемонта 1913. године појавио овај јако 
запажени сонет.

НЕЗНАНИМ ЈУНАЦИМА
- епитаф -

„Били сте у борби и погледа смела
Стајали у огњу разјарена пакла“
А ја сам седео ту код „Гранд хотела“
И играо карте са два нова пакла.

Док сте ви крв лили преко света бела,
Ја сам меланж пио у чаши од стакла;
Док се вама нога уз планине пела,
Моја из кафане никуд није макла.

А кад сте ви, најзад, поломили копља
И свршили борбу против турске расе,
Ја сам лепо уз’о вагон прве класе.

И комотно мирно, одшет’о до Скопља, 
И сад ви „јунаци“, па ипак „незнани“,
А ја песник знани овде и на страни. 

У томе истом броју Пијемонта изашле 
су наше пародије, па су извесни, необавеш-
тени читаоци тренутно претпоставили да 
је горњи непотписан сонет с истог извора. 
Тако је претпоставио и Павле Маринковић, 
кад нам је пришао на улици и честитао на 
успелом епитафу. Није се мало изненадио 
Павле Маринковић, кад смо му рекли, да је 
писац Павле Поповић, професор Универ-
зитета. Изненадиће се не мање и данашњи 
читаоци, јер је тај сонет познат врло малом 
броју љубитеља песничких реткости. Обја-
вити га сада на овом месту, значи спасти од 
неправедног заборава једну, али вредну 
ствар. Из тих стихова провејава онај ведри 
и крепки дух поносних учесника и блиских 
тумача ове изразите самосвести и самопро-
цене, која је зване и знане, ма и пријатеље 
постављала на своје место. Павле Поповић 
из команде Миливоја анђелковића гордио 
се својим учешћем у рату, својим уделом у 
великом националном прегнућу и с правом 
није допуштао да се с висине говори нашим 
дивним „незнаним“ јунацима. Кад се, по-
сле другог рата, вратио у Београд искићен 
заставама и триумфалним капијама у част 
свечаног дочека победничке српске војске, 
он се у друштву с једним пријатељем при-
ближио једној триумфалној капији, повукао 
је пријатеља с тротоара и идући средином 
улице, трупкајући чизмама, прошао испод 
славолука!

Толико је историско и епохално узно-
сило високо наше људе, толико су се поно-
сили народним победама и својом ратном 
улогом! Доцније, сва та осећања и надахнућа 
заменила је бура у чаши воде и дневна, сва-
кодневна инвертирана перверзија заузела је 
своје данашње размере.

      * [Пијемонт / власник и одговорни уредник Љу-
бомир С. Јовановић. – год. 1, бр. 1 (1911). – год. 
5 (1915). – (Београд: штампарија „Пијемонта“), 
1911-1915].

ПОВОДОМ СТОТЕ гОДИшњИцЕ БаЛКаНСКИх РаТОВа (1912-1913)

Др Милош Н. ЂОРИЋ:

Незнаним јунацима
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а пола века трајања, манифеста-
ција „Дисово пролеће” је сваког 
маја преображавала Чачак и ње-
гове становнике лепотом и ду-
бином песничке речи.  Око свет-
лог имена песника Владислава 

Петковића Диса, окупљали су се његови 
лирски потомци и они који су поезију, иако 
заглушену буком свакодневице, слушали са 
дивљењем и пажњом. У дворишту Народног 
музеја, у сјају песниковог попрсја изливеног 
од бронзе, и са позорнице чачанског Дома 
културе, однегованој и захтевној публици, 
претходних деценија обраћали су се, поред 
најзначајнијих југословенских и српских пес-
ника и књижевни критичари највишег ауто-
ритета, врсни прозаисти, драмски уметници 
који су својом надахнутом интерпретацијом  
атмосферу Дисових стихова чинили неза-
боравном. Препознајући у сликовитости 
и музикалности песништва које је донело 
преокрет у српску поезију могуће подсти-
цаје за друге уметности, чачанска Библио-
тека и Одбор „Дисовог пролећа”, у коме су 
од самих почетака до данас, поред књижев-
ника, професора књижевности, новинара и 
других зналаца речи, предано радили и иза-
брани ликовни и музички уметници, у конци-
пирању својих програма „Дисовог пролећа” 
непрекидно су тежили ка синкретизму умет-
ности. Тако, већ 16 година, у оквиру Малог 
пролећног анала, у организацији чачанског 
Дома културе и Градске библиотеке, радове 
излажу еминентни ликовни ствараоци. Поје-
диних година, они су публици представљали 
свој визуелни доживљај Дисовог песничког 
очаја, лирског расула, слутњи и сновиђења. У 
историју угледне манифестације, из године у 
годину, уписивали су се, обогаћујући својим 
талентом и уметничким изразом, и музички 
уметници, потврђујући сваки пут изнова да 
поезија и музика имају исто исходиште.

Посебно место међу њима, припада 
оним уметницима који су надахнуће про-
нашли у песмама Владислава Петковића 
Диса, стварајући оригиналну музику. Ини-
цијатива да се распише конкурс на који 
би композитори сваке године слали своја 
оригинална дела инспирисана Дисовим 
стиховима покренута је 1988. године у ок-
виру 24. „Дисовог пролећа”. Тада је прво 
место освојио Димитрије Илић, професор 
музике из Чачка, компонујући мелодију за 
Дисову Нирвану, коју је исте године пред 
публиком извео Градски хор под руковод-
ством диригента Предрага Перуничића. 
Нотни запис првонаграђене композиције 
чува се данас у Завичајном одељењу Библи-
отеке, а на истом месту похрањена је и пар-

титура за композицију Можда спава коју је 
написала загребачка кантауторка Лада Кос 
1987. године. Иако конкурс за композицију 
на Дисове стихове није расписиван наред-
них година,  бројни аутори, од оних посве 
анонимних појединаца и вокално-инстру-
менталних састава различитих жанровских 
опредељења до врхунских уметника какав 
је Радомир Михајловић Точак, налазили су 
у Дисовим тамним и мелодичним песмама

Композитор Божидар Станчић написао је
ноте на песму „Цветови славе”

лајт-мотив за властито стваралаштво. Чачан-
ска публика је последњих година имала при-
лику да чује два изузетна остварења напи-
сана на Дисове стихове: композицију Можда 
спава, у извођењу Аните Илић, чији аутор је 
наш знаменити композитор Рајко Максимо-
вић, као и композицију Међу својима, којом 
је  програм протеклог Дисовог пролећа у 
сарадњи са Зораном Марјановићем, опле-
менио Чачанин Дејан Ћурчић. 

Лепотом свог геста и својим стваралаш-
твом у полувековну историју манифестације 
Дису у част уписао се и композитор Божидар 
Станчић, који је организаторе 31. Дисовог 
пролећа пријатно изненадио својим писмом 
послатим у Чачак из Београда 25. марта 1994. 
године. У њему композитор истиче  да је у 
Политици прочитао новински чланак о при-
премама „Дисовог пролећа“ у време када је 
за штампу припремао своју 25. збирку ком-

позиција у којој се налази и његово музичко 
остварење настало неколико месеци раније 
на стихове Цветови славе из Дисове збирке 
патриотске поезије Ми чекамо цара. Подстак-
нут новинском вешћу, осамдесетчетворого-
дишњи композитор, решио је да управнику 
чачанске Библиотеке, Радојку Николићу, и 
његовим сарадницима, пошаље своје до 
тада неизведено дело. Убрзо је ангажован 
хор гласовите чачанске Гимназије који је во-
дила професор Драгана Стојановић и дело 
написано за дечји или женски хор нашло се у 
официјелном програму завршних свечаности 
31. Дисовог пролећа 20. маја 1994. године.  
Пред Дисовим спомеником, поред драмских 
уметника Мирјане Вукојчић и Петра Краља, 
и књижевника Радослава Петковића, унука 
Дисовог брата Радослава, који је беседио о 
поезији, премијерно је изведена компози-
ција Божидара Станчића, а кратка белешка о 
његовом драгоценом дару објављена је у 24. 
броју листа Дисово пролеће.

Наредне године, у издању организа-
ције Пријатељи деце Београда, објављена 
је збирка партитура Међу јавом и мед сном 
у којој је Божидар Станчић уз још 22 компо-
зиције, објавио и своје остварење написано 
на Дисове стихове и изведено у Чачку. У 
пропратном тексту, Бранислава Кирин Вра-
нешевић истиче управо изузетну пажњу 
приликом одабира текстова на коју је аутор 
обраћао пажњу током свог рада на богаћењу 
културе најмлађих. Том књигом крунисана 
је богата стваралачка и педагошка каријера 
једног од најплоднијих послератних компо-
зитора који су своје стваралаштво посветили 
дечјој хорској музици. Овај стваралац, рођен 
1910. године у Пироту, а умро 1996. године у 
Београду, објавио је бројне збирке за дечје 
и девојачке хорове, композиције намењене 
дечјим и инструменталним саставима, као и 
веома запажене уџбенике, приручнике и ра-
дове из области наставе музичке културе. За 
своје стваралаштво, педагошки рад, као и за 
изузетно ангажовање у аматеризму, добио 
је велики број признања, а нека од његових 
дела се и данас изводе на сценама, на радост 
извођача који тек улазе у свет музике и оних 
који уживају у њиховим наступима. 

Станчићев рукопис којим је Дисова 
песма Цветови славе посвећена младим 
момцима великих времена, добила још је-
дан свој, другачији живот, чува се у Зави-
чајном одељењу чачанске Библиотеке. Ово 
подсећање на њу и њеног композитора, у 
ствари је, подстицај да се на Дисовим све-
чаностима опет зачује мелодија настала 
пре скоро две деценије у спомен великом 
песнику.

Z

ИЗ ИСТОРИјЕ ДИСОВОГ ПРОЛЕЋa

Цветови непролазне славе
Пише: Оливера НедељкОвић
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вака земља има свој Самарканд и 
своју Нумансију. У овој ноћи оба 
та места била су овде код нас, ту 
на Морави“, започиње свој ро-
ман „Моравска ноћ“ књижевник 
Петер Хандке објављен прошле 

године у издању Српске књижевне задруге, 
а у преводу Жарка Радаковића. Моравску, 
или моравске, ноћи исписује неколицина 
људи који су се окупили на напуштеном 
пловилу у околини Велике Плане на Великој 
Морави, као последњем прибежишту да би 
се побегло, низводно или узводно, свеједно. 
Брод на Морави је у том „јадном буџаку Ев-
ропе“ код Породина био све: веза између 
јуче и данас, раскршће путева старих и но-
вих хорди, срушених светова и узгајивача 
нове будућности, плодности и силиконске 
флоре, судар векова, језика, култура... Куда 
плови овај породински, моравски брод?... Да 
ли ће преживети енклава Породин, или ће 
бити „разенклавирина“? Повратник кући јед-
ног летњег дана на табли са ознаком имена 
места видео је назив са латиничним писмом 
уместо ћириличног. Ни винограда није било, 
били су за некога сувишни, а није било ни 
оних који би их неговали. Није било ни ми-
риса, бар један једини ћуран да поносно 
прође неким голим двориштем... Огромна 
празнина. Али је зато било алармних уређаја, 
бетонских грдосија, светлећих реклама свет-
ски познатих марки, као да су ти „нови“ били 
са неке друге звезде, да су били ванземаљци. 

„Али, не: били су овде, и били су на свом по-
ложају у садашњости“, пише Хандке. Неко-
лико прастановника Повратника кући није 
препознало, а један од ходача, на немачком 
или данском језику, упозорио је: „Пазите се 
туђих погледа“...Песма коју су певали била је 
од пар речи – „То је то.“

Књижевник Петер Хандке, гост јуби-
ларног 50. Дисовог пролећа“ у Чачку, велики 
пријатељ српског народа, његове историје 
и културе, као некада исто тако осведочени 
поштовалац и борац за Србе Арчибалд Рајс, 
упозорава да нас не успава једнолична мело-
дија песме „То је то“... На опрез, на „кухиње“, 
усрећитеље и ине који од Балкана хоће да 
направе нешто друго. „Чујте, Срби“, оставио 
је опоруку Рајс, а каква је порука у речима 

„Не плаши се: ти си то. И плаши се: то си ти“. 
Разумемо ли, уопште, Хандкеову бун-

товничку, интелектуалну, културну мисију у 
данашњој Европи, која се по његовој оцени, 
креће у погрешном смеру, као и читав свет? 
Да ли је „Моравска ноћ“ и „Српска ноћ“? Бра-

нећи Мораву, Хандке брани све наше реке, 
шуме, птице, право да смо своји на своме.
Чиме смо завредили његову пажњу, пошто-
вање? Част?!... То поштовање и дивљење 
знали су да искажу много раније велики 
Гете, браћа Грим, да се диве лирици и епици 

једног малог али слободарског народа. Да-
нас, док је већина света и интелектуалаца 
успавана песмом „То је то“, Хандке говори, 
по цену да буде жртва, да га одбаце његови 
сународници, да му ускраћују већ добијене 
награде и признања. Хандке је савест Европе 
од чије речи зазиру и највеће харачлије.

Петер Хандке данас указује велику част 
српском песнику Владиславу Петковићу 

Дису чији је живот, као и многих недужних 
путника на броду „Италија“ у зору 17. маја 
1917. године прекратио пројектил са немачке 
подморнице (каква подударност, и „путници“ 
у „Моравској ноћи“ су на броду). То је 
молитва Песнику кроз чију душу су прошле 

све олује, снегови, неправде и ратови, који је 
поделио судбину са својим народом у Првом 
светском рату и био жртва, утопљена душа. 
Јубиларне, педесете Дисове свечаности 
нису могле имати достојанственијег госта. 
С разлогом зато Дисова плакета, прва која 
се додељује иностраном књижевнику, иде у 
руке Петера Хандкеа.

ДОДЕЉЕНА ПРВА ДИСОВА ПЛАКЕТА ИНОСТРАНОМ ПИСЦУ

Моравске ноћи Петера Хандкеа
Пише: Даница ОТАШЕВИЋ

S

Факсимил писма Петера Хандкеа који је деведесетих година прошлог века боравио у Чачку
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омеди франсез на немачки начин!
Пошто су га забранили у 

Француској, Хандкеу узимају „Хај-
неову награду” у Немачкој. 

Завеса је дигнута – чека се да 
падне сечиво. 

Писцу су натакли шајкачу и назули 
опанке, ради живописније слике. 

Конкурс за џелата је један од најпосеће-
нијих веб сајтова... 

Шта би на то рекао Молијер, чији је 
сваки нови комад уједињавао политичаре, 
дворане и духовништво у оптужбама да је 
рушитељ норми и непријатељ цркве? Фран-
цуски великан није праштао поквареност, 
лакомост, лицемерство и језуитизам фран-
цуском друштву свог доба, компромисе са 
савешћу и „компромисе с небом”, и зато је за-
брана „Тартифа” подразумевала да нико не 
сме да слуша, приказује и чита његов комад.

А Хајне? шта би на ово данас рекао 
Хајне?

Погледамо ли Хајнеову критичку и пуб-
лицистичку прозу, доћи ћемо до одговора 
на многа питања које поставља ово време. 
Писац који је „своју епоху тумачио на сјајан 
начин, са јединственом мешавином сви-
репе ироније, оштрог сарказма, тачности у 
запажањима и пророчанске озбиљности по 
којима се издваја од својих савременика” (Е. 
Вермеј) пише о „најмљеним књижевним ла-
кејима”, о „створовима без душе и срца”, о 

„верним пудлама”, о „слугерањама”, о „лице-
мерима свих боја”, о „чопору факултетских 
научника и песника чији је задатак (био) да 
делују на народ...” 

Али, тај чопор је у међувремену лежао 
везан на ланцу”, каже Хајне, „у мраку своје 
штенаре, и веома ошугао и почео ружно да 
мирише и ништа ново није научио него да 
лаје још увек на стари начин.” 

Интелектуалне трупе Европе кренуле 
су, опет, „на стари начин”, у свој протестни 
марш када је обелодањено да је награда 

„Хајнрих Хајне” припала Петеру Хандкеу, 
чији је комад тек нешто раније цензурисан 
и забрањен у „Комеди Франсез”. У току је лов 
на писца који попут славног песника настоји 
да види шта се збива иза кулиса, било да је 
у питању, како пише Хајне, „маскарада оних 
црних будала који су од родољубља начи-
нили прави занат”, или „савез медиокритета 
у борби против великана”. „Од свих места у 

позоришту, једно ми је најмилије” стоји у Хај-
неовим списима „О француској позорници”, 

„одатле се добро види не само шта се игра 
на позорници, него и шта се догађа иза ку-
лиса, тамо где престаје уметност, и где опет 
почиње наша драга и лепа природа... По-
сећивао сам веома мало ‘Комеди франсез’, 
за мене у тој кући има нечег пустог, непријат-
ног. Њоме још увек лутају сабласти старих 
трагедија, с бодежом и пехаром отрова у 
бледим рукама.”

Слутим да је почео завршни чин европ-
ске трагикомедије и наше драме и да више 
нико не може писати нити говорити на стари 
начин. Чомски, Пинтер, Хандке! То је заиста 
превише чак и за моћне „инквизиторе ис-
тине” у „хистеричној кампањи”, у Француској 

и у Немачкој, како о европским најамницима 
данас говори чомски, „тих приказа са онога 
света”, како је некада писао Хајне. „Зар вас 
не подиђе кадикад језа гледајући како око 
вас пужу ти ропски створови, ти услужни ст-
ворови, са готово ироничном понизношћу?”, 
питао је Хајне своје савременике у чланцима 
које је објављивао у аугзбуршком „Алгемајне 
цајтунгу”. „Језуите се шепуре тамо и певају 
победничке песме... Они су устали из гроба и 
сада је њихова владавина луђа него пре; јер 

када су из царства мртвих пуштени на бели 
дан, многи су у журби натакли на рамена 
прву главу која им је пала под руку и тад 

ПЕТЕР ХАНДКЕ У НЕМИЛОСТИ НОВОГ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА

Шта би рекао Хајне?
Пише: Ратомир Рале ДАМЈАНОВИЋ*

K

Петер Хандке је један од највећих писаца данашњице и пријатељ српског народа угроженог 
прекрајањем мапе Балкана

 * Текст је објављен у недељнику НИН у јунском 
броју 2006.
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су почињене кобне грешке, па сад главе не 
приличе труповима и срцима која у њима ви-
лене... Каква језовита противречност између 
мисли и осећања, начела и страсти, речи и 
дела тих приказа са онога света.”

Сад још и Елфриде Јелинек и Вим Вен-
дерс, који се супротстављају пресуди писцу 
који се успротивио пресуди једном народу. 
Па Зигфрид Лефлер, главни уредник часо-
писа „Литература” и Жан Пјер Лефебр, уни-
верзитетски професор из Париза, чланови 
жирија за награду „Хајнрих Хајне”, који не 
оспоравају право писцу „да друкчије мисли 
и пише”. 

Голгота је свуда где један велики дух 
исказује своје мисли”, записао је Хајне по-
водом екскомуникације Баруха Спинозе, и 
те би се речи могле сасвим применити на Пе-
тера Хандкеа који је, да се опет подсетимо 
немачког романтичарског песника, „разумео 
политику и њене омче исто онако као што је 
некад схватио религију и њене бодеже”. „За 
истину је могао учинити све само не лагати”, 
вели Хајне, и то је оно што боли европске 
цензоре када је Хандке у питању. 

У Паризу, 30. априла 1840, пишући о 
Жорж Сандовој, Хајне указује на страх „ви-
тезова религије”, „грађанских штитоноша 
морала”, од „могућности да комад успе”: „У 
основи, тим малим људима не може се узети 
за зло што се бране колико могу од најезде 
великих… И у Немачкој постоји савез за 
одбрану и напад између медиокритета који 
немилице искориштавају позориште. То је 
још више случај овде, на начин који заслу-
жује сваки презир, јер је Париз легло и сре-
диште те беде. Притом, ти мали људи овде 
су тако жустри и спретни, тако неуморни у 
својој борби против великана, а најпосле и 
против генија, који је увек и свуда усамљен.”

За Вима Вендерса Хандке је „један од 
највећих писаца данашњице”. Један од оних 
који не робују свом времену, нити догмама 
прошлости и садашњости. „Тричаријама” 
дневних или било каквих интереса супро-
тстављао се и Хајне: „Велике чињенице и ве-
лике књиге не поничу из тричарија, него су 
неизбежне, повезане са кружним путањама 
сунца, месеца и звезда и настају можда си-
лом њиховог утицаја на земљу. чињенице су 
само плодови идеја; ...али откуда то да у из-
весним временима извесне идеје тако силно 
долазе до изражаја да преображавају на нај-
чудеснији начин цео живот људи, њихово 
певање и стремљење, њихово мишљење и 
писање.”

Међутим, није овде реч само о Хајнеу, 
Хандкеу и њиховим прогонитељима. „Оно 
што се у Европи ради сама Европа ради”, за-
писао је Иго 1876. године у тексту „За Србију”, 

етер Хандке рођен је у Грифену, 
6. децембра 1942. Одрастао 
је у Источном Берлину и Гри-
фену. Прву публикацију Fackel 
(бакља) објавио је као ђак ка-

толичке школе за дечаке у Танценбергу. 
За време студија у Грацу придружује се 
књижевној групи Форум Градски парк 
(Forum Stadtpark) и објављује у магазину 
Manuskripte. Након објаве његовог првог 
романа „Стршљени“ (Die Hornissen) у лето 
1956. напушта студије да би се потпуно 
посветио писању. Живео је у Грацу, Ди-
селдорфу и Берлину, а касније у Паризу, 
Кроненбергу и САД. Тренутно живи у 
Француском Шавилу.

Хандке је одавно везан пријатељ-
ством за Србију. Након путовања у ратом 
захваћену БиХ 1996. године написао је ос-
поравани есеј „Правда за Србију“, у којем 
се успротивио једностраном приступу 
западних земаља које су сваљивале кри-
вицу само на српску страну Након овог 
догађаја Хандке је „преко ноћи“ прогнан 

из глобалне интелектуалне заједнице и та 
изолација траје до данашњих дана.

У априлу 1999. године за време бом-
бардовање СРЈ од земаља НАТО алијансе, 
Хандке је допутовао у Србију и у знак 
протеста вратио Бихнерову награду. Од 
немачког министра Рудолфа Шарпинга је 
захтевао да му врати све његове књиге.

Хандкеови есеји о Србији спадају 
међу најтемељније и најсадржајније кри-
тике медија писане последњих година. 
Србија је за њега само метафора, повод 
за његове литерарне и филозофске рас-
праве о „дереализацији света“. 

За разлику од његових колега и не-
пријатеља, који су окренули леђа Балкану, 
Хандке је остао доследан пријатељству 
са Србијом. Поводом обележавања Дана 
државности 2013. године председник Ре-
публике Томислав Николић доделио му 
је Сретењски орден. Хандке је и ового-
дишњи добитник награде „Момо Капор“.

Петер Хандке је и добитник награде 
„Хајнрих Хајне“, коју додељује немачки 
град Диселдорф. Након гласања жирија 
12:5 у корист Хандкеа дошло је до поли-
тичког супротстављања неких немачких 
политичара. Хандкеу је у одбрану тада 
ступило Друштво писаца и одбацило 
мешање политике у културну сферу, но 
Хандке је због уплива политике у рад 
жирија одбио да прими награду што је 
и уважено, па награда 2006. године није 
додељена.

Поводом 120 година, у 104. колу 
Српске Књижевне Задруге, 2012. године 
објављена је Хандкеова књига у преводу 
Жарка Радаковића „Моравска ноћ“.

Петер Хандке изабран је 1. новембра 
2012. године за иностраног члана САНУ.

ПЕТЕР ХАНДКЕ У НЕМИЛОСТИ НОВОГ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА

отклањајући илузију да се ствари одвијају 
спонтано или без знања центра. Генерална 
проба изгона Срба са Косова и Метохије, 
најављена у штампи као сценарио добрих 
припрема, збиће се, на премијери, као још 
једна реприза етничког чишћења Срба. 
чека се само да „човек у црном” пиштаљком 
означи почетак. И док једни расправљају 
о цензури духа и злочину власти, занема-
рујући да је растојање између њих једнако 
оној висини која дели гиљотину од врата 
осуђеника, други врше последње припреме 
и постављају се на пунктове одакле ће вр-
шити пренос „догађаја”. Равнодушност са 
којом данашња Европа прећуткује велики 

европски логор пред својим очима, или га 
застире речима о демократији и правди, уз 
медијску буку савремених хајкача, искључује 
било какав оптимизам.

„Набавићу и ја немачку капу и спаваћицу 
и навући је преко ушију”, пише Хајнрих Хајне 
1830. године, алудирајући на безосећајност 
свог времена, „све вам то зврји и ћути тако 
стравично, машине се понашају као људи, 
а људи као машине.” Сто педесет година 
касније, у „Детињој повести”, Петер Хандке 
довршава ту мисао: „Постоји други народ, 
друге повести. Нисмо ми једини. Управо у 
овом тренутку пролазимо са тим другим на-
родом кроз Време.”

P

Петер Хандке
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ПРВО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (13. април 1964) посвећено је Владиславу 
Петковићу Дису о чијем стваралаштву је говорио књижевник Бранко В. Ра-
дичевић. Дисове стихове казивали су Миливоје Живановић, Растко Тадић, 
Миодраг Лазаревић и Богић Бошковић. Свечаности је присуствовала и Ди-
сова супруга Христина–Тинка Петковић–Морозов.

ДРУГО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (19. април 1965) посвећено је Васку Попи 
о коме је говорио Миодраг Павловић. Попине стихове казивали су Марија 
Милутиновић и Миодраг Радовановић. Бранко В. Радичевић био је и овог 
пута домаћин.

ТРЕЋЕ ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (16. април 1966) било је у знаку песништва 
Риста Тошовића. О Тошовићевој поезији је говорио Зоран Глушчевић. Сти-
хове су казивали Тамара Милетић, Јован Милићевић и Зоран Ранкић. Бранко 
В. Радичевић био је и овог пута домаћин.

ЧЕТВРТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (16. мај 1967) је посвећено књижевном делу 
Вељка Петровића о чијој поезији је беседио Драган Јеремић, а стихове су 
казивали Радмила Ђуричин, Васа Пантелић и Славко Симић.

ПЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15. мај 1968) било је у знаку стваралаштва 
Десанке Максимовић, о којој је говорио Стеван Раичковић. Стихове су ка-
зивали Марија Црнобори и Ксенија Јовановић. Занимљиво је да је Десанка 
Максимовић гостовала у Дисовом завичају на свој седамдесети рођендан.

ШЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15. мај 1969) је посвећено поезији Десимира 
Благојевића. о чијем песништву је говорио Павле Зорић. Благојевићеве 
стихове казивали су Љиљана Крстић и Растко Тадић.

СЕДМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15. мај 1970) први и једини пут награде су 
додељене двојици песника – Александру Вучу и Виту Марковићу. О њи-
ховом стваралаштву говорио је Зоран Гавриловић, док су стихове казивали 
Босиљка Боци и Јован Милићевић.

ОСМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (16. мај 1971) наградило је поетско дело 
Оскара Давича. О његовој и Дисовој поезији говорили су Радомир Констан-
тиновић и Милосав Мирковић, док су стихове казивали Светлана Бојковић 
и Гојко Шантић. Покренут је и објављен први број листа „Дисово пролеће” 
(главни и одговорни уредник Драгољуб-Лека Обућина) који ће убудуће бити 
обавезна публикација Дисових свечаности, и установљена Плакета са Дисо-
вим ликом (рад вајара Живорада Максимовића). Објављена је студија-књига 

„Дис“ Радомира Константиновића.
Почео је да ради и Књижевни клуб „Дис“ који окупља младе чачанске 

песнике.

Један од најстаријих снимака са Дисових свечаности (око 1970)

ДЕВЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (14–15. мај 1972) слави песништво Душана 
Матића. О Дису и Матићу говорили су Божидар Ковачевић, Драшко Ређеп и 
Јован Христић, док су стихове казивали Босиљка Боци и Дејан Чавић. Дисове 

ВРЕМЕПЛОВ ДИСОВИХ СВЕЧАНОСТИ

Педесет Дисових пролећа
Приредила: Милица Баковић

рва свечаност у спомен  Владиславу Петковићу Дису  одр-
жана је приликом откривања његовог споменика (бисте), у 
недељу, 14. децембра 1958. године, у дворишту Народног 
музеја у Чачку. Рад вајара Сретена Стојановића свечано је 
открио Милан Богдановић, потпредседник Савеза књижев-

ника Југославије. Драмски уметник Драган Оцокољић прочитао је том 
приликом две Дисове песме. 

Шест година после откривања споменика Владиславу Петковићу 
Дису, залагањем неколицине уметника и културних и јавних радника, 
у првом реду књижевника Бранка В. Радичевића, али и Милисава Уро-
шевића, председника Културно – просветне заједнице, директора 
Градске библиотеке Надежде Вилимановић, професора Александра 
Икодиновића и Љубице Бубе Миленковић, билиотекара, песник „Уто-
пљених душа“ добио је своје „Пролеће“. Прво „Дисово пролеће“ било 
је посвећено Дису а већ од наредне године па све до данашњих дана 
Дис свој песничку погачу дели са једним савременим песником. Гости 
Дисовог завичаја до деведесетих година били су песници са бившег 
простора СФРЈ, а потом су лауреати песници који стварају на српском 
језику. До седамдесетих година „Дисово пролеће“ трајало је само један 
дан, затим је проширено на два дана, да би данас програми Дисових 
свечаности трајали од 10. марта, дана песниковог рођења, до краја маја. 
Програм „Дисовог пролећа“ је прошириван, добијао је на квалитету, 
афирмисао је и друге области стваралаштва, а од 2006. године добија 
и међународни карактер гостовањем страног песника. До 2000. године 
избор лауреата вршио је Одбор Дисовог пролећа, а преименовањем 
признања у Дисову награду добитника бира стручни жири. Град Ча-
чак прогласио је 2006. године „Дисово пролеће“ манифестацијом од 
посебног значаја за културу локалне заједнице. Манифестацију осим 
града Чачка суфинансира и Министарство културе Републике Србије 
па је данас „Дисово пролеће“ једна од најстаријих и најзначајнијих ре-
публичких песничких светковина.

P
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стихове пред спомеником казивали су Зоран Бећић и Огњанка Огњановић. 
Објављен је лист „Дисово пролеће“, бр. 2.

Новоосновани Књижевни клуб „Дис“ почео је да издаје часопис Дисов 
гласник. Укупно је изашло 17 бројева у 10 свезака за период новембар 1972 – 
октобар 1977. Уредник свих бројева био је Верољуб Ћендић Аврамов.

Учесници 22. Дисовог пролећа 1985. чији лауреат је био Борислав Радовић

ДЕСЕТО (ЈУБИЛАРНО) ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (19. мај 1973) посвећено је књи-
жевном стваралаштву Милоша Црњанског. Пред спомеником Владиславу 
Петковићу Дису у дворишту Народног музеја, о књижевном делу Владислава 
Петковића Диса говорио је Милосав Мирковић, а Дисове стихове казивао 
је драмски уметник Љуба Тадић. О књижевном делу Милоша Црњанског 
говорили су Никола Милошевић и Радомир Константиновић.„Ламент над 
Београдом“ казивао је Зоран Ристановић, а рецитал „Лирика Итаке“ чланови 
београдског Театра поезије – Љиљана Јанковић, Злата Јаковљевић, Зоран 
Ристановић и Петар Краљ. Штампана је књига „Стражилово” Милоша Црњан-
ског чиме је покренута едиција „Књига госта”. 

ЈЕДАНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (14. мај 1974) посвећено је поезији 
Густава Крклеца. О смислу поезије пред Дисовим спомеником у дворишту 
Народног музеја у Чачку, говорио је песник Бранислав Петровић. На свеча-
ној приредби у великој сали Дома културе у Чачку, о стваралаштву Густава 
Крклеца говорили су Драган Јеремић и Милован Витезовић, а о Дису, Зоран 
Гавриловић. Рецитал поезије Густава Крклеца извели су Стево Жигон, Јелена 
Жигон, Ђурђија Цветић и Предраг Радовановић. Дисове стихове казивао је 
Стево Жигон. 

ДВАНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (17. мај 1975) је у знаку стваралаштва 
Скендера Куленовића. Пред Дисовим спомеником слово о поезији ка-
зивао је Рајко Петров Ного. У Уметничкој галерији „Надежда Петровић“, 
отворена је изложба акварела „Небо над Ариљем“ Рајка Николића. Изложбу 
књига Скендера Куленовића у Дому културе отворио је Ђуро Гавела који 
је на свечаној приредби говорио о Куленовићевим есејима. Дисове и Ку-
леновићеве стихове казивали су Адем Чејван и Вера Црвенчанин. О пе-
сничком делу Владислава Петковића Диса говорио је Драгутин Стефановић, 
док су о Скендеру Куленовићу говорили Стеван Раичковић и Рајко Петров 
Ного. У едицији „Књига госта“ објављена је Куленовићева „Стојанка мајка 
Кнежопољка“.

ТРИНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15. мај 1976) посвећено је родоначел-
нику Дисових свечаности Бранку В. Радичевићу. О смислу поезије говорио 
је Милосав Мирковић, а о Радичевићевом стваралаштву Јован Вуковић и Зо-
ран Гавриловић. Стихове двојице песника казивали су Рада Ђуричин, Стојан 
Дечермић, Аленка Ранчић и Зоран Ранкић. Објављена је Радичевићева збирка 
песама „Земља” и „Дисово пролеће“, бр. 6.

ЧЕТРНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (13. мај 1977) је посвећено песничком 
стваралаштву Душана Костића. О смислу поезије пред Дисовим споме-
ником говорио је Мирослав Ђуровић, a о Костићевом стваралаштву Сре-
тен Перовић и Миливоје Марковић. Стихове двојице песника казивали су 

Бранка Стојковић, Џевад Хоџић, Ксенија Јовановић и Васа Пантелић. У еди-
цији „Књига госта“ штампана је Костићева песничка збирка „Балада мене 
крај мостова”. 

ПЕТНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (20. мај 1978) је посвећено лирици Блажа 
Конеског. О поезији пред Дисовим спомеником беседио је Гојко Ђого. О 
стваралаштву Блажа Конеског говорили су Радомир Ивановић и Влада Уро-
шевић. Стихове Блажа Конеског казивала је Цветанка Трпковска. Објављена 
је збирка песама „Стара лоза”, 8. бр. листа „Дисово пролеће“, као и прва 
књига антологије „Песници Дисовог пролећа“ (избор песама, предговор и 
белешке о песницима Миладин М. Вукосављевић).

ШЕСНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (18. мај 1979) је посвећено песничком 
стваралаштву Стевана Раичковића. Пред Дисовим спомеником о једној 
песничкој генерацији беседио је Милован Витезовић. О поезији Стевана Ра-
ичковића говорили су Зоран Гавриловић и Никола Милошевић, стихове су 
казивали Маја Димитријевић и Иван Бекјарев. У едицији „Књига госта“ Раич-
ковићу је штампана књига „Три песме о Тиси“.

Расписан је конкурс за прву песничку збирку, а прва награда припала је 
Бранислави Малтез за рукопис „Трагови”. Објављивањем те песничке збирке, 
утемељена је Библиотека „Токови”. Знак за едицију сачинио је Миливоје–
Миња Марић.

СЕДАМНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (16. мај 1980) било је у знаку ствара-
лаштва Јура Каштелана. Слово о поезији пред Дисовим спомеником беседио 
је Слободан Ракетић, док је Дисове стихове казивао Јован Милићевић. У ча-
чанском Дому културе отворена је изложба књига и докумената о песништву 
Јура Каштелана. Критички суд о поезији лауреата изрекао је Тоде Чолак, док 
су стихове казивали Јован Милићевић и Тоне Лонза. У едицији „Књига госта“ 
штампана је збирка песама „Коњиц без коњица”. Објављен је лист „Дисово 
пролеће“, бр. 10. За прву песничку збирку награду је понео Добривоје Ро-
бајац, коме је штампана књига „Епитафи” –Библиотека „Токови“, бр. 2.

Радослав Петковић, унук Дисовог брата, говорио је 1994. пред бронзаним 
спомеником свог претка

ОСАМНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15. мај 1981) указало је част песнику 
Славку Вукосављевићу. Оду песништву пред Дисовом бистом изрекао је 
Ђорђе Радишић, док су увече на главној свечаности о песништву добитника 
Плакете са Дисовим ликом говорили Драгољуб Ђурић и Иван Шоп. Стихове 
су казивали Мирјана Карановић и Милутин Караџић. У едицији „Књига госта“ 
објављене су „Родољубиве песме” Славка Вукосављевића.

Заједница матичних библиотека СР Србије уручила је Библиотеци 
6. априла 1981. године у Београду награду „Милорад Панић Суреп“.

ДЕВЕТНАЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (21. мај 1982) угостило је Изета Са-
рајлића. Пред Дисовим спомеником говорио је Љубиша Ђидић, а при до-
дели награде о песништву главног госта говорио је Стеван Тонтић. У едицији 

„Књига госта“ објављена је књига „Неко је звонио” и 12. бр. листа „Дисово 
пролеће”. На конкурсу за прву песничку збрику победио је Миодраг Марко-
вић из Чачка, коме је објављена прва књига „Раскршћа”.

ВРЕМЕПЛОВ ДИСОВИХ СВЕЧАНОСТИ
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ДВАДЕСЕТО (ЈУБИЛАРНО) ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (20. мај 1983) лауреат Пла-
кете са Дисовим ликом је Александар Ристовић. О токовима савремене 
поезије пред Дисовим спомеником беседио је Божидар Шујица, а Дисове 
стихове казивали су Соња Јауковић и Предраг Ејдус. О Ристовићевом пе-
сничком делу приликом уручивања Плакете говорили су Чедомир Мир-
ковић и Јовица Аћин. У едицији „Књига госта“ објављена је књига „Горе 
и доле”. На конкурсу за младе ствараоце награда је додељена рукопису 

„Оглашавање пепела” Миладина М. Вукосављевића. 
„Дунав–филм“ из Београда у сарадњи са Самоуправном интересном 

заједницом културе и образовања општине Чачак и ТВ Београд, снимили 
су документарни филм о Владиславу Петковићу Дису, који траје тридесет 
минута. Сценарио („Балада о Дису“) је написао Дисов рођак Цветко Петко-
вић, професор, стручни сарадник Радничког универзитета „Ђуро Салај“ у 
Београду, а режирао је Пуриша Ђорђевић. Крајем марта 1983. године, пре-
мијерно је приказан на Фестивалу краткометражног и документарног филма 
у Београду. Градска библиотека у сарадњи са „Чачак–филмом“, осим Чачка, 
филм је приказивала у Заблаћу, Мрчајевцима, Доњој Трепчи, Прељини, Сла-
тини, Трнави, Премећи...

ДВАДЕСЕТ ПРВО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (18. мај 1984) посвећено је ствара-
лаштву словеначког песника Цирила Злобеца. Пред спомеником слово о 
поезији изговорио је Тихомир Брајовић. О песничком делу Цирила Злобеца 
беседили су Франце Вурник и Тоде Чолак. Стихове су казивали Мирјана Вукој-
чић и Данило Лазовић. У едицији „Књига госта“ објављена је књига лауреата 

„У трагању за својим ликом” и 14. бр. ,Дисовог пролећа”. На песничком кон-
курсу за прву збирку награђена је Невенка Мосић којој је објављена књига 

„Приближавање”.

ДВАДЕСЕТ ДРУГО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (17. мај 1985) имало је за главног 
госта песника Борислава Радовића. Награђеном песнику у едицији „Књига 
госта“ штампана је књига „Тридесет изабраних песама”. Пред Дисовим спо-
меником о савременој поезији беседио је Бошко Руђинчанин. Критички суд 
о песништву Борислава Радовића изрекли су Миодраг Перишић и Братислав 
Милановић. Дисове стихове и песме носиоца Плакете казивали су Ђурђија 
Цветић и Петар Краљ. . Први пут расписан је и конкурс за есеј о Дису. Није 
додељена награда за рукопис песама младом песнику

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (16. мај 1986) посвећено је ствара-
лаштву Весне Парун. Песник Радомир Андрић говорио је о поезији пред Ди-
совим спомеником. О песничком делу Весне Парун говорили су Тоде Чолак и 
Слободан Ракитић, а стихове су казивале Мирјана Вукојчић и Јелена Жигон. У 
едицији „Књига госта“ штампана је књига „Понорница”, као и 16. бр. „Дисовог 
пролећа”. Конкурс за прву песничку збирку постао је југословенског карак-
тера. Награђен је Ратко Марковић, коме је објављена прва књига „Међа”.

Миленко Пајић, Милован Данојлић, Драган Јовановић Данилов, Јелена 
Иванишевић и Радојко Николић, 1995. године

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (21. мај 1987) угостило је Радо-
вана Павловског (Македонија). О његовом песништву приликом доделе 
Плакете са Дисовим ликом говорио је Душко Новаковић, a стихове је кази-

вала Цветанка Трпкова. У едицији „Књига госта“ објављена је књига „Младић 
који спава у подне”. Пред Дисовим спомеником о поезији говори Душко 
Новаковић, док су Дисове стихове казивале Цветанка Трпкова и Горица 
Поповић.

ДВАДЕСЕТ ПЕТО ДИСОВО ПРОЛЕћЕ (19. мај 1988) наградило је поезију 
Ивана В. Лалића. Пред Дисовим спомеником реч о поезији беседио је Алек 
Вукадиновић. О песничком делу Ивана В. Лалића говорили су Богдан А. По-
повић и Радивоје Микић. Дисове стихове и поезију Ивана В. Лалића казивали 
су Олга Савић и Бранислав Јеринић. У едицији „Књига госта“ објављена је 
Лалићева књига „Византија”, а награђен је рукопис за прву збирку „Корени 
и корови” Радослава Вучковића.

Матија Бећковић подарио је „Дисовом пролећу“ књигу „Надкокот“ са 
графикама Моме Капора

ДВАДЕСЕТ ШЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (18. мај 1989) у Дисов завичај 
позван je y госте Љубомир Симовић о чијем су песничком делу говорили 
Павле Зорић и Звонимир Костић. Библиотека је штампала Симовићеву 
књигу „Храст на Повлену” у оквиру едиције „Књига госта”. Слово о пое-
зији казивао је Милош Петровић. Стихове су казивали Катарина Гојковић и 
Милош Жутић. На конкурсу за прву песничку збирку награђен је рукопис 
Владимира Димитријевића „Крчази сенки”. Аутор изложбе књига је Милица 
Баковић. Објављен је 19. бр. листа „Дисово пролеће“ и друга књига анто-
логије „Песници Дисовог пролећа“ (предговор, избор песама и белешке о 
песницима Милован Урошевић).

ДВАДЕСЕТ СЕДМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (17. мај 1990) Дисово одличје до-
дељено је Матији Бећковићу о чијем песничком делу говоре Миодраг 
Перишић и Марко Вешовић, док су стихове казивали Соња Јауковић и Петар 
Божовић. У едицији „Књига госта“ објављен је „Надкокот” са илустрацијама 
Моме Капора (нумерисани примерци). О смислу поезије говорио је Душан 
Говедарица. На конкурсу за песнички првенац награђена је Снежана Кова-
чевић за рукопис „Ватре луталице”. Објављен је нови број листа „Дисово 
пролеће”.

ДВАДЕСЕТ ОСМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15–16. мај 1991) посвећено је пе-
сничком делу Танасија Младеновића. Критички суд о његовој поезији из-
рекли су Чедомир Мирковић и Милутин Срећковић. Слово о поезији пред 
Дисовим спомеником говорио је Власта Младеновић, а стихове Олга Савић 
и Ратомир–Рале Дамјановић. У едицији „Књига госта“ објављена је Младено-
вићева књига под називом „Тридесет три сонета”, затим лист „Дисово про-
леће”, а у едицији „Токови“ прва песничка збирка Живорада Недељковића 

„Погрешна прогноза”. У истој Библиотеци, штампане су и књиге Живорада 
Котлајића „Божури на запису” и Бранислава Чагањца „Доњи свет“. Аутор из-
ложбе књига лауреата и првог каталога будуће едиције „Каталози изложби“ 
је Марија Орбовић. Приређена је изложба ликовних радова на тему Дисове 
поезије и објављен каталог „... Са очима изван сваког зла : Дисова поезија у 
делима ликовних уметника Чачка“.
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ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (20–21. мај 1992) наградило је 
Алека Вукадиновића. Слово о поезији пред Дисовим спомеником изгово-
рио је Милосав Тешић. Никола Милошевић и Мирослав Егерић оценили су 
поетско дело Алека Вукадиновића. Стихове Диса и Вукадиновића казивали 
су Горица Поповић и Дејан Чавић. „Бајка кућне слике” назив је књиге коју је 
Библиотека објавила лауреату у едицији „Књига госта“. Владета Коларевић 
победио је на конкурсу за прву песничку збирку са рукописом „Душа и плен”. 
Аутор изложбе књига и каталога је Милица Баковић.

ТРИДЕСЕТО (ЈУБИЛАРНО) ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (2О–21. мај 1993) je y знаку 
песништва Јована Христића. О Христићевом делу говорили су Ђорђије Ву-
ковић и Радивоје Микић, а слово о поезији изрекао је Бранко В. Радичевић. 
Стихове су казивали Олга Савић и Петар Краљ. Објављене су „Нове и најно-
вије песме” у едицији „Књига госта“. Свечаност у Заблаћу и Чачку пратио је 
и нови број листа „Дисово пролеће”. Аутори изложбе књига и каталога су 
Мила Бакић и Зора Петровић.

ТРИДЕСЕТ ПРВО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (19–20. мај 1994) наградило је 
песнишво Милутина Петровића о чијем су стваралаштву говорили Дра-
ган Стојановић и Саша Јеленковић. Пред Дисовим спомеником, слово о по-
езији казивао је Радослав Петковић. Стихове Диса и Милутина Петровића 
читали су Мирјана Вукојчић и Петар Краљ. Штампана је Петровићева књига 

„Промена”. На конкурсу за прву збирку за рукопис „Тело”, награђен је Ми-
лан Лукић. Аутори изложбе књига и каталога награђеног песника су Зора 
Петровић и Мила Бакић.

У оквиру завршних свечаности, утемељен је Мали пролећни анале у 
организацији чачанског Дома културе. Уметнички савет је за симбол Анала 
одредио представу Сунца – према цртежу Захарија Орфелина на основу кога 
су урађене плакете и медаље које се додељују уметницима (рељефи Николе 
Вукосављевића).

ТРИДЕСЕТ ДРУГО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (19–20. мај 1995) је у знаку Мило-
вана Данојлића. О Данојлићевом песништву говорили су Љубомир Симо-
вић и Павле Зорић, а стихове су казивали Јелена Иванишевић и Миленко 
Заблаћански. Слово о поезији пред Дисовом бистом изрекао је Драган Јова-
новић Данилов. Програм Дисовог пролећа обогаћен је ликовном изложбом 

„Мали пролећни анале”. Штампана је Данојлићева књига „На обали”. Милен 
Алемпијевић победио је на конкурсу за прву песничку збирку рукописом 

„Склупчани гласови”. Објављен је 25. бр. листа „Дисово пролеће”. Аутор из-
ложбе књига и каталога о Данојлићу је Марија Орбовић. 

Александар Ристовић био је лауреат 1983. године

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋЕ ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (23–24. мај 1996) посвећено је 
песничком рукопису Миодрага Павловића о чијем су књижевном делу 
беседили Милован Данојлић и Павле Зорић, а стихове су казивали Анђа 
и Љубивоје Тадић. У уметничком делу програма учествовала је Радмила 
Бакочевић и Мирјана Кршљак. Златко Красни огласио се словом о поезији 
пред Дисовим спомеником. Библиотека је штампала Павловићеву књигу 
песама „Небо у пећини”. На конкурсу за младе песнике победила је Оливера 

Вуксановић са рукописом „Водени цвет”. Отворена је изложба „Мало про-
лећно анале” и штампан 26. бр. „Дисовог пролећа”. Аутор изложбе књига и 
каталога била је Марија Орбовић.

Музичари Зоран Бранковић и Бора Ђорђевић на Дисовом пролећу

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (22–23. мај 1997) обележено је пе-
сничким делом Драгана Колунџије. О Колунџијином песништву говорили су 
Мирослав Егерић и Божидар Тимотијевић, док су стихове казивали Гордана 
Ђурђевић–Димић и Иван Јагодић. О поезији је суд изнео Иван Негришорац. 
Добитнику плакете са Дисовим ликом штампана је књига „Затвореник у ружи 
међу својима”. На песничком конкурсу за младе награђен је Миодраг Рибић 
са рукописом „Речи речи”. Лист „Дисово пролеће” променио је формат и ди-
зајн те је бр. 27 штампан као часопис у боји. Аутор изложбе књига и каталога 

„Затвореник у ружи међу својима“ је Милица Баковић.

ТРИДЕСЕТ ПЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (21–22. мај 1998) Дисовом плакетом 
наградило је Божидара Тимотијевића. На завршној свечаности о Тимотије-
вићевом песништву беседили су Александар Јовановић и Драган Недељко-
вић. О поезији је говорио Владимир Јагличић. Стихове су казивали Ивана 
Жигон и Иван Јагодић. О6јављена је нова књига Божидара Тимотијевића „Пе-
сме”. Бранко Крстић са рукописом „Ушће времена“ победио је на конкурсу за 
прву песничку збирку. Аутор изложбе књига и каталога је Маријане Матовић.

Поводом 15О година постојања Градске библиотеке, Даница Оташе-
вић и Радован М. Маринковић приредили су и издали краћу монографију 

„Градска библиотека : 1848–1998 : Документа“, а Управни одбор Градске биб-
лиотеке у септембру 1998. године, прихвата предлог установе да Библиотека 
поносе име „Владислав Петковић Дис“. Одлуку о новом имену усвојила је 
Скупштина општине Чачак.

ТРИДЕСЕТ ШЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15. октобар 1999) је због НАТО 
бомбардовања СР Југовславије одржано у јесен. Признање „Плакета са Ди-
совим ликом” преименована је олуком Одбора Дисовог пролећа у ДИСОВУ 
НАГРАДУ коју чине плакета и новчана награда. Први добитник Дисове на-
граде је Бранислав Брана Петровић. О Петровићевом књижевном делу 
говорили су Радивоје Микић и Мирослав Егерић. Стихове су казивали Петар 
Краљ и лауреат. Пред спомеником у дворишту Народног музеја беседио је 
Александар Ђурић. Штампана су два броја „Дисовог пролећа”, ратно и јесење 
са ликом лауреата на насловној страни што ће постати убудуће пракса.

На песничком конкурсу за младе победила је Јелена Радовановић са 
рукописом „Повремени прекиди са зујањем”. Ова књига добила је и награду 

„Бранко Радичевић” за 2000. годину Друштва књижевника Војводине.
У мају, у току НАТО агресије, Библиотека је организовала неколико књи-

жевних сусрета са културним посленицима Чачка и штампала 29. бр. „Дисовог 
пролећа“, ратно издање (24–28. мај).

ТРИДЕСЕТ СЕДМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (18–19. мај 2000) Дисовом награ-
дом овенчало је Новицу Тадића. Одлуку по први пут је донео жири (мандат 
две године) у саставу: Радивоје Микић, Миленко Пајић и Даница Оташевић. 

ВРЕМЕПЛОВ ДИСОВИХ СВЕЧАНОСТИ
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О Тадићевом песништву критичко слово изрекли су Радивоје Микић и Гојко 
Божовић. Стихове Диса и Тадића казивао је Ратомир Рале Дамјановић. Слово 
о поезији пред Дисовим спомеником изрекла је Бојана Стојанавић–Пантовић. 
Поново је обновљена ликовна изложба „Пролећни анале”. Аутор изложбе 
књига и каталога о Новици Тадићу је Маријана Матовић.

Одржан је научни скуп „О поетици Владислава Петковића Диса“ (10–11. 
март 2000), . Организатор првог научног скупа о Дисовом песништву су Ин-
ститут за књижевност и уметност у Београду и Градска библиотека „Вла-
дислав Петковић Дис“ из Чачка. Пројектом је руководио Новица Петковић, а 
скупу је претходила изложба књига „Завичај Дису“ Милице Баковић коју је 
пригодном беседом отворио Миодраг Матицки. 

Туне Хеднебе, песникиња из Норвешке, била је гост 49. Дисовог пролећа

ТРИДЕСЕТ ОСМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (17–18. мај 2001) посвећено је пес-
нику Милосаву Тешићу. Одлуку о Дисовој награди донео је жири у саставу: 
Александар Јовановић (председник), Бојана Стојановић–Пантовић и Даница 
Оташевић. Поетско–критички суд о Тешићевом песништву изрекли су Алек-
сандар Јовановић и Бојана Стојановић–Пантовић, док је стихове казивао 
Небојша Дугалић. О поезији је беседио Ненад Шапоња, а Дисове стихове 
пред спомеником говорио је Бојан Жировић. У уметничком делу програма 
учествовала је Светлана Стевић. Библиотека је објавила нову књигу Мило-
сава Тешића „Бубњалица у пчелињаку”, као и 32. бр. „Дисовог пролећа“. Му-
зички концерт одржао је Дејан Млађеновић, виола, уз пратњу Бобана Бјелића, 
хармоника. На конкурсу за прву збирку награђен је Јован Поповић, а његова. 
књига „Године вечности” добила је и „Бранкову” награду за 2001. Отворено је 
пето „Пролећно анале”. Први пут је одржан парастос Владиславу Петковићу 
Дису у Цркви Светог Архангела Гаврила у родном Заблаћу.

Аутори изложбе књига и каталога „Прелест језика“ су Оливера Вукса-
новић и Марија Орбовић. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (23–24. мај 2002) је у поетском 
знаку Мирослава Максимовића. Одлуку о Дисовој награди донео је жири 
у саставу Александар Јовановић (председник), Бојана Стојановић Панто-
вић и Даница Оташевић. На завршним свечаностима о Максимовићевом 
песништву говорили су Александар Јовановић и Матија Бећковић, а Бојана 
Стојановић Пантовић отворила је изложбу књига о добитнику Дисове на-
граде, док је стихове казивао Небојша Дугалић. У уметничком делу програма 
учествовала је Наташа Плећаш. Слово о поезији пред Дисовим спомеником 
казивао је Војислав Карановић. Дисове стихове говорио је Лепомир Ивко-
вић, a певала је Соња Перишић. Отворен је шести „Пролећни анале” и одр-
жан парастос Дису у Цркви Светог Архангела Гаврила у Заблаћу. У едицији 

„Књига госта“ штампана је збирка „Београдске песме”. На конкурсу за младе 
ствараоце награђена је Јелена Марковић за рукопис „Како смо се играли 
са покојном баком”. Аутор изложбе књига и каталога „О животу и књигама 
Мирослава Максимовића“ је Оливера Вуксановић. Институт за књижев-
ност и уметност и Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објављују 
зборник радова „Дисова поезија“ (уредник Новица Петковић).

ЧЕТРДЕСЕТО (ЈУБИЛАРНО) ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (21 –30. мај 2003), по одлуци 
жирија у саставу Гојко Тешић (председник), Јован Делић и Даница Оташевић, 
Дисова награда додељена је Душку Новаковићу. Пред Дисовим спомеником, 
есеј о поезији изговорила је Радмила Лазић. О поезији Душка Новаковића 
говорили су Јован Делић и Гојко Тешић. Стихове лауреата казивао је Иван 
Јагодић. У великој сали Дома културе, одржано је вече живих добитника Ди-
сове плакете и награде, под називом „Сва Дисова пролећа“. Својим стиховима 
представили су се Вито Марковић, Борислав Радовић, Матија Бећковић, Мило-
сав Тешић, Мирослав Максимовић и Душко Новаковић. Стихове преминулих 
добитника Дисове награде казивали су Рада Ђуричин, Петар Краљ и Иван 
Јагодић. У едицији „Књига госта“ објављена је Новаковићева збирка „Изабрао 
сам месец“, која је потом овенчана наградом „Васко Попа“. Поводом јубилеја, 
Библиотека објављује и песничку антологију „Онај живот : четрдесет песника 
Дисовог пролећа“ коју приређује Михајло Пантић. Аутор изложбе књига и 
каталога „Портрет до даљњег“ је Маријана Матовић. 

Установљена је награда „Млади Дис“ за аутора награђеног рукописа. 
Први добитник је Озрен Петровић из Ниша. Петровићева књуга „Прелазно 
доба“ објављена је наредне године. Млади аутор није могао да има више 
од 31 године.

У Културно–просветној заједници Србије, у Београду, 21. маја 2003. 
Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ уручена је ВУКОВА НАГРАДА 
за 2002. годину. Плакету и бронзани лик Вука Стефановића Караџића, вајар-
ско дело Небојше Митрића, директору Даници Оташевић уручио је Љуби-
воје Ршумовић.

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (19–25. мај 2004) жири кога чине: 
Гојко Тешић (председник), Јован Делић и Даница Оташевић, Дисову награду 
додељује Радмили Лазић. Пред Дисовим спомеником есеј о поезији казивао 
је Саша Радојчић, а Дисове стихове Гојко Балетић. Поезију лауреата пред-
ставили су Јован Делић и Гојко Тешић. Стихове Радмиле Лазић казивали су 
Љиљана Благојевић и Гојко Балетић. У едицији „Књига госта“ објављена је 
збирка „Пољуби ил уби“. Штампан је 35. бр. „Дисовог пролећа“. Добитник 
награде „Млади Дис“ за 2004. годину је Александар Белић из Огара. Белићева 
књига „Ваздух у полумраку“ штампана је у пролеће 2005. Аутор изложбе 
књига и каталога „Она друга“ је Оливера Недељковић.

Чачанска публика је веран пратилац програма Дисових пролећа

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (18–28. мај 2005) је у поетском 
знаку Војислава Карановића. Одлуку о Дисовој награди донео је жири у 
саставу: Мирослав Максимовић (председник), Владан Матијевић, Васа Пав-
ковић, Саша Радојчић и Драган Хамовић. Пред Дисовим спомеником, слово 
о поезији казивао је Милан Т. Ђорђевић, а Дисове стихове Иван Јагодић. О 
књижевном делу Војислава Карановића говорили су Васа Павковић, Драган 
Хамовић и Саша Радојчић. Карановићеву поезију казивао је Милан Михаило-
вић. У едицији „Књига госта“ штампана је збирка „Дах ствари“. Објављен је 
36. бр. „Дисовог пролећа“, а на конкурсу за прву песничку збирку изабран је 
рукопис Јане Раонић из Пљеваља. Књига „Пенелопа у транзицији“ објављена 
је 2005. Јана Раонић (1987) је најмлађи добитник ове награде. Аутор изложбе 
књига и каталога „Скица за аутопортрет“ је Милица Баковић.

ВРЕМЕПЛОВ ДИСОВИХ СВЕЧАНОСТИ



27
 

50
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

Владимир Копицл и публика у дворишту Народног музеја на завршним 
свечаностима, 2008.

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋЕ ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (24–26. мај 2006), према одлуци 
жирија: Мирослав Максимовић (предеседник). Владан Матијевић, Васа Пав-
ковић, Саша Радојчић и Драган Хамовић, „Пролеће“ је посвећено песништву 
Слободана Зубановића. Пред Дисовим спомеником, слово о поезији бе-
седио је Гојко Божовић, Дисову поезију казивао је Небојша Дугалић, а своје 
стихове читали су Дејан Алексић, Драган Бошковић и Гојко Божовић. О Зу-
бановићевом стваралаштву говорили су Драган Хамовић, Васа Павковић и 
Саша Радојчић, а поезију лауреата казивао је Небојша Дугалић. У едицији 

„Књига госта“ штампана је Зубановићева збирка „Дорћолски дисконт“. Обја-
вљен је 33. бр. „Дисовог пролећа“, а на конкурсу за „Младог Диса“, према 
одлуци жирија, Драган Бошковић (председник), Драган Јовановић Данилов 
и Дејан Алексић, награђен је рукопис „Клатно се боји летења“ Драгана Ра-
дованчевића. Књига је добила награду „Бранко Радичевић“. Аутор изложбе 
књига и каталога „Пут међу путевима“ је Биљана Мијаиловић.

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ из Чачка и Институт 
за књижевност и уметност из Београда организовали су (11–12. мај 2ОО6) 
научни скуп „Познато и непознато о Даници Марковић“, значајној завичајној 
песникињи. Пројектом је руководила Слободанка Пековић. Учествовали су: 
Марко Недић, Гојко Тешић, Миливоје Ненин, Зорица Хаџић, Гојко Божовић, 
Горана Раичевић, Бојана Стојановић–Пантовић, Биљана Дојчиновић–Нешић, 
Магдалена Кох, Славица Гароња, Бојан Јовић, Даница Андрејевић, Бранка 
Радовановић, Станислава Вујновић, Небојша Лазић, Светлана Шеатовић–

Радмила Лазић је била лауреат Дисових свечаности 2004.

–Димитријевић, Тијана Тропин, Марија Орбовић, Милица Баковић и Слобо-
данка Пековић. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (16–31. мај 2ОО7), према одлуци 
жирија: Богдан А. Поповић (председник), Војислав Карановић, Владан Матије-
вић, Гојко Божовић и Ален Бешић, овеначало је Дисовом наградом песништво 
Милана Т. Ђорђевића. Пред Дисовим спомеником слово о поезији беседио 
је Ненад Милошевић. Дисову поезију казивао је Небојша Кундачина, а своје 
стихове читали су Ненад Милошевић, Саша Јеленковић и Марија Ракић. У 
великој сали Дома културе одржано је вече добитника Дисове награде. О 
Ђорђевићевом стваралаштву говорили су Богдан А. Поповић, Ален Бешић и 
Гојко Божовић. Стихове лауреата читао је Тихомир Станић. 

Програму завршне вечери присуствовали су Ђорђевићеви пријатељи 
и колеге из српског ПЕН клуба (Ђорђевић је због здравстверних проблема 
био отсутан):  Радмила Лазић, Душко Новаковић, Милутин Петровић, Борисав 
Радовић, Гордана Ћирјанић...У едицији „Књига госта“ штампана је збирка 

„Ватра у башти“. Награду „Млади Дис“, према одлуци жирија, Ђорђе Деспић 
(председник), Предраг Петровић и Петар Милорадовић, понела је Милка 
Поповић за рукопис „Песме“. Аутор изложбе књига и каталога „Вртови у 
пустињи“ је Оливера Недељковић.

Саша Јеленковић, Милутин Петровић и Бранко Кукић на 31. Дисовом 
пролећу 20. маја 1994. године

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (12–30 мај 2008) према одлуци жи-
рија: Богдан А. Поповић (председник), Војислав Карановић, Владан Матије-
вић, Гојко Божовић и Ален Бешић, Дисовом наградом овенчано је песништво 
Владимира Копицла. Пред Дисовим спомеником традиционално слово о 
поезији изговорио је Драган Хамовић. Дисову поезију казивао је Бранислав 
Томашевић, а своје стихове читали су Енес Халиловић, Драган Хамовић и 
Војислав Карановић. Завршно вече одржано је у великој сали Дома културе, 
а о стваралаштву Владимира Копицла говорили су Богдан А. Поповић и Гојко 
Божовић. Поезију награђеног песника казивали су Бранислав Томашевић 
и Игор Илић. У едицији „Књига госта“ штампана је збирка „Совин избор“. 
Награду „Млади Дис“, према одлуци жирија, Ђорђе Деспић (председник), 
Предраг Петровић и Петар Милорадовић, понео је Владимир Стојнић за 
рукопис „Време се завршило“. Аутор изложбе књига и каталога „Најбољи 
свет“ је Маријана Матовић.

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (15–22. мај 2009), према одлуци 
жирија у саставу: Милутин Петровић (председник), Михајло Пантић, Тања 
Крагујевић, Љиљана Шоп и Ненад Шапоња, Дисова награда додељена је 
Николи Вујчићу. Пред Дисовим спомеником одржана је свечаност „Пес-
ници Дису“. Традиционално слово о поезији казивао је Саша Јеленковић, а 
Дисову поезију Миле Недељковић. Своје стихове читали су Петр Борковец, 
Даница Вукићевић, Дејан Илић, Александар Шаранац и Саша Јеленковић. 
На завршној вечери о лауреату су говорили Михајло Пантић, Ненад Ша-
поња и Тања Крагујевић. Поезију награђеног песника казивао је Иван Ја-
годић. У едицији „Књига госта“ објављена је збирка „Расути звук“, као и 40. 
бр. „Дисовог пролећа“. Награда „Млади Дис“, према одлуци жирија, Дејан 
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Илић (председник), Даница Вукићевић и Александар Шаренац, припала је 
Бојану Васићу за рукопис „Срча“. Васић за ову књигу добија награду „Ма-
тоћев шал“. Аутор изложбе књига и каталога „Реченица дуга као лет“ је 
Душица Косић.

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (11–27. мај 2010) овенчало је Дисо-
вом наградом Сашу Јеленковића. Жири је радио у саставу: Милутин Петро-
вић (председник), Михајло Пантић, Тања Крагујевић, Љиљана Шоп и Ненад 
Шапоња. Пошто је лауреат положио цвеће на Дисов споменик, одржан је 
програм „Песници Дису“ у малој сали Дома културе. Традиционално слово 
о поезији казивала је Даница Вукићевић, а своје стихове читали су Милош 
Милишић, Петар Милорадовић и Петар Матовић. Завршно вече под називом 

„Оно што остаје“ одржано је у великој сали Дома културе. О стваралаштву 
Саше Јеленковића говорио је Ненад Шапоња, а стихове је казивао Небојша 
Дугалић. У едицији „Књига госта“ штампана је збирка „Књига о сумњи“. Обја-
вљен је 41. бр. „Дисовог пролећа“, а „Млади Дис припао је Андрији Б. Ива-
новићу за рукопис „Паклена рунда“. На завршниј свечаности у великој сали 
Дома културе, премијерно је приказан филм о Владиславу Петковићу Дису, 
аутора Микија Златића, по сценарију Данице Оташевић. Аутор изложбе 
књига и каталога „Праг оностраног“ је Милица Баковић.

Даница Оташевић приређује брошуру „Изван сваког зла“ – својеврстан 
водич кроз Дисов живот и Градску библиотеку „Владилав Петковић Дис“. 

Научни скуп о песничком стваралаштву Александра Ристовића, зна-
чајног завичајног песника, одржан је 22. априла 2010. године. Руководилац 
пројекта био је Радивоје Микић, а учесници Бојана Стојановић–Пантовић, 
Виолета Јовановић, Ранко Симовић, Саша Радојчић, Милета Аћимовић–Ив-
ков, Соња Веселиновић, Милан Алексић, Бојан Чолак и Горан Коруновић. 
Тим поводом, уприличено је и књижевно вече „Светиљка Александра Ристо-
вића“. О завичајном песнику говорили су Радивоје Микић и Ана Ристовић. 

Детаљ са отварања изложбе о Дису у Културном центру Србије у Паризу: 
Даница Оташевић, амбасадор Душан Батаковић и Радослав Петковић

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (9–27. мај 2О11) је у знаку пое-
зије Живорада Недљковића. Одлуку о Дисовој награди донео је жири у 
саставу: Саша Радојчић (председник), Радмила Лазић, Драган Хамовић, Дра-
ган Бошковић и Александар Лаковић. Свечаност „Песници Дису“ започела је 
традиционалним полагањем цвећа испред Дисовог споменика, а настављена 
је у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“. Слово о поезији казивао је 
Петар Милорадовић, а своје стихове казивали су песници Војислав Карано-
вић, Саша Стојановић и Петар Матовић. На завршној вечери које је одржано 
под мотом „Поезија буди оно најчистије у нама“, о поезији Живорада Не-
дељковића говорили су Саша Радојчић, Драган Бошковић, Драган Хамовић 
и Александар Лаковић. Недељковићеве стихове казивао је Витомир–Вицо 
Дардић. У едицији „Књига госта“ штампана је збирка „Неумерени рад година“. 
Објављен је 42. бр. „Дисовог пролећа“, а „Младог Диса“, према одлуци жирија 
(Соња Веселиновић, председник, Петар Матовић и Саша Стојановић) понела 
је Гордана Смуђа за рукопис „Друга места“. Аутори изложбе књига и каталога 

„Право на светове“ су Марија Радуловић и Наташа Поповић. 

Свечаност у дворишту Народног музеја на 38. Дисовом пролећу 18. маја 
2001. године

У Културном центру Србије у Паризу отворена је изложба Оливере Не-
дељковић „То је онај живот где сам пао и ја“. Тим поводом Даница Оташевић 
је приредила две публикације штампане упоредо на српском и француском 
језику „Изван сваког зла : каталог изложбе“ и репринт публикације из 1916, 
настале за потребе прикупљања средстава за француски и српски Црвени 
крст под називом „Српска колонија у Пти Далу“. Даница Оташевић предста-
вила је Дисово пролеће и на међународној конференцији „Ка југу“ у Вејхе-
рову у Пољској.

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТО ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ (31. мај–1. јун 2012) Дисовом на-
градом овенчан је Драгана Јовановића Данилова. Жири је радио у саставу: 
Саша Радојчић (председник), Радмила Лазић, Драган Хамовић, Драган Бошко-
вић и Александар Лаковић. Свечаност пред Дисовим спомеником започела је 
традиционалним полагањем цвећа пред Дисовом бистом, а слово о поезији 
казивао је Енес Халиловић. Своје стихове казивали су Соња Веселиновић, 
Верољуб Вукашиновић и Милош Петковић. О поезији лауреата говорили 
су Драган Хамовић, Драган Бошковић и Александар Лаковић. У уметничком 
делу програма учествовали су Андриана Виденовић и Милош Цветковић. У 
едицији „Књига госта“ штампана је збирка „Вино с вулкана“. Објављен је 43. 
бр. „Дисовог пролећа“. Према одлуци жирија, Соња Веселиновић (председ-
ник), Петар Матовић и Саша Стојановић, награда „Млади Дис“ припала је 
Мирку Јовановићу за рукопис „Каменолом“. Аутор изложбе књига и ката-
лога „Играч стакленим перлама“ је мр Маријана Матовић. Изложбу је отворио 
Саша Радојчић.

Војислав Карановић са награђеним ученицима у Заблаћу, 2005.
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ГРМЉАВИНА
Грми.

Грми и сева.

Сева север, сева Сава, сева храст.

Повремено, у мраку севне Земун,
на чије кантаре, трпезе и тезге
штуке и шаране избацује Дунав.

Слушајући ову грмљавину,
која се разлеже кроз моћне облаке,
не могу а да се не сетим Одисеја.

Кад је, после векова лутања,
по морима, по доњим световима,
изубијан воденим песницама,
изушиван, препун ожиљака
од удица, од подводних стена,
од уједа богиња и риба,
усољен ко бакалар,
на Итаку изронио Одисеј,
исто му се знамење, истог часа,
објавило на небу и на земљи:

на звезданом небу без облака
гласом свемоћног Зевса, грмљавином,
на земљи шапатом најслабије од дванаест
млинарица, која, док све њене дрýге,
одавно завршивши посао, спавају,
сама у мраку, окрећући жрвањ,
меље јечам за сутрашњи хлеб.

Да ли је гласу бога, грмљавини,
и данас, да га потврди и посведочи,
потребан и шапат млинарице?

Да ли је могуће да се и данас чују,
у истом часу, божји и људски глас?

Ако се чују, казују ли нам исто?

Ако се не чују, ако не казују,
ако није и људска и божанска,
ако не може
гласом млинарице и грмљавином бога
да се објави на небу и на земљи,
је ли истина цела? И је ли истина?

Грми.

Грми, а ни пиљар са кантара,
грми, а ни осуђеник са пресуде,
грми, а ни путник са јеловника,
ни шахиста са шаховске табле,
ни шваља са шава, не подижу ока.

Грми све даље, грми све слабије.

Умотан у облаке и магле,
најзад је горе ишчилео и бог:
није нашао човека за сведока.

(из књиге Планета Дунав)

Миодраг Павловић

ДИс

Прошао је страшни окршај, брате

и ја сам опет жив, ти видиш

мада су људи крај мене мрки,

ништа, по сну ти поруку шаљем,

сну веруј.

Чак сам и нове моћи стекао

у плавим дубинама воде,

и ново једно срце провидно

у прсима угледах,

дишем сад лако, као међу боровима,

и рибе моје име изговарају: Дис,

Дис је ојачан, није више кратковид,

некада син таме, сад је светлост заволео.

Дис тек овде под морем

право је сунце угледао

но вече се ближи, жар по рањенима пада,

сви мисле: крв, рибе кажу: Дис,

а ја из мора већ устајем,

нећу да часим, корак ми крилат,

кораком дива хитам у сусрет

завичају нежном

Алек Вукадиновић

Кућа и гост

Уснула кућа и гост спава

Ништа се у сну не пресеца

Само лист росе лист месеца

Благо је с врха осветљава

Из ваздуха ко из рова

У ноћ зуре благи петли

Кућа сања а гост светли

У подсвести испод крова

То кућа у сну госта спава

Ништа јој пламен не пресеца

Само лист росе лист месеца

Осветљава је осветљава

Љубомир Симовић
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Милован Данојлић

а приближавањем стогодишњице 
Дисове смрти заокружује се увид у 
један паклено доследан сценарио 
личне судбине. Многи су наши пи-
сци, нарочито песници, умирали у 

тридесетим годинама, али их је мало оти-
шло са света тако предвидљиво и незадр-
живо. Дисов песнички наступ је, од првог 
часа, објаве предестинације, помирење и 
присан дијалог са њом. Рођење је пад у жи-
вот, улазак у смртоносну колотечину исто-
рије, а опоравак од пада повратак у невине 
даљине, у спокој непостојања. Изабраник 
несреће нема право на негодовање. Он има 
да сарађује са злом судбином, да јој олакша 
остваривање.

И ево, живот му, у свим етапама путо-
вања, даје јасна предсказања, усмерава га 
према неизбежном слому. Већ у дечјем добу 
доживљава опомињуће потресе: већина 
браће и сестара умире у раној младости, 
остављајући га да чека свој час у долини 
сузa. Очева радња пропада: над сваким 
људским предузећем лебди авет Кризе. Ни 
гимназију није стигаo ваљано да оконча. 
Следе обесхрабрујућа службовања по заба-
ченим местима сиромашне сељачке земље. 
Сами од себе, слажу се духовни предуслови 
и материјални докази на којима се заснива 
неутешно осећање ствари и бића. Зло семе 
пада на тло повољног, предодређеног ду-
шевног устројства. Има душа уобличених у 
ко зна каквим кобним пренаталним лабо-
раторијама. Не знамо чију судбину оконча-
вамо, која нам је гене прошлост завештала. 
Скерлић је предвидео оно на шта ни ми, у 
свакодневном животу, не обраћамо пуну 
пажњу: има расположења и схватања која 
измичу нашој тренутној моћи разумевања и 
прихватања. Туђи песимизам нам се, готово 
увек, чини неоправдан, јалов и сувишан. 
Одбацујемо га и онда када га у суштини 
делимо: довољан нам је наш сопствени, од 
кога бисмо да се отргнемо. А мудрост нас 
упућује на сасвим супротан однос. Сваку 
људску тужбалицу, и онда када нам се чини 
неоснована, настала на каквом помодном 
таласу, треба узимати озбиљно. Човек може 
преувеличавати своју несрећу, али и када 
се поиграва са њом, он то не чини без ду-

Изабраник
несреће

боког разлога. Песничке зебње и слутње 
измичу правилима логичког расуђивања. 
Скерлићева оцена Дисове књиге је плод 
политичке трезвености, и зато је неумесна. 
Будућност коју неће доживети ни песник ни 
критичар, имаће више слуха за изворну ис-
тинитост и доживљеност Дисових стихова. 
Мрачна пророчанства, расејана по многим 
песмама, оствариће се до застрашујућих 
појединости. Свест о замкама судбине при-
сутна је у насловима песама: Коб, Тамница, 
Највећи јад, Гробница лепоте, Утопљене 
душе, Бол и стид, Погреб, Нирвана, Роб, По-
гинули дом. Проклетство се слути, очекује, 
и потврђује.

Почетком јуна 1916, у писму Зарији Р. 
Поповићу, избеглица са Атлантика испо-
веда један страшан визионарски сан:

„А збиља је овде лепо!
И да мени може игде да буде добро, овде 

би ми било најбоље. Јер и мени и вама и то-
ликим другим свеједно је: овде, или у двору, ал 
нигде без јада. Ето на пр. Ја сам данас сасвим 
утучен. Ваљда због ове осеке (вода опада до 
5 метара) и плиме (за 5 м. вода расте), ноћас 
сањам Београд, госпа Тинку, неку тепсију са 
питом од меса. Ко ја носим ту тепсију, а 
наједном вода, мутна вода, изађе преда ме 
и поче да расте. Тепсију ми изврну, а мене 
таласи повукоше собом. Ја се почех борити 
са таласима, из све снаге запињати, да идем 
кући да спасем мог Мутимира. Дођем тамо, 
али унутра не смем да уђем, јер би и вода са 
мном. И из тих мука се пробудим. Сигурно ми 
је Мутка болестан или још горе.“

У тим таласима, сањаним на обали Ла-
манша, песник ће, кроз непуну годину дана, 
на другом крају Европе, окончати живот.

Препознавати, у оваквом песнику и у 
оваквом животу, штетне утицаје француске 
Декаденсе, непромишљена је и узалудна 
работа. Његово књижевно образовање 
било је танко; његов песимизам извире из 
утробе бића, његова реч, бар у оних пет-
шест великих песама, чудесно је, органски 
саливена. Ако је код Диса ишта несумњиво, 

онда је то припадност и изворност његовог 
доживљаја. Повезивати то са одјецима да-
леког француског Парнаса дође као крити-
чарска доколица.

А не може се рећи да Песник ништа, 
бар повремено, не предузима против 
онога што су му Парке досудиле. Збирка 
родољубиве поезије „Ми чекамо цара“ 
може се разумети као покушај отпора злој 
судбини. У практичном животу, такав корак 
је женидба са пожртвованом и оданом же-
ном. Оба настојања су се показала кратко-
века, донела су пролазно охрабрење. Занос 
због успешног завршетка Балканских ра-
това помутиће слом војске и државе у Пр-
вом светском рату, а оазу породичне среће 
изгубиће после преласка преко Албаније. 
Лична несрећа се укрстила са колективном 
трагедијом, које су се међусобно подсти-
цале и допуњавале.

У летопис злих случајности које то, у 
оваквом животу, нису, улази и песникова 
расејаност при сређивању кућних прилика. 
Напуштајући Крф 1916, он ће замолити јед-
ног познаника да породици у Београд про-
слеђује његове принадлежности. Ималац 
овлашћења је прекршио реч, па је, месе-
цима, новац задржавао за себе, Сазнавши за 
то, Песник хита на Крф, да исправи грешку. У 
последњој дописници упућеној жени, стоји: 

„Ја бих себе казнио смрћу што сам у овим 
приликама поверовао другима.“

А Смрт је, већ, спремно чекала да из-
врши оно што се од ње тражило: 16. маја 
1917. брод „Италија“, пловећи према Крфу, 
налеће на немачку подморску мину, и Пес-
ник се, у таласима Јонског мора, загрлио са 
изасланицом опаке судбине.

Ни потомство му није било боље 
среће. „Два цвета из четири рата“, како је 
видео своју децу, нестаће у два ратна ви-
хора. Ћерка Гордана страда у шестој години 
живота, од опекотина задобијених у пожару. 
Син Мутимир 1940. године дипломирао је 
на Правном факултету. Као Дражин офи-
цир за везу враћа се, по свршетку рата, у 
Београд. Почетком 1945. одлази на сахрану 
једног свог пријатеља, и одонда му се губи 
траг. То су били месеци сурове револу-
ционарне правде, кад су људи ликвидирани 
без саслушавања.

У једној песми зажалиће што
„овај живот прости
Нисам спустио у борбу таласа.“
Било му је одређено да се с таласима 

сусретне у часу одласка, у помрчини Јон-
ског мора.

Има људи на којима живот испроба све 
своје наопаке вештине и зле обрте, како би 
се, ваљда, потврдила Еврипидова реч да „јe 
патња гвоздени закон природе.“

S
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Матија Бећковић Драган Колунџија

ЉУБАВНА ПЕсМА ИЗ сЕЖАНЕ
супрузи Душанки

Док ми се ти смешиш из даљине
и цела земља с тобом, вас две
које имам и љубим,
живот,
док ми се живот смеши, нуди и враћа,
задржавају ме на граници.

Хоће да виде шта ти доносим.

Отварају кола: цвеће.
Отварају мотор: цвеће.
Отварају једну стаклену куглу за тебе: цвеће.

Откад си ушла у мој живот само цвеће.

Враћам ти се заувек.
Пртљаг на колима има облик мртвачког сандука.
Отварају сандук: цвеће.

Отварају песника Елијара: цвеће.

У хаљине што сам ти куповао у највећим париским кућама
завирују,
али у њима не налазе цвеће, јер их ти још ниси обукла.

На граници као на граници живота.
Покажи шта имаш, шта немаш.

Отварају један цвет поруменео од жеље да те видим:

у њему Сежана пуна цвећа.
Постао сам већ сумњив.

Раскриљују ми мантил, капут, кошуљу: цвеће.

Можда ће и у груди да завире.
У њима је магаре срећно што je y својој земљи.
Зар не чују како лупа.

Хтело би што пре својој љубави.

1. 7. 1977. године

ДИСОВИ ЛAУРЕАТИ * ДИСОВИ ЛAУРЕАТИ * ДИСОВИ ЛAУРЕАТИ * ДИСОВИ ЛAУРЕАТИ

НЕБОШ
У оно доба кад су цркве летеле
С планине на планину
За њима су кренуле и планине
За планинама куће
За кућама окућнице
За окућницама укућани
За укућанима покућство
Све је летело
У великој сеоби
Из доњег у горњи свет

Планински врхови су прелетали
С једне на другу планину
Тако је Небош
С планине Јелице
У Рудничкој нахији 
Који је ту долетео
Ко зна кад и откуд
Одлетео у Херцеговину
И слетео на планину Голију

Ту се слово Н налегло
Најело камења
И постало Њ

А Небош
Његош

(А шта је Његош
Ако није Небош
Питај Бога и памтикамен)

Небесит и небодан
Небогладан и небожедан
Небостањивао се Небош
До на врх неба
Тражећи по небесју
Очеву камену кућу

Од залетања на отворена врата
Из неболома се одламао камен
Камен од камена 
И претворио у ситно камено семе
Које је сипило из облака
У њиве на Његуше

Из каменог семена
Порасло је брдо
И постало планина
Планина над планинама
Која је имала
Цркву место главе

Та планина и та  црква
Нису престајали да расту

А кад им је постало тесно
Почели су да прелећу 
Из једног у други свет

На једном свету
Његош
На другом
Небош

На оба света
Камен
Камен од камена
Камен Каменовић
Петар Петровић
Петар Други
Петровић
Небош
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Милосав Тешић

Живорад Недељковић

Дола уочи
Велике Госпоине, 
2012. године

(Пред капелом подигнутом на стратишту у пивском месту Дола (која се налази између 
селā Миљковац и Рудинице са десне стране пут Никшић – Плужине), где је 7. јуна 1943. 
године немачка војска поубијала на правди Бога 520 житеља Пиве, међу којима је било 
сто седморо деце)

(одломак)

ПРОЛОГ

Певајући тужи кружницом од жала

радилица вечна, муза Мелпомéна

(тема јој је живот – градилиште зала).

Избити би могло свуда из терена

звериње што пали, звериње што стреља,

хрупити би могло с вратница, са стена!

ПЕсМА ПРВА

Госпођино доба: пејзаж као тровач!

Камена издања трон су за почела:

Прошао је Пивом Господ стеноковач!

Јамама је круна ловћенска капела,

кућа над зенитом подземних небеса.

(Срушена да буде остала би цела!)

Обилат је ваздух пламења из леса,

воштаном тишином претешко што цвили,

покољ-надахнућем с очима од беса...

Зрачницом би хтела змија да замили!

Сà Бабиног врха, линијом ка Љŷти

лобањама светле анфаси профúлu

Окриља су своду Материне скути, 

с којих се шарене цурице, дечаци.

Целом околином – блажени минути!-

струји иконостас: иконе су зраци,

облоге за душу.-Врховима влати

размућена крв је, којом се врзаци

красе Госпојином. Они су плакати,

графике што гризу ливаде и њиве...

Анђеоским дахом биљни аромати

пусте се низ јелеј расточен дуж Пиве.

Дечак не види учитељеву руку
И штапић који милује мапу,
Јача посустале и уцртава нове реке.
Не види сјај дашчаног гимназијског пода,
Пламен у бубњари,
Ни слику владара осветљену сетним смешком,
Ни тај зид са кога се спуштају погледи.

Док слуша говор о јеличким падинама
И обиљу њиховом,
Дечак осећа како га мотре траве,
А цветови не скидају
Радосни поглед с његових коврџа.
Вода која скакуће с камена на камен
И разбија се у безброј искрица,
Гледа га право у очи и искре
У њима разгорева.
У тој води вртложи се све оно
Што дечак не зна, као око камена
Баченог на дно,
И све што слути, тамо је.

Дечак види небо, стидљиво док облаци
Траже огледала у његовим очима;
Усвајају га јата звезда у даљини.
У најдубљој води,
Види да што је овде, то је тамо.
Тамо, то већ је овде где гледају га
Ствари и боја нестална у њима.

Дечак питоми боје, понешто каже,
Размењује цедуљице с друговима;
Смеши се пламену, небу, трави, води.

И зна да дете неће бити никад више.
Зна да заувек биће дете.

ДЕЧАК 
КОЈИ сЕ 
сМЕШИ

Владиславу
Петковићу Дису
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поред учесталог ламентирања над 
поезијом због њене маргинализа-
ције и незаслужено лошег статуса 
на књижевној сцени Србије, Ср-
бија је вероватно међу водећим 

земљама по броју објављених песничких 
књига годишње по глави (писмених) станов-
ника, као и по небројеним (иако пребројаним 
од П. Чудића) песничким наградама које се из 
дана у дан још и умножавају; везовима, стру-
нама, кондирима, прстењем, печатима... 
Следствено свему овоме, рекло би се да је 
српски народ песнички народ; једни пишу 
поезију, а други је обожавају. 

Но, како је култ мртвих у Србији један од 
најпоштованијих, да би се волео песник он 
мора да је у некој вези са смрћу. Ако већ није 
мртав (а такви су највољенији), песник има 
прилику да га заволе када добије награду која 
носи име мртвог песника. Награде су тако 
једина прилика да и песник овдашњи осети 
мало од свенародне љубави, те вероватно и 
због тога толика помама за наградама. Ако 
занемаримо друге разлоге, престиж, таштину 
или новчани део награде којег би се песник 
теже одрекао неголи саме награде (јер би то 
значило пропустити јединствену прилику да 
се поправи сопствени материјални статус).

Награде су такође, прилика, да се иначе 
игнорантски однос јавности (а то значи ме-
дија) према поезији (па тиме и према песни-
цима или је пак обрнуто) за тренутак про-
мени. Песник је једино тада вест, следећи 
пут ће то бити тек када умре. Зато се песник 
труди да искористи прилику и нешто каже, и 
да се покаже. Неколико сати битности (при-
мања честитки и сл., обично не од колега), не-
колико редака у новинама, можда и интервју, 
па још ако уз то иде фотографија, драстично 
увећавају песникову важност, те песник на-
раста као хлебно тесто.

Но, то није само прилика за промоцију 
песника, већ и издавача, жирија и оних који 
додељују награду. Тај тренутак постаје битан 
граду у коме је рођен мртав песник, органи-
заторима, културним радницима, политича-
рима... убирају се поени, надмећу интересне 
групе... како то већ бива у друштвеним иг-
рама. Песник ништа о томе не зна, и неће да 
зна, он обично верује у своју важност. Ако 
нешто и примети што би распршило његове 
илузије о сопственој важности или демисти-

фиковало величанственост догађања, он то 
потискује. Неки пак памте, и сведоче. Један 
од таквих је чувени аустријски писац, Томас 
Бернхард, који је на духовит, циничан и ауто-
ироничан начин описао утиске о сопственим 
наградама (Моје награде, „Лом“ 2012.), којима 
ни он није одолео, и поред свег презира и 
гађења према друштвеним конвенцијама, 
лажности и лицемерју које обично прате 
свечарске ситуације.

Једна његова прича, са доделе награде 
Академије наука у Бечу, подсетила ме је и на 
моју сагу у вези награде много мањег значаја 
(према свецу и тропар, каже с правом народ). 
Та награда је дошла после скоро двадесет 
година од добијања претходне, и једине, 
награде, а имала сам тада већ седам књига 
песама (ништа неуобичајено за песникиње). 
За ову награду требало је путовати у мали ба-
натски градић где је рођен песник чије има 
награда носи. Планирано је да на пут кре-
немо нас троје, два члана жирија и ја, трећи 
члан жирија био је функционер из тог места. 
И тако, сели смо све троје у скромни аутомо-

бил који је дошао по нас, нисмо прешли ни 
неколико стотина метара, а један од чланова 
жирија замоли возача да одмах стане јер он 
мора неизоставно да изађе, нагло је добио 
грчеве у стомаку. А десило му се то баш ту 
негде у улици која је водила према његовој 
кући, те је ваљда ценио да му је удобније да 
се олакша код своје куће, или је можебити 
проценио да има паметнија и важнија посла. 
Тек, пут ка месту рођења угледног, почившег, 
песника, наставили смо окрњени за угледног 
члана жирија. Но, сва је срећа да се у том не-
пријатном тренутку угледник сетио да одлуку 
о награди и своје образложење дода (пре)ос-
талом члану жирија. 

На наше одредиште стигли смо нешто 
раније па смо искористили прилику да по-
сетимо, како то обичај налаже, кућу благо-
почившег песника. Награда је имала бити 
додељена у Дому културе (или је то пак била 
општинска сала). Сала је била пуна ђака, зва-
ница, радозналих. На бини је био неизбежни 
међумесни хор, председник скупштине 
општине (или његов заменик) – хвалого-
ворник (како би рекао Бернхард), одржао 
је уобичајено слово у част благопочившег 
песника. Потом је певао хор, па је чланица 
жирија прочитала (уручен јој) хвалоспевни 
текст о лауреаткињи, тј. мени. Потом су ми 
предали омању плакету (са све најлон ко-
шуљицом) с ликом почившег песника, пало 
је честитање, ја сам се захвалила с неколико 
реченица (углавном фраза, у стилу: драго ми 
је што сам овде... част ми је...), хор је опет пе-
вао, и ту је био крај церемоније. Не могу да се 
сетим да ли сам можда добила и „коверат“ с 
новчаним делом награде, могуће је да га није 
ни било, или је износ био симболичан, и не 
за памћење. 

I

О песничким
наградама

ДИсОВО ПРОЛЕЋЕ
И у најдубљој дубини мора
И у највисочијој висини неба
Света светлост срца светли

Земља мајка је она утроба наша
Која свете наше мошти чува
Да се ни душе наше утопити не могу

И у рату и у миру Песма
Винула се с очима изван сваког зла

У реч самог срца
Сунце и крст ту има своје место
И бесмртно време пролећа у нама

Век одазива Диса у нама.

(Превео с македонског: Душко Новаковић)

Радован Павловски

Радмила Лазић
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Но, прича је тек почела. Обавештени 
смо да сада можемо кренути на свечану ве-
черу која је била организована у ресторану 
дворца Нојхаузен. Нас две (чланица жирија, 
а можда и председница, што није баш уоби-
чајено за песникиње, те сумњам) једва смо се 
снашле у која од кола која су кретала према 
дворцу да се угурамо. Некако смо ухватиле 
задњи воз. Била је већ ноћ те не знам како је 
изгладала околина али када смо дошле пред 
јако осветљену зграду знале смо да је то дво-
рац. А и личио је. Ушле смо у овећу дворану у 
којој је било више великих столова са поста-
вљеним јелима, ђаконијама... дакле, вечером. 
За столовима су већ седели неки људи добро 
расположени, чуо се жамор и звецкање чаша. 
Нас две смо ишле од стола до стола, сви су 
били заузети. Помислиле смо да нас верова-
тно чека свечани сто и места резервисана за 
нас напред у првој сали, али није било тако, 
и тамо је све било попуњено, а на нас се нико 
није ни освртао. После дужег обигравања не-
како смо уз помоћ келнера пронашле неке 
столице и углавиле се за један сто, негде у 
ћошку сале. Да ли је било здравице не знамо, 
оданде где смо седеле није било могуће то 
ни видети ни чути. 

Срећом, има и пријатнијих примера. 
Такав један доживела сам већ после четири 
године, а везан је за доделу Дисове награде. 
Но, добијање ове награде дочекала сам 
неспремна, из сасвим других разлога. Спи-
ритус мовенс читавог тог подухвата, јесте 
директорка Даница Оташевић, професио-
нална, одговорна, али и захтевна. Она држи 
све конце у рукама, и не можете а да се не 
питате како је све то изгледало пре ње. Кон-
цепт награде подразумева, не само свечану 
доделу награде већ и велике предцеремо-
нијалне радње, са све изгарањем целог тима 
Библиотеке В.П. Дис, али и ангажовањем 
добитника/добитнице. Како улога славо-
добитника траје неколико месеци, од дана 
када вас прогласе добитником/добитницом 
па до уручења награде, обично то траје бар 
два месеца да се други баве вама, а богме 
бавите се и ви собом; скупљате текстове о 
својим књигама, фотографије... све оно што 
вас може представити као песникињу, али 
и као личност. Успут схватите како и нисте 
били тако ревносни у чувању и класифи-
кацији свег тог материјала, али срећом ту 
је песникиња Оливера Недељковић која 
зарања, одабира... припрема каталог, из-
ложбу. Пишете текст-беседу (што подразу-
мева да поново читате великог Диса), али и 
одговрате на питања за велики интервју који 
са вама прави Даница Оташевић за часопис 
Дисово пролеће. И оно најважније, спремате 
и књигу за објављивање јер ова награда под-
размева и то. За то време вама се баве: фо-
тограф (који испуцава филм-два на вас, и то 
тако уради Драган Тодоровић да ми до данас 
то остану најбоље фотографије које имам), 

уређивачица библиографије, каталога за 
изложбу, избора песама и фотографија за 
часопис (све то у једној личности, Оливери 
Недељковић) Дисово пролеће који је углав-
ном вама и посвећен. Вама се баве и чланови 
жирија (чак и они који за вас нису гласали) 
својим освртима на ваше дело. Такође, ре-
цензент, кога ви изаберете (а ја бирам Тихо-
мира Брајовића), пише текст за вашу нову 
књигу (или пак књигу изабраних) песама. 
Елем, приближи се и тај дан када треба да 
примите награду, сређујете се се како и до-
ликује (обично купите нову хаљину коју ипак 
у последњем тренутку не обучете, превише 
се нашминкате, али то видите тек после на 
фотографијама). Најпре следи отварање из-
ложбе вашег дела (а и лика), а онда свечано 
уручење награде са све говоранцијама. Том 
приликом боравите у Чачку два-три дана, и 
толико вас размазе пажњом и уважавањем, 
да вам се на крају из Чачка и не иде.

Па ипак, враћате се кући, како и бива. 
Крећемо касно за Београд, Гојко Тешић (пред-
седник жирија, и критичар који је написао не-
колико најтачнијих реченица о мојој поезији), 
Божо Копривица (такође мој „изабраник“ за 
отварање изложбе), и глумица Љиљана Бла-
гојевић (од које научим како се изговара реч 
нећу у мојој песми Женско писмо). Њих троје 
седају у једна кола, а добитница у друга, сама. 
Јер, песникиње на крају увек остану саме, са 
наградом или без ње.

Но, песници и песникиње, једна препо-
рука: ако вам недостаје љубави и песничког 
самопоуздања препоручујем вам Дисову на-
граду. Само, мали опрез, чувајте се таштине, 
немојте умислити сопствени значај, што је, 
признајем, веома тешко после толике пос-
већености толиких људи само вама. Зато је 
добро да се што пре освестите, као што се 
мени срећом десило.

Две године од добијања Дисове награде 
добила сам следећу (која је додуше била за-
служена раније, али требало је сачекати да 
прође ред мушкараца), велику песничку 
награду. И како то већ бива на дан доделе 
награде организатор је послао кола по доби-
тника, тј. мене. Почело је лето и температуре 
су већ биле тропске, тог дана колико се сећам 
било је 36 степени (у свечаној сали општине 
чекало ме је петнаестак степени више али то 
још нисам знала). Елем, стигао је возач са ста-
рим опелом или тако нешто, и то без клима-
уређаја. Када сам ушла у кола-сауну, наравно, 
љутнула сам се. Но, возач је једноставно ре-
као да су сва климатизована кола била зау-
зета, да су остала само ова и да су из општине 
њих послали по мене. Ту је спласнуло све моје 
осећање значаја и важности. 

Џаба што је после тога све текло као по 
лоју, ви памтите оно где сте пали, или где су 
вас спустили.

У Београду, 12. априла, 2013.

Милутин Петровић

ЛАБУД ГЛЕДА,
ГЛАВУ НЕ ПОМЕРА

Посматрао сам  лабуда

док је свитало У даљини

Белео се Прошло је

његово

Али ја имам лек

Прикуцаћу га на даске

Крила поломити Црнео се

Он зна Не могу то

да му учиним

Он грдно се вара Кад

пачјим кљуном

показује своју сагласност

Лагао сам те Лабуде

Лабуде Лабуде

Кад сам помињао даске

Имам ја нешто друго

за последње дане таквих

птичурина

Облак ти над главом

стоји Не померајућом

(из књиге Глава на пању, 1971)
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Милан Ђорђевић Владимир Копицл

ЖИВОТ, сМРТ ИТД.

„Држи мачку у крили,
дува јој у уши...“

Александар Ристовић, „Дан и ноћ 475“

Разиграним мачкама, које видим у башти,
кажем да су сам живот а у својој машти
путујем кроз снег и лед или кроз пустињу,
ону пешчану, коју жари сунце као детињу
главу поред куће обданишта када је игра
била све и мед и злато али и окретна чигра.
То што очима видим, живот је за мене,
а ја више личим на малко морске пене.
Кад ћеш ми доћи, о, Смрти, да одемо
пут нигдине и у њој тамо забодемо
као пчеле своје жаоке па ишчезнемо,
у белом или у црном, глуво и баш немо.
И тако ћемо сви једном да нестанемо
а овде ћемо само кратко да путујемо.

КЊИГА ПЕсАМА
Читао сам опет књигу песама СНИМЦИ ЗА ПАНОРАМУ
Србе Митровића, мога пријатеља, данас покојног човека.
А песма ПОКЛОЊЕЊЕ У СМРТИ, посвећену песнику,
умрлом Александру Ристовићу, говори о последњој ствари.
Али неко ће рећи да сам оптерећен смрћу и њеним мраком
па, ето, баш стално говорим о томе и о онима који су умрли.
Можда је у праву онај ко ово каже, јесте, често размишљам
о последњој ствари и сећам се оних људи којих више нема.
И да бих можда ипак, ипак лепо завршио ову тамну песму,
кажем да ветар љуља јеле, месец август је
и летње топло је време а шта ће бити сутра или прекосутра
не знам, али гледам живот мачака и баш ништа не сањам.
Видим необичну слику: капи црног туша, ах, црно и смрт,
падају у пуну чашу хладмог млека на дрвеном столу.
И то је можда у песми данас све, можда стварно све.

НOКТУРНO ЗА Д.
   

Сви дoгађаjи и стварнoст прeстаjу.
Дoлазe дани и нoћи бeз jавe.
- Владислав Пeткoвић ДИС

Сви дoгађаjи и стварнoст прeстаjу свакe вeчeри
и нe будe сe дo jутра, каo ни дању сoва,
шапућe нoћ из jастука прeпунoг ничиjих рeчи,
уснулих, никад стасалих, каo згажeна травка.

Да, „Прoшли су априли“, цитира oна смeрнo, 
каo да дoшла je први пут а нe прe гoдина, гoдина
мoжда и млађих oд њe а oпeт jeднакo прoшлих.
Али oна joш гoвoри, мада глас joj je таман, 
и пoдижe свoj глас ка избeглиштву Сунца,
ка oнoм исхoдишту кoje je oпeт зашлo
да му прeсвeтлo тeлo нe завeдe сав мрак.

Да, шапућу и звeздe, jeр такo жeлe, мoжда.
Кo зна? Тo нe зна чак ни пeсма, али када сe жeли
тада и нe je да, нeкаквo да, мoжда и уснулo,
а oпeт живo на jави каo притаjeн eхo
нeкад чуjан у сну а и oд сна нeприхваћeн,
наjчeшћe сасвим нeдoдирнут, чак ни ивицoм jастука,
каo вeчита млада и њeн joш нeвeнчан прстeн.

Тo мoжда слути рука и мoжда затo трнe
да нe прoмаши рeчи каo прст тастатуру
и њeна жeдна слoва штo би да љубe прст
али oн увeк утeкнe, oд jeднoг прeма другoм,
свe дoк нe дoтакнe тачку, таj нeми излаз у стварнo
гдe стварнoст заглуши сваки глас, мада и тo je глас, 
мoжда ничиjи, мoжда наш, а мoжда чак и њeн,

Ах, нeка нe будe трава, ни слoвo, прстeн, тачка,
вeћ вeчнo баjна млада, њeнo имe и стас,
њeнo прoшлo и сада штo нoћ за нoћ нам шапућe
увeк на oнoм мeсту гдe нам je срцe, глава,
а дању самo нeм траг jeр такo хoћe зoра
када ућутка сeни да пeвала би за нас.
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књизи Хладна трава Александра 
Ристовића постоји песма под нази-
вом Поетика једноставности. Не 
само овом песмом него читавим 
својим делом Ристовић је тежио јед-

ноставности песничког израза. Опсервација 
ствари и појава из најближе околине, хватање 
златног сјаја који трепери око бића и предмета, 
поглед са једне више перспективе, разуме-
вање и нежност изражена за све што постоји, 
обраћање и жеља за додиром и разговором 
са другима и са самим собом – тако би, отпри-
лике, могло да се именује оно што одликује 
дело овог песника.

Сама песма Поетика једноставности 
баца снажно светло на тему једноставности у 
поезији. У песми је заправо испричана једна 
необична прича. Већ сам наслов, и то како пес-
ник креће да о теми у песми говори, сугеришу 
да он настоји да одговори на питање: шта је то 
једноставност у поезији? Сам песник питање 
мало другачије поставља. Отприлике овако: 
Како написати једну малу нејасну песму? И 
већ ту, уз присенак ироније и хумора, јавља се 
једна суштинска двосмисленост. Зашто песник 
једноставну песму не назива тако, него тражи 
друго име? Шта значи то: „једна мала нејасна 
песма‘‘? Да ли је то песма која је кратка, са-
жета и једноставна? Откуда онда то да је она 
нејасна? Или је управо зато нејасна? Или је 
овде реч о нејасности неке посебне врсте? 
Ове недоумице, и хотимичну двосмисленост, 
песник не разрешава другачије него кроз 
стихове. Правог и недвосмисленог одговора 
нема; постоји једино песма.

А у песми се каже: једну малу нејасну 
песму можеш написати тек ако испијеш чашу 
воде и поједеш комадић стакла. Овај комадић 
стакла, прво је онеобичење целе приче. Може 
у свест да призове антологијску Ристовићеву 
песму у којој описује како његова жена једе 
снег. Даље се каже: потребно је неуобичајено 
оштроумље да се свила назове свилом, а жена 
женом. И ту застајемо. Наоко, чини нам се да 
је ствари лако именовати њиховим именима. 
Али, није тако. Потребно је јасно осећати не 
само речи, него и појмове, и ствари појмовима 
обухваћене. За све то неопходна је извесна 
природност, али и нешто мало настраности, 
уз иронични осмех каже јунак ове песме. Иако 
говори у другом лицу, и неком се обраћа, јасно 
је да се јунак обраћа заправо сам себи. Као да 

самог себе храбри, подстиче на стварање, и 
убеђује да баш тако треба чинити.

Оно што је у целој причи најважније, пес-
ник каже последњом, четвртом строфом песме.

„Ти који си у мени, помери се већ једном,
изађи напоље да видиш
и другу пустош, не само моју.“

Јунак ове песме саговорника не сагле-
дава више споља, у свету о ком се може ми-
слити и који се може описивати. То више није 
формални саговорник за нешто што је у суш-
тини монолог. Песник сада крајње директно 
апострофира себе као саговорника. Односно, 
не апострофира себе, него некога ко је у њему. 
Обраћа се некоме ко је део њега. И то је сре-
дишње место целе приче. Саговорник је сада 
неко ко уистину постоји. Али, постоји унутар 
самог говорника. Овде на делу видимо једну 
од темељних противречности песничког ства-
рања. Свет, и саговорници нису више изван 
субјекта; они постају део његовог света. Ње-
гова унутрашњост.

Тај унутрашњи простор песник је, кроз 
говор лирског субјекта песме, као у магно-
вењу успео да види и осети. Сасвим довољно 
да схвати да је управо то од пресудне важ-
ности за песничко стварање. Па и за освајање 
једноставности песничког израза. Песник се 
уверио у то да се са тог видиковца јасно види 
свет. А види се и пустош: наша сопствена, и 
оних који су око нас. Све је опет засенчено 
једним дискретним ироничним и хуморним 
ставом: песник говори о унутрашњој пустоши, 
иако баш тиме што се својој унутрашњости об-
раћа, и што је свестан дубине доживљавања и 
властите подвојености, он сведочи о властитој 
пуноћи.

Човек је сам, и затворен у себе као у кућу 
без врата и прозора. Једна од песничких књига 
Александра Ристовића зове се Слепа кућа и ви-
довити станари. Наслов књиге сугерише уп-
раво то: човек поседује пробљеске тренутних 
увида у тајну постојања, али њему и даље све 
измиче. Као да је заслепљен, ништа не може 
јасно да сагледа. Свет је разбијен на безброј 
делића, чини се да је немогуће окупити њих 
у једну целину. Онај други, коме би требало 

прићи, додирнути га, са њим се спојити, по-
кушати направити једно - све је даљи... Једини 
начин да се човек приближи другом јесте тај да 
се себи обрати, и да са собом поведе разговор. 
Да себе доживи као другог; тада ће и другог да 
осети као део себе. Потпуно у складу са тим, у 
књизи Хладна трава циклус у којем се налази 
песма Поетика једноставности зове се: Поку-
шај да се удовољи себи и другоме.

Песничка једноставност у својој суштини 
јесте стваралачко откровење. Снажна визија и 
дубоко осећање живота чине да свет увек буде 
свеж. А мисао о свету прозирна као планински 
извор. Трава о којој говоримо, и којој се такође 
обраћамо, само тако постаје – хладна. Јер то 
њено својство, хладноћу, осећамо једино из-
близа: када је својим телом и својом маштом 
додирнемо. Када се спојимо са земљом. А тада 
већ и себе осећамо у „погледу трава‘‘. И јасно 
нам је шта је то „мала нејасна песма‘‘.

Наравно, потребно је неуобичајено 
оштроумље, и траву да назовемо травом. Да 
поседујемо природност, и нешто настраности. 
И да претходно поједемо комадић песме: стих, 
барем један.

Никола Вујчић

сВЕДОЧЕЊЕ
У сваком од нас постоји ћутање,
сагорело, тврдо и црно, где је, мислиш,
све. 
Као што од нараслих грана
настаје угаљ, тако од речи
настаје тишина.
Али, те наоко, мртве ствари,
знају да загреју твоје срце.
Ако се угаљ запали, ако се тишина
растишини, плане ватра и од пепела
и смеха, настаје ново присуство.

U

Мала нејасна 
песма

Војислав Карановић
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Борислав Радовић

Саша Јеленковић

ВИДАЊЕ ВРЕМЕНА

Ваздух мирише на снег а земља на пиво,
по шкрипавом точку се хвата суро лишће. 
Чуј, враћају се ратници женама.

Са шлемовима они одлажу и памћење;
откривају се беле косе у муцаваца.

Песници тада немају шта друго: говоре
да би нагласили оскудицу, 
односе имовинске и родоскрвне; 
изводе порекла младим народима.

Пошто им безубе старице оперу ноге, 
распасани ће прићи ратници колевкама, 
зачудиће се белокосој одојчади, 
белим пчелама што трепте са узглавља.

Зима је право доба за утврђивање очинства, 
уз ватру, кад се препушта реч 
некоме ко је слеп од рођења, 
ко има узету десницу измалена, 
дара да време извида ленствовањем.

То је највише што
смем да кажем

БРОДсКИ ДНЕВНИК
Коме си поклоњена блага крви, топла 

васионо?
Чији ум те води, каквим једром дишеш?

И звезде
над тобом: златно руно, дар светковине.
Нисам благ, питаш ли за мене, пловим
ка сиријском песку. Присно бреме ветра:
глас о помирењу. Поделио сам се дивљима
и чистима: онима што измишљају свет,
онима који су равнодушни.

Мајко Божја од памука, пламти Твоја круна,
кратак је мој дан. Ти што памтиш, Мати,
дај ми оклоп од светлости, дај ми страсну

 трубу.

ву сам песму писао пре неких пет-
наестак година, и није ми падало 
на памет како би на било који на-
чин она могла имати везе са Ди-
сом. Читао сам је небројено пута 

на књижевним вечерима, могу рећи да је то 
песма коју најрадије читам, која има неки 
посебан, мени не баш сасвим отворен, на-
чин на који комуницира са публиком. Писао 
сам је као молитву, у ствари, најпре сам је у 

себи чуо као молитву, неки ритам мени до 
тада непознат, одбројавање, елегију, објаву... 
Могу и да се присетим шта сам урадио кад се 
песма јавила. Устао сам из кревета, отишао 
до прозора, и погледао на трамвајске шине, 
доле, на Француску улицу – била је несносна 
врућина, а ја сам имао осећај да се налазим 
на палуби. Море је било мирно, ветра ни-
откуда, волим те ноћне пловидбе. Макар 
се одвијале тек у мојим мислима. Нисам 
мислио ни на шта посебно, ни на кога ни-
сам мислио ослушкујући ритам, и сада већ 
и прве стихове који су наилазили. Најпре 
се јавио стих „Мајко Божја од памука...“ и 
наставио да се понавља тако опсесивно да 
ми се учинило како ћу, будем ли га и даље 
слушао, на крају клекнути на под. На мо-
литву. А зашто се помолити у врело летње 
вече? На петом спрату зграде на Дорћолу, 
кад умислиш да си на палуби брода? Ако 
помислите, макар за трен, како ћу сада ана-
лизирати сопствену песму, варате се. Ако 
помислите да ћу се исповедити и исприпо-
ведати нешто о мистичном стању у које сам 
незаслужено пао, такође се варате. Ово је 
сасвим кратка забелешка о песми која би 
могла имати неке далеке везе са Дисом. 

Дакле, написао сам неколико текстова 
о Дису, и поводом Диса, написао сам беседу 
као добитник награде која носи Дисово име, 
и када сам позван да напишем текст пово-
дом педесете годишњице „Дисовог про-
лећа“, застао сам потпуно неспреман да од-
говорим постављеном задатку. А онда сам 
се, постављајући на своју Фејсбук страницу 
ову песму, сетио околности под којима је 
настала. Стајао сам дакле, тако, на палуби, 
у стану на Дорћолу, и ослушкивао како се 
нешто у мени моли. Нисам тада мислио на 
Диса. Нисам мислио ни на кога, нисам же-
лео ништа друго осим да се заврши та мо-
литва, да престане тај глас који ми говори 
оно што не умем да чујем. И тада је почело. 
Задрхтао сам као да сам нечим погођен. Да 
– ово је сасвим очекивано место у тексту – 
као да сам погођен торпедом. Некако сам 
поскочио, и снажно се ухватио за отворен 
прозорски капак: „Коме си поклоњена блага 
крви, топла васионо? Чији ум те води, как-
вим једром дишеш?“ 

Никада нисам разумео како настају 
песме. Нећу порицати, постоји период у 
мом животу када сам се својски трудио да 
то одгонетнем. Био сам упоран и досадан. 
Упоран у сопственом трагању, досадан у 
запиткивању других. И ево ме сада, пред 
својом песмом, за коју накнадно откривам 
да би могла бити молитва песника на тор-
педованом броду. То је највише што смем 
да кажем.

Даље нећу писати, и на тај начин ћу 
покушати да макар мало ублажим слику о 
сујети песника. 

Нека је слава Дису, и његовој поезији.

O
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Душко Новаковић

КАД У ЈАВНОсТИ сТЕКНЕШ ЗВАЊЕ...
Кад у јавности, коју живиш родбински, стекнеш непорециво звање, то јест 
Титулу признатог уметника епохе, то ти омогућава да стекнеш и навику 
Да управљаш и владаш и над најуниженијим, отписаним слојевима
Такозваним отпатком друштва, чији су мириси гаднији од устајале мокраће  

Све смелије и гласније можеш да их позовеш под своју заставу сна 
Да хуче заједно с тобом, да бесно урличу по трговима и стадионима
Да на сваком ћошку узвикују пароле за промену агрегатног стања
Својине, па и строге хијерархије елемената на Мендељејевој табли
А при неповољним околностима за њих, а то увек значи и за тебе
Кренеш у разложно објашњавање логике лековитости ћутања и тишине

У таквим, ипак, неуралгичним неповољностима радиш на свом делу
Било да си опкољен талогом ноћи или раскошном светлином дана 
У којој ни главу, примећено је, не подижеш да и ти омамљено уздахнеш
За неком лепојком што врца пред тобом изазовно, испета на штиклама
Јер се бојиш да ти варнице не избију из очију и, изнебухно, запале 
Све што те окружује, али најпре првог тебе претворе у пламтећу буктињу

Мада слика твог умећа у обделавању, у многоме, што се стиховања тиче
На товарење претешког терета личи, и то таквог који би у случају
Распоређивања чак и на групу коња, свакоме од њих појединачно
Био тежак и претежак, па уколико те затезање кајаса, или оштар трзај 
Улара, да мало станеш и предахнеш, или ударац нечије песнице, ако те
То не прене при опомињућем крцкању виличне анатомије, или ребара
Не знам како лакше да се повинујеш а да избегнеш чин самообрушавања

Јер некоме се смучило да те гледа и размишља, да ли ћеш и кад ћеш 
У том смарању вијуга спустити себе до најниже црте, до оног јадног
Пужевског милења, коме цело пре подне треба да пређе уздужну површину
Обичног листа хартије, а цео дан неки стари отирач бачен на буњишту 

Шта треба да урадиш да барем душу оправдаш пред собом, да ли следеће
Тако што ћеш искрено рећи да је све то дошло с твојим рођењем, од оне три 
Буцмасте суђаје – и да си међу браћом и сестрама једино ти био те среће
И да ћеш тешко моћи другачије да се извучеш из тог робијања и спасеш
Властите омражености, ако не дозволиш да те тај већ споменути ударац
На мах не сложи и састави с плочником, па опет, кад се одигнеш, састави
Затим испресује ђоновима, да се не мигољиш, док се не добије мрља

Познато ми је, одавно, то повлађивање мрљи, али тек са њом, веруј ми
Твоје шансе за спасењем бивају тада извесније и од свих других мрља веће

ПОРУКЕ
ГОсПОДИНА
DISA
Гледам јутрос – јутро црно,
    црње од мастила којим је покушао
        бог да запише на шта се осврно:
            онај буџак где је и сам пао.

Овде некад бејах; и то је доста.
    Мало се отворише врата свака.
        Кажем бејах – иза мора оста
            завештање испред овог мрака.

Ако је бола и било, то је зато
    што је, у стварности, било рана.
        Eво, и овог часа, усред живота,
            снови су ми једина храна.

Све ће новости још једном доћи.
    Јутрос сам песму отпринтао ја.
        Чађаво јутро, црније од ноћи,
            дижи се уз мене до знака сјаја.

Још нисам нашао модел, стих,
    да песма буде сасвим сама,
        као нагли одлазак вољених,
            или урлик – међу зидинама.

Људи се крећу, а мени стоје,
    у сенци што је сунце баца.
        Чекају стално – или се боје,
            изјаве коју никад неће изрећи.

2013.

Слободан Зубановић
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ре шест-седам година, први пут сам 
угледао, на путу Београд – Голубац, 
камион са великим натписом на ка-
росерији: ДИС. Помислио сам да су, 
однекуд, Чачани смислили да и на 

овај начин проносе Дисову славу.
Истина, знао сам, рационално, да нема 

тог града, ни у Србији, ни било где другде, 
који ће баш толико претерати са слављењем 
свог песника, али тада ми је још био близак, 
временски, јак утисак боравка у Чачку када 
сам примао Дисову награду. Не само да је, 
том приликом, лаурет био слављен, и ма-
жен, и пажен, него је изгледало да је готово 
све подређено Дисовом пролећу. Где год да 
кренете, наилазили сте на Диса и поезију. У 
Заблаћу, деца су рецитовала Диса, у цркви 
је служена литургија у помен Дису, када су 
песници говорили – полиција је заустављала 
околни саобраћај, да не прави буку... Зах-
ваљујући способној и вредној управници и 
радницима чачанске библиотеке (која, на-
равно, носи Дисово име), чинило се да је нас-
тало царство поезије, са Дисом на престолу. 
Тако да је, под тим свежим утиском, била оче-

кивана примисао да српским путевима језде 
камиони с Дисовим именом.

Врло брзо, истог дана, када сам видео да 
у Голупцу постоје продавнице са истим натпи-
сом: ДИС, вратио сам се у стварност. Нема ту 
ни „д“ од Диса, у питању је трговачка досетка.

У наредним годинама, ово дисовско 
камионско онеобичавање постало је уоби-
чајени, неприметни део свакодневне слике 
шетњи поред Дунава: мало-мало, претицали 
су ме, или мимоилазили камиони са натписом 
ДИС.

А онда, ове, 2013. године, стигао је, из 
Чачка, задатак да се напише текст за број ча-
сописа „Дисово пролеће“ посвећен јубилеју 
манифестације. Сетио сам се оних камиона. 
Знао сам да је то нека скраћеница, али која? 
Надајући се, веома мало, да има бар неке везе 
с Дисом, послао сам мејл са тим питањем. За-
чудо, врло брзо је стигао љубазан одговор ру-
ководиоца маркетинга те компаније. Фирма, 

са седиштем у Крњеву, код Смедерева, звала 
се, кад је основана, Дискомерц (скраћеница 
њених тадашњих делатности: дискографија 
и трговина), а затим је, из маркетиншких раз-
лога, име скраћено у лепше и боље: ДИС.

Дис, дакле, дефинитивно, није ушао 
у српски маркетинг, песницима ту ни нема 
места. Остао је тамо где су његови стихови, 
у (српској) стварности, с којом песници, ма 
колико изгледали изгубљени, као што је Дис 
изгледао, увек остају у вези. Дис чак и век по-
сле смрти. Стихови који су извирали из ствар-
ности његових „наших дана“ избијају, као по-
норница, из стварности наших „наших дана“:

„Развило се црно време опадања, поди-
г’о се трули задах пропадања, умрли су сви 
хероји и пророци. На високо подигли се 
сутерени. Исмејане све врлине и поштење, 
понижени сви гробови и животи. Своју муд-
рост расточисмо на изборе, своју храброст 
на подвале и обеде, будућности затровасмо 
све изворе, а поразе прогласисмо за победе. 
Место светле историје и гробова, васкрсли 
смо све пигмеје и репове; од несрећне браће 
наше, од робова, затворисмо своје очи и џе-
пове. Остала нам још прашина на хартији, к`о 
једина успомена на џинове; сад сву славу 
пронађосмо у партији. Под срамотом живи 
наше поколење, не чују се ни протести ни ја-
уци, под срамотом живи наше јавно мњење. 
Помрчина притиснула наше дане“.

Да ли би Дис, данас, да може да погледа 
са поменутих камиона, био изненађен вла-
ститом видовитошћу!? Да ли би био збуњен 
данашњом раширеношћу уверења да он 
неће, три године после „Наших дана“, напи-
сати „Нове дане“?

P

ДИС на
камиону

Драган Јовановић Данилов

ВЛАДИсЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИс
ГОВОРИ ИЗ ДУБИНА
Превише си песама из мене ишчупао!
Ти, што све драмске перипетије пишеш,
режираш и нама дајеш да их играмо како би
лакше поднели вечност, добро знаш да
моје струне трепере и док ћутим.
А ја знам да тамо где Тебе нема
почиње пустолина на којој се окупљају
гаврани, престари за женидбу. 
Нисам више у старом калупу, 
спреман за тежак час ливења.
Нема крила која могу поднети тежину моје обнажености.
У огледалу је неко ко је присиљен да личи на мене.
Дух кога нема ни у једној евиденцији. 
Најелоквентнији је онај који више не говори.
Не радим с речима, ја се од њих чистим. 
Ево ме у дубини, међу рибама, мање грешним од људи. 
Нема срећног свеца, има само тешких сведока. 
Једино ноћ над морем разуме све што чује.
Не куцај више. Неће бити одзива.

Мирослав Максимовић
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есници, добитници Дисове награ-
де, до 1999. именовани Главним 
гостом и награђивани Плакетом 
са Дисовим ликом, остваривали 
су током припрема манифеста-

ције живу комуникацију са директором Гра-
дске библиотеке, као главним носиоцем 
свих организационих послова. Договори 
око учешћа песника у програму, интервјуа за 
лист Дисово пролеће, као и избора његових 
песама за књигу, обављани су у непосред-
ним разговорима, али често су настављани 
и путем писама.

У рукописној збирци Завичајног одеље-
ња чувају се та писма која на својеврстан 
начин сведоче о овој манифестацији у ње-
ном полувековном трајању. Број сачуваних 
писама се разликује од песника до песника, 
најчешће се садржајем односе на припреме 
за штампање књиге. Понеки истичу да воле 
да пишу писма, док други све договоре оба-
вљају телефоном, па писаних трагова нема. 
Тако 1982. године Изет Сарајлић пише: „Кад 
се претходно обави разговор преко теле-
фона онда се писма заиста не требају писати 
као у 19. веку. А штета. Што се писама тиче, ја 
сам за деветнаести век.“

Вељко Петровић, иако лошег здравља, 
учествује на четвртом Дисовом пролећу 
1967. године и по завршеној свечаности ја-
вља се Буби Миленковић писмом 24. маја 
у коме се правда да се одмах није јавио 
због болести и захвалио „на дивном дочеку, 
пријему и испраћају – чини ми се најлепшем 
(и последњем таквом) догађају предугог мог 
живота. Али, здравствено се не осећам као 
што треба – не могу да наставим рад! – па 
сам све то одлагао.“ И злосрећна слутња се 
остварила, умро је два месеца касније.

Десанка Максимовић, Главни гост 
на петом Дисовом пролећу (1968), када је 
шест година касније позвана да буде члан 
Одбора Дисовог пролећа, љубазно обећава 
помоћ тадашњем директору Градске биб-
лиотеке „увек ћу врло радо помоћи онде 
где тренутно треба какав савет или кратко 
моје присуство“ али не пристаје да ради у 
саставу Одбора, пошто нема толико слобод-
ног времена.

Бранко В. Радичевић сматра се идеј-
ним творцем Дисовог пролећа, на коме 
је непосредно учествовао од почетка, 
писао и говорио о Дису, или био у улози 
домаћина. Имао је покровитељски и са-
ветодавни однос према овој светковини. 
Његово невидљиво присуство осећало се 
још годинама, пошто је Одбор Дисовог про-
лећа водио рачуна о његовом ставу према 
предложеном песнику, који није био одлу-

чујући, али се о њему размишљало. И сам је 
био Главни гост на 13. Дисовом пролећу, о 
чему пише 7. марта 1976:

„Драги пријатељи,
веома сам почаствован позивом који 

сте ми упутили. Почаствован сам као песник 
и, посебно, као ваш земљак. И један од оних 
културних посленика којима је Дис увек био 
близак. Захваљујем се Библиотеци и Чача-
нима. И позив радо прихватам. Свестан, ис-
тина, како није лако гостовати као песник 
у граду који лако и у обиљу рађа песнике. 
Посебно се радујем што ће, у оквиру, и ок-
риљу Дисовог пролећа бити објављено 
друго издање „Земље“. Та књига, у ствари, 
представља извориште и увориште поезије 
коју пишем и која је добрим делом везана и 
за завичај.

Срдачно вас поздрављам, у нади да ће 
наша сарадња, као и љубав у Дису, бити ко-
рисна и за поезију.“

Наредним писмом Бранко В. Радичевић 
сугестијама учествује у припремању свог 
наступа на Дисовом пролећу. Предлаже кри-
тичаре, Зорана Гавриловића, Николу Мило-
шевића и Милосава Мирковића, који треба 
да одабере глумце и стихове. (5. мај 1976)

Две године касније, фебруара 1978. 
пише Љубомиру Марковићу, тадашњем ди-
ректору Градске библиотеке: „Желим да ти 
кажем да је добро што сте позвали у госте 
Д. Цесарића. Хтео бих само да те подсе-
тим: може да се догоди да он, због болести, 
позних година, неке невоље, не дође, или 
просто, откаже. У том случају позовите Д. Гр-
бића. Али, никако као резерву. Предвидите 
га као госта за ову и за идућу годину. Није то 
само завичајна обавеза, земљачки дуг.“

Те 1978. године гост Дисовог пролећа 
није био ни Добриша Цесарић, ни Драго-
слав Грбић, већ Блаже Конески. Договори 
са песником о његовом учешћу на Дисовом 
пролећу, као и око штампања књиге његове 
поезије „Стара лоза“ протекли су у нај-
бољем реду, а на крају је Конески писмом 
захвалио директору Библиотеке: “Хвала 
вам на свему што сте учинили за мене. Дани 
проведени у Чачку на Дисовом пролећу ос-
таће незаборавни за мене и моје пријатеље.“ 
(7. јун 1978)

Јуре Каштелан је био гост 1980. године, 
иако је покушао да то одгоди за следећу 
годину. Обрадован позивом, он пише ди-
ректору Библиотеке: „Истински ме је обра-
довала одлука Градске библиотеке у Чачку 
(тј. Одбора Дисовог прољећа) да будем 
главни гост седамнаестог Дисовог пролећа. 
Без пуно ријечи, Вашу одлуку прихватам 
уз слиједећу молбу. Ваш позив затекао ме 

P

ИЗ ПИСАМА ДОБИТНИКА ДИСОВЕ НАГРАДЕ

Дисово пролеће и ротквице
Приредила: Марија ОрбОвић

Бранко В. Радичевић је тек 1976. године овенчан Дисовим одличјем
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Aлек Вукадиновић испред Дисове бисте, 1992.

Душан Матић у Чачку, 1972.

је неспремна. Не бих желио на брзину и 
импровизирано спремати нову збирку пје-
сама. Требао би ми дуљи и сабранији рок 
па очекујем Ваше разумијевање. Молим Од-
бор да за ову 1980. годину предложи неког 
другог од југославенских пјесника, а ја бих 
слиједеће године 1981. с истом радошћу и 
с пуно сабраности судјеловао у великом и 
значајном Дисовом прољећу.“ Ипак, био је 
гост те године и штампана је књига његове 
изабране поезије „Коњиц без коњика“. 

За госта 18. Дисовог пролећа 1981, када 
се обележавало и 40. година револуције, 
предложен је Бранко Ћопић, што је он, иако 
почаствован, одбио са образложењем: „Ја 
сам, превасходно, прозни писац, а у рату ме 
је тешка невоља натјерала да пишем и пје-
сме па сам то, понешто, продужио и касније.“ 
И несебично предлаже другог песника: “За 
ову, јубиларну годину, по моме мишљењу, 
најбоље би било да узмете Славка Вукоса-
вљевића, аутора прекрасне „Кадињаче“, која 
као монумент стоји поред Горанове „Јаме“ и 
Скендерове „Стојанке“. […] Нећу да станем 
испред Славка, било би ме срамота да то 
учиним. Ето, због тога ја не желим да будем 
главни гост на Вашој свечаности да не бих 
начинио неправду „бољој сабљи и бољем 
јунаку“ […] „Још као четворогодишњи дје-
чак чуо сам и запамтио ону пјесмицу у којој 
се помиње Чачак: „Иде Швабо све до Чачка, 
/ а од Чачка јаше мачка.“ Да и са мном не ис-
падне нешто слично: „Иде Бранко, правац 
Чачак / поетски му храмље мачак!“

Македонски песник Радован Павловски 
је 1987. водио интензивну преписку са ди-
ректором Градске библиотеке у вези учешћа 

на Дисовом пролећу, као и припреме његове 
књиге „Младић који спава у подне“, а једно 
од њих гласи: „Драги и поштовани Љубо, 
шаљем Анђела, да веза између живота и 
земље, пролећа и поезије, човека и времена, 

љубави и плода буде у протицању и вечна, с 
поздравом и довиђења, Радован Павловски.“

Одушевљен позивом да учествује на 
Дисовом пролећу 1992. године, Алек Вука-
диновић пише: „Са особитим задовољством 
примио сам вест да је Одбор Дисовог про-
лећа наменио мени ту част да ове године 
будем Главни гост ове високе поетске све-

чаности. Дивотног визионара, сновидника и 
метафизичара српске поезије, Диса, увек сам 
у светској поезији видео поред Едгара Алана 
Поа. У Чачку, том граду велике културне 
и уметничке традиције, гостовао сам два 
пута као песник, и оба пута осетио дах оне 
песничке и метафизичке атмосфере којом 
је само он прожет. У знаку таквих обасјања 
видим и свој овогодишњи долазак у Чачак.“

Похвалну оцену Дисовог пролећа из-
носи и Мирослав Максимовић у писму 26. 
маја 2002. године: „Желео бих да колективу 
библиотеке још једном захвалим на гостоп-
римству на овогодишњем Дисовом пролећу. 
Био сам у последње време у прилици да бу-
дем у сличним ситуацијама на различитим 
манифестацијама, али ви из чачанске библи-
отеке надмашили сте све по професионал-
ном а истовремено брижном и пажљивом 
односу према свим гостима. Пошто не умем 
ни великим гестовима ни великим речима да 
изражавам захвалност, нека ово писмо буде 
замена за то.“

Цирил Злобец се 2003. сећа са ностал-
гијом Дисовог пролећа, на коме је 17 година 
раније добио Плакету са Дисовим ликом: „Не 
само да сећање на кратак боравак у Чачку 
1984. године на свечане и уједно интимно 
драге тренутке доделе Дисове плакете у 
мени није избледело, већ је остало обасјано 
ужареном светлошћу коју ниједна тамна ноћ 
не може отерати из нас, управо зато јер ју је 

поезија упалила и зато што је поезија чува. 
Посебан охрабрујући осећај имам када се се-
тим празничне, али ипак опуштене атмосфере 
коју су многобројни становници вашег града 
створили у Библиотеци, чинило ми се као да је 
у току свечаности свака књига пронашла свог 

„најдражег“ читаоца, да је свака од њих потра-
жила и нашла чак и свог аутора, јер свака до-

ИЗ ПИСАМА ДОБИТНИКА ДИСОВЕ НАГРАДЕ

Блаже Конески подарио је Дисовој трпези књигу „Стара лоза“
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бра књига, а добра поезија нарочито, свој 
прави живот почиње живети тек тада када је 
прихвати читалац, када са њом започне дија-
лог, па макар он био и полемичан.“

Исте године Милован Данојлић је у 
писму изнео своје сећање на Дисово про-
леће, на коме је осам година раније примио 
награду: „Дисову плакету добио сам 1995, у 
време када се у Србији тешко дисало, због 
притиска споља, и због несређених при-
лика у њој самој. У том тренутку, више него 
иначе, културу сам осећао као залогу нашег 
опстанка, а поезију и традицију као најјача 
оружја у борби за самоодржање. У том сам 
духу срочио и своју беседу, која је била лепо 
примљена. Сећам се пуне дворане Дома кул-
туре, и једне мисли која ми је, тада, прошла 
кроз главу. Где се још, у хваљеној и љубље-
ној Европи, може, данас, окупити толико људи 
вољних да послушају речи једног песника? 
И сећам се укуса младих ротквица у једној 
кафани усред града: нигде у тој Европи, за 
којом детињасто уздишемо, ротквице, данас, 
немају тај изворни, земаљски искрен укус, ка-
кав су сачувале у баштама између Мораве и 
Ибра. Поезија познаје укус истине у речима, а 
земља своју истину најрадије поверава раним 
пролећним плодовима. Шта нам је више од 
тога – од истине у речима, и од истине у воћу 
и поврћу – уопште потребно?“

За разлику од Милована Данојлића, 
који воли да пише писма, и то на писаћој ма-
шини, већина песника, добитника Дисове 
награде у најновије време сву комуникацију 
са директором Библиотеке обавља усмено, 
телефоном, или електронским путем, крат-
ким порукама, како тај начин већ налаже. 
Тако Милан Ђорђевић као беседник пред 
Дисовим спомеником 2005. године пише: 

„Захваљујем вам се на заиста незаборавном 
пријему и гостопримству којим сам био 
окружен током јучерашњег дана у Чачку. 
Одавно ми није било тако лепо као јуче у 
Чачку током дана проведеног у друштву са 
старим и новостеченим пријатељима.“ 

Своја запажања и импресије песници су 
забележили и у књизи утисака Библиотеке, 
као на пример:

„Пријатно је боравити овде, у Чачку, ок-
ружен љубазним домаћинима који се подјед-

нако добро труде да угоде гостима и да на 
најбољи начин негују спомен на песника 
Владислава Петковића Диса.“ (Војислав Ка-
рановић, 24. маја 2002.)

„Откако је изгорела Александријска 
библиотека био сам у много других, а ове се-
зоне мој фаворит је Библиотека „Владислав 
Петковић Дис“ у Чачку, не само из свима по-
знатог разлога. Драга Данице и други, сви, 
хвала вам на труду, сабраности, високом 
професионализму и лепом расположењу 
које сте уложили у Дисово пролеће и мој 
боравак на њему. Нека вас срећа прати, а 
наше књиге поготово.“ (Владимир Копицл, 
23. маја 2008.)

„Желим да Дисово пролеће траје на ра-
дост наше поезије, јер то је, мала историја 
наше књижевности. Част је бити у друштву 
добитника Дисове награде, и велика оба-
веза!“ (Никола Вујчић, 22. маја 2009.)

„Награда којом сам почаствован, која 
носи име Диса, најсветлијег, ипак, упркос 
тамној судбини, нашег песника, испунила 
је моје срце. Чачак је престоница поезије. И 
томе се нема шта додати.“ (Саша Јеленковић, 
21. маја 2010.)

„Данас када поезија свуда у свету живи 
у малим, езотеричним круговима, Чачак се, 
благодарећи Градској библиотеци, открива 
као она борхесовска поетска тачка „Алеф“ из 
које се види цео свет. Почаствован сам тиме 

што сам постао део Дисовог поетског јата.
Дисе, Дисе
нисам дао све
а Он тражи све.“ (Драган Јовановић Да-

нилов, 1. јун 2012.)

ИЗ ПИСАМА ДОБИТНИКА ДИСОВЕ НАГРАДЕ

Радован М. Маринковић и Милован Мића Данојлић на Дисовим свечаностима, 1995.

Бранко В. Радичевић најзаслужнији је за организовање Дисовог пролећа, чији је
беседник и домаћин био више пута



43
 

50
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

рема ранијем договору са Ра-
дојком Николићем, тадашњим 
директором Градске библиотеке 
у Чачку, дошао сам у четвртак, 
последњег дана августа 1995.у 
Београд са  намером да   замо-

лимо  Миодрага Мију Павловића да буде 
главни гост 33. „Дисовог пролећа“. Као пред-
седник Скупштине општине био сам на челу 
Одбора „Дисовог пролећа“ и требало је да 
појачам преговарачку мисију Чачана. Ака-
демик и велики песник „који је направио 
преокрет у новијој српској поезији”, пре 
тога добио је готово сва најпрестижнија по-
етска  признања, али ово још није...

Пре заказаног сусрета, наш земљак, 
књижевник Бранко В.Радичевић, упозорио 
нас је да је Павловић прилично затворена 
личност и да ћемо тешко моћи о тако не-
чем лако да се  договоримо : „Можда, једино, 
ако се деси да се са Мијом сусретнемо неког 
кишног дана.”

Дан сусрета био је прави летњи, врело 
београдско поподне. Нашли смо се у кафеу 
у хотелу „Москва”. Дошао је неки минут пре 
договореног времена, у пола један. Гледали 
смо како улази , одмерена корака, у сивом 
мантилу и са ташном у руци. Препознајемо 
се и рукујемо. Отмено је љубазан и одмерен. 
Подсећа ме некако на Ива Андрића, боље 
рећи на изграђену представу о личности 
нашег јединог нобеловца.

Павловић жели да му причамо о Чачку, 
о његовој прошлости и садашњости. Прича 
да је једанпут био на „Дисовом пролећу“ и 
да је више пута само пролазио кроз наш 
град. Отац му је, каже, пореклом из Мачве, 
а он се родио у Новом Саду 1928.године. У 
Београду је завршио медицину, али се потом 
бавио другим пословима. Био је, поред ос-
талог, драматург у Народном позоришту и 
уредник у „Просвети...”

После нашег пригодног правдања да ми 
нисмо криви што он раније није позван на 

„Дисово пролеће“, велики песник „снажних 
мисаоних и емотивних стихова“, пристаје да 
догодине дође у Чачак. Не скривамо олак-
шање, јер је за манифестацију велика част да 
гостује таква песничка величина, а Павловић 
се радовао сусрету са градом песника и сли-
кара. Помињемо Надежду Петровић, Диса, 
Даницу Марковић, Мачисту и друге великане 
наше културе поникле у овом крају Србије.

По обичају, уз кафу,  дотакли смо се 
мало и политичких тема. У Србији се не може 

замислити разговор без прича о политици. 
Слажемо се да је „у ова мутна времена” ва-
жно да на одговорна места у држави „долазе 
људи из језгра Србије, оданде између Мо-P

 СУСРЕтИ СА МИОДРАГОМ ПАВЛОВИЋЕМ

Човек одмереног корака
Пише: Родољуб ПЕТРовић

Миодраг Павловић, Родољуб Петровић и Радојко Николић

издање књиге  „Чачак у прошлости”, тек 
изашло из штампе, па заједно излазимо на-
поље кроз башту испред хотела.

Миодраг Мија Павловић био је 24. 
маја 1996. године главни гост 33. „Дисовог 
пролећа“, када је у Дому културе одржао 
пригодну беседу и примио Плакету са Дисо-
вим ликом. Пуна три дана, колико је боравио 
у нашем граду, по Мијиној жељи, провели 
смо у обиласку разних знаменитости, међу 
којима су били нова поставка Народног му-
зеја, споменик танаску Рајићу на Љубићу и 
манастир Благовештење у Овчар Бањи, где 
нас је угостио игуман Георгије.

Годинама потом размењивали смо 
кратка писма. Почетком јануара 1999. године 
захвалио се на послатим фотографијама  и 
навео : „Драгоцена су пријатељска сећања. 
теби и твојој породици, много среће у овој 
и следећим годинама на раскршћу два 
миленија”.

Храм је језгро у којем је сабијено све 
што је учествовало у стварању света. 
Али само стварање је једна наглост, 
налик на отварање врата. Тако и пре-
ображај који се догоди у храму значи 
да биће добија нову снагу која га пре-
ображава, уздиже, али и покреће. Храм 
је почетна станица и стално прибе-
жиште свега створеног. Да би ство-
рено заиста и постојало оно мора да 
изађе на врата и да крене у слободан 
свет. Излазак из храма је исто што и 
клијање биљке из семена, или рађање 
самосвести у човековој глави. У њему 
су похрањена мерила и вредности, и 
заједнички говор богова и људи.

(Из књиге „Небо у пећини“)

раве, Дрине, Саве и Дунава,  јер су познати 
као разложни и одмерени.”

После једночасовног, веома пријатног 
разговора, поклањам му  са посветом друго 
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рвена врпца, симбол бирократије 
и духовне кратковидости, стара 
је колико и историја. Та наизглед 
безазлена црвена трака, која др-
жавним чиновницима и судијама 

у појединим земљама служи за везивање 
списа, има и свој симболични смисао у са-
пињању људске слободе и креативности. 
Једноумље и слово закона често бивају 
важнији од духа, а параграфи од толеранције 
и разумевања... 

Непоновљиви завичајни песник Бра-
нислав Брана Петровић је у „посну, оскудну, 
немаштовиту поезију“ шездесетих година 
прошлог века улетео као метеор, унапред 
славећи своју погибију... Обдарен самосвој-
ним песничким лудилом, био је ОНО што је 
била његова поезија, те можда баш због тога 
несуђени главни гост 20, 24. и 27. „Дисовог 
пролећа“...

У мају 1982. године, током одржавања 
19. „Дисовог пролећа“, Љубомиру М. Мар-
ковићу, тадашњем челном човеку Градске 
библиотеке у Чачку, лауреат Изет Сарајлић 
предложио је да на јубиларном, 20. „Дисовом 
пролећу“ главни гост буде Брана Петровић. 
Истог мишљења био је и Блаже Конески, гост 
16. „Дисовог пролећа“ (1978), као и бројни 
други просветни и културни посленици, те 
ће Одбор „Дисовог пролећа“ овај предлог 
усвојити готово једногласно. 

Након неколико дана директор чачан-
ске Библиотеке упућује песнику у Београд 
званично писмо, на које стиже одговор: [...] 
Без праве једногласности није требало до-
носити одлуке. Гост Дисовог пролећа ваља 
да буде стваралац који се намеће спонтано 
(свима), без посебног истицања његових ис-
крених заговорника [...] Сасвим је разумљиво 
да ће кроз разговор све бити много бистрије. 
Искрсле су код мене неке сасвим непредвиђене 
обавезе, тако да бих (уколико то Вама одго-
вара) могао доћи 16. фебруара 1983 [...] 

Међутим... У Експрес политици од 20. 
фебруара 1983. освануо је наслов Нека чудна 

„поезија“: „Бранина ’мала Србија’ и Капоров Св. 
Јован“: о иступањима двојице београдских 
песника сутра ће расправљати Председни-
штво ОК СК Чачка. У чланку је објављено да 
ће се 22. фебруара састати чланови Општин-
ског комитета СКС у Чачку, а једна од тачака 
дневног реда биће „информација о неким 
националистичким појавама-испадима на 
подручју општине Чачак“: […] У Премећи је 
15. јануара ове године приређена свечаност 
поводом отварања дома културе у том 

селу, а на скупу је, поред осталих, било и не-
колико руководилаца из Чачка. Свечаности 
је присуствовао и песник из Београда Брана 
Петровић, иначе пореклом Чачанин. Како 
нам је речено, Петровићу није било по вољи 
што су домаћини у музичком делу програма 
свирали песму „Друже Тито ми Ти се кунемо“, 
а доцније је тражио да се свира и пева песма 
„Ко то каже Србија је мала“. Домаћини тврде 
да Брана Петровић није био позван на ту 
свечаност као гост. Иначе, пре овог догађаја 
било је замишљено да Петровић ове године 
буде гост „Дисовог пролећа“, али је та могућ-
ност сад отпала [...]

Александар Ристовић на 20. Дисовом
пролећу, 1983. године

Наводи се да је пет дана доцније, 20. 
јануара, невезано са овим, у великој сали 
Дома културе у Чачку одржано књижевно 
вече у коме су учествовали књижевници 
Момо Капор и Пуриша Ђорђевић, књижевни 
критичар Миодраг Максимовић, гитариста 
Радомир Михаиловић Точак, академски сли-
кар Михаило Ђоковић Тикало и песник Јован 
Николић Јоф. Пред препуном двораном са 
више од 700 посетилаца, углавном младих, 
Момо Капор је рекао да је тог дана његова 
слава, Свети Јован, притом евоцирајући 
сећање на свог деду, који му је, као дечаку, 

говорио: „Синко, кад год буде нешто густо, 
ти бежи у Србију“.

О свему је обавештена и служба безбед-
ности, а о овим иступањима, окарактериса-
ним као „националистичким“, расправљало 
је и Председништво Општинског комитета 
у Чачку. У Политици експрес од 23. фебруа-
ра 1983, у чланку Неприхватљива иступа-
ња, пише да су „чланови Председништва 
Општинског комитета СК у Чачку оценили 
да је недавно иступање двојице књижев-
ника, Бране Петровића и Моме Капора, на 
две приредбе у чачанском крају – политички 
неприхватљиво“, уз оцену председника ОК 
СК Николе Пешића да су „на подручју ове 
општине све запаженије појаве са национа-
листичких позиција, нарочито на свадбама 
и другим приредбама где се често певају пе-
сме у којима се велича Србија“, закључујући 
да „овакве и сличне појаве не приличе сре-
дини каква је чачанска“.

Истог дана, 23. фебруара 1983, Поли-
тика доноси чланак Неприхватљива исту-
пања двојице писаца, који у сличном тону  
описује немили догађај и закључке са сед-
нице политичких структура Чачка – ограђи-
вање од „сваког подгревања националистич-
ких страсти“, јер „све што има макар и благи 
призвук национализма захтева енергичну 
осуду и жигосање“.

Ипак, након четири године, пријатељи 
Бранислава Петровића поново покрећу ини-
цијативу да песник поводом 50-годишњице 
рођења буде главни гост Дисових свеча-
ности. Одбор „Дисовог пролећа“ изгласава 
ову одлуку, о којој Политика 3. јануара 
1987. године доноси кратку вест под насло-
вом – Бранислав Петровић гост „Дисовог 
пролећа“.

Уследило је песниково реаговање Нећу 
бити гост Дисовог пролећа, на страницама 
Политике од 6. јануара 1987, у целости обја-
вљено и у Чачанском гласу, 8. јануара 1987: 
Дана 3. јануара, у Културној рубрици „Поли-
тике“ је објављена информација да је Бра-
нислав Петровић изабран за госта Дисовог 
Пролећа које се, сваког маја, одржава у род–
ном крају песника Владислава Петковића 
Диса. Лепа информација која би, да је све како 
није, обрадовала многе а понајвише Б. Петро-
вића. Информација, у првом реду, није исти-
нита, па је, према томе, дезинформација. 
Наиме, речени Б. П. неће бити гост Дисовог 
Пролећа у Чачку [...]

Пре много година, гост Дисовог Пролећа у 
Чачку био је песник Густав Крклец. Б. П. је имао 

ЗашТО БРаНИСЛаВ ПЕТРОВИЋ НИЈЕ БИО ГЛаВНИ ГОСТ 20, 24. И 27. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋа

 Унапред славећи своју погибију...
Приредила : Мр Маријана МАТовић

C
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ЗашТО БРаНИСЛаВ ПЕТРОВИЋ НИЈЕ БИО ГЛаВНИ ГОСТ 20, 24. И 27. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋа

срећу да испред Дисовог споменика одржи пе-
сничку беседу у славу хрватског барда, и то 
су доиста успомене које ће грејати у старо-
сти. Пролазиле су године и Дисово Пролеће 
је прерасло у песничку манифестацију првог 
реда. Пре три-четири године, једног дакле 
априлског дана, организатори су позвали Б. 
Петровића да буде гост Дисовог Пролећа [...] 
У међувремену, на сцену ступа неки функцио-
нерски сметењак, сав сметен и упаничен, са 
тврдњом (а говорио је истину) да је Б. П., док 
су дакле заједно лумперисали у селу Премећи, 
захтевао да му се певају песме о Синђелићу, о 
томе да Србија није мала и друге страхоте [...]

Очекивао сам да ми се Марковић из Биб-
лиотеке јави бар телефоном, али он је тада 
мислио да ми је телефон заувек искључен [...] 
Б. П. тада није ОБАВЕШТЕН (редовним путем) 
да неће бити гост Дисовог Пролећа. Биле су 
сметње на везама. И сад су. 

Поводом овог чланка, написом Био сам 
гост Дисовог Пролећа на страницама Поли-
тике од 10. јануара 1987. и Чачанског гласа од 
15. јануара 1987, оглашава се и александар 
Ристовић, главни гост јубиларног, 20. „Ди-
совог пролећа“ (1983): [...] Из чланка испада 
да сам ја организаторима у задњи час помо-
гао да се извуку из непријатне ситуације да 
се књижевно вече ипак одржи [...] Ристовић 
тражи објашњење организатора, спреман 
да због таквог поступка Градској библио-
теци у Чачку врати плакету и медаљу са 
Дисовим ликом, као и десет хиљада динара 
које је примио на име хонорара за објављену 
књигу песама и учешће на књижевној вечери, 
а исто тако да затражи од организатора да 

избришу његово име из списка досадашњих 
учесника Дисовог пролећа.

Културна јавност се узбуркала, усле-
дила је полемика на страницама Чачанског 
гласа... Одбор „Дисовог пролећа“ извињава 
се револтираним песницима... У дневнич-
ким записима Љубомира Марковића, обја-
вљеним у публикацији Походници Дисовог 
пролећа (Чачак, 2004) остало је забележено: 
[...] С муком смо средили ситуацију и уместо 

те године да Брана гостује, позивамо Радо-
вана Павловског. А онда настаје тихи рат: 
поједини критичари прихватају да говоре 
о поезији Радована Павловског, а при крају 
одустају (Буца Мирковић, Милан Ђурчинов). 
Не долази ни Цветанка [Трпкова – прим. 
прир.] да говори његове стихове. Све преу-
зимају на себе Горица Поповић и Душко Но-
ваковић. Једва одбранимо „Дисово пролеће“, 
уследе и напади преко „Чачанског гласа“. А и 
време се окрене против нас. Преподневну све-
чаност смо организовали у сали Скупштине 
општине, јер је дворана Дома културе била 
раније заузета [...]

Једног летњег дана 1989, Брана Петро-
вић је седео у познатој чачанској кафани 

„Таково“ са пријатељима који му предложе 
да буде гост „Дисовог пролећа“ и да се тако 
Чачак и Чачани извине њему, а и он да ос-
тане у свом завичају. Предлог је прихваћен, 
те је на састанку Одбора „Дисовог пролећа“ 
13. јануара 1990. и званично одлучено да 
главни гост 27. „Дисовог пролећа“ буде 
Брана Петровић. Љубомир Марковић за-
казује разговор са лауреатом за 16. јануар 
у 13 часова у бифеу Дома Војске. Договор о 
учешћу је коначно постигнут, али не прође 
ни читав дан, а Марковићу стиже песниково 
писмо из Београда:

Поново сам прегледао сачувану доку-
ментацију о свим мојим неприликама у вези 
с књижевном манифестацијом ДИСОВО ПРО-
ЛЕЋЕ које се већ четврт века одржава у Чачку 
[...] Када су (1983) политикантске структуре 
Брежњев-Кардељевског итд. типа у граду који 
волим више од свих других градова извршиле 
атентат на моју беспомоћност, као што 
знате, по њиховом бруталном наређењу ски-
нут сам као гост Дисовог пролећа, а интерно 
ми је било забрањено и да се појављујем у 
граду на Морави. Без договора са мном позван 
је песник Александар Ристовић, који је, необа-
вештен о свему што је позиву претходило и 
сâм имао сасвим јасних неприлика [...] И сада, 
после 26 година трајања те дивне манифес-
тације, учинило се и мени и организатору, 
да се моје гостовање може реализовати [...] 
Дуго сам пребирао, као на улазу у Тамни ви-
лајет, и дошао до закључка да у кућу из које 
си једном избачен не треба улазити [...]. На-
кон овог писма, организатори „Дисовог про-
лећа“ коначно стављају тачку на разговоре о 
Петровићевом гостовању у Чачку...

Међутим, ова непријатна епизода ко-
ја је годинама узбуркивала духове и под-
гревала чаршијске приче, добија епилог 
октобра ратне 1999. године. Бранислав Пе-
тровић ипак пристаје на доделу Дисовог 
одличја, на једином „Дисовом пролећу“ ор-
ганизованом у јесен и као први лауреат пре-
именоване Дисове награде (до тада главни 
гост „Дисовог пролећа“).

Градска библиотека и град Чачак кона-
чно су искупили свој завичајни грех.

Бранислав Петровић, 1999. на 36. Дисовом 
пролећу које је одржано у јесен

Римска дворана Библиотеке града Београда, 24. март 1999: Бранислав Петровић је први добитник 
Дисове награде али му је она уручена због бомбардовања у октобру
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осле дуго година изгнанства, Ми-
лош Црњански тек 1966. године 
долази у Београд. Без званичног 
дочека, иако већ написао своја 
најбоља дела, на аеродрому Бео-
град га дочекују Никола Милоше-

вић, адвокат Вељко Ковачевић и, игром слу-
чаја, садашњи министар културе Братислав 
Петковић, јер је за ту прилику ангажовао 
своја кола.

Прво значајно појављивање на јав-
ној културној сцени Србије, догодило се 
1973. године када га је Градска библиотека 
у Чачку (сада је то библиотека „Владислав 
Петковић Дис“) позвала да поводом оса-
мдесетог рођендана буде гост најстарије 
и најзначајније песничке манифестације у 
Србији, а и тадашњој Југославији, „Дисовог 
пролећа“.

Две године раније покренут је лист 
„Дисово пролеће“, који је излазио једном 
годишње и био посвећен главном госту пе-
сничке манифестације и Дису. За потребе 
тог листа, а и ради објављивања на Радио 
Чачку снимљен је разговор са главним 
гостом. Пошто сам у овом радију водио, по-
ред осталог, и рубрику културе, тај изузетан 
посао пао је мени у део. 

У припреми нисам имао много инфор-
мација, јер у годинама изгнанства Милош 
Црњански био је проглашен „мртвим пес-
ником“ те о њему ни речи у гимназији, па и 
на факултету где сам студирао југословен-
ску књижевност. Поред узгредних инфор-
мација, највише података пронашао сам 
у књизи „Итака и коментари“ у којој има 
обиље аутобиографских података. 

Сусрет са великим књижевником до-
годио се у „Нолиту“, јер је ово издавачко 
предузеће тада добило право за издавање 
његових дела. После извесног чекања поја-
вљује се старчић (имао је 80 година) и ја 
готово шокиран, неприпремљен за такав 
сусрет, нисам крио изненађење. Сујетном 
Милошу Црњанском то није пријало и по-
чео је да објашњава како се он до пре неку 
годину скијао и био у доброј физичкој кон-
дицији, али од како је примио вакцину про-
тив „вариоле“, његова снага се урушила.

Покушавајући да се „извадим“ ја сам 
објашњавао како сам читајући његова дела 
у којима доминира снага, очекивао његов 
другачији изглед. Ту нисам снимио разго-
вор, већ је заказан сусрет у ресторану хо-
тела „Југославија“.

На ручку су били представници Град-
ске библиотеке, неколико личности из пи-
шчевог окружења и ја као новинар. По за-
вршеном ручку и необавезном ћаскању, 

Милош Црњански и ја смо се издвојили да 
нам не смета галама, и разговор је текао 
неусиљено. Уз остала питања желео сам 
да сазнам његово мишљење о Дису, а он је 
изговорио неколико његових стихова, али 
рече да се са њим није срео. На оно обавезно 
питање шта планирате, он је рекао: „А шта 
може да планира човек у осамдесетој го-
дини живота? Прегледам рукописе, правим 
записе...“. Није изговорио, али ја сам схватио 
да се припрема за последње године живота. 

После ручка прошетали смо мало ду-
навским кејом. Милош Црњански је у јед-
ном тренутку рекао да се пре рата купао на 
дунавским плажама, вероватно је ту био и 
Јосип Броз, али то нисам могао знати јер је 
он био у илегали, нашалио се. 

Сећам се још два детаља из тог сусрета. 
Не знам којим поводом, али сам поменуо да 

сам разговарао и са Душаном Матићем, који 
је такође био гост „Дисовог пролећа“. Асо-
цирајући на „Анину балску хаљину“ (Матић), 
рекао је да је он поклонио ту једну хаљину, 
а колико сам ја хаљина поклонио лепим 
женама. А да су жене биле његова слабост 
говори и анегдота да је једну млађу жену 
из наше „делегације“, која је седела до њега, 

помиловао по колену и рекао јој „Ви сте фа-
тална жена“. 

На крају податак који говори да је 
Милош Црњански био и велики каваљер. 
Обичај је био да трошкове оваквих сусрета 
плаћа Градска библиотека. Он то није до-
зволио рекавши: „Ви сте данас били моји 
гости“.

P

 СУСРЕТ СА ПЕСНИКОМ „ИТАКЕ“ И „СЕОБА“

Гости Милоша Црњанског
Пише: Арсен СЕКУЛић

Милош Црњански

Милош Црњански у Чачку 1973. године са Миром Алечковић, Густавом Крклецем, Синишом 
Пауновићем и домаћинима
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рво очи виде, а након тога срце одобрава!
И ове вечери, ненадано, отварају се најлепше
од свих очију које видех у паничном овом
свету. Безгласне очи које и не траже да се
о њима приповеда, а које увек угледам
пре кошмарног сна или након тихог буђења.
Те гладне очи што су прерано научиле
да гледају као орао с планинске литице.
Очи које ме виде у свој дубини моје
пустоши и што хладне таласе из мене односе.
Те очи, два острва на јави што спашавају
са ивице провалије, одувек су биле изасланици
потопа и хучања ветра у крошњама.
Те очи које виде онако како сунце гледа
воду језера; очи на лицу углачаном
миловањем,
до савршенства. Те очи које гледају као да
припадају првој жени и у којима лежи обећање
неке немогуће, готово античке среће.
Те очи које, кад их угледам, схватам колико је
ништавно оно што само тело сматра изјавом
љубави.
Очи што моја уста претварају у саће и говоре
ми:
сада је наш живот, наш живот није за годину
дана.
Те очи што ником ништа не обећавају, али које
прошлост чине неважећом.
Те очи које се више никада не могу затворити.
Очи што чине да заувек запамтим ову ноћ –
другу такву неће ми подарити милост богова.
Да ме виде дошле очи, Дисе. Да ме виде
и мене, мртвог, прогласе живим.

(Чачак, 1. јун 2012)

P

 БЕСЕДА ЛАУРЕАТА НА 49. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ

Острва на јави
Пише: Драган Јовановић Данилов
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оезија је жилава творевина која, 
користећи вештину пузавице, 
пронађе начин да се испење 
уз дрво, уз притку, уз кућу или 
уз Акропољ. Али, та пузавица 

није самоникла и није случајна у времену. 
Њено семе је древно, а просипа се увек уз 
страст која има укус данашњице. 

Сигуран сам да врхунски уметници не 
стварају да би били награђени од друштва, 
жирија, неког двора или центра моћи. По-
езија се ствара по диктату који доноси и 
награду и казну. Основни циљ стварања 
остаје неодгонетнут. Али шта друго до по-
беђивање света и себе може да гони људе 
да се целог живота боре са мислима и ре-
чима, да разгрћу епохе, да пребирају по 
историјама древних народа и да се при-
ближавају оном што се не може објаснити 
и да покушавају, опет и опет?

Код песника постоји и једна девија-
ција коју је приметио Одн. Песници, врло 
често самољубива сорта, радије ће гово-
рити о својој вештини, умешности, тех-
ници која је стечена него о оном дару са 
којим су рођени. Песници радије истичу 
стечено знање него таленат који је од Бога 
дар, таленат који су добили рођењем. Рад 
је скоро све у уметности, али не баш све. 
Не могу да се отмем утиску да је однос 
рада и талента као атлетско копље. Сва 
она дужина копља припада раду, а дар је 
онај шиљак без кога нема убода, ни успеха. 
Оштар је таленат, али без рада не лети – ну-
жан је рад, али без дара остаје и без циља. 
Циљ тога копља је земља од које је човек 
направљен, а филозофија је позлата тога 
копља.

Једном сам у баналном тВ квизу ви-
део питање да ли је Емпедокле био лекар, 
песник филозоф или музичар. Па та четири 
занимаља могу се видети и као целина. По-
езија може и да лечи, носи филозофију и 
носи музикалност. 

За мене, поезија је нешто широко 
што ипак може да се, некако, провуче 
кроз иглене уши. Онај који зна да поезију 
ствара, може то чинити и уз помоћ нара-
ције, дијалога, тишине, па чак и уз помоћ 
хемијских формула или научних симбола. 
Сваки знак може бити и знак поезије као 
што је кроз историју доказано да сваки ма-
теријал поезија користи да се утисне и да 

траје. Писали су је на песку, на дрвету, на 
глиненој плочи, на камену, на папирусу, на 
папиру, сада поезију читамо и на екрану и 
у електорнским верзијама, на друштвеним 
мрежама, сајтовима. Поезија је сваки мате-
ријал прилагодила себи. Баш зато сам на 
почетку рекао да је жилава. 

Енес Халиловић: Поезија је жилава творевина

Жилави су и они који поезију стварају, 
који то не раде по наруџибини времена, 
идеологије, класе или интересне групе, 
који прилазе поезији као доколици, а из-
лазе из ње као из високе пећи. то су они 
који не стварају поезију ради финансијске 
користи и који верују Овидију који је сма-
трао да су најкориснији они послови који 
не доносе финансијску корист.

За мене је посебно значајан однос 
песништва и историје. Човек корача кроз 
историју, гради је и руши, пише и прекраја. 

Историја је храна песникова. Кавафи 
збори о краљу Марку Антонију Деметрију 
који, када га склоне са власти, обуче неко 
обично одело и изађе са историјске сцене, 
као глумац. Историја се често умиљава 
поезији. И Борхес причајући о Бруту и Це-
зару истиче да историја воли понављања 
и симетрије. Коначно, често је историја 
огрнута смислом који поезију храни. Ако 
је песма, свака песма је нови песнички 
смисао у безбројном низу огледала опру-
женом низ ток историје, низ кичму укупног 
уметничког стварања.

Све дефиниције поезије само су по-
моћна средства у њеном разумевању. Све 
су тачне, а ниједна није потпуна. За Хуана 
Рамона Хименеса она је „нага страст“, 
Крлежа тврди да поезија „јесте или није, 
постоји или не постоји.“ Поезија се храни 
стварношћу и фантазијом, а управо овде 
пред Дисовим спомеником треба да се се-
тимо и да је ирационално чинилац песнич-
ког стварања. Но, можда је и непотребно 
одвајати рационално и ирационално код 
човека, свесно и несвесно. Зар те крај-
ности не чине целину, као што је Аристо-
тел приметио у случају тела и душе.

Језик поезије читљив је у реченом 
и у прећутаном. Украси песнички много-
бројни су и импозантни, али понекад се 
могу транспортовати у други језик. Постоје 
и они који сматрају да поезији и није било 
потребно оно што ће се изгубити у пре-
воду. Не знам, али – када се преточи из 
језика у језик, када остане свежа свакога 
јутра иако је написана пре хиљаду година, 
када припада сваком човеку подједнако, 
онда се збир речи заиста може сматрати 
поезијом. Планетарни конкурс да се на-
пише добра песма отворен је на сваком 
месту и у сваком тренутку. Једна строфа 
може приказати епохе или одиграти 
драме, а у малим стварима огледаће се 
свет, удес појединца или историјски лом.

Од свега што је речено о поезији же-
лим да, овде и данас, присетим Вас да су 
ми као најупечатљивије остале речи Емила 
Сиорана који је рекао да је поезија космо-
гонијско застрањивање речника. Он се 
питао да ли су игде шарлатанство и занос 
спојени на лепши начин. 

(Чачак, 31. мај 2012)

P
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Поезија је позлата на копљу
Пише: Енес Халиловић
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ад год описују почетак XX века 
и историчари српске књиже-
вности и историчари уметности 
посебно указују на чињеницу да 
се баш тада зачињу они модерни 
покрети и тенденције које ће 

свој пуни размах доживети у годинама на-
кон Првог светског рата, у годинама пуне 
афирмације авангардне књижевности и 
уметности. Али оно што је, примера ради, 
у српској поезији почело у песмама Ми-
лана Ћурчина, а свој наставак најпуније 
доживело у песничкој књизи „Утопљене 
душе“ (1911) Владислава Петковића Диса, 
уистину јесу различити облици песничког 
модернизма. Данас је већ општеприхва-
ћено уверење да је Владислав Петковић 
Дис унео најважније промене у песнички 
израз на почетку XX века и да су оне и биле 
непосредни узрок за отпор на који је овај 
песник наишао, посебно после објављи-
вања књиге „Утопљене душе“. Настојећи 
да у свом есеју из 1957. године укаже на 
специфичност поезије Владислава Пет-
ковића Диса, Миодраг Павловић каже: 

„Дис је наш први, и можда до данас једини 
песник коме се свет чинио као паклено 
привиђење; али он није само дотицао 
дно очајања него је на тренутке имао ви-
зију другог света, мирног света покојника, 
због чијег смо постојања ми овде доле 
још несрећнији“. А на специфичност и са-
мог тренутка у коме је Дис ушао у српску 
књижевност указала је, посебно истичући 
чињеницу да је песма „Идила“, у којој Дис 

„сасвим мало личи на Диса из „Нирване“, 
„Глади мира“, „Тамнице“ и „Можда спава“, 
једина и могла бити објављена у „Српском 
књижевном гласнику“ и тако претворена у 
нешто што је у једном поретку књижевних 
вредности могло да буде прихватљиво, 
Светлана Велмар Јанковић, која, у исто 
време, подсећа и на околност да је Дис 
изменио језик српске поезије више но и је-
дан песник који се огласио тих година, из-
менио га знатно више и од песника који се, 
како је истицао Црњански у „Објашњењу 
Суматре“, усудио да напише да „шуште 
звезде“, Јована Дучића. 

Тако нас тумачи књижевности, зао-
билазно, подсећају на природу промена у 
књижевности, а нарочито на то да промене 
у поезији не захватају толико сферу тема-
тике (мада се, наравно, односе и на њу) ко-

лико подразумевају промене у језику пое-
зије. Те промене су јако добро описане и 
из књижевно-историјске перспективе, али 
и кроз увид у природу Дисове поетике и 
анализу неких од најважнијих Дисових 
песама и поступака њиховог склапања и 
тумачење основних симболичких елеме-
ната, једнако као што је врло подробно 
указано на „тематске и терминолошке 
сличности“ поезије Шарла Бодлера и Вла-
дислава Петковића Диса „засноване на пе-
симистичком доживљају света и на тежњи 
ка претварању поезије у слику душе“, али 
још увек постоји потреба да се укаже на 
барем неке аспекте Дисовог доприноса 
модерној српској поезији. Мада су Вла-
диславу Петковићу Дису, чак и од тумача 
који су му давали високо место у српској 
књижевности, упућиване различите при-
медбе, од којих су најболније оне које се 
тичу језика, не може се порећи чињеница 
да је Дис књигу „Утопљене душе“ врло 
брижљиво компоновао. Стављајући на по-
четак и крај књиге, као неку врсту оквира, 
тачније речено пролога и епилога, две изу-

зетно значајне песме („Тамница“ и „Можда 
спава“) које, свака на свој начин, могу да се 
посматрају и као симболички адекват Ди-
совог песничког опуса у целини, Дис је у 
четири циклуса унео неједнак број песама 
(први циклус „Кућа мрака“ има 17 песама, 
други „Умрли дани“ 13, трећи „Тишине“ 11, 
а четврти циклус „Недовршене речи“ чине 
само 4 песме), као да је и тим одсуством 
било какве унутарње сразмере хтео да 
укаже на неки облик суштинске неравно-
теже у свом песничком свету.

…Као симболистички песник, Влади-
слав Петковић Дис је, сасвим логично, све 
о чему говори сместио у душевно стање, у 

„поглед што блуди“. У том погледу се обрела 
и визија раскошне смрти, визија из које је 
настало све оно што имплицира наслов „Ју-
тарња идила“. Али песма „Јутарња идила“, 
током читања, отвара питања која су знатно 
шира од питања везаних за природу симбо-
листичке поетике, а тичу се и оних питања 
књижевне еволуције која је тако сугестивно 
отворио још Марио Прац у својој књизи 

„Агонија романтизма“. Говорећи о „мета-
морфозама сатане“, Прац је дотакао и пи-
тања која се тичу промене садржаја појма 
лепо и лепота. Нема сумње да је Шарл Бод-
лер, и песници који су дошли за њим, ишао 
ка једном новом појму лепоте који ће бити 
допуњен садржајима које до тада није имао. 
За нас је овде важно то што је један српски 
песник на почетку XX века нашао своје ме-
сто у важном току модерне књижевности 

– што је и он настојао да појам лепог про-
шири на подручја страшног и апокалип-
тичног (мада се код Диса не сме изгубити 
из вида ни потреба да се у посебан однос 
доведу жанровска ознака и тематска ком-
понента у песми). А то значи да се и Дис су-
очио са питањем које Р. М. Рилке поставља 
у првој „Девињској елегији“: „шта је лепота 
ако не сам почетак страшнога, који смо та-
ман још кадри да поднесемо“. Тако је наш 
песник био и на трагу онога што је његов 
савременик Борисав Станковић наговестио 
у приповеци „Увела ружа“, говорећи о љу-
бави која рађа страх, о љубави која садржи 
нешто демонско. Има ли, отуда, бољег до-
каза да је Владислав Петковић Дис у својој 
поезији кренуо ка оним просторима без 
којих не би била могућа наша модерна 
књижевност?

(одломак)

K

НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ

Дис и песнички модернизам
(Владислав Петковић Дис, Са заклопљеним очима, Чачак, Градска библиотека

„Владислав Петковић Дис“, 2013)

Пише: Рaдивоје МИКИћ



50
 

50
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

авне свечаности сећања бит-
није су него што нам се каткада 
чини. Око „фундирајућих фигу-
ра сећања“ сабирци буду збир, 
заједница може да постане је-

дно, легитимише се шта јесте и куда смера. 
Занимљиво је сагледати речено питање 
управо на примеру Чачка и Диса. Пре 
неколико година, Оливера Недељковић, 
песникиња на раду у библиотеци, скреће 
пажњу читаоцима годишњака „Дисово 
пролеће“ на давни чланак Бранка В. Ра-
дичевића („Бог, роштиљ и песник Дис“) из 
1955. године. Тај чланак је, наиме, горки и 
јетки памфлет против завичајног нехата 
и немара, а исписује га потоњи „духовни 
утемељивач“ манифестације „Дисово про-
леће“. Недељковићка у тексту предочава 
вишекратно, упорно песниково залагање 
да Чачак коначно заснује јавно сећање на 
Диса, и прилог завршава коментаром чија 
је поента садржана у следећој реченици: 

„Јер се и традиција мора стећи.“ 
Посредујући сећање своје мајке Ко-

саре на тихог и бојажљивог дечака Владу 
из чачанске Палилуле – за којим су обесни 
дечаци викали „Влада, мисирска баба!“ – 
Радичевић већ тада увелико припрема, 
концепцијски подлаже „Дисово пролеће“, 
које ће формално и отворити 1964. године, 
програмским словом пред Дисовом бис-
том. Враћајући име песника из несећања 
у сећање средине у коју је пао „са нимало 
знања и без своје воље“, речити предвод-
ник силног и самосвојног поратног ча-
чанског песничког таласа, предузео је да 
култивише запуштени и обезличени родни 
простор – ма да би се и његов нараштај 
у своме граду духовно скућио. Али, било 
је потребно да завичајни град понајпре 
пригрли к себи несрећног и одгурнутог 
великог песника „златног доба српског 
песништва“ и тиме постане утолико већи 
од своје уобичајене величине. Била је то 
знатна победа над инерцијом провинције 
која није имала разлога да то буде – поред 
толиких пређашњих, али и надолазећих 
изврсних стваралачких изданака. 

Како преспојити завичај и песника 
онтолошке безавичајности? Сам се Дис 
помирио са ширим завичајем, отаџбином 
Србијом, оних година тријумфалног стра-
дања, прилажући саучесничке патриотске 
стихове и друга делања – а поред његове 

„сјајне звезде“ Тинке и поред два њихова 
„цвета из четири рата“ првобитна тамница 

му је засветлела као дом. Није доспео да 
му се врати и још увек се враћа.

А како је Бранко В. Радичевић, непо-
новљиви завичајник – који је безавичајног 
Диса вратио завичају и неосетљиви зави-
чај усмерио на Диса – сажео своју мисао 
о завичају? То је било 1976. кад је и сам у 
своме граду прихватио улогу госта, Дисо-
вог госта: „Завичај је концентрат света. Уз 
то – посебна боја. И карактерна црта. Мој 
завичај је, за мене, завичајнији од свих за-
вичаја на свету. Никада га не бих мењао. 
Завичај је највиша тачка света. Кад се чо-
век тамо испење, када са те, разумне, ви-
сине погледа око себе, осетиће сигурност 
и стваралачки мир. И схватиће, лако, какве 
су му снаге, шта може и колико може да 
учини за овај свеколики узнемирени свет. 
А нешто мора да учини. Песник то мора.“ 

Сви који су долазили Дису у госте, 
били су у прилици да преберу сопствено 
песничко искуство, али и да се одреде 
према Дису, мистичном домаћину, који 
их ничим коруптивним није могао обаве-
зати. Свако је читао и, легитимно, код Диса 
препознавао и учитавао своја значења. О 

Дисовој поезији су, у Чачку, своја умна 
изјашњења изложили најврснији и наши 
песници-есејисти, као што су Миодраг Па-
вловић, Милован Данојлић или Милосав 
Тешић. Из свога, увек благо искошеног 
угла, о збирци Ми чекамо Цара за „Дисово 
пролеће“ оставља запис и Мирослав Мак-
симовић. Што је „Дисово пролеће“ током 
година зревало, то су опсег и вредност, 
књижевна и документарна, његове пи-
сане оставштине нарастали, нарочито от-
кад пригодну Плакету „Гост Дисовог про-
лећа“ замењује институт „Дисове награде“. 
Странице „Дисовог пролећа“ биле су 
свакогодишња поетичка исповедаоница 
изабраних песника, који су имали шта да 
изрекну „у Дисовој кући“ – како је своју 
беседу био насловио Божидар Тимотије-
вић. Бацање светла на личне фундирајуће 
слике и сећања, књижевни видокруг и од-
нос према традицији оличеној и у Дису, ва-
жна су сведочанства што их је, забележена 
и сачувана, привредило „Дисово пролеће“ 
за историју нашег песништва. 

За пет деценија трајања манифеста-
ције, посебно маркиран пункт представља 
Дисова биста покрај Господар-Јовановог 
конака, где су песници, старији и млађи, 
али и други говорници, доносили своја 

„слова о поезији“, у оквиру једног од по-
четка утврђеног профаног обреда. „Живот 
нам се може чинити као низ, мање-више 
неповезаних, слика чији смо посматрачи, 
али и глумци у њима, глумци тек мало 
или нимало свесни своје улоге“ – изго-
ворио је 1994. крај бисте рођеног брата 
свога деде прозаист Радослав Петковић, 
указујући на дубљи смисао чина културе 
сећања у којем суделује, приписујући ис-
товетни смисао и самој поезији: „Одатле 
наша потреба за свечаношћу, за обредом, 
јер сваки обред је покушај успостављања 
целине Бића и смисла, тачније трагања за 
оним што тај смисао успоставља. Наравно, 
посебан је начин на који, својим обредним 
карактером, то чини поезија.“ 

Песме као обреди и свечаности уну-
тарње и личне, другим речима, потражују 
и спољне, колективне облике предста-
вљања. Поезији се ћутке одазива наша 
примљива, себи довољна читалачка свест, 
али песма једнако хоће и да одјекује у 
јавним ритуалима заједнице блиских и 
зближених, као на обредно-ритуалним 
почецима. И заједничка тамница се тако 
претвара у заједнички дом и празник.

J

НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ • НОВЕ КЊИГЕ

Дису у гостима
Пише: Драган Хамовић
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осле додељивања Дисове награде 
1983. године (тада је то још била 
Плакета са Дисовим ликом), при-
ређивања научног скупа и обја-
вљивања зборника радова 2010. 
о поезији Александра Ристовића, 

Градска библиотека у Чачку се још једном 
одужила свом завичајном песнику, вели-
кану српске поезије, објављивањем његове 
библиографије.

Оливера Недељковић, виши библио-
текар Градске библиотеке, и сама песник и 
привржени поклоник Ристовићеве поезије, 
сачинила је библиографију Светиљка за 
Александра Ристовића : Прилози за библи-
ографију (1950-2011), која је изашла из штампе 
крајем 2012. године у едицији Завичајна биб-
лиографија, као 17. књига. Придржавајући се 
свих стручних библиографских правила при 
сређивању обимне грађе, ауторка је унела и 
свој лични однос стављајући се у улогу ко-
рисника коме је библиографија намењена. 
Тако је настала једна особена стручна књига, 
али оплемењена поезијом, што се у библиог-
рафској пракси не среће често. 

Ову библиографију од 775 јединица 
чине целине: Прилози за биографију, При-
лози за библиографију, Приређивачки рад, 
Преводилачки рад, затим Литература о ства-
ралаштву Александра Ристовића, Текстови 
посвећени А. Ристовићу, Некњижна грађа и 
на крају, Регистри, који олакшавају употребу 
библиографије. Кратку биографију песника 
ауторка је на првих четрдесет страна књиге 
допунила занимљивим избором фотогра-
фија које прате песника од детињства до 
краја живота, па и касније, са научног скупа 
о њему у Чачку и промоције зборника, уз од-
говарајуће песме одабране тако да својом 
садржином чине целину са сликом уз коју 
су. Овај својеврсни лирски албум почиње 
дедином породичном сликом и песмом 
Деда и баба која „објашњава“ слику. „Мој 
деда по оцу звао се Арса / али је умро када 
је отац имао / тринаест година. Моја бака 
по оцу / звала се Наста / и умрла је када се 
отац оженио“. Испод очеве слике, чувеног 
професора Риста Ристовића чачанске гим-
назије је песма Мој отац: „Мој отац предаје 
у гимназији / и носи увек испеглано одело и 
кравату. / Он предаје историју, а понекад и 
српски / па доноси кући свеске са писменим 
задацима“. Складну целину чине песма Про-
зор и фотографија на којој су приљубљене 
дечје главе будућег песника и његове сестре 
Симониде: „Моја сестра и ја смо толико мали 

/ да можемо / обоје / стати у оквир прозора 
на кухињи“. И тако редом, младост, песничко 
стасавање, гимназијски, па студентски дани, 
све је забележено сликом и песмом, поро-
дични живот такође. Тако је поред слике 
песника са кћерчицом Аном песма Критика 
поезије – „Моја кћер ми рече / да могу напи-
сати песму / о било чему / о ма којој ствари 
/ коју видим / или коју призивам у сећању.“

Први део библиографије у коме су попи-
сани ауторски радови Александра Ристовића 
броји 476 јединица разврстаних хронолош-
ким редоследом у одговарајуће групе, тако 
што су наведене песме и странице на којима 
се налазе, а када су оне без наслова или обе-
лежене редним бројем, ауторка је наводила 
први стих. Такође су прецизно пописане пе-
сме заступљене у антологијама, зборницима 
и књигама других аутора, што омогућује 
увид у најчешће одабиране Ристовићеве 
песме. Прикупљене су и такође хронолошки 
пописане све песме до којих се могло доћи, 
објављене у нашој и страној периодици, из 
чега се види да је песник прву песму под на-
словом Јутро објавио у београдском листу 
Нови средњошколац 1950. године. Поред 

појединачних песама често су у часопи-
сима објављивани избори са заједничким 
насловом што је условило у библиографији 
навођење свих наслова у напомени. Тај пос-
тупак је у сагласности са навођењем садржаја 
сваке књиге по страницама, што омогућује 
истраживачима Ристовићевог дела лакши 
приступ у праћењу његовог књижевног раз-
воја. Од значаја су, свакако, и пописани пре-
води Чарлса Симића, објављени у Америци у 
посебним књигама или у периодици.

Превасходно песник, Ристовић је писао 
и прозу, есеје, књижевну критику, приказе и 
аутопоетичке записе, што је уредно пописано 
и сврстано у библиографију према одгова-
рајућим правилима. Тако се може видети да 
је у периоду од 1960. до 1978. године песник 
пратио приказима, најчешће у Књижевним 
новинама, појаву најзначајнијих поетских и 
прозних књига домаћих и страних аутора. 

Прикупила је Оливера Недељковић 
и Ристовићеве беседе, интервјуе и одго-
воре на анкете, а целину његовог ауторског 
стваралаштва заокружује библиографском 
обрадом приређивачких и преводилачких 
радова. У његовом преводилачком раду 
доминирају поезија и проза Жака Превера, 
а пописани су и преводи песама Ива Бон-
фоа, Ежена Гијвика, Пјера Буржада, Шарла 
Бодлера и Жоржа Шеадеа, као и проза Алана 
Роб-Гријеа, Жоржа Перека и Клода Кампања.

Други део библиографије садржи 267 
јединица и обухвата у највећој мери лите-
ратуру о стваралаштву Александра Ристо-
вића. Пописани су сви критички помени 
његовог дела у књигама и периодици и дати 
азбучним редоследом аутора. Занимљив 
део библиографије је и попис аутора и њи-
хових текстова којим су исказали своју везу 
за Ристовићевим делом, било да су његове 
стихове користили као мото  својих песама 
или су их посветили Ристовићу. Захваљујући 
добром познавању Ристовићевог дела, као 
и српске поезије уопште, Оливера Недељко-
вић  је дошла до пописа, на коме су поред ње 
саме, још и: Милен Алемпијевић, Бојан Васић, 
Миладин Вукосављевић,  Љиљана Дугалић, 
Милан Т. Ђорђевић, Биљана Јовановић, Тања 
Крагујевић, Снежана Минић, Срба Митровић, 
Живорад Недељковић, Васа Павковић, Чарлс 
Симић, Раде Танасијевић и Стеван Тонтић.

Тако је вишегодишњи предани истра-
живачки рад Оливере Недељковић крунисан 
лeпом и корисном књигом, а српска библи-
ографија је увећана за једну узорну и ориги-
налну библиографију.

P

НОВО ИЗ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Узорна и оригинална библиографија
(Оливера Недељковић, Светиљка за Александра Ристовића : Прилози за библиографију (1950-2011), 

Чачак, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2012)

Пише: Марија орбовић
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оман „Велики рат“ Александра Гаталице, добитник је 
две награде за најбољи роман у 2012. години – Нинове 
награде и Награде „Меша Селимовић“. Док су досада-
шњи српски романи писани махом о војничкој страни 
великог рата, амбиција Александра Гаталице је била да 
на сасвим нов и другачији начин обради сукоб који је 

означио почетак 20. века, да ослика читаву епоху и „час када је 
једна Европа умрла и ослободила место за неку другу“.

Први светски рат, највећи оружани сукоб у дотадашњој ис-
торији променио је читав свет. Променио је животе наших дедова, 
па и нас самих. У Првом светском рату страдао је и песник Вла-
дислав Петковић Дис заувек оставши у морским дубинама Јон-
ског мора након торпедовања брода „Италија” којим је путовао 
из Француске на Крф, а управо је Дис један од 78 јунака „Великог 
рата” – романа о највећем историјском преокрету на почетку 
прошлог века. „Мени се увек чини да је Дис више од свега другог 
умео да очајава што књижевност не може да нас спаси нас самих, 
и мислим да је Дис, већ за живота окренут смрти, патио за све нас 
и на тај начин нас искупио и зато видим песничку моћ романа 
’Велики рат’, а лепоту његовог достигнућа као Дисово наслеђе”, 
каже професор Александар Јерков. 

У овом веома сложеном штиву преплићу се две равни при-
поведања, једна привидно реална коју аутор гради на основу 
поузданих извора, и друга са елементима магијског реализма. 
Кроз пет поглавља романа: 1914 – Година патолога; 1915 – Година 
трговца; 1916 – Година краља; 1917 – Година цара; 1918 – Година 
криминолога, аутор прати судбину више од 80 ликова не доз-
воливши ниједном да буде главни лик, нити носилац радње. Ро-
ман „Велики рат” се може схватити као прича о крају једне епохе 
у којој је сам Велики рат – главни лик.

„Ово је једна од оних књига за коју је прво требало напра-
вити алатке, а потом написати саму књигу. Значи, напоредо сам 
писао књигу и правио један сасвим нов облик романа. То је ро-
ман који је требало да изведе на сцену преко 80 ликова (а то је 
и учинио) и да их на известан композициони начин све учини 
главним, а да ниједан од њих заправо не буде главни. Мојим пр-
вим читаоцима сам рекао: Џабе ћете тражити Пјера Безухова, он 
не постоји у овом роману. Наиме, не постоји тако централни лик 
као у Рату и миру. Пред вама се налази једна галерија ликова у 
роману-ћилиму у коме жице морате непрекидно да намичете у 
врло прецизним чворовима”, каже Гаталица.

„… Желео сам да прикажем ту дивну епоху – ’Belle Epoque’, 
како су је звали, са једном љубављу са којом су живели сви, и 
они који ће бити са једне стране фронта и они који ће бити са 
друге стране фронта, и оне који ће јаукати на немачком, фран-
цуском, српском, турском, енглеском... Када пишете о историји 
коју нисте могли да доживите, као што је реч о историји Првог 
светског рата, морате да пронађете парче живота који ћете 
моћи да ре-креирате на својим страницама. Овај роман није 
могао бити написан док се темељно није проверила фактогра-
фија самих догађаја. Али фактографија не чини књижевност 
нити живот. Живот чине само људи, а да бисте пронашли те 
људе морали сте да их пронађете на узорку стварног живота 
тог времена. То је највеће задовољство за мене као писца и кад 
год пронађем узорак тог још живог живота осећам се као ар-
хеолог који је пронашао саркофаг у којем се налази жив човек, 
не мумија, него жив човек”, рекао је aутор 5. марта на отварању 
јубиларног Дисовог пролећа. Ево како је писац Александар Га-
талица „видео“ песника Диса:

R

ДИС КАО ЈЕДАН ОД ЛИКОВА РОМАНА „ВЕЛИКИ РАТ“ АЛЕКСАНДРА ГАТАЛИцЕ

Тешка су времена господине
Приредила: Марија Радуловић

„...Владислав Петковић Дис у Паризу 
је те 1917. био само сенка себе самог. Ше-
тао је Улицом Монж у којој је имао скучени 
станчић, а његова сен која се пењала све 
до балкона на првом спрату, била је знатно 
дужа него код осталих пролазника. Како то 
нико није приметио? Посматрао је ту своју 
тамну наказу која се као нека чланковита 
огромна буба вукла с њим, и хитао из уске 
Улице Монж на булевар Монпарнас где је 
светлости било више, а плочник био шири. 
Тамо је био нешто мирнији, али није се за-
државао међу нервозним аутомобилима 
који као да су сви трубили само њему, већ је 
журио ка Луксембуршком парку и једној ме-
талној скулптури. Мајка је пригрлила двоје 
деце која су му личила на његовог Мутимира 
и Гордану.

Журио је тог дана један песник умр-
шене коврџаве косе да види металну мајку с 
децом, јер му је неки незнанац, није могао да 

се сети ко, казао да ће метална породица ус-
коро бити претопљена, јер је Француској Ре-
публици био потребан сав метал за гранате. 
Тешка су времена дошла, господине, казао му 
је тај непознати, и сам се растужим над овом 
мајком с децом. А ви тамо, у Србији, имате 
исто сина и ћерку? Жао ми је...Песник није 
одговарао, није ни помислио да ову бакарну 
породицу спасе, кад ни своју није могао. Сва-
ког дана журио је у парк и био срећан кад 
је фамилију још једном видео на окупу. Још 
овај дан, понављао је у себи, још данас, а кад 
вас уклоне, идем кући, својима. 

Читаво пролеће породица из Луксем-
буршког парка ипак је остала на окупу, а онда 
су нестали, баш како је чувар парка и нагове-
стио. На месту у трави где су стајали, остала је 
само флека. Ништа није остављено: ни мајка 
са децом, ни постамент. Све је однесено да 
се претопи у ратним ливницама и то је био 
знак да се крене кући. Владислав Петковић 

Дис вратио се у стан у Улици Монж и кренуо 
да ставља ствари у малени плетени ковчег. 
Није тај избеглица имао много тога да понесе. 
Решио је да спакује све што је цело и ваљано 
искрпљено: неколико кошуља, дугачких гаћа, 
чарапа и сламнати шешир, када се десило 
нешто што му се у почетку није чинило необ-
ичним. Ствари је спаковао увече. Станодавки 
платио станчић последњим новцем који му 
се затекао и чак јој нешто суа остао дужан и 
легао у кревет спреман да већ сутрадан на-
пусти Улицу Монж. Ујутру је погледао кофер-
чић и видео да су све ствари мокре, као да је 
неко ноћу пролио читав бокал воде за уми-
вање преко њих. Није га ово зачудило. Соба 
с купатилом била је толико мала и тако често 
је прокишњавала да је могуће да је сада било 
тако. Изашао је на улицу, окренуо дланове на-
горе и погледао у ниско сиво париско небо. 
Сунца није било, али ни кише. Распитивао се 
код станодавке и она му је казала да је чврсто 
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заспала те ноћи и ништа није чула. Замолио 
ју је да остане још који дан да осуши ствари и 
она му је љубазно дозволила, иако јој је остао 
дужан неколико новчића.

целог тог дана песник је простирао ко-
шуље, панталоне и дугачке гаће на малом 
француском балкону, качио их дрвеним шти-
паљкама и кривио главу, погледом тражећи 
вероломно сунце. Дан је провео у редакцији 
La patrie Serbe, где је узимао учешће у ученим 
разговорима. Редакцију је посетио извесни 
др Ал. Пурковић и громогласно бранио своје 
мишљење. Дис га је чуо како говори: ‘Сви су 
они, мој Драгомире, хуље’, понављао је тај 
бркати незнанац, ‘жртве су својих амбиција, 
несавладивих унутрашњих прохтева. То су 
људи који теже власти и мало воде рачуна 
о несрећи народној.’ А Драгомир Иконић, 
уредник часописа, одговарао му је на исти 
начин. Помало је и песник додавао, али је 
само мислио о томе да ли су му се осушиле 
кошуље од грубог платна и дебеле зимске 
гаће. Предвече је поново отишао у Улицу 
Монж и био задовољан што му је веш сув. 
Сложио га је још једном у коферчић и лупио 
се по челу. Одлучио се да се врати кући, а 
никог није обавестио о томе. Не може се тек 
тако искрасти из једног живота и отићи, па 
макар био и избеглички. Можда му се зато 
веш влажи. Мора да постане друштвенији. 
Написао је два писма за своје пријатеље из-
беглице из Пти Дала. Париске пријатеље о 
својој одлуци обавестиће већ сутра. Легао је 
да спава, а следећег јутра поново га чекало 
непријатно изненађење. Веш му је опет вла-
жан. Још једном га је развукао дуж терасице 
и помислио да о томе напише песму. Треба 
да каже за пут својима. Два писма за Пти Дал 
да је одрастао, у редакцији се поверио да 
хоће натраг. Иконић га је нешто мало одго-
варао, а онда се зачудио кад га је песник за-
молио да се пребаци на спавање у редакцију 
часописа и поверио му се да му је преобука 
свако јутро мокра, иако је он суву стави у 
коферчић претходне вечери. ‘То ти је ваљда 
због влаге, мој Дис. У ова времена сви ти па-
риски станчићи су влажни, само смо се ми на 
то навикли, те то и не примећујемо. Ако ти је 
закупнина истекла и ниси је обновио, дакако 
да можеш прећи овде и осушити своје гаће.’

Дис је тако и учинио, само што је веш 
и након сушења у редакцији листа La Patrie 
Serbe ујутру поново био мокар. Сада је то 
Иконић већ назвао „мистеријом“, али пес-
ник је морао на пут. Казао је: ‘Драги одлазим. 
Новац мојима не стиже, а и ја не могу више 
издржати у туђини.’ И кренуо је. Преко Мар-
сеља, Рима и Напуља, право у сусрет својој 
смрти. Укрцао се на брод Италија који је у 
девет увече 16. маја 1917. по јулијанском 
календару испловљавао за Крф. На броду 

ДИС КАО ЈЕДАН ОД ЛИКОВА РОМАНА „ВЕЛИКИ РАТ“ АЛЕКСАНДРА ГАТАЛИцЕ

ствари више није вадио из ковчежића. Није 
ни покушао да их разапиње на доњој па-
луби за сиромахе. Надао се да ће на Крфу 
млечно сунце југа осушити и њега и његове 
кошуље и гаће, али преварио се. У јутро 17. 
маја по старом календару, брод Италија 
торпедован је на дебелом мору. Путници 
су вриштали, још мало пре потонућа свеш-
теници се молили с малобројном паством. 
Бродско звонце је звонило, а путници који 
су знали да пливају, први су похитали да се 
дохвате колута за спасавање. Један песник 
упао је у хладну воду и није ни покушао да 
заплива, јер то никад није научио. Крај њега 
је био његов ковчежић који му је најзад ре-
као зашто је веш у њему стално био мокар. 
Песник се још мало праћакао као рибља 
млађ, а онда потонуо. Пропадао је полако 
као џак соли, док је десном руком колутао 
као да по невидљивом папиру пише неки 
лаки бланкверс. Последње што је помислио 
било је да ништа не може да се мери с мор-
ском тишином.

Следећег дана његово тело је испли-
вало надомак града Крфа. За Владислава 
Петковића Диса Велики рат се завршио кад 
су га пронашли неки дечаци. У џепу је имао 
драхму и по и једне резервне поломљене на-
очаре. Ковчежић с мокром преобуком нико 
није нашао зато што рат троши људе и све 
људско, нељуде и све нељудско, и нико не 
зна шта се све одбацује и троши, одједном, 
да се више никад не спомене...“

(одломак из романа „Велики рат“)

Aлександар Јерков и Aлександар Гаталица на отварању 50. Дисовог пролећа 5. марта 2013.
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есник, приповедач, романсијер, 
писац за децу, новинар, анто-
логичар, истраживач и тумач 
народног блага и језика, осни-
вач „Дисовог пролећа“, Бранко 

В. Радичевић био је један од малоброј-
нијих послератних српских писаца који 
су својим књижевним делом максимално 
славили елементарност, богатство и снагу 
живота. У српској књижевности деловао 
је више од пола столећа и за то време 
остварио је садржајно и по много чему 
разноврсно књижевно дело, којим је ви-
шеструко обогатио српску културу друге 
половине XX века. Српска књижевност је 
у том времену пролазила кроз значајне 
промене, које су на књижевна дела овог 
аутора деловале само посредно, како 
се то обично дешава код самосвојних 
и снажних књижевних личности, каква 
је несумњиво била личност Бранка В. 
Радичевића. 

И у књижевности и у животу овај ау-
тор трајно је био окренут исконским жи-
вотним вредностима и симболима – жени, 
земљи, љубави, завичају, народу, језику, 
причи, причању. Све то исказивао је ди-
намично, чулно, проживљено, обојено ху-
мором и ведрином. Чак и када је говорио 
и писао о крајпуташима, својој омиљеној 
теми, и о смрти коју ти надгробни споме-
ници симболизују, суштински је славио 
не пролазност и нестајање, већ трајање 
живота и индивидуалност оних којима је 
споменик био подигнут. 

Спонтаност доживљаја и чистоту 
дечје радозналости и визије света афи-
рмисао је поготово када је писао за децу. 
Чинио је то маштовито, емотивно, духо-
вито, без моралисања и унапред смишље-
них поука и порука. Такав је био и у анто-
логичарском раду, када је бирао и на свој 
начин представљао народне приповетке, 
и као аутор препева циганске поезије, 
којој се посвећивао по некаквој дубљој 
унутрашњој сродности с непосредним 
доживљајем света испољеним у њој. Непо-
средност у доживљају и изразу исказивао 
је и као новинар и аутор бројних живопис-
них репортажа, такође и као инспирати-
ван саговорник у интервјуима и разгово-
рима о књижевности и народном животу. 
Био је, дакле, аутентичан стваралац свога 

времена и језика, писац који активно пос-
матра и познаје живот и који сопствени до-
живљај света сугестивно уграђује у своје 
песничко и прозно дело. 

Своме књижевном времену и прос-
тору Бранко В. Радичевић није се наметнуо 
само једним или само мањим бројем књи-
жевних остварења, која би се амблемат-
ски везала за његово име већ је то учинио 
објављивањем већег броја књига у свим 
жанровима које је неговао. Поред тога, он 
је у српској књижевности друге половине 
XX века један од малобројних аутора који 
су подједнако успешно писали и прозу и 
поезију и који су и у једној и у другој књи-
жевној врсти остварили висок естетски, 
садржински и значењски ниво текста. 

До појаве романа Бела жена (1955) 
Бранко В. Радичевић био је познат искљу-

чиво као песник, као један од особенијих, 
тада младих представника послератног 
песничког таласа, у оквиру којег се из-
двајао наглашеном мотивском опсесијом 
телом, еросом, љубављу, снажним дожи-
вљајем непосредног живота и природе. 
До песничке збирке Земља (1954), он је, 
како је уочила књижевна критика, песник 
чулности, љубави, животне снаге, младо-
сти. Његов песнички израз је еруптиван, 
спонтан, често наративан, изразито сен-
зуалан и аутентичан. Од Земље, а посебно 
од Вечите пешадије (1956), он је песник не 
само исконских вредности постојања већ 
и стваралац који у конкретном и чулном 
наслућује одблесак трајног и судбинског. 
Оно што се у животу појединца и народа 
којем је припадао непрестано понавља и 
обнавља – везаност за земљу, жену, рато-
вање, за чување и потврђивање изворних 
облика живљења – нашло је у његовој по-
езији адекватан уметнички одјек. 

Збирке песама које је тада објавио, 
нарочито Вечита пешадија и Са Овчара и 
Каблара (1970), прави роман у стиховима, 
како су ту поетску целину означили поје-
дини критичари, изузетно су наративне. 
Оне су испуњене песничким причама о 
судбини ратника, о нужном деловању ис-
торије на њих и о сталним животним теш-
коћама којима су изложени, али и о жи-
вотним радостима и настојањима којима 
се те тешкоће превазилазе. Једним слојем 
свог стваралаштва, не само тематским 
већ донекле и ритмичко-мелодијским, та 
поезија се надовезује на Ратне другове 
Станислава Винавера и на њихову видну 
виталистичку основу. Али она је, као и пре-
тходне Радичевићеве књиге, такође садр-
жајна, испуњена специфичним песничким 
сликама, обојена изразитим хумором и 
иронијом, помоћу којих је аутор познате 
песме „Љубомора“ бранио животе рат-
ника и сељака од пролазности и заборава 
и од зла историје.

Наративност поезије Бранка В. Ра-
дичевића наговештавала је дубљу и трај-
нију везу између његове поезије и прозе. 
Његова проза, нарочито рана, типична је 
за прозу једног песника. Поетски слојеви 
у њој садржани су првенствено у сензу-
алном, виталистичком и пантеистичком 
доживљају света и у богатству и експрер-

P

КЊИжЕВНО ДЕЛО БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА, РОДОНАЧЕЛНИКА ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА

Писао језиком земље и завичаја
Пише: Марко Недић

Бранко В. Радичевић сматрао је да завичај 
одређује човека
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сивности језика и стила на синтаксичком 
и лексичком плану. Они су материјали-
зовани у тексту у краткој и рељефној ре-
ченици тзв. „резане прозе“, сличној ре-
ченици његове поезије. Метафоричност 
прозне реченице пре је била садржана 
у наговештеном доживљају и драмати-
зованом нараторовом гласу и његовим 
бројним синкопама и елипсама него у 
лирској слици или поређењу. Ослањање 
на усмени говор и народни језик, на фол-
клорне појмове и чињенице, на етнолошку 
сликовитост и необичност, на анегдотску 
мотивацију народских прича и на друге 
облике непосредне вербалне комуника-
ције у народу умногоме објашњава њену 
експресивност и интонацију.

Сличну функцију и у прози и у поезији 
овог аутора има и велико садржинско-мо-
тивско богатство његовог текста. Стога је 
и његова проза, као и поезија, такође густа, 
садржајна, пуна чињеница, детаља, нијанси. 
Богатство непосредног живота, витализам, 
чулност, снажна унутрашња мотивисаност 
књижевних јунака према интензивном 
доживљавању света и остварењу власти-
тих животних визија, глад за животом и 
љубављу и други облици испољавања 
човекове потребе за пуноћом живљења 

– најуочљивије су тематско-садржинске и 
значењске одлике прозе овог писца, ко-
лико романескне толико и приповедачке, 
као и сакупљачко-лексикографске. 

Прозне слике пуноће и обиља жи-
вота, наративно оживљене уз помоћ ау-
торове изразите моћи опсервације и ње-
говог експресивног стила, биле су нужне 
последице тематске разноврсности и 
садржинског богатства његове прозе, 
њене распрострањености на различите 
социјалне и културне средине и слојеве 
о којима је писао и на различите времен-
ске оквире у којима су се они испољавали. 
Иако је простор послератног западномо-
равског села и паланке егзистенцијални 
топос из којег је Бранко В. Радичевић ини-
цијално узимао грађу за своје романе и 
приповетке, савремени град временом 
је све више добијао атрибуте готово до-
минантног наративног хронотопа у ње-
говом прозном делу. Кључне књижевне 
теме овог „песника села и романсијера 
града“, како је сликовито речено за њега, 
највише су стога узимане из његовог за-
вичајног сеоског и паланачког живота, 
већ контаминираног урбаним моралом 
и идеологијом, и из простора савреме-
ног града у који су ушли они облици жи-
вота који су још увек били, али ипак мање 
него раније, оптерећени патријархалним 
нормама. 

Садржина Радичевићевих романа и 
приповедака најчешће је бирана према 
ауторовом афинитету за необично и ори-
гинално испољавање живота и човекове 
личности у њему. Стога његови прозни об-
лици по правилу имају занимљиву и необ-
ичну причу, која се поступно и ритмично, 
понекад и у новелистичким и мозаичким 
целинама, креће према своме крају, као 
што имају и веома рељефне и сликовите 
књижевне ликове.

Један од узрока привлачности и кому-
никативности прозе Бранка В. Радичевића 
био је и њен хумор. Хумор је био онај књи-
жевни квалитет који је трајно обележио 
неке од најзначајнијих страница његове 
прозе, повремено и поезије. Он је изрази-
тије и готово раскошно био реализован у 
његовим последњим књигама, такође и у 
многим кратким причама и својеврсним 
етнолошким и лексикографским записима.

Последња деценија живота и рада 
Бранка В. Радичевића карактеристична 
је по његовом пасионираном трагању 
за старим и новим речима из народног 
живота и за њиховим специфичним зна-
чењима и звуком. Сујеверице и друге речи 
у четири књиге доносе праву ризницу 
народних „у обичај узетих ријечи“, како 
би рекао Вук, занимљивих и живопис-
них ситуација и карактера, као и готових, 
динамично исприповеданих кратких и 
најкраћих прича. Речи и приче у тим књи-

гама, углавном забележене или смишљене 
у Радичевићевом завичају, у чачанском 
крају и западноморавској долини, нека су 
врста „откривања тајни или скривања јаве“ 
помоћу језика, како је њихов сакупљач и 
аутор њиховог штампаног облика рекао у 
једном разговору. 

Хумор и животна ведрина, дакле, 
били су још један значајан књижевни и 
семантички елеменат којим су спонтано 
повезане не само проза и поезија овог ау-

тора и његове књиге за децу, него и његов 
сакупљачки рад и значајан редакторски 
удео у обликовању речи и прича из на-
рода у њиховом прерастању у књижевни 
израз. 

Бранко В. Радичевић је, дакле, и у по-
езији и у прози један од најаутентичнијих 
писаца виталистичке оријентације у срп-
ској књижевности друге половине XX века. 
Песник и прозаиста у њему очигледно су 
произилазили из истог стваралачког и ин-
спиративног врела. Повремени тамни или 
скривени подтекстуални трагични тонови 
у његовом књижевном делу не ремете, 
међутим, критичку опсервацију о општој 
виталистичкој концепцији његовог књи-
жевног рукописа у целини. Афирмација 
непосредног, елементарног, чулног, сло-
бодног и неспутаног живота и такве чове-
кове личности једна је од најзначајнијих 
књижевних порука коју је српској књижев-
ности оставио Бранко В. Радичевић.

КЊИжЕВНО ДЕЛО БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА, РОДОНАЧЕЛНИКА ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА

Једно књижевно вече у програму 50. Дисовог пролећа посвећено је Бранку В. Радичевићу: Љубиша 
Ћирковић, Биљана Раичић, Александар Милановић, Марко Недић и Радован М. Маринковић
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oнoмe кo je кoрачаo такo да су сe за њим сви oкрeтали, и oнoмe кo je сeдeo 
за стoлoм, такo да су сви видeли да je oдсутан, и o oнoм трeћeм, кojи je свакe 
сeкундe имаo жeљу да нас oпoмињe свojoм важнoшћу, а ми смo сe правили 
да тo нe видимo, и кoнстатациjoм да су тo „даклe, вeлики пeсници”, гoвoриo 
je 14.маја у Умeтничкoj галeриjи „Надeжда Пeтрoвић“ у Чачку др Милo Лoм-

пар, прoфeсoр Филoлoшкoг факултeта у Бeoграду, на књижeвнoj вeчeри пoсвeћeнoj 
вeликанима српскe књижeвнoсти и њихoвим пoвoдима.

А пoвoдe je прeпoзнаo oрганизатoр, Градска библиoтeка „Владислав Пeткoвић 
Дис”, и тo у oквиру 50. Дисoвoг прoлeћа. Такo су на примeрeн начин и у нашoj срeдини 
oбeлeжeни: 200. гoдишњица oд рoђeња Пeтра II Пeтрoвића Њeгoша, 120. гoдина oд 
рoђeња „прeвратника и бунџиje” у српскoj литаратури Милoша Црњанскoг и 110. гo-
дишњица oбjављивања првe Дисoвe пeсмe „Идила” у „Српскoм књижевном гласнику”.

– Кoнвeнциoналнe приликe су разлoг да 
сe чoвeк укључи у oбeлeжавањe oнoга штo 
сматра врeдним, али, када je рeч o унутра-
шњoj сагласнoсти излагања, oнe мoгу бити нe 
мали изазoв. Тeшкo je рeћи шта би мoглo на 
први пoглeд пoвeзивати oвe пeсникe. Малo 

и сањаjући oнo прoлeћe у кoмe ћe сe вра-
тити. Трeћи, Црњански, путoваo je пунo и 
бeспрeглeднo. Скoрo би сe мoглo рeћи да 
нeма вeћeг путника oд њeга и у нeкoм сми-
слу, oн je oбeлeжиo читаву мoдeрну дикциjу 
у нашoj литeратури. С другe странe, пoстojи 
ипак нeка пoдударнoст: Дис и Њeгoш умрли 
су у истoj живoтнoj дoби, Њeгoш je имаo 38, 
а Дис 37 гoдина. Њeгoш je умрo прирoднoм, 
а Дис насилнoм смрћу. Црњански je живeo 
дугo и у тoм смислу, акo je дуг живoт знак 
успeшнo рeшeнe живoтнe jeдначинe, мoглo 
би сe рeћи да je oн у тoмe успeo. Црњански и 
Дис странствoвали су не својом вољом, дoк 
je Њeгoш бoравиo на страни пo сoпствeнoм 
избoру. Дис је био сиромашан, Црњански у 
изгнанству ништа мањe. И jeдан и други су 
путoвали пo свeту прeбираjући нoвцe из 
jeднoг у други џeп, дoк je Њeгoш, из наjси-
рoмашниje oд свих српских зeмаља, путoваo 
за тадашњe приликe гoспoдски и oтмeнo, jeр 
je биo владар и владика. Дис и Црњански су 
прoшли свeтoм нeoпажeнo, а за Њeгoшeм сe 
свeт oкрeтаo на улици, њeгoва пojава изази-
вала je вeлику пажњу, какo je тo oписиваo 
Љубoмир Нeнадoвић.

Пo чeму су их памтили?

Разликoвали су сe у мнoгo чeму, а пeс-
ничкe судбинe им нису билe сличнe. Њeгoш 
je каo пeсник пoстаo пoзнат и признат пoслe 
свoje смрти, oн je уjeднo пoстаo парадигма и 
ушаo je у културни oбразац. Рeтки су пeсници 
кojима тo пoђe за рукoм, и наjчeћшe oни 
пoгoдe „тактус и oсeћањe свeта, такo да их 
вишe ниje мoгућe избeћи”. Андрић je jeднoм 
пишући o Њeгoшу рeкаo да „има у нарoду 
jeдна струна кojа сe на звук Њeгoшeва 
дeсeтeрца oтвoри и oдзива каo штo сe лo-
зинка пojављуje и изазива тачан oдгoвoр”. 
Дис je пoчeo крахoм и у нeкoм смислу пoстаo 

„случај“ српскe књижeвнoсти, jeр сe oнo штo 
je oн имаo да кажe, разишлo са oним штo 
je књижeвна и пoлитичка норма тражила 
oд њeга. Пoстаo je „застава” књижeвнoсти 
када га вишe ниje билo, упамтили су га пo 
сањалачкoм и чeстo oдсутнoм пoглeду и пo 
извeснoj изгубљeнoсти, кojа je такo насeља-
вала прoстoр у кoм би га чoвeк срeo. Црњан-
ски je пoстаo „застава” књижeвнoсти oдмах, 
на пoчeтку. 

Црњанскoг су памтили пo бeрeу, нoсиo 
je француску бeрeтку, пo eнeргичнoм кoраку, 
пo спрeмнoсти да сe пoтучe и пo oдлучнoсти 
да и у старoсти свojoj лупи шакoм o стo и 
кажe: „Jа сам написаo „Рoман o Лoндoну”, да 
пoкажeм Марку Ристићу, да сам жив.” Даклe, 

O

JУБИЛEJИ ВEЛИКАНА НА ЈУБИЛАРНОМ ДИСOВOМ ПРОЛЕЋУ
 

Њeгoш – Црњански – Дис
Приредила: Зорица ЛЕШОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

има пoдударнoсти у њихoвим судбинама. 
Први, Њeгoш je биo владика и владар, пeс-
ник пo избoру, а владар и владика пo oкoл-
нoстима. Други, Дис ниje имаo ништа oд вeзe 
са влашћу. Путoваo je врлo уским путeвима 
тадашњe Србиje, а завршиo je странствуjући 

eгoш je биo пeсник у нашoj ку-
лури прeпoзнат пo свojoj eпи-
ци, пo свoм страшнoм исказу и 
нeвeрoватнoj пoтрeби да имe-

нуje наjoдлучниje тeмe нашe нациoналнe 
eгзистeнциje. Тo je, ипак, грађанска eпoха 
прeпoзнала, али пoстojи један мањe 
oпажeн Њeгoшeв начин глeдања на ствари, 
кojи je Црњански имeнoваo у jeднoм малoм 
тeксту пoсвeћeнoм Њeгoшу, каo наш „први 
лирски oднoс или лирска рeфлeксиjа пoслe 
Кoсoва”. 

Црњански је тада имао на уму два 
лирска става: oнаj, вeзан за нарoдну пoe-
зиjу и за Лазарeв завeт, и oнаj кojи прeд 
нас изнoси Њeгoш. Измeђу тoга, кажe 
Црњански, самo je oгрoман брoj eпских 
пoгибиjа и вeликих брojаница. Таj начин 
глeдања на ствари Црњанскoг je oд вeли-
кoг значаjа. Њeму наjсрoдниjи писац и 
друг из свeта књижeвнoсти Ивo Андрић 
ћe 14 гoдина пoслe, у чувeнoм прeдавању 
кoje je oдржаo на Кoларчeвoм нарoднoм 
унивeрзитeту, имeнoвати Њeгoша каo 
„гранични камeн кoсoвскe мисли”. Ми oд-
мах видимo у чeму сe слажу. У тoмe да у 
Њeгoшу прoналазe траг кoсoвскoг oпуса, 
а разликуjу у тoмe, штo Андрић ту види 
„eпску и истoриjску димeнзиjу eгзистeн-

циje”, а Црњански „лирску и мeтафизичку 
судбину тe eгзистeнциje”. И Андрић и 
Црњански читаjу Њeгoша у складу са 
свojим гoдинама, а тo сe дoгађа самo oним 
пeсницима кojи имаjу утeмeљуjући знак за 
jeдну културу. Тo су рeтки пeсници и oни 
у извeснoм смислу oбликуjу сам културни 
oбразац. Лирска димeнзиjа je oнo штo на 
чудан начин пoвeзуje Њeгoша са Црњан-
ским. Лирска рeфлeксиjа пoдразумeва 
питањe o мeтафизичкoм пoрeклу чoвeка, 
и o мeтафизичкoм пoзиву у чoвeкoвoj су-
дбини. У тoм смислу Њeгoш има нeштo 
oд oнoга штo ћeмo касниje прeпoзнати 
кoд Црњанскoг, али мoжe да пoмoгнe да 
прeпoзнамo и jeдан чудeсни Дисoв тoн. 
Дис je гoвoриo супрoтнo алeксандринцу 
Дучића и Ракића, супрoтнo рациoнализму 
и прeпoзнавању вeликих стихoва грађан-
скe eпoхe, oн je на извeстан начин гoвoриo 
супрoтнo oд Пандурoвићeвих, oдвeћ eкс-
плицитних стихoва. Дис je гoвoриo каo 
да хoда пo нeкoм другoм свeту oд oнoга 
кojи му сe пojавиo. Дис je уoчиo извeстан 
мeланхoлични тoн у чoвeкoвoj судбини, 
на начин какo je тo кoд нас прe њeга билo 
рeткo видљивo – казао је у Дисовом за-
вичају овим великим поводом професор 
Мило Ломпар. 

Лазарeв завeт и Њeгoшeв гранични камeн

W
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биo je спрeман да и у пoслeдњим гoдинама 
свoг живoта дeмoнстрира свoj вeлики тeм-
пeрамeнт. Oбjавиo je свojу спрeмнoст да свe 
прoмeни. 

JУБИЛEJИ ВEЛИКАНА НА ЈУБИЛАРНОМ ДИСOВOМ ПРОЛЕЋУ

– Тo сe никада нe глeда дoбрим oкoм, а у 
нашoj срeдини пoгoтoвo. Мoраo je да плаћа 
цeну за тo, и тo дo краjа живoта. И кад су му 
признавали књижeвни талeнат, а с гoдинама 

и вeликим дeлима кojа je написаo, билo je 
свe рeђe мoгућe нeпризнавати га, никад му 
нису признавали друштвeни ранг. Њeгoш 
je биo вeликoг друштвeнoг ранга, Дис и 
Црњански нe. Били су пeсници, а шта тo 
уoпштe значи бити пeсник у jeднoj култури, 
кojа у прирoди свoг прeпoзнавања, каo да 
нe жeли да сe идeнтификуje са пeсничким 
искуствoм. Али oни су припадали jeднoj 
спeцифичнoj врсти пeсништва и ту пoчињe 
jeдна нит кoнтинуитeта - истакаo je анали-
тички др Милo Лoмпар. 

Мeтафизика, рeлигиjа, 
мeланхoлиjа и нoсталгиjа

– Њeгoшeвo пeсничкo искуствo je рeли-
гиjскo, Дисoвo je пoстрeлигиjскo. Нeки лoм 
сe дoгoдиo у oсeћању свeта штo даje два 
слична лирска oдгoвoра, кojи сe ипак разли-
куjу. Кoд Диса таj лирски тoн има oбeлeжjа 
мeтафизичкoг, прeeгзистeнциjалнoг иску-
ства, мeланхoлиje и нoсталгиje, и тo je oнo 
штo га приближава Црњанскoм. Али, врлo je 
занимљивo да oбojицу пoвeзуje и jeдан став 
прeма свeту кojи je врлo ангажoван, став 
пoлитичкoг рeвoлта. Мeланхoлиjа je увeк 
мeланхoлиjа збoг нeчeга штo je прoшлo и 
штo je нeпoвратнo, и чoвeк кружи oкo свoг 
изгубљeнoг срeдишта или циља, унутар 
мeланхoлиje кojoj сe враћа. Тo je карактeрис-
тичнo за Диса и тo у њeгoвим рeпрeзeнта-
тивним пeсмама и видимo, таj раскoл измeђу 
духа и свeта, измeђу чoвeка и свeта, за њeга 
je нeпрeкoрачив. Та дуалистичка димeн-
зиjа свeта и духа jeстe нeштo штo oдгoвара 
Дисoвoм oсeћању свeта. Кoд Црњанскoг je 
такoђe има, има тугe за изгубљeним дoмoм 
и завичаjeм. У пeсми „Сeрбиа” пoстojи стих: 

„Умрeћу збoг тeбe, а нисмo сe срeли”. Дис 
je гoвoриo каo да хoда пo нeкoм другoм 
свeту, oд oнoга кojи му сe пojавиo, уoчивши 
извeстан мeланхoлични тoн у чoвeкoвoj 
судбини, на начин на кojи je тo кoд нас прe 
њeга билo рeткo видљивo. Њeгoш je нeштo 
oд тoга имаo вeћ у „Лучи микрoкoзми”... 
Пoтпуна пeсимистичка визиjа чoвeкoвoг 
постojања, штo je oвдe изнeтo у пламтeћeм 
Њeгoшeвoм стиху и пoмирeнoсти са eгзи-
стeнциjoм. Цeнтралнo мeстo Њeгoшeвoг 
става je напoр да сe пoмири пeсимизам са 
тврдoм вeрoм у Бoга. Тo би мoглo значити 
да je Њeгoш прeвасхoднo трагични пeсник, 
дoк су Дис и Црњански у извeснoм смислу 
мoдeрни пeсници, а мoдeрни пeсник нe 
мoжe да будe трагичан, или je тo самo пo 
изузeтку, па су oни, какo тo изглeда, мeлан-
хoлични пeсници, кojи у извeснoм смислу 
нe напуштаjу oну нeпрeкoрачивoст измeђу 
чoвeка и свeта. Мoдeрна литeрeтура je oзна-
чила и oбнoву гнoстичкoг искуства – истакаo 
je прoфeсoр Лoмпар.

Професор Миро Лампар беседио је на 50. Дисовом пролећу о великанима српске књижевности

ири 50. Дисовог пролећа за 
есеј о Дисовом стваралаштву 
радио је у саставу: Горан Ко-
руновић, Мина Ђурић и Бра-
нислав Живановић (председ-

ник). На основу седамнаест есеја који су 
пристигли на овогодишњи конкурс, жири 
је констатовао да су, поред неуједначено-
сти радова у погледу њиховог квалитета, 
у већини текстова заступљене претежно 
исте теме и мотиви, односно њихове 
интерпретације. 

Након вишеструког читања, диску-
сије и упоређивања, жири је издвојио три 
рада која су на најдостојнији и најреле-
вантнији начин, убедљиво и скрупулозно 
самерала дело Владислава Петковића 
Диса. Реч је о есејима без већих одсту-
пања и дигресија на плану сагледавања 
изабраних тема, чији су аутори показали 
аналитички дух, истанчану рефлексив-
ност, стилску и научну умешност у разма-
трању и тумачењу. Уз ово, жири је исто-
времено водио рачуна да ли се радови у 

опсегу свог деловања доследно односе 
према суптилној форми есеја, те дао прос-
тора гласовима одмерене субјективности 
и дистанце, односно развијеној критичкој 
свести као резултату темељног рада и ис-
траживачког промишљања. 

Узимајући наведено као параме-
тре за своје критеријуме, жири је донео 
једногласну одлуку да прву награду на 
јубиларном 50. Дисовом пролећу додели 
есеју „Несмиреност једне егзистенције: 
Утопљене душе Владислава Петковића 

– Диса”, Маје Савић (Нови Сад); другу на-
граду есеју „Мотив преегзистенцијалне 
таме и тишине у Дисовом осећању света”, 
Милице Вучковић (Ниш); и трећу награду 
есеју „Сећам ли се ичег више? (Паслике и 
проблем заборава у поезији Владислава 
Петковића Диса са мотивом мртве драге)”, 
Марије Слободе (Нови Београд). 

Награде ће бити уручене 30. маја 
2013. године испред Дисовог споменика 
у Чачку, на традиционалној свечаности у 
оквиру јубиларног, 50. Дисовог пролећа. 

@

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА ЕСЕЈ О ДИСОВОМ СТВАРАЛАШТВУ 

Победио аналитички дух
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д самог почетка рада Дома кул-
туре у Чачку, ликовни програм је 
заузимао значајно место. После 
двадесетак година рада Лико-
вног салона, јавила се потреба 
за организацијом једне редовне 

камерне изложбе. Тако је Дом културе уз 
помоћ Друштва ликовних уметника „Рисим“ 
1994. године покренуо Мали пролећни анале, 
изложбу на којој ће сваке године излагати 
по дванаест сликара млађе и средње гене-
рације. Овај број је одабран због симболике, 
као дванаест месеци у години. Зато је као 
симбол Анала одабрано Сунце, као врхун-
ска природна појава, која заокружава један 
временски процес. И тако је тада, по цртежу 
Сунца Захарија Орфелина, вајар Никола Ву-
косављевић урадио плакету Анала, која се 
додељује као главна награда. Леп, пролећни 
месец мај је одабран за термин одржавања 
изложбе, и то у недељи завршних дана пе-
сничке манифестације „Дисово пролеће“. 
Тако је употпуњен уметнички доживљај, а Ча-
чани могу да уживају у поезији и сликарству. 

Учесници првог Малог пролећног анала, 
дванаест значајних сликара, који су се у свом 
изражају определили за фигурацију били су: 
Владимир Дуњић, Урош Ђурић, Драгослав 
Живковић, Драган Јанков, Душан Јевтовић, 
Лазар Лечић, Стеван Маркуш, Милан Миле-
тић, Драган Вук Рачић, Маја Сковран, Радош 
Стевановић и Војислав Танасијевић. Медаљу 
Малог пролећног анала добио је Владимир 
Дуњић, а диплому часописа „Градац“, Маја 
Сковран.

Следеће 1995. године изабрани су умет-
ници који излазе из стандардних и традицио-
налних оквира и презентација дела на кла-
сичан начин. Излагали су: Зоран Димовски, 
Перица Донков, Александар Ђурић, Јозеф 
Клаћик, Драган Перић, Вишња Петровић, Бо-
жидар Плазинић, Милета Продановић, Алек-
сандар Рафајловић, Вера Стевановић, Талент 
и Слободан Трајковић. Медаљу Анала је до-
био Александар Ђурић, а диплому „Градца“ 
Милета Продановић.

Сликар Грујица Лазаревић био је се-
лектор трећег Малог пролећног анала. Он се 
определио за пејзаж као повод за настанак 
ликовног дела и позвао је Горана Десанчића, 
Слободана Ђурђевића, Дивну Јеленковић, 
Оливеру Марић, Дејана Ми оковића, Ђорђа 
Одановића, Ендре Пенавца, Љубицу Радовић, 
Невенку и Зорана Рајковића, Владана Тер-
зића и Марину Штрајбер. Медаљу Пролећног 

анала је добила Љубица Радовић, а диплому 
„Градца“ Ђорђе Одановић. 

Наредне 1997. године, стицајем више 
околности и неразумевања, долази до пре-
кида и одлуке да се ова изложба више не ор-
ганизује. Позитивном енергијом појединаца 
и залагањем, 2000. године изложба је обно-
вљена, али под називом Пролећни анале. 
Осим Дома културе и ДЛУ „Рисим“, свој до-
пронос овој манифестацији даје и Градска 
бибиотека „Владислав Петковић Дис“, која 
уместо часописа „Градац“ додељује награду. 

Марија Драгојловић прима награду Градске 
библиотеке од директора Данице Оташевић

Селектор, четврте по реду изложбе била је 
Љубица Миљковић, која је позвала Божи-
дара Баића, Даницу Басту, Алексдандра Ђу-
рића, Божидара Мандића, Мирјану Маодуш, 
Лепосаву Милошевић Сибиновић, Зорана 
Мишића, Милицу Мрђу Кузманов, Весну 
Петровић, Божидара Плазинића, Горана Ра-
кића и Тијану Фишић. Божидар Плазинића је 
добио Медаљу Пролећног анала, а Тијана Фи-
шић Плакету Градске библиотеке „Владислав 
Петковић Дис“.

Пети Пролећни анале носи назив „Сли-
ци је тешко одолети“, а селектор је био Јован 

Деспотовић. Он је овом изложбом хтео да 
покаже, да су, упркос свему „класични ме-
дији“ опстали. Представили су се: Соња Ма-
лавразић, Михаило М. Петковић, Богдан Па-
вловић, Саша Стојановић, Миодраг Ристић, 
Коста Богдановић, Душан Оташевић, Душан 
Б. Марковић, Мирјана Петровић и Јелена 
Блечић. Медаљу Пролећног анала је добио 
Коста Богдановић, а Плакету Градске библи-
отеке Миодраг Ристић.

Песник Драган Јовановић Данилов је 
добио прилику да позове уметнике за шести 
Пролећни анале. Под називом „Медитеран-
ска озарења“ ова изложба је окупила сле-
деће уметнике: Сергеја Апарина, Небојшу 
Бежанића, Милована Видака, Владимира 
Дуњића, Михаила Ђоковића Тикала, Обрада 
Јовановића, Грујицу Лазаревића, Зорана Ма-
тића, Владу Мирковића, Зорана Настића, Је-
лену Тијанић и Дејана Уларџића. Награде су 
добили Михаило Ђоковић Тикало (Медаља 
пролећног анала) и Обрад Јовановић (Пла-
кету Градске библиотеке).

У мају 2003. године Пролећни анале се 
организује по седми пут. Селектор је била 
Љиљана Слијепчевић. У оквиру концепта 

„Без тезе – са разлогом“ она је видела мо-
гућност презентације слика које, по свом 
личном избору, сматра репрезентативним. 
Излагали су: Милица Стевановић, Алек-
сандар Рафајловић, Бранимир Карановић, 
Драгољуб Варајић, Мирко Ловрић, Ђорђе 
Одановић, Радомир Кундачина, Вјера Да-
мјановић, Рада Селаковић, Зоран Димовски, 
Душан Марковић и Зоран Тодовић. Медаљу 
Анала је добио Александар Рафајловић, а 
Плакету Рада Селаковић.

Гордана Станишић је за осми Пролећни 
анале одабрала тему „Портрети... искази... 
значења“, кроз коју је хтела да се уметници 
сами представе кроз своје радове, али и ис-
казе. Тада су се представили: Чедомир Васић, 
Марија Вауда и Никола Пилиповић, Данијел 
Глид, Дејан Грба, Здравко Јоксимовић, Весна 
Кнежевић, Радомир Кнежевић, Драгослав Кр-
најски, Горанка Матић, Ђорђе Одановић, Је-
лица Радовановић, Дејан Анђелковић и Вера 
Стевановић. За свој рад Медаљу Анала су 
добили Јелица Радовановић и Дејан Анђел-
ковић, а Плакету Градске библиотеке „Вла-
дислав Петковић Дис“, Радомир Кнежевић.

Девети Пролећни анале има поетски 
назив „Лед у мају“. Селектор је била Љу-
бица Јелисавац, која је позвала да излажу 
Биљану Бакалуцу, Милицу Вергот, Марију 

O

ХРОНИКА ЈЕДНЕ ЛИКОВНЕ ИЗЛОЖБЕ

(Мали) Пролећни анале
Пише: Весна ПетроВић
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Драгојловић, Давора Дукића, Петра Ђорђе-
вића, Селму Ђулиузаревић, Мају Живано-
вић, Марка Калезића, Весну Миличевић 
Чворовић, Рајка Попиводу, Лидију Пришић 
Среботњак и Даниелу Фулгоси. Награђене 
су Биљана Бакалуца и Марија Драгојловић 
(Медаља и Плакета).

Селектор јубиларног десетог Пролећног 
анале је Чачанин, сликар Божидар Плазинић. 
Назив изложбе је био „Површина“. Излагали 
су: Владимир Вељашевић, Перица Донков, 
Бранка Јанковић Кнежевић, Душан Јуначков, 
Гордана Каљаловић, Слободан Кнежевић, 
Радомир Кундачина, Петар Лолић, Драган 
Перић, Звонимир Сантрач, Алексдандра Ћо-
сић Маринковић и Сава Степанов. Медаљу 
Анала је добио Звонимир Сантрач, а Плакету 
Градске библиотеке „Владислав Петковић 
Дис“ Петар Лолић.

„Од извора два путића воде на три 
стране“ је био назив XI Пролећног анала. Сла-
вко Тимотијевић је одабрао следеће ауторе: 
Владу Бојића, Ненада Брачића, Аницу Вуче-
тић, Владимира Додига Трокута, Илегалне 
посластичаре, Бранимира Карановића, Вла-
димира Перића, Звонимира Сантрача, Мла-
дена Стилиновића, Јарослава Супека, Рашу 
Тодосијевића, Александра Цветковића и Ни-
колу Џафа и Дежурни тим Арт клинике. Жири 
је одабрао да Јарослав Супек добије Медаљу 
Анала, а Ненад Брачић Плакету Библиотеке.

У години јубилеја Чачка, обележавања 
600. година од помена насеља под тим име-
ном, селектор XII Анала Јулка Маринковић је 

кроз концепт „Град – лице града“ одабрала  
радове: Драге Јовановић, Ирене Келечевић,  
Бранке Кузмановић, Ирене Лагатор Пејовић, 
Петре Мајц, Милована Дестил Марковића, 
Весне Перуновић, Милете Продановића, 

Нине Тодоровић, Јована Чекића, Андреја 
Чикале и Групе Шкарт. Медаљу Пролећног 
анала је добила Бранка Кузмановић, а Пла-
кету Андреј Чикала.

Тринаести Пролећни анале има назив „У 
славу сликарства на прагу 21. века“. Оливера 
Вукотић је на тај начин желела да представи 
ауторе – сликаре чију уметност чини сликар-
ство у традиционалном смислу. Зато је поз-
вала да излажу: Шемсу Гавранкапетановић, 
Зорана Граовца, Зорана Јовановића Добро-
тина, Бору Иљовског, Јадрана Крнајског, Ве-
лизара Крстића, Бојана Оташевића, Алексан-
дру Павићевић, Димитрија Пецића, Бранка 
Раковића, Милана Сташевића и Јелену Ша-
линић Терзић. Шемса Гавранкапетановић 
је добила Медаљу Анала, а Бранко Раковић 
Плакету Библиотеке.

„Нова ирационална фигуративност“ тема 
је која је у оквиру четрнаестог Пролећног 
анала окупила уметнике који се баве про-
блемом фигурације. У избору селектора 
Саве Степанова то су: Данијел Бабић, Се-
лена Вицковић, Вера Галешев, Ана Ивић, 
Тадија Јаничић, Срђан Ђиле Марковић, Вла-
димир Маркоски, МП арт, Анђелу Мујчић, 
Бојана Новаковића, Бојана Цветковића и 
Владислава Шћепановића. Награде су до-
били Срђан Ђиле Марковић и Вера Галешев.

Гордана Биба Марковић је за XV Про-
лећни анале одабрала тему „Визура нове 
осећајности“ и следеће уметнике: Милицу 
Црнобрњу Вукадиновић, Сашу Марјановића, 
Анђелу Мујчић, Мају Обрадовић, Ивону 
Плескоњу, Симониду Рајчевић, Нину Радои-
чић, Бојана Радојчића, Кристину Ристић, Јо-
ванку Станојевић, Јелену Трајковић и Јелену 
Шалинић Терзић. Медаљу Пролећног анала 
добио је Бојан Радојчић, а Плакету Библио-
теке Јованка Станојевић. 

На прошлогодишњој шеснаестој из-
ложби, селектор Слађана Варагић се бавила 
проблемом савременог друштва. „После 
комуникације“ је назив шеснаесет изложбе 
Анала, а излагали су: Михаило Васиљевић, 
Игор Вељковић, Александар Димитријевић, 
Перица Донков, Наташа Кокић, Мирон Му-
таовић/Тине Хинд, Урош Павловић, Иван 
Петровић, Славимир Стојановић Футро, Тим 
Арт клинике, Ефимија (Јасна) Тополски и Сел-
ман Тртовац. Награђени су Урош Павловић и 
Александар Димитријевић.

Ово је кратак историјат ликовне мани-
фестације Пролећни анале. Набројана имена 
досадашњих учесника и селектора говоре да 
је реч о изложби која заузима значајно место 
у културном животу Чачка, али и Србије. Осим 
тога Пролећни анале је леп пример сарадње 
две институције, Дома културе Чачак и Град-
ске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, 
али и појединаца који својим трудом и зала-
гањем помажу да ова изложба опстане и буде 
на што већем нивоу. Аналу се може пожелети 
само да траје колико и „Дисово пролеће“.

ХРОНИКА ЈЕДНЕ ЛИКОВНЕ ИЗЛОЖБЕ

Бојана Стаменковић добитник је награде 
Градске библиотеке на 17. Пролећном аналу

Драгојло Јеротијевић, Даница Оташевић, Александар Дачић и Весна Петровић испред 
првонаграђеног рада Горана Деспотовског, 2013.
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осле пола века, 13. априла 2013. године, иста слика пред 
спомеником Владиславу Петковићу Дису у дворишту На-
родног музеја и у конаку Јована Обреновића: свечарска, 
пролећна, каква доликује тренутку. Градска библиотека 
организовала је програм посвећен 13. априлу 1964. годи-

не, када је у Чачку одржано Прво „Дисово пролеће“. У дирљивом 
сценско-поетском програму, Дисове стихове говорили су студенти 
друге и треће године глуме Факултета уметности у Звечану (Косов-
ска Митровица) у класи професорке дикције и драмске уметнице 
Андријане Виденовић. Све под насловом „Код вас је пролеће, дошле 
су вам ласте“.

И дошле су, у јату озбиљних и зрелих младих људи, који своје 
образовање стичу на југу наше земље, у неслободи. Дошли су да нам 
кажу вечне стихове нашег несхваћеног песника, стихове који могу 
бити писани и бити истинити и после читавог века поново, у овим 

„нашим данима“ и смутним временима, са вилицама које су подрхта-
вале, да би бројној публици натерали сузе у очи и изазвали понеки 
пригушени јецај, баш у ово пролеће, као што се и Дис из „затравље-
них сутона“ у њега вратио. Сви су бронзаном споменику даровали по 
цвет, а венац пролећног цвећа на бронзану Дисову главу положили 
су у име Одбора 50. Дисовог пролећа песник Драган Јовановић Да-
нилов а у име локалне  самоуправе Александар Дачић, помоћник 
градоначелника. На Прво „Дисово пролеће“ подсетио је Љубиша 
Ћирковић читајући беседу једног од његових оснивача Бранка В. Ра-
дичевића: „А Дис, дошавши међу своје, ево прикрада нам се и овог 
пролећа, необјашњеног живота. Вазда наш. Близак. Боемски шаљив. 
Трагично изненађен ...“

Млади глумци Стефан Младеновић, Стефан Миликић, Милица 
Томашевић, Катарина Орландић, Тамара Томановић, Матија Ристић, 
Урош Милојевић, Оливера Бацић, Светлана Миленковић и Милош 

Јаџић надахнуто су казивали стихове песме „Споменик“ ... „Од Косова 
плач је, Богу се вапије,/ Ал нигде помоћи, свуда срца тврда:/ Сиђоше 
громови, падоше капије,/ Прогледаше људи и поља и брда…“, али и 
песме „Утопљене душе“, „Можда спава“, „На очевом гробу“, „Виолина“ 
и друге.

Да је завичај одувек мислио на свог песника потврђује и ини-
цијатива Друштва за унапређење Чачка и околине које је 7. маја 
1933. године у сали Хотела „Крен“ организовало концерт „у спомен 
на поч. Влад. Петковића – Диса, песника – Чачанина“. Том приликом 
предавање је одржао уважени гимназијски професор Сава Риста-
новић, а одржани су  рецитал и на крају забавно вече са игранком. 
Неколико дана касније и „Чачански покрет“ је објавио текст о Ди-
совој поезији Синише Кордића. Три деценије касније Дис је добио 
своје Пролеће. Бронзано обележје у дворишту Народног музеја, рад 
академика Сретена Стојановића, вајара – портретисте, 14. децембра 

1958. године отворио је књижевни критичар Милан Богдановић. Тих 
година сазрела је идеја да Владислав Петковић Дис треба да добије 
своју манифестацију, око које су се сложили Културно просветна 
заједница, Одбор за ширење књиге, све културне институције, Ча-
чани у Београду, књижевници, сликари и други културни посленици. 
Ипак, најзаслужнији за „рођење“ Дисовог пролећа су песници Бранко 
В. Радичевић, учитељ Милисав Урошевић, председник КПЗ, Надежда 
Вилимановић, директорка Градске библиотеке, Александар Икоди-
новић, Љубица Буба Миленковић и  други.

У организацији Градске библиотеке и Радничког универзитета 
13. априла 1964. године одржано је Прво „Дисово пролеће“, пред 
бронзаном бистом завичајног песника у дворишту Народног музеја. 
Свечаности је присуствовала и песникова супруга Христина Тинка 
Петковић Морозов,  а беседио је Бранко В. Радичевић. 

У СЛАВУ ПРВОГ „ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА“

Ласте са Космета
Пише: Зорица Лешевић Станојевић

P

Косово и ослобођење јужних крајева земље били су тема Дисових песамаДа Дисова поезија измами сузе потрудили су се млади глумци из Звечана
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хватимо ли литературу као 
свет – а ја је тако схватам, јер, 
не узмите ми ову незанимљиву 
географију за зло, само у лите-
ратури за мене постоји одго-

варајући однос кисеоника, водоника и 
азота (не случајно званог и „душик“), само 
танани, плаветни озонски омотач лите-
ратуре није још сасвим људским гадом 
изгризен и може још увек да ме заштити 
од погубних зрачења – схватимо ли, дакле, 
оно што се непрецизно назива уметношћу 
речи као планету равноправну са тамном 
планетом непрецизно названом Ствар-
ност, онда је све што је до данас створено 
у тој и таквој Литератури некаква Европа, а 
оно што ће се у Литератури тек родити – то 
су још неиспитани, загонетни континенти, 
Атлантиде и Индије.

Пре него што сам се отиснуо ка својим 
Индијама, дуго сам се потуцао по напред 
реченој Европи планете Литература. Мо-
гао сам до миле воље и на сав глас викати: 

„Ја сам Кристифор Колумбо!” – нико на 
мене није обраћао пажњу јер им то име 
и презиме беху сасвим непознати и не го-
вораху им, још увек, ама баш ништа. Био 
сам такорећи нико и ништа у Паризу и Лон-
дону – у Паризу, где сам одседао код сјај-
ног типа по имену Шарл Б., код тобожњег 
грофа Де Балзака и у богато опремљеним 
одајама сиромашног исељеника Џојса, и 
у Лондри пустој, где ме на стан примаху 
истински лорд – од куће Бајронових, за-
тим часни Вил Шекспир са својим лудама 
и емигранти Црњански и Пекић. Био сам 
мање од нуле где год се бејах задесио, од 
Балкана до Балтика, од Исланда до Малте, 
од Јалте до Гибралтара. Али иако сам 
био тада нишчи, нисам клоњавао духом. 
Почео сам озбиљно да се припремам за 
књижевног поморца и да учим: – од шјор 
Алигијерија како се баланс лађе постиже 
тако што се на једну њену страну стави 
лагана лира, а на другу топови ангажмана, 
од слепог кир Хомера како се навигира 
између Сциле мита и Харибде истине, од 
слепог Вишњића како се оком душе читају 
небеске прилике и звездане мапе; како се 
кроз ноћ скупљу вијека плови показао ми 
је монах Петар Његош, маневру званом 

„плетисанка“ учио ме Костић Лаза, пло-
видбу на весла, на мишиће, демонстри-
рали ми горостаси Гете и По, Попа ме упу-
тио у управљање пловилима из категорије 
орахове љуске, да је најбоље за посаду 
бирати часне и поуздане сведоке рече ми 

Киш Данило, Хармс Данил рече случајеве, 
а Драган Данилов тачна привиђења. И 
штошта друго важно за морнарење по 
широким и непредвидивим водама Лите-
ратуре ме научише многи други књижевни 
матрози, гусари, викинзи, гондолијери, ри-
бари и господари мора. Након дуге обуке, 

помисливши да сам спреман да кренем 
на велико путешествије ка Индијама, од-
важих се да за благослов и малу флоту 
бродовља од папира замолим најмоћнијег 
господара литерарног копна и мора за ког 
знавах, милошћу божјом цару Владиславу, 
у књижевном монаштву прозваном Дис.

Шта је на моју молбу одговорио овај 
суверен (узгред, само се суверенима попут 
њега клањам, док самодршце и велможе 
са планете Стварност сматрам тек нужним 
злом, које, као и свако зло, не треба преко 
мере и без такта изазивати, али које треба 
добро држати на оку, то јест никако му се 
не клањати, јер га тиме губите из вида)? 
Шта ми је, дакле, рекао овај цар кога смо 
чекали (и дочекали)? Одговор на то је 
чињеница да сам сада овде. Намеће се пи-
тање: а где сам ја то? Јесам ли допловио 

до својих Индија, или се искрцао на Аме-
рике које су се неочекивано испречиле и 
које нисам тражио? Или сам можда само 
доспео на оно што се претерано лирски, 
а опет, наравно, непрецизно, назива књи-
жевним небом! Најпре ће бити да сам не-
где између ово троје, у тежишту троугла 
чија су темена Индија намере, Америка 
судбине и небо сна. И ту, ни на земљи ни 
на небу као факир левитирам. Али боље 
је ваљда бити факир, него факин који из 

блата планете Стварност немоћно блене у 
небеса и звезду Даницу, која и није звезда, 
већ такође планета, планета Литература.

Да закључим овај курс незанимљиве 
географије са основама аргонаутике и 
надриастрономије и да кажем све ово 
на још незанимљивији, али пристојнији 
и разумљивији начин: благодарећи поу-
кама добијеним од Владислава Петковића 
и других мојих Великих учитеља, и зах-
ваљујући награди која носи Дисово име, 
зашао сам на свом маленом броду од па-
пира у воде Литературе. Ту ћу покушати да 
се чврсто држим свога курса, с надом да ће 
моја душа остати неутопљена у оба смисла, 
односно да се неће ни одвише утоплити, а 
ни утопити.

(Чачак, 9. мај 2013)

S

ЛИТЕРАРНИ УЧИТЕЉИ ДОБИТНИКА НАГРАДЕ „МЛАДИ ДИС“ ЗА 2012.

Моја поетска географија
Пише: Мирко Јовановић

Вече младих: водитељ Марија Радуловић, Бојан Васић, Владимир Стојнић,
Мирко Јовановић и Никола Радовић
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метничка књига „Дис“ је нови и заједнички пројекат две установе културе 
из Чачка – Уметничке галерије „Надежда Петровић“ и Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“, које више од пола века својим целокупним дело-
вањем, а посебно манифестацијама и програмима заснованим и изграђеним 
на уметничким вредностима стваралаштва великих уметника чија имена носе, 

врше значајну културну и друштвену мисију проширујући границе културних образаца.
Пројекат је фокусиран на визуелну и ликовну интерпретацију Дисове поезије кроз 

уметничку књигу као синтетичну форму у којој се књижевност, графика и графички ди-
зајн прожимају и надопуњују. Инспирисани Дисовим песмама, пет уметника из Србије 
и Црне Горе – Александра Гордић, Миливој Мишко Павловић, Ирена Лагатор Пејовић, 
Александра Ракоњац и Даниела Фулгоси урадили су по четири графике отиснуте на 
папиру заједно са стиховима песника, које су, повезане или на други начин организо-
ване у форми ауторске уметничке књиге. Књиге су, уз поштовање креативних слобода 
у избору стихова, графичке технике и форме, урађене у веома малом тиражу од свега 
шест потписаних и нумерисаних примерака. 

Пројекат Уметничка књига „Дис“ није само јединствен графички израз Дисове по-
езије у оквиру обележавања јубиларног „Дисовог пролећа“, песничке манифестације 
коју Градска библиотека приређује већ 50 година за редом. Он je, такође, израз жеље 
и намере организатора да као нуклеус будуће и јединствене збирке библиофилских 
издања, постане и промотивни модел изложбено-музеолошке и библиотечке праксе 
на овим просторима. 

Димитрије Пецић, уметнички директор 
пројекта Уметничка књига ”ДИС” каже:

– Уметничка књига (artist’s book, livre 
d’artiste) је уметничко дело остварено у об-
лику књиге и представља јединствен спој 
текста, слике и форме. Књига као уметнички 

медиј подразумева процес штампе и израде 
сасвим малог тиража, врло често само једног 
примерка. 

Уметничка књига какву данас познајемо 
доживела је процват у XX веку, нарочито у 

стављају врхунска остварења у овој обла-
сти. Средњевековни манускрипти и књиге, 
са својим изузетним илуминацијама и укра-
сима, и у време када су настали сматрани су 
за уметничка дела, а данас на њих гледамо 
као и на неке од првих уметничких књига. 
Од Виљема Блејка, кога неки писци исто-
рија уметничких књига сматрају зачетником 
ове уметничке форме, па до данас, многи 
уметници и уметничке групе истраживали 
су њене могућности и проширили њене 
границе.

У савременој уметности, истраживања 
у овој области су разнородна и заузимају 
веома широк простор, од традиционалног 
приступа и техника израде књиге до кон-
цептуалне уметности и коришћења нових 
технологија. Број уметничких центара који 
су посвећени изради уметничких књига, све 
већи број изложби, стручних приказа и тек-
стова као и музејских поставки посвећених 
оваквим издањима, сведоче о томе да је овај 
медиј веома виталан и да инспирише многе 
уметнике широм света. 

Свој допринос традицији израде овакве 
врсте књига дала је и група уметника поз-
вана да учествује у пројекту Уметничка 
књига „ДИС”. На веома креативан и оригина-
лан начин они су реализовали шест једин-
ствених уметничких књига, представили 

своје виђење поезије Владислава Петковића 
Диса и тиме дали једну нову димензију мани-
фестацији „Дисово пролеће”.

НОВО ЧИТАЊЕ И ПУТЕВИ ДИСОВЕ ПОЕзИјЕ

 Стихови као уметничка књига
Приредила: Јулка Маринковић

U

његовој другој половини, када овај назив 
улази у употребу, а такав уметнички израз 
добија и своје институционално место како 
у музејским збиркама тако и у програмима 
неких уметничких факултета. Међутим, ис-
торија уметничке књиге сеже дубоко у про-

шлост – настала је и развијала се упоредо 
са развитком књиге. У давним временима 
књиге су израђиване дуго и са посебном 
пажњом, а многе од њих, иако нису настале 
са намером да буду уметничка дела, пред-

 
 Aлександра Ракоњац: „И да земљи треба сунца, јутра и зоре“ Даниела Фулгоси: „Сан мој на сан не мирише“
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дугој историји српског издаваш-
тва повремено се појаве књиге 
које својом целокупношћу – ли-
терарном садржином, квалите-
том илустрација и графичком оп-

ремом – проширују границе ове издавачке 
форме прерастајући у својеврсну уметничку 
форму, у дело где су реч и слика, као и начин 
на који су графички остварени потпуно ком-
плементарни и нераздвојиви. 

Таквом типу издања припада књига 
„Надкокот (Der Überhahn)“, заједничко пе-
сничко-ликовно остварење Матије Бећко-
вића и Мома Капора, коју је графички опре-
мио Миле Грозданић, доајен југословенског и 
српског графичког дизајна. Књига је у издању 
Градске библиотеке у Чачку објављена 1990. 
године у едицији „Књига госта“, а поводом 
додељивања Дисове плакете Матији Бећко-
вићу на 27. Дисовом пролећу. Јединствена 
по концепту у дотадашњем издаваштву ове 
песничке манифестације, књига је рађена са 
намером да буде библиофилско издање које 
ће сакупљачима ретких књига и љубитељима 
лепе речи и слике омогућити синтетичан 
уметнички доживљај Бећковићеве комичне 
епопеје, којом се, на обзорју ратних деведе-
сетих, са пуно хумора, ироније и сете песник 

„рве“ и „поиграва“ са бременом наслеђа, са 
поделама, са неслогом, односно, са општим 
нескладом између моћи и бити, као проклет-
ством и константом српског етоса, једнако 
актуелним и у данашње време. 

Епска пластичност и визибилни по-
тенцијал његових речи и стихова нашли су 
у Капоровим цртежима органски ликовни 
израз преточен у 12 графичких листова, 
којима се доследно прати радња и предо-
чава трагикомична природа односа актера. 
Осмишљена и изведена од почетка до краја 
у духу барока, са пуно наративности, дина-
мичности и емотивних контраста снажно 
изражених и графичким односом црног и 
белог (пандан светло-тамног односа у ба-
рокном сликарству), ова се комична епо-
пеја не завршава последњим стихом или 
последњом графиком, већ Грозданићевим 
графичко-дизајнерским решењем, које 
строгим и једноставним сивим корицама 
и конструкцијом средишњег дела књиге, у 
коју се листови спуштају (похрањују) као у 
неком имагинарном песничко-ликовном 
саркофагу, помирујући тако актере и њихове 
страсти, приморавајући их да се врате у ди-
мензију уметничког постојања одакле су на 
тренутак изашли.

U

НаЈуМЕТНИЧКИЈа КњИГа ДИСОВИх ЛауРЕаТа

Лепота Надкокота
Пише: Јулка Маринковић

Иако је то наведено у импресуму 
књиге, графички листови нису потписани и 
нумерисани. Међутим, и без тог предуслова 
који би је струковно уврстио у библиофил-
ска издања, ова књига, као дело високих 
уметничких домета, представља прави 
издавачки бисер. Мада, због наведеног 
пропуста, неправилног облика („barrocco“), 
ипак – бисер.

Данило Јокановић

ДИС

Ко за књигом под јастуком,
кроз воду се машаш, руком,

а, у ствари, прелиставаш
сан у коме и сам спаваш.

Не слутећи пут шта носи
кобном лађом кренуо си

а понео, уз све бриге,
стари ранац, с две-три књиге,

бележницу – нову свеску,
исписану ко по песку

и последње руке стисак,
алге свога рукописа

преточене у мастило...
у води се све разлило

ко да ничег било није,
ал су можда, бар, копије,

по подводним пећинама
остале – ко жал у нама...

Кад би могло да се нађе
штогод, макар и траг лађе

што се губи на пучини
ко уздах у тишини,

развили би у стихове
нова једра, прамце нове

и подигли, из дубине,
вал и пену, да реч вине

снагу мора, притајену
у кап воде – васељену.

То што струји таласима
ритам твога стиха има,

а кад море ноћу јечи
ко да чујем твоје речи.

Листаш вале – бележницу,
приносиш је лампи – лицу,

ћутке скупљаш речи с пене
необичне, неречене.

Ко за књигом под јастуком,
кроз воду се машаш руком,

а, у ствари, прелиставаш
сан у коме и сам спаваш.

Нема, са дна Јонског мора,
још, никаквог одговора...
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Имао је Бранко пуно мегдана. Први је 
војевао са школом, чачанском Гимна-
зијом, ђачком торбом и ђачком капом. 

Нажалост, ово војевање прекида због неког 
другог и са шеснаест година одлази у парти-
зане и постаје курир Ратка Митровића. Убрзо 
бива ухапшен и одведен у чачански затвор. 
Затворску ћелију је делио са својим учи-
тељем Драгославом Урошевићем са којим 
је касније постао пријатељ. Био је Бранко 
осуђен и на смрт, преживео је захваљујући 
имену. Касније, присећајући се овог периода 
свога живота забележиће: „Чудно, али наши 
квислинзи, у једном тренутку историје нису 
смели да стрељају име!“ Из чачанског за-
твора одведен је у логор у Смедеревску Па-
ланку који је служио за тзв. преваспитавање 
омладине. Након повратка из Смедеревске 
Паланке наставља школовање у чачанској 
Гимназији, а после рата једно време живи у 
Сарајеву, свом литерарном завичају. Након 
Сарајева одлази у Београд где је радио као 
новинар у часопису Дуга и био је сарадник 
у многим другим листовима и књижевним 
часописима . У Београду завршава Правни 
факултет али од поезије не одустаје. Своју 
прву књигу песама Сутонски дани објављује 
у Чачку 1945. године, потом су уследиле 
збирке: Песме (1949), Лирика (1951), Земља 
(1954), Вечита пешадија (1956), Војничке 
песме (1961), Сељачка поема (1965), Божја 
крчма (1970), Са Овчара и Каблара (1970), 

верљив поверује варци, други се варкам 
поигравају.“ Чудно, као да је Бранко о себи 
приповедао.

Бранко В. Радичевић аутор је романа: 
Бела жена (1955), Ноћ тела (1961), Бели чо-
век (1963), Грубићи и нежићи (1968), Сељаци 
(1971), Сведок (1977). У својој прози описује 
нам Радичевић необичене људе и неуоби-
чајене светове. Приповеда нам о догађајима 
који се дешавају на местима где се Сунце 
не може шаком заклонити и где име доста 
говори о човеку, али надимак показује чо-
века целог. Описује нам места где је глава 
старија од књиге, али се о таквим главама 
може написати много више од једне књиге. 
Прича приче наизглед сасавим обичне 
које су заправо необичне баш због своје 
природности. Временом је пронашао соп-
ствени звук и мелодију, постао је особена 
и самосвојна стваралачка личност, писац 
универзалне композиције с обиљем језика 
и осећања и с обиљем јунака и судбина. Када 
се маши приче био је прозаиста, истовре-
мено традиционалан и модеран, смирен и 
поуздан. Од раних радова имао је оно своје 
што га је од других издвајало. Имао је свој 
језик - ритмичан и рески, своју инспирацију 
коју је налазио у народној причи, досеткама, 
загонеткама и обичајима, свој израз, мета-
фору и синтаксу. Необичан, свој, разруђен 
и свестран, његов дар рушио је границе и 
форме и отимао се техникама и жанровима. 
Захваљујући поезији био је успешан и као ро-
мансијер, јер је и у романима тежио да буде 
песник, па је своју прозу напајао лепотом 
лирске песничке реченице. Постао је писац 
који није имао сродника у нашој савременој 
књижевности, прозаиста који је писао не да 
забавља, већ да подсети и опомене. Дуго го-
дина је Бранко сакупљао старе српске речи, 
неке је и сам смишљао и измишљао, чувао 
их од заборава и записивао у својим Сујеве-
рицама и другим речима. Ова књига била је 
последње пишчево објављено дело које је 
доживело велики успех и више издања.  

Био је Радичевић и антологичар, са-
купљач и издавач циганске поезије, луцидни 
хроничар и етнолог, председник Српске 
књижевне задруге,  уредник познате едиције 
Жар птица, председник Боксерког клуба 
Црвена звезда, оснивач Драгачевког сабора 
трубача у Гучи, творац кованице крајпуташ. 
Аутор филмског сценарија Узрок смрти не 
помињати, писац монографија Плава ли-
нија живота и Сеоски надгробни споменици 

БРАНКО В. РАДИЧЕВИЋ – ВРАТИО ЈЕ ДИСА ЧАЧАНИМА

Свако тражи своју боју
Пише: Биљана Раичић

ранко В. Радичевић Мачиста, завичајни песник, приповедач, романсијер и 
стваралац за децу, рођен је 14. маја 1925. године у Чачку. Отац Велимир, мајка 
Косара, а он шесто дете по реду. Говорио је да сваки човек крене из неког свог 
сокака, а он је из Ивањичког сокака кренуо у свет, обишао га, упознао и поново 
се вратио у свој завичај. Прве приче које је чуо биле су приче његове мајке, а 

први стихови које је упамтио били су десетерачки, епски, јуначки, које му је отац кази-
вао из Вукове Песмарице. Стихове почиње да пише још као ђак и у то време са Дисовом 
поезијом упознаје га Драган Лека Обућина, један од ретких, ако не и једини песник у 
Чачку, који је Дисове стихове знао наизуст. Испитујући тамногласје Дисових стихова, 
Радичевић ни слутио није да ће он вратити Диса Чачанима и оставити га да завичаји 
пролећем у свом завичају. Већ пуних педесет година чачанска Библиотека слави пое-
зију поезијом и приближава Диса времену које није догледао, уплиће га у савремени 
поетски вез и у живот свога града. Родоначелник и духовни утемељивач манифестације 
„Дисово пролеће“ био је управо Бранко В. Радичевић. Наиме, 13. априла 1964. године 
у парку Народног музеја у Чачку, одржано је прво „Дисово пролеће“. Домаћин ове ма-
нифестације био је Радичевић који је говорио о делу и животу Владислава Петковића 
Диса. Неколико година касније кумовао је да Библиотека понесе име овог антологијског 
песника, јер како је говорио: „Писцима који су велики као Дис, добро стоји када се прет-
воре у установе као што су позоришта, универзитети, библиотеке, школе...“

B

Похвалнице и покудице (1975) и Земљосанке  
(1978). У својим стиховима писао је Бранко о 
човеку који вечито пешачи од добра ка злу и 
од зла ка добру, о пешадији дугих колона која 
гази глиб времена и живота дозивајући не-
дозвано и недоживљено. Певао је о сељаку, 
о мајци, о Морави, о љубави која је за њега 
била једино земаљско чудо, чудо увек ново 
и другачије. Живот му није измицао испод 
пера, ратовао је за доброту, заљубљивао се 
у лепо, борио се за сопствене боје и прона-
шао је земљу за небо својих боја. Пронашао 
је свој лик под тим небом и свој сопствени 
глас који више нико неће моћи да замени 
гласом неког другог. Обојио је Бранко једно 
небо, али често се питао: „... Шта  када се 
појави друго, треће, четврто или педесет 
и осмо, а свако тражи своју боју?“ Када је 
стихове  писао, певао је понекад трагично, 
понекад лирски, дубоко, као да казује псалм 
о српској земљи и српској жени. Након обја-
вљивања првих збирки песама Бранко В. Ра-
дичевић се испод својих стихова, а касније 
и текстова, није морао потписивати јер је 
и без потписа био препознатљив. Себе као 
песника најбоље је сам описао. Наиме, када 
је једном приликом говорио о свом прија-
тељу Леки Обућини рекао је: „Чудан човек 
и песник. Он почињао, други завршавали. 
Он припијао, други искапљивали. Он тету-
рао, други знали куда ће да оду. Он уврача 
реч, другима сладне језик, кане мед. Он по-
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и крајпуташи. Дела Бранка В. Радичевића 
преведена су на енглески, француски, не-
мачки, мађарски, чешки, словачки и албан-
ски језик, а у разним публикацијама и анто-
логијама и на руски, италијански, шведски и 
пољски језик. Овако обиман и разноврстан 
рад донео му је више књижевних награда и 
друштвених признања медју којима су и Ву-
кова, Седмојулска и Дисова награда. Био је 
активан у друштвеном и књижевном животу 
до пред смрт. После кратке и тешке болести 
умро је 11. јануара 2001. године у Београду.

Свој гард увек је посматрао отворених 
очију, увек му је у лице говорио шта му се не 
допада, шта му замера. Често је за воланом 
своје фиће крстарио на релацији Београд 

– Чачак – Овчар Бања, у којој се и настанио 
1964. године. Борио се против заборава јер 
је веровао да је заборављање умирање. Же-
лео је да постане песмарица, но говорио 
је: „…Предалеко је то и прејако. Песмарица 
је огромно памћење, искуство, памет и не-
пролазност.“ Данас, када су Радичевићева 
дела у нашој литератури постала метафора 
снаге, љубави, постојаности и трајања, мо-
жемо рећи да је Бранко достигао свој циљи, 
постао је песмарица. Радичевић је својим 
одрешитим залагањем оживео успомену на 
отуђеног Диса и песника Утопљених душа 
је вратио завичају. Градска библиотека Вла-
дислав Петковић Дис подсећањем на Бранка 
В. Радичевића жели да сачува сећање на 
овог јединственог  чачанског писца,  жели 

БРАНКО В. РАДИЧЕВИЋ – ВРАТИО ЈЕ ДИСА ЧАЧАНИМА

Имa песника који су јасни од почетка. 
Знан пут. Знано слово. Има загонетних пес-
ника. Koje увек помало откривамо. Има пес-
ника у које сумњамо. Па се они сами доказују 
поезијом и животом. Има песника за коje 
велимо: песници су. И не по мишљамо да их 
бранимо или кудимо. Има песника које увек 
бранимо. Зашто их бранимо? Зато што 
их je давно некад напао неко. Па су остали 
трагови сумње!

Дис je дошао да згусне сумњу. Да нам 
се шаљиво подсмехне и заметне траг ис-
тини. Бануо je кад се мало умориріа поезија 
Сербије. Кад се толико уотменила да се 
многима чинило: после Војислава, Дучића и 
Ракића више не може ни бити песме.

И било je радозналости и смеха: ко ли 
ће развити нови барјак стиховања. Под как-
вим именом. И са каквим ветром у јарболу?

Догодило се, као подсмех: на визит–
карти писало je ДИС. А шта то значи: 
увреде или пркос? Ко би ce још досетио: 
ВЛАДИС ЛАВ. Једноставно – други слог јед–
ног крсног имена. А то не би смели да чине 

ни трговинци ни коњаници ни краљевски 
совјетници.

ДИС! Ево шаљиве претње. Ето под–
смеха. Ето одгонетке коју већ треба рећи. 
Није баш црно црнило у Дисовој поезији. 
Има ту вражјег ока. И пакленог смеха. Има 
муње која шиба по чаршијицама света.

Заиста: ДИС? Шта je то – ДИС. У земљи 
где je част имена – образ! – Да ли je то шала 
на презименска молепствија: на све тиће, 
иће, Joвaновиће, Bојовиће, Mркоњиће. Да ли 
je то пука безазленост? Или најљући отров 
на све Завидовиће?

Узбудила се чаршија. Загорчали Kоле-
новићи. Дису je већ суђеница одредила да 
пати.

Има песника коjима, кад их једном про-
читамо, више се никада не враћамо. Има 
песника којима признајемо да су песници, 
али их и не читамо. Има песника који нас 
непрекидно прате, поезијом, животом. И 
ми се баш њима враћамо. Објашњавамо 
тај феномен. Бришемо временске границе. 
И баш као да живе, не гаси се ватра наших 

убеђивања. Они се мудро претварају у 
наше савременике. 

Да ли je то знао Дис? Ево, прикрада 
нам се и овог пролећа, необјашњеног жи-
вота. Вазда наш. Близак. Боемски шаљив. 
Тра гично изненађен. То je чудесна чаролија 
која се силовито на меће. О, има мудрости 
у његовом ставу и одрицању. Био je бојеви-
тији но што на први поглед изгледа .. .

Скерлић слути, најосетљивије, опас-
ност новог таласа. 

Има песника којима нема спаса. Узалуд 
им тражимо неслућене димензије. А Дис, 
враћа се из затрављених сутона. Bpаћa се 
у своје Пролеће.

То je највеће признање песнику уто-
пљених душа. И сунчан глас у гробљанско-
задушничкој интерпретације његовог дела.

Дис има право на своје пролеће.
Он га je добио.
Са закашњењем, како се то већ код 

нас чини. Али, и у прави час.

13.04.1964. Бранко В. Радичевић

Закаснело пролеће песника Диса

да подсети Чачане на  још једног свог, скоро 
заборављеног, песника. Не желећи да се још 
један велики стваралац отуђи од свог зави-

чаја, чачанска Библиотека враћа Бранку оно 
што је он читавог живота даровао свом род-
ном граду – љубав, реч и причу.  

Бранко В. Радичевић поздравио је 1998. године одлуку да Градска библиотека понесе Дисово име
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пркос свему у српској поезији 
се непрекидно појављују нови и 
млади гласови. Другачији.

Један од њих се, захваљујући 
награди Дисовог пролећа у Чачку, 

обзнањује првом књигом, чија необична 
форма већ на први поглед показује да је реч 
о младом и талентованом песнику.

Наиме, рукопис односно књига Камено-
лом дводелне је структуре. Њен први циклус 
чини сонетни венац с насловом Венац Кон-
стантина Камена. Реч је о класичном и 
захтевном облику, који песници овог доба 
ретко користе.

Други циклус књиге сачињен је од дваде-
сетак песама и носи наслов Речник окамење-
них термина. Он је знатно ближи облицима 
савремене (српске) поезије, али не оставља 
никаквог места сумњи да у Каменолому до-
бијамо колико младог и оригиналног толико 
самосвесног, критички освешћеног аутора.

Сам облик сонетног венца и одабрани 
дванаестерачки стих усмерили су Мирка 
Јовановића према једном архаичнијем пе-
сничком хоризонту – и, на известан начин, 
хрвање с обликом, стихом и речима једна је 
врста подвига, у којем је млади песник, пре 
свега, истраживао могућности употребљене 
грађе, облика и језика. Та мука с лириком 
није била нужно потребна српској лирици, 
али је била потребна песнику –да би у ок-
виру изабраних ограничења истраживао 
моћи медија и властите имагинације.

Жестина и натурализам одлике су мла-
далачког темперамента, а њима је Мирко 
Јовановић покушао да се искаже али и да 
докаже релевантност властитог упуштања у 
лирску материју. На једном месту он ће при-
метити: Језик се разрачва, очњаци утрну лепо 
запажајући шта се дешава при оваквим огле-
дима маштања. У дијалогу који је посвећен 
Миљковићу, песник са импонујућом лир-
ском озбиљношћу, испитује пре свега своју 
способност да се ухвати у коштац са лирским 
предивом. У тим одређивањима стања, Јова-
новић често стиже до неке врсте дефиниција 
феномена готово афористичких, где иронија 
па и црни хумор, бодре лирског субјекта да се 
даље бори са химерама поетског. 

Моја песма тек је мрешкање мочваре 
– сабира искуство свог деловања у језику 
Мирко Јовановић. У близини се обзнањује 
неприкосновена и хвале вредна песничка 
намера: Хоћу да испловим из делте тишине. 

Изаткана на тамном платну смрти, мла-
далачка поетска реч овог песника импоно-
ваће пажљивим читаоцима.

Много мање песничког ризика, али 
многоструко више песничких вредности 
похрањено је у песмама другог циклуса, 
замишљеног попут песничког речника – у 
којем су „дефинисани“ неки од темељних 
појмова лирике: вид, глад, гроб, дрхтање, 
живот, исток ... у разноврсним симболичким 
улогама. Модел Волтеровог Филозофског 
речника фино је подстакао нашег песника.

Динамично смењујућу брижљиво рит-
мизоване стихове, Јовановић у густим слоје-

вима песама без строфичке поделе, исписује 
текстове које спајају најличнији фон млада-
лачког исповедања с покушајима да се с 
интелектуално ангажоване дистанце каже 
штошта о људском животу и судбини. Као и у 
сонетном венцу, али сада модерније, Мирко 
Јовановић пише богатим песничким језиком, 
обзнањујући своје поверење у лиризам: Јер 
лаже се да романтика заудара/ На леш, рећи 
ће у песми Гроб. Повлачећи дискретне па-
ралеле према првом делу Каменолома, њен 
други део, с више енергије, поетског хумора 
и слободе, гради један аутентичан лирски 
свет, свет који је мало-помало нестајао из 
српске поезије. Маниром уклетих песника, 
песник као да се зауставља на свом путо-
вању, с потребом да искаже властити осећај 
егзистенције: Подземље. Моја станица, у пе-
сми Пут. С друге стране, однос према језич-
кој материји исказаће у одличној песми Речи, 
једној од најбољих у књизи.

Све песме из другог дела ове књиге ус-
пешни су примери Јовановићевог песнич-
ког света и готово све наслове, одреднице 
песама, могао бих да истакнем као неку 
врсту антологијског предлога данашњим 
поштоваоцима лирике.

У књизи Каменолом Мирко Јовановић 
се објављује као талентован и храбар песник 
а то је више него вредан почетак за његов 
млади лирски глас.

ЛИРСКИ гЛаСОВИ КОЈИ ДОЛазЕ

Из делте тишине на јаву
(Мирко Јовановић: Каменолом, градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2012)

Пише : Васа ПаВкоВићU

Мирко Јовановић испред бисте свог песничког 
учитеља

Б. М.
На кал замиришем и сад кад ме пљуну

Камиле сна о њој, мисли ми се згрбе.
Вокали ми њени пољубац издубе –
Језик се разрачва, очњаци утрну.

Чим раскопча очног капка ми махуну,
Зрна грашка бреме сна о њој изгубе.

Крвљу она живи. Умире уз трубе.
Вешала су цвеће на њеноме хуму.

Глинени сам голуб, за одстрел сам рођен.
Ипак, громом њеног васкрсења згођен
У базалтну птицу излежем се црну.

Хоће ли умети да пева је питам
Гробљима, сужањском песмом од гранита;

Мој гугут је фосил урлика у кљуну.
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ачанска библиотека је 
прошле године створила 

„Стихобус“ – покретну 
песничку оазу која је 
надахнуће и покретач 

младима који нису често у прилици 
да другују са живим песништвом. 

„Стихобус“ је испевао својеврсну 
завичајну песмарицу и проглашен 
је једним од најинтересантнијих 
програма, па је и ове године пое-
зија на точковима кружила чачан-
ским шаром и посетила најмлађе. 
Одредишта „Стихобуса“ – песнич-
ког каравана који је саобраћао 
18. априла 2013. биле су основне 
школе у Доњој Трепчи, Бресници, 
Слатини, Заблаћу и Чачку. Путници 
овог необичног аутобуса били су: 
песник Бошко Ломовић, публициста 
и антологичар Дејан Томић који је 
сабравши расуто српско поетско 
благо приредио и издао антологију 

„Гусле у стиховима српских песника“, 
Теодора Ћендић, ученица седмог 
разреда Основне школе у Слатини 
која је промовисала своју прву 
књигу поезије „Свемир у теби“,  пес-
никиње Оливера Цупаћ и Рада Пау-
новић, глумац Баћко Букумировић, 
гуслар Немања Мићевић, библио-
текари Дубравка Илић, Александар 
Вукајловић и Владимир Симић, Љу-
биша Ћирковић, Марија Радуловић, 
директор Даница Оташевић, прија-
тељи библиотеке и многи други. У 
само једном дану одржано је пет 
књижевних сусрета за више од 500 
ученика и наставника. 

„Стихобус“ је кренуо у 9 сати 
ујутру, а прва станица била је 
Доња Трепча, родно место чуве-
ног професора чачанске гимназије 
Милована Миње Урошевића, ау-
тора више књижевно-историјских, 
есејистичких и методичких ра-
дова, као и антологије чачанског 
песништва „Чари завичаја“. Уче-
ници су слушали о првом помену 
имена Трепча, легенду о подели 
села на Горњу и Доњу Трепчу, а по-
том је уследило дружење са песни-
цима. Представљена је антологија 
Дејана Томића у којој је сабрано 
187 песама, што народних, што 
уметничких,  у којима се спомињу 

^

СТИхОВИ НА ТОЧкОВИМА ПРОшЛИ кРОЗ ПЕТ шкОЛА

Песме на преглед, молим!
Пише: Марија Радуловић

гусле, стари народни музички ин-
струмент, али и први медиј, претеча 
осталих – према речима аутора. 
Целу причу практично је демон-
стрирао на дрвеном инструменту 
млади гуслар Немања Мићевић, 
ученик Прехрамбено-угоститељске 
школе и члан Гусларског друштва 

„Танаско Рајић“ из Чачка. 
Следећа станица „Стихобуса“ 

била је Бресница где су се уче-
ници подсетили ђенерала Марка 
катанића и његових заслуга за 
подизање основне школе која да-
нас носи његово име. Да је велика 
срећа када се значајни људи сете 
свог првог завичаја и огњишта по-
тврдила је и прича о Милени Чуб-
раковић, сликарки и карикатурист-
кињи, рођеној у Бресници 1924. 
године. Она је данас део завичајне 
баштине Чачка, јер је Библиотека 
после њене смрти, 2004. године, по-
штујући Миленину последњу вољу, 
преузела књижни фонд и неколико 
слика, а нешто од свега тога је и у 
школи у Бресници. 

Прешавши реку Мораву на 
путу ка Слатини песници су казивали 
песме о Морави и то је био један од 
сегмената занимљивог програма 
који се одвијао у самом „Стихобусу“ 
током целог дана. У школи у Слатини 
се говорило о Брани Петровићу, у 
Заблаћу о Дису, а ученици, путујући 
песници и глумци, су у овим шко-
лама приредили пригодан програм. 
караван је свој пут завршио у 18 
часова сусретом у Основној школи 

„Милица Павловић“ у Чачку.У цело-
дневном богатом поетско-музичком 
колажу учествовала је и Марина Са-
вић, интерпретатор изворних на-
родних песама, као и многобројни 
ученици из школа-домаћина. Да 
утисци буду незаборавни побри-
нули су се чачански библиотекари 
делећи књиге и колаче.

Сусрет са школарцима проте-
као је у весељу, а у дружењу са пес-
ницима уживали су подједнако и 
деца и одрасли. Позитивни утисци 
и организатора и домаћина пред-
виђају „Стихобусу“ светлу будућ-
ност и неку нову поетску кружницу 
следеће године.

Пролеће и „Стихобус“ у Доњој Трепчи: Бошко Ломовић, Теодора 
Ћендић, Немања Мићевић и Марина Савић

У Заблаћу осим стихова делили су се и колачи

Ученици у Бресници су добро знали своје корене и били добри 
домаћини
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а овогодишњи конкурс за рукопис за прву песничку збирку, 
чијем аутору Градска библиотека Владислав Петковић Дис 
у Чачку додељује награду „Млади Дис“, стигло је 26 радова. 

Жири са извесном дозом жаљења констатује да се број 
пристиглих рукописа из године у годину смањује, што огра-

ничава могућности избора и утиче на опадање свеукупног квалитета 
жирираних радова. Ово је највероватније последица експанзије ин-
тернета који нуди неограничену могућност (само)објављивања, али 
исто тако утиче на изостанак свести о потреби рецензије, критичке 
процене поезије и институционализованог издаваштва.

Жири у саставу Милош Петковић (председник), Енес Халиловић 
и Владимир Стојнић једногласно је одлучио да ове године награда 
припадне рукопису потписаном шифром Риба. Разрешењем шифре 
открило се да рукопис потписује Бојан Марковић (1985) из Ужица.

Међу пристиглим рукописима који махом практикују стереотипно 
схваћену духовност и/или недовољно промишљени сентиментали-
зам, рукопис Бојана Марковића издвојио се управо телесношћу текста, 
сензибилитетом за неоавангардне технике, као и поетичком и квали-
тативном уједначеношћу већине песама. Специфична, и што не рећи: 
младалачка, готово раскалашна експресивност у наведеном рукопису 
укршта се са симулацијама надреалистичких техника аутоматског пи-
сања, са духовитошћу и језичком игривошћу. Свест о текстуалном екс-
перименту и о језику као дому песме и света говори да је овде реч о 
аутору који смело и зрело започиње своју библиографију, али од кога 
тек треба очекивати даље песничко сазревање.

Поред награђеног, жири нарочито похваљује рукопис потписан 
шифром Leamas, који се издваја од осталих уједначеним квалитетом, а 
чијег аутора охрабрује да истраје у раду на овом тексту и у покушајима 
да га објави. Иза шифре Leamas крије се млади Марко Томић из Јаго-
дине (1989), који је на добром поетском путу.

Од преосталих рукописа, жири издваја оне у којима је препознао 
поједине успеле песничке моменте, а то су они потписани шифрама: 
Наум Константин, потписује Марко Глишић (1983) из Крагујевца, 
Сван Рокантен потписује Златко В. Стевановић (1989) из Ужица, Ли-
лит који потписује Катарина Пантовић (1994) из Београда, и Дамас-
кин који је послала Јана Алексић (1984) из Београда.

Владимир Стојнић 

N

КОнКУРС за РУКОПИС за ПРВУ ПЕСнИЧКУ КњИГУ

Млади Дис Бојану Марковићу
Нојево јаје Напада и 

Намигивање воштаНог 
заметка...

доручкујем нојево јаје
оно је фетусно еволутивно стање

постати биће никада неће
осетим: савести грижу и

емпатски електрицитет срчаног апарата
сишао са континуе разума

и показујем растуће симптоме лудила
док умачем прсте у есенцију жутила

љеска се сурутка највеће птице на свету
уносећи течну живинску главу у тањир

торзо на днима распорен за чупање
ћелом кутлаче или четворозубцем виљушке

испод судопере птичији друид чини се гледа
љуштино Хг метално лежиште ротира затим увиђам

трагичне пипете узорно висе без гравитационог 
отпора

али са знатном слашћу за слезине куполу и крвну 
мрест меланхолије

отварањем провидне клизаве опне формације
очекујем: нојево јаје напада – а заправо осетим 

синхроно капање
ембрионалне слузи и намигивање воштаног заметка

изопачите себе у 
клерикалНог педофила...

изопачите себе у клерикалног педофила.
да ли осећате да се удаљавате перфидно на прашњавом 

друму.
фрескопис тематизује једну дечију пелену и лажу.
шта за вас значи ортодоксија.
аутоматски наведите реал-асоције на следеће:
анђели у пераћој машини у фотофиниш селекцији.
сензације женепанике и зеленог брста.
три лили зеца у три шерпо-плава кључала лонца.
активична животиња у менсури и мистично 

шкропљење.

светла у даљиНи

Одавде то су жижљиве запете недоречених даљина,
голицљиве тачке на левом длану видика...
Тамо кратковиди апостроф је то,
базар ноћних лептира,
берза на којој акције светала бележе стрмоглави пад...

Одавде тамо су балкони на којима живот ври и једе се бостан,
камена утврђења у чијим порама жути коначни Бог...
Тамо то су сипљиве бине
за перформанс жица, штипаљки и веша,
висећи вртови на које кашаљ, као бршљен, мемљиви везе мурал.

Шифра „Наум Константин“
Марко Глишић (1983) из Крагујевца

Шифра „Риба“

ДоБиТНиК НАГРАДе
„МЛАДи ДиС“ ЗА 2013. ГоДиНу
Бојан Марковић (1985) из Ужица
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КОнКУРС за РУКОПИС за ПРВУ ПЕСнИЧКУ КњИГУ

I

позориште духа 

 

сањао сам одећу како оживљава

лице ђавола крваво од смеха

птице како се гнезде у очима

бомбе док падају по грађанима

на путу ка библиотекама

или фабрикама

чекао сам двадесет дана да сунце зађе

дали су ми дуван и рекли да је мудрост

имао сам две руке и капут

црн или пурпуран

враћен у сан

измислио сам позориште 

изводили смо само тишину

и публика је умирала

од смеха

у кафићу испред служили су топле

напитке

и знали смо да снег никада неће стати

имао сам двадесет година

можда

срео сам је у првом реду

носила је белу кошуљу и

два чудна осмеха

понудио сам је пивом

не хвала ја сам на лековима

понудила ми је лекове

дрвеће агресивно продире у небо зими

шетали смо гробљем

децембар

и мачке су повремено избијале из мрака

Шифра „Leamas“

Марко Томић (1989) из Јагодине

мој град

Мој град,
то су бледе сенке које лутају
под испијеним светлом неона.
У одсуству матице
лебде изнад кровова
док не заврше у олуку
заједно са мутном кишицом.

Мој град без иједног моста
сања пут до хоризонта
и темеље постављене 
са друге стране ивице.

Мој град
као рудник обрушених тунела
зјапи у скучености,
док пијани рудари рођени из земље
праве лакрдију и мокре по њој.

Мој град,
то су празне улице
и пуни контејнери.
Они су једини преостали тотеми
пред којима нема више
ко да се моли.

Шифра „Сван Ракантен“
златко В. Стефановић (1989) из Ужица

стари џемпер;
поНово

Јутрос
У дну плакара
нађох стари
Џемпер

Последњи пут ношен
након моје смрти

Влакна-црви
Прожимају дугу
Из које 
Излећу лептири

Жалосни мирис
Подсећа ме
на канџе детињства
И колаче

Поново

Шифра „Црвени мрак“
Катарина Пантовић (1994) из Београда

миНут и по

У тај минут и по на семафору

Као опомена као правило

Или као варка

Чекајући да пређемо

Пешачки прелаз

Сажме се цео град

Сва геометрија цигле

Стакла и раскрсница

Ту у времену

У којем расте

Које нисмо освојили

Чак ни кораком

Јер стопала су нам туђа и лења

Покушај утехе у лукама мира

Старицама културе

Па макар у центру метрополе

Све то снови уморних душа

Прехлађене но увек

Разумне борбе са смислом

Која је упала у властиту замку

И вапај да сати стану

Колико год различито откуцавали

Управо зато што нема кадрог

Да устане сам

И утврди све кораке лица

Гласове за собом

Пре него их претвори у рушевине

Чак и без снаге

за пристојним снатрењем

Бар на минут и по

Између смене оног црвеног и зеленог 

пешака

У нама

Шифра „Дамаскин“

Јана алексић (1984) из Београда
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а литерарни конкурс за ученике средњих школа који је пратио јубиларне 50. 
Дисове свечаности, јавили су се млади ствараоци из 11 школа Моравичког ок-
руга: Гимназије, Средње музичке школе, Техничке, Економске, Медицинске, 
Прехрамбено-угоститељске и Машинско-саобраћајне школе из Чачка, из 
Гимназије из Ивањице и Средње школе „Драгачево“ из Гуче, као и из Гимназије 

„Таковски устанак“ и Економско-трговачке школе „Књаз Милош“ из Горњег Милановца. На 
адресу Дисове Библиотеке средњошколци су послали 102 поетска и прозна остварења. 

Одговоран задатак избора најбољих радова имао је жири у саставу: Снежана Плавшић 
(Гимназија, Ивањица), Љиљана Ранковић (Техничка школа, Чачак) и Неда Пуношевац 
(Средња школа „Драгачево“, Гуча).

На састанку одржаном 8. маја 2013. године, жири је донео одлуку да прву награду за 
поезију добије Лазар Биорац, ученик I9 разреда Гимназије из Чачка, за песму „Хлебар“, а дру-
гу награду Настасија Вучићевић, ученица IV3 разреда Гимназије из Чачка, за песму „Једно 
мало светло...“. Трећа награда припала је Божидару Чакајцу, IV3, Економска школа из Чачка, 
за песму „Реч“. 

За песму „Сећање“ похваљена је Драгана Копривица, ученица IV9 разреда Гимназије 
из Чачка.

Прву награду за прозни рад „Одбрана“ понела је Ђурђија Драмлић, ученица IV1 разреда 
Прехрамбено-угоститељске школе из Чачка, а другу награду Теодора Петровић, IV11, Средња 
музичка школа у Чачку, за рад под називом „О речима“. Трећа награда припала је Александри 
Томашевић, ученици II4 разреда Гимназије „Таковски устанак“ из Горњег Милановца, за рад 

„Редове који следе пишем за све оне који чекају и све смрти их убити неће“.
За прозне радове похваљени су: Ђурђија Драмлић, IV разред Прехрамбено-

угоститељске школе из Чачка, за рад „Неба нигде нема. Можда је пропало“, Магда Миликић, 
III разред Економске школе из Чачка, за рад „Осми март“, и Давид Гавриловић, II5, Средња 
школа „Драгачево“ из Гуче, за рад под називом „Врачевска револуција“.

Жири је једногласно похвалио ангажовање ученика средњих школа Моравичког ок-
руга и квалитет радова који су пристигли на конкурс 50. Дисовог пролећа.

Награде најуспешнијим младим ауторима биће уручене у ОШ „Владислав Петковић 
Дис“ у Заблаћу, у среду 29. маја 2013. године у 12 часова.

N

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАРНЕ РАДОВЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Једно велико светло
Друга награда

Једно мало светло…

Једно мало светло.
Врх солитера и слетела птица.
Индустрија у рукама обичних,
Звиждући трамваји,
Пешачка острва,
И нека друга острва.
Вијугаве степенице,
Спрат изнад домена лифта.
Разуздан ветар и поглед
На зелену куполу.
Вече, улица испод –
Вијугава змија мења боје.
Светло само у делу собе,
Соба само у делу неба.
Петак, доколица.
Мала соба на врху солитера,
Станица после терминалне.
Звук давања и узимања,
На врху осмеха,
На врху много чега.

Вучићевић Настасија
Гимназија Чачак 

Трећа награда

Реч

Хеј, путари друмова мојих!
Склоните стазе поплочане трњем,
јер га има пуно на цести душе моје
дозволите нек̀  оне у даљину воде
и нек̀  многи њима вину се и пођу.

Хеј, вратари среће моје!
He затварајте ми прерано врата,
извадите кључеве бола и патње
из брава окићених заблудом,
баците их у висине
нек’ се pаспрше
нек’ нестану      
кад ништа вредно не могу отворити.

Хеј, кројачи судбине моје!
Оставите игле, што превише задиру

у тугу
сашијте већ једном и ово одело,
ставите га у излог
на лутку с мојим ликом
и тако већ једном завршите више
и са песником и са беседником.

Божидар Чакајац IV-3
Економска школа Чачак

Прва награда

Хлебар
Крхком руком пшеницу и раж сејем
растем и клијам небу под облак,
гологлав и босоног сам, живим пасје зарад
тела Божијег што светло је класје.
Хлеб седмокоран горак
не бил‘ изградио нови Витлејем.*

Точак воденички окреће не јака ми рука орача,
извор живота пресахао
док дажд ме гута и ватру на прсима пали
делам што чинише вали,
да Крушевац* би још један нарастао,
ко над ватром бледа погача.
 
Падох уморан,
моћ ми у пепелу оста
патих и делах сваки боговетни дан
не би ли ми душа била проста.
*Витлејем и Крушевац су градови хлеба.

 
Лазар Биорац I / 9 Гимназија Чачак  
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КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАРНЕ РАДОВЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Прва награда за прозу

Одбрана
Многопоштовани скупе,
Браћо, сестре и остала бројна, бли-

жа и даља родбино по перу,
Са жаљењем извештавам о сле-

дећем: јуче, тачно у петнаест минута до 
седамнаест сати одустала сам од реани-
мације Песника. У своју одбрану желим 
да кажем следеће:

Овај ми је важан задатак додељен 
иако најнеукијој и најмлађој међу вама. 
Између осталог, сада схватам да то што, 
не само да тачно знам где се налази кућа 
у којој је Песник живео, и то што је у ис-
тој улици, само преко пута, живела моја 
покојна прабаба по мајци, као и то да 
ме је моја баба (такође покојна, такође 
по мајци) гурала у колицима шетајући 
ме баш испред негдашње Песникове 
куће, и нису неке бог зна какве квали-
фикације. Ви сте их, уз чињеницу да сам 
једино ја тачно знала да наведем стро-
фу по строфу песме у којој једна девојка 
или жена можда спава, навели као од-
лучујуће приликом мог наименовања.

Желим такође да напоменем да је 
Песник већ био у стању кад му се спа-
вало али не и сањало. Схватам да сте, у 
светлу чињенице да сам и сама неколи-
ко пута силом одвођена у снове, рачуна-
ли да ћу препознати баш онај последњи 
тренутак за повратак у стварност. Ја се, 
међутим, никада из насилних снова ни-
сам вратила сама нити својом вољом. 
Памтим да су ме дозивали, тресли ми 
шаке и тобож нежно шамарали лице, па 
сам и сама, на исти начин, покушала да 
дозовем Песника, изговарајући њего-
во име са страхопоштовањем, протре-
сајући његове стихове, но, кад је требало 
ошамарити га, нисам се, признајем, усу-
дила. (Мада му јесам дрмусала рамена.)

Потрудила сам се да задовољим 
све остале потребне услове. Још је на-
име трајала борба за власт између снега 
и кише, који су падали у непрекинутом 
низу, нимало ометани маглом која се из-
ненада спустила. Мрак је, такође нагло, 
нахрупио иза кровова и испод уличних 
шахти у којима се до тада успешно крио. 
Молим, дакле, да се све околности, снег, 
киша, магла и мрак, узму бар као дели-
мично олакшавајуће.

Гледала сам Песника, чврсто стис-
кајући очи и усне, покушавала сам да 
на њега заличим, имала сам пред со-
бом и потпуно нетакнут, девичански 
бео лист хартије, чак сам истински веро-
вала да Он можда спава. Стопала су ми 
се ледила у олупаном лименом лавору 

препуном кишнице, хладну и мутну 
воду пила сам у огромним гутљајима, 
грцајући и гушећи се, замишљала сам 
сваки јад и сваку беду коју сам икада 
видела или о њој чула, али без успе-
ха - душа моја не само да се није уто-
пила, већ је весело замахивала рукама, 
пљескајући ка обали. Широм отворив-
ши прозоре позвала сам маглу да уђе и 
глуми дувански дим, намерно сам про-
сула по столу и поду мало укишељеног 
вина, али ништа! Осим што ми се нос 
набрао, нити сам марила да пијем, нити 
сам се опила, осим сањарењем о извес-
ним, додуше не плавим, очима. Песник 
је, подсећам вас, ипак радо, често и 
стварно пио.

Оставила сам се залудног поку-
шаја да реанимацију успешно изведем 
тиме што ћу самотном, тужном, неве-
селом робу стихова громким гласом 
изрецитовати своје још самотније, још 
тужније, још мистичније риме. Знам да 
ће вама, ученима, изгледати као јадно 
и смешно, но ипак не могу да не поме-
нем да сам одлучила да поделим нир-
вану – пола Песнику, а другу полови-
ну, богме, мени лично! На равне части, 
господо! Имам и ја неколико црних, је-
зиво усамљених, критично болних, де-
пресивних дана у свом животу, молићу 
лепо! Ја се нисам и нећу се подсмевати 
његовој несрећи, па тако захтевам да се 
ни Он не подсмева мојој срећи. Њему 
библиотеке, школе, улице, мени траве 
да се у њима огледам. Њему част и спо-
мен, мени од цвета и лептира најмањи 
на грудима орден. Уступам му и спокој 
и славу. За себе одлучно захтевам што 
веселију шашаву главу.

Пардон! Пардон! Извињавам се! 
Ово се отела рима! Ја песник нисам. 
Само нешто брљам оловком и пером. 
Сматрам се сасвим невином и казни не 
надам се. Ако сте, ипак, решени да ме 
за немар осудите, учините то сунцем 
и мирисним ветром, гроздом расцве-
талог трешњиног и бресквиног цвета. 
Фебруар је, кажете? He цвета трешња, 
не цвета бресква? Онда брод пун пе-
ченог кестења. Љуштите ми кестен за 
кестеном и гаравим прстима на челу 
ми знак оставите: крива! Ја ћу се, пуних 
уста, ионако правити да спавам, а очи 
ће ми, стварно, ставрно бити изван сва-
ког вашег зла.

Ђурђија Драмлић
Прехрамбено-угоститељска школа

Друга награда за прозу

О речима
Речима је тешко кад се осврну и виде да иза њих 

нико не стоји, тешко као малом детету које у тренуци-
ма игре и радости због свог младог постојања схвати 
да се изгубило и да нема родитеља; тад као да се све за-
врши и величанствена смелост игре и радости падне у 
вртлог несигурности, страха и бесмисла.

Она избезумљено лутају простором, улицама, ход-
ницима, излећу иза сваког угла, из уста милосрдних и 
осуђивачких, али увек за собом остављајући застра-
шујућу пустош. Временом остаре и постану слушкиње 
звонких гласова у реченицама празних описа, потпуно 
заборављајући на своју основну одговорност објашња-
вања света свом оном бесконачном ширином њиховом.

Али понекад их неко изгубљено дете нађе и по-
врати им све оно што јесу и уз њих пронађе и своје да-
леко порекло,своју суштину и узвишени смисао једног 
таквог задатка као што је игра, као што је песништво. 

Теодора Петровић 
Средња музичка школа

Трећа награда за прозу

Редове које пишем за 
све оне који чекају и све
смрти их убити неће

И мени је преко главе. Чекам. Чекам да приме пла-
ту, да се утврди статус Косова, да стигне шминка из ка-
талога, нови коментар или фејл неког од јавних лично-
сти, да прође тромесечје, доделу Оскара, да се учита 
епизода серије онлајн. Чекамо у реду у банци и бебе и 
аутобусе. Чекали смо смак, па смак. Чекали смо коме-
ту, ракету, Силвану и Лепу у дуету... Све што не дочека-
мо, заменимо следећим. Сада чекамо да нас приме у 
Европу. Чекамо и да апартхејди више не постоје. С вре-
меном, све се више бојим да смо сви ми у својеврсном 
апартхејду у односу на оне горе. Чекамо чак и оног горе 
да нас од горе и погледа. Управо сада управо ја чекам 
на више од десет ствари којих могу да се сетим. Док че-
кам, улењим се, зевнем, дремнем, заспим. Пробудим се, 
а оно није још.

Чекаоница
Чекај наново. Ако је живот чекаоница, што се зове 

живот? Чекаонице су лења места. Чекаонице су места у 
којима се листају новине које нас не занимају, у којима 
се попуњавају папири за право на ново чекање. У чека-
оницама се упознају само људи који чекају. Нема ту оних 
који су свој посао завршили. Такви промарширају и од-
лазе на следећи ниво. Тако је то у делу живота које се 
зове: Чекање, Waiting, Warten auf и свакако још.
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ченици основних школа Моравичког округа послали су топлу кишу стихова 
и поетских остварења на конкурс за литерарне радове расписан у оквиру 50. 
Дисовог пролећа. Стигла су 203 поетска и прозна рада из 16 основних школа.

Писали су ученици из чачанских школа: „Милица Павловић“, „Филип 
Филиповић“, „Ратко Митровић“, „Вук Караџић“, „Др Драгиша Мишовић“, „Танаско 

Рајић“, „Свети Сава“, школа „Владислав Петковић Дис“ из Заблаћа, „22. децембар“ из Доње 
Трепче, „Татомир Анђелић“ из Мрчајеваца, „Степа Степановић“ из Горње Горевнице, „Божо 
Томић“ Рошци, из школа „Кирило Савић“ и Милинко Кушић“ из Ивањице, „Иво Андрић“ из 
Прањана и „Анђелија Мишић“ из Коштунића. 

 Жири у саставу: Оливера Лабудовић (ОШ „Филип Филиповић“, Чачак) Горица 
Ристановић (ОШ „Иво Андрић“, Прањани) и Марија Јовичић (ОШ „Свети Сава“ из Атенице), 
донео је одлуку да у области поезије прву награду понесе Наталија Радовановић, учени-
ца VIII разреда ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице, за песму „Ехо душе“. Друга на-
града додељена је Теодори Госпавић, ученици VII разреда ОШ „Божо Томић“ из Рожаца, за 
песму „У поноћ“, а трећа награда припала је Јовани Вуковић, ученици V разреда ОШ „Свети 
Сава“ из Атенице, за песму „Важно је бити вољен“.

 Једногласно су похваљени: Катарина Маричић, VIII3 разред, ОШ „Милинко Кушић“ из 
Ивањице, за песму „Србија за Тијану“ и Лука Глишовић, III3 разред, ОШ „Вука Караџић“ из 
Чачка, за песму „Моје одељење“.

 Жири је прву награду за прозу доделио такође Наталији Радовановић, VIII разред, ОШ 
„Степа Степановић“ из Горње Горевнице за радове „Сећање на комад детињства“ и „Квази 
човек“, а другу награду Михаилу Јовановићу, VIII2 разред, ОШ „Филип Филиповић“ из Чачка, 
за рад „Кафана Ласта“. Трећа награда припала је Александри Вуловић, ученици VIII4 разре-
да ОШ „Милинко Кушић“ из Ивањице, за рад под насловом „Шта желим и шта ми се догађа“.

 Огњен Перовановић, ученик VII4 разреда, ОШ „Милица Павловић“ из Чачка, похваљен 
је за рад „Побунио сам се против неправде“.

 Жири је једногласно похвалио све учеснике конкурса за велики број квалитетних 
радова.

 Ауторима најбољих радова награде ће бити уручене у ОШ „Владислав Петковић Дис“ 
у Заблаћу, у среду 29. маја 2013. године у 12 часова.

Већ је пола четири. Никако да ме прозо-
ву. To је то. Остајем још петнаест минута најви-
ше. У чекаоницу улази веома згодна млада де-
војка обучена у маркирану одећу од главе до 
пете. Па то је Јелена из основне!

– Здраво,Јелена!
– Извините, ја... Ана? To си ти? Како си се 

променила!
Живеле смо у истој згради. Улица борова. 

Ја на петом, а она на првом спрату. Родитељи су 
јој утлавном били заузети, па су је доводили код 
нас. Њен отац је био хирург, а мама докторка. 
Били су прилично богати. Увек је имала боље 
лутке од мене. У ствари, ја никад нисам волела 
да се играм са луткама. Можда зато што су моје 
биле старе и одрпане, али више сам волела да 
се играм у паркићу. Наравно, она никада није 
хтела да излази напоље да не би упрљала своју 
светлорозе хаљину и црне лаковане ципеле.

Од првог разреда смо биле у истом 
одељењу. Већ тад је почела да се издваја. Била 
је увек најлепша, најдотеранија. Њени су је сва-
ко јутро возили у школу, док су готово сва оста-
ла деца ишла пешке. Учитељица је увек хвалила 

њене саставе, а могла бих да се кладим у цео та-
дашњи џепарац да су моји били пет пута бољи 
( или ми се тада тако чинило). Наравно, ту су 
биле још неке девојчице које су се отимале о 
њено пријатељство, ако се то може тако назва-
ти. Сваке године нам је причала како је опет 
ишла на море. Ја сам тада о мору слушала само 
из прича и видела сам пар пута слике.

У старијим разредима ствари су биле 
мало другачије. Нису је баш сви наставници 
тако волели. Сећам се да јој је наставник лико-
вног пред крај ссдмог разреда закључио двојку 
зато што је на његовим часовима углавном пре-
листавала неке модне часописе и томе слично. 
Наравно, већ следећег дана њен отац се поја-
вио у школи. Све их је редом поређао, од ди-
ректорке до наставника ликовног, господина 
X. Наставник јс и даље тврдио да она не може 
да има бољу оцену и да је оцењена како је за-
служила. Заиста, на Видовдан, у Јеленину књи-
жицу осванула је двојка. Нажалост, господина 
X после тога нисам видсла у школи.

Наталија Радовановић, 8. разред
ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница

U

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАРНЕ РАДОВЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Јутро детињства и душе
Прва награда

Ехо душе
Стани, пролазниче!
He гази ливаду на којој дрхти трава.
Стој!
He буди девојку што на њој спава.
Стани, човече!
He дирај срце њено болно.
Стани!
Није оно закуцати вољно.
Стани, животе! Иди, иди што пре! Стој! Пусти 
је да мре.

Наталија Радовановић, 8. разред,
ОШ „Степа Степановић“, Горња Горевница

Друга награда

У поноћ
Иза свих планина, брда и гopa
У плавој чаши небеског мора,
Сјаји се бисер веома вредан,
Бео, сјајан, сребрнаст, чедан.

Расути краљевски дијаманти
По тамној, леденој санти,
Сјаје се у овој бескрајној ноћи
И чекају када ће зора доћи.

Кристално јасна и тамна ноћ,
Она што свим звездама даје моћ
И боју као што је бело грожђе,
Чека да даље у свет пође.

Када се казаљке на сату сретну
И ветар залелуја песму сетну,
Свако се пита да ли ће јутро доћ’.
Тишина одјекује уз ову поноћ.

Теодора Госпавић
ОШ„ Божо Томић “, Пријевор

Трећа награда

Важно је бити вољен
Није важно да ли си велики ил’ мали,
важно је да има неко с тобом да се шали. 
Није важно да ли си млад или стар,
важно је да ти неко љубав даје као дар. 
Није важно да ли си сиромах ил’ цар,
важно је да те неко грли погледом бар. 
Није важно да л’ си леп или ружан,
важно је да си вољен и ниси тужан.
Да воли те неко силно, снажно,
ето, само то је у животу важно.

Јована Вуковић, 5. разред
ОШ „Свети Сава”, Чачак

Прва награда за прозу

Сећање на комад детињства
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Јутро је било тихо као да је цело село про-
пало у земљу. Само се чуо тих запеван звиждук 
Раће, који је звецкао кључевима док се прибли-
жавао кафани. Ту код врата, га је чекала Милица, 
његова жена, и чим га види рече:

– Поново касниш, ја сам се пробудила пре 
пола сата, и овде стојим исто толико!

– Зар је краљ забранио и да се доручкује, 
није да би ме чудило, али је ли је?

– Дај те кључеве овамо! Мирко је чекао 
овде да ти плати за јучерашње пиво. И јадник 
више није могао да чека, иди до њега и извини 
се, и не прихватај паре.

– Добро, Добро, идем. Док је Раћо ишао до 
Миркове куће, која није била тако далеко иако 
је била на крају села, приметио је да се прозо-
ри отварају и да се народ полако буди из сна. 
И тако док се загледао у народ није ни приме-
тио се налази само пар стопа од Миркових вра-
та. Раћо закуца неколико пута и након тога чу 
Мирков пријатељски глас како говори: „Напред, 
отворено“. Раћо стисну кваку, погура дрвена 
врата и уђе у Мирков скромни дом. Само што 
је ушао пред његовим ногама се нашао Жућа, 

Мирков мали умиљати пас. Раћо почне да га 
мази, али га је у томе прекинуо Мирков глас:

– Раћо! Добро јутро.
– Здраво Мирко! Извини што се нисам поја-

вио јутрос на време.
– Милица те послала, је ли? Рекао сам јој 

да нема везе, него, ево паре за јучерашње пиво, 
нисам хтео да их дам Милици, јер сви знамо да 
ти то не волиш.

– Мани се пара, ај у кафану, да те частим 
пивом пре него што дођу пијанци. Мирко се 
насмеја и климну главом. Отвори врата пус-
ти Жућа мало напоље и закључа кућу. Сада је 
мртво јутро било право сеоско јутро. Пирка ве-
трић, деца трче у продавницу да купе топле шу-
мадиске погачице, пси луталице се окупљају у 
малом броју и трчкарају по улицама. Мирко и 
Раћо су се поново нашли испред врата једине 
кафане у овом малом селу, кафане „Ласта“. На 
први поглед је изгледало тихо, али чим су от-
ворили врата чули су буку сељана како уживају 
у хладном пиву заједно са својим пријатељи-
ма. Кафана „Ласта“ која није била нешто вели-
ка, свега седам корака дужине и пет ширине, 

свако би јутро угостила исте људе. To би об-
ично били, као што су и сада, Огњен, Стеван и 
Гојко који би обично седели за столим у ћошку, 
Хрват Денис и Мирков брат Урош чије сто об-
ично био онај у средини и Раћов кум пијанац 
Душан који би мењао столове сваки час. Сви 
су се међусобно знали већ дуго време, неки 
чак од детињства. И како би испијали чашу по 
чашу знали би да започну најчудније приче. Час 
о томе како су Обреновићи корумпирани, час 
о књигама које су читали, о својим синовима и 
ћеркама, једном су тако започели тему како су 
имали визије о предстојећим ратовима. Како 
се дан завршавао, а гости су се мало по мало 
нагомилавали, одједном неко закуца на вра-
та. Сви падоше у смех и након неког времена 
Душан, мртав пијан, рече:

– Није ти ово краљева палата, па да куцаш, 
незналице!

(одломак)

Михаило Јовановић 8. разред 
ОШ „ Филип Филиповић“ Чачак

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАРНЕ РАДОВЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Друга награда за прозу

Кафана „Ласта“

Свет је пун супротности. Као што су људи 
сами по себи, по спољашњости, боји коже и је-
зику различити, тако се разликују и на духовни 
начин, по својој свести, ширини ума.

Жеље су веома опасна играчка за чове-
ка. Како сазревамо, прате нас у стопу. Некада 
су биле безбрижне и свака на свој начин беше 
бескрајна чинећи и мене таквом. Сневала сам 
о њима седевши у завученом кутку, тамо где се 
једино звуци песме и раздраганог дечијег сме-
ха чују, притом посматрајући кроз мали прозор 
намрштене људе са разнобојним шеширима. 
Нежне и свака је на свој начин била стварност. 
Ипак, као девојчица од тако мало лета, маштала 
сам о пекмезу од шљива. Добијем ли га, била бих 
изнад свега, преплављена слатким осећањем 
задовољства, јер победила сам. Победила сам 
жудњу и мисао како не могу појести тако вели-
ки залогај. Гризла сам корицу по корицу и чини 
ми се, добила деценију више. Залогаји су поста-
ли већи, а воља, ма колико јака била и колико 
год јаки зуби моји, нисам могла сломити и про-
гутати неке ствари. Морила ме та чињеница а 
ципеле су попуцале од тешке стазе која би ме 
одвела кући, новом залогају. Али пут је тежак и 
дуг. А пусте жеље се надовезују и заведу мисли, 
дух подигну под облаке. Самом помисли и са-
мом једном безазленом жељом повлаче се мно-
га питања и сумње. He повлачим их ја. Њихови 
творци су људи који су навикнути на неуспех, 
ипак можда они без подстреха. Као коњаници 

старих времена који дођу у села и разоре их 
ватром неостављајући ништа плодно, младо и 
здраво за собом, тако и они данас, уништавају 
вољу и сваку светлу, дечију мисао. Иста им је 
мајка, бес и завист. Исти им је почетак, шиби-
ца или пак безазлени пламен свеће, који греје, 
осветљава, али и разара, пали. Ко су они па да 
ме буде и враћају у стварност? Да ми кажу да 
не могу даље, и да мени, детету, одузму једи-
но оружје које поседујем – жељу, вољу, сан. Ко 
су да у мој свет посаде семе сумње које ће се 
проширити и временом ме уништити? За мач 
сам исувише слабашна и крхка, да сасечем ко-
рење лоших мисли не умем, али имам довољ-
но снаге да држим штит и борим се да одбра-
ним оно што је мојој глави исправно и блиско. 
Временом, колико год потиснути били, вратиће-
те се. У виду сумње и благог незнања које може 
саплести и бацити понос, сав труд у дубоку, мут-
ну воду из које нема назад. Свуда сте, као црне 
утваре, крећете се неопажено, лаким кораком, 
мењајући маске брзином трептаја колибрије-
вих крила. Шуњате се на прстима, лако, попут 
летњег вихора, прилазите толико близу, зане-
сете. И на крају-опет ништа. Почетак. Јер, јецаји 
у тами вас снаже, суза вам убија жеђ, а пораз 
и по која опала влас косе храни. И увек кажем: 
„Нећу више!“ А опет, нека магија или те слатке 
речи, љубазан поглед у очима или ко зна шта 
од тог вештичјег шарма ме наведе да верујем. 
А вера у вас ЉУДЕ ме умара. Уморна од ствари 

које су ту и као млечна магла, заслепљују, не дају 
погледу проћи, пробити светлу, непрегледну ба-
ријеру што се полако спушта са висина а ипак, 
кроз неколико часова бледи. Избледи. Нестане. 
Усне се не мичу у жељеном заносу, не изгова-
рају речи што бих хтела рећи, али мозак се бори, 
кида вериге , претвара у сребрну прашину вре-
ме и камење и ради снагом стотину коња који 
својим топотом и лаганим касом прелазе вели-
ке раздаљине, понекад растргну сваку препре-
ку која им не да , али под њиховом снагом по-
сустане. А ја... Ја само пишем, жељна да изађем 
из ланаца и сазнам шта ме то кочи у овом време-
ну пролазности и заборава, о одласку магле на 
коју смо толико навикли. И упркос покушајима 
да омету и зауставе мој раст, ја остајем. Чврста 
и неустрашива, овде, где сада желим бити, као 
творац живота, и кројач ципела својих.

Отпијам кафу чија топлота греје и хладан 
ваздух који удишем. Гледам кроз мразом иша-
ран прозор. Људи беже зими која их сустиже док 
пахуље падају на влажно тло. Све ми је ближа 
и јаснија фигура познате особе која из даљине 
долази и сваким новим даном се све више нази-
ре. Сигурно корачајући, прићи ће ми тако бли-
зу, погледати ме у очи и видети себе. Безбрижна, 
отпијам још један гутљај и враћам се писању, 
прозрачном јануарском дану.

Александра Вуловић 8. разред
ОШ „Милинко Кушић“, Ивањица

Трећа награда за прозу

Шта желим и шта ми се догађа
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акон успешног првог кон-
курса „Слике мога завичаја“ 
на 49. Дисовом пролећу и 
запажене изложбе за нај-
бољу дигиталну фотогра-
фију ученика основних и 

средњих школа општине Чачак, Град-
ска библиотека „Владислав Петковић 
Дис“ расписала је у 2013. години нови 
конкурс са жељом да подстакне уче-
нике да део својих креативних актив-
ности усмере ка програмима обеле-
жавања 50. Дисовог пролећа и својој 
околини. Тема овогодишњег конкурса 
је „Лица око мене“, док су услови и те-
хнички детаљи остали непромењени: 
конкурс је отворен за основношколце 
и средњошколце општине Чачак, уче-
ници на конкурс шаљу до три своје 
дигиталне фотографије које одгова-
рају теми, а о најбољим радовима од-
лучује трочлани жири, који одлуку о 
награђеним и похваљеним радовима 
доноси за две категорије – основна и 
средња школа.

До 20. априла 2013. године на 
конкурс је пријављено 158 фотогра-
фија од 59 аутора. Након прегледања 
и селекције радова издвојена су 123 
рада који су испунили критеријуме 
конкурса. Примећено је да је ове го-
дине било више аутора и фотографија 
који нису испунили критеријуме кон-
курса, па су из избора искључени ра-
дови који нису имали додирне тачке 
са темом, радови који су преузети са 
интернета и они који нису испуњавали 
минимум техничких предиспозиција.

Жири у саставу Миленко Саво-
вић, мајстор фотографије, Бојана Ста-

менковић, академски сликар, и Ђорђе 
Вукадиновић, фотограф 1. класе, до-
нео је следећу одлуку: у категорији ос-
новних школа прва награда припала је 
Теодори Ћендић, ученици 7. разреда 
ОШ „Бранислав Петровић“ у Слатини 
за фотографију под називом „Деца 
имају обичај да кваре своје играчке 
јер траже у њима срце“; друга награда 
додељена је Милици Дидановић, уче-
ници 7. разреда ОШ „Бранислав Петро-
вић“ у Слатини; 3. награду освојио је 
Андрија Ракетић, ученик 8. разреда 
ОШ „Милица Павловић“, Чачак. Жири 
је похвалио и радове Теодоре Прлин-
чевић (ОШ „Свети Сава“ у Атеници) и 
Тодора Трифуновића (ОШ „Др Дра-
гиша Мишовић“, Чачак).

У категорији средњих школа прва 
награда припала је Јелени Радосавље-
вић, ученици 1. разреда Економске 
школе у Чачку, друга награда отишла 
је Ани Трнавац, ученици 3. разреда 
Медицинске школе у Чачку, а трећа 
награда додељена је Јани Миловано-
вић, матуранткињи Гимназије Чачак 
за фотографију „Пастир“. Похваљени 
су радови Теодоре Р. Ћирић (Техничка 
школа у Чачку) и Атанасија Марковића 
(Гимназија Чачак).

Награђеним ауторим, као и ауто-
рима похваљених радова, плакете и 
награде су уручене на изложби одаб-
раних фотографија, која је отворена 
27. маја 2013. године у Горњем холу 
Дома културе. Донатор награда је 
предузеће „Докус информациони сис-
теми“ Чачак, а награде у виду књига 
даровала је Градска библиотека.

N

ДРУГИ кОНкУРС зА ДИГИТАЛНУ фОТОГРАфИЈУ УЧЕНИкА ОСНОВНИх И СРЕДњИх ШкОЛА

Лица око мене

Милица Дидановић

 Прва награда у категорији средњих школа: Јелена Радосављевић

 Прва награда у категорији основних 
школа: Теодора Ћендић

Андрија Ракетић Јана МиловановићАна Трнавац
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Александар Лале Јовановић
(1932-2013)

Београду је 13. фебруара 2013. године, после 
дуже болести, преминуо Александар Лале Јова-
новић, професор филозофије, врстан интелекту-
алац, духовит саговорник, беседник препозна-

тљивог стила.

Јовановић је рођен 16. новембра 1932. године у Ча-
чку од оца Јована и мајке Персе, рођене Милић. Велику 
матуру положио је у чачанској Гимназији 1952. године, у 
једној од најблиставијих генерација која је у свет знања и 
људске мудрости ушла у овој гласовитој образовној уста-
нови. И међу својим исписницима, од којих је већина по-
стала веома угледна у свом животном и радном окружењу, 
Алексадар Јовановић је још од ране младости важио за 
веома интелектуално радозналог, образованог, шарман-
тног и даровитог младића. Уписао је Философију на Фи-
лозофском факултету и дипломирао 1958. године, а кроз 
годину дана положио је професорски испит. Генерације 
ученика чачанске Гимназије памтиће овог професора 
као предавача кога је одликовала изузетна љубав пре-
ма предмету који је предавао, али и умеће да у свет 
филозофије уведе нове нараштаје. Допринос унапређењу 
културне делатности у Чачку, дао је својим учешћем у 
осмишљавању и реализацији програма Дисовог пролећа 
у организацији чачанске Библиотеке, чији руководилац 
је био од септембра 1972. до априла 1973. године. Потом 
је, све до пензионисања 1991. године, радио као педаго-
шки саветник у Међуопштинском заводу за унапређење 
образовања и васпитања у Чачку.

Александар Јовановић бавио се и публицистичким 
радом, објављујући текстове у бројним писаним и елек-
тронским медијима. Био један од приређивача Српског 
народног календара Агенције „Чворак“. Сарађивао је у Ча-
чанском гласу и Чачанским новинама, исписујући притом 
луцидна запажања о апсурдима свакодневице и критич-
ки се осврћући на феномене савременог доба. Као секре-
тар Уређивачког одбора, са Ранком Симовићем, прире-
дио је Споменицу др Владана Василијевића, а у сарадњи 
са Радованом М. Маринковићем објавио је књигу Музи-
чка школа у Чачку 2003. године. Као уредник потписао је 
Стражилово Милоша Црњанског, збирку којом је покре-
нута едиција Књига госта чачанске Библиотеке.

Награђен је Орденом рада са сребрним венцем.
Александар Лале Јовановић кремиран је на Новом 

гробљу у Београду 19. фебруара 2013. године.

Владислав Поповић Вапа
(1930-2012)

педесетогодишњем трајању Дисовог пролећа Владислав Попо-
вић Вапа оставио је свој траг као директор Градске библиотеке 
у једном краћем периоду.

Рођен је 12. августа 1930. године у селу Вапа, у устаничкој поро-
дици, која је учествовала у формирању првих ћелија КПЈ у чачанском 
крају. Васпитаван у слободарском духу у многочланој породици својих 
родитеља, оца Дмитра и мајке Љубинке, Поповић је са тринаест година 
постао партизански курир, потом и члан СКОЈ-а, а после рата омладин-
ски руководилац и учесник на многим омладинским радним акцијама.

Основну школу завршио је у Заблаћу, гимназију у Чачку, а студије 
југословенских књижевности и српског језика 1957. године на Филозоф-
ском факултету у Скопљу. По повратку у Чачак радио је прво као про-
фесор у Школи ученика у привреди, а од 1963. године два мандата био 
је директор Гимназије, где је остао упамћен по својој строгости, озбиљ-
ном и савесном организовању педагошког рада. Његовим залагањем 
школа је добила централно грејање, опремљене кабинете, изграђено 
школско двориште и квалитетан професорски кадар. 

Активно се бавио друштвено-политичким радом, па је као по-
сланик Културно-просветног већа Скупштине СР Србије, одборник 
Општинске скупштине и члан Општинског комитета Савеза комуниста 
постављен 1. октобра 1971. године за директора Новинско-издавачког 
предузећа Чачански глас. На тој функцији био је до децембра 1973, када 
постаје директор Градске библиотеке. Библиотека, суочена са вечитим 
проблемом недовољног и неодговарајућег простора у то време била је 
смештена у згради некадашње Касине. Ускоро, у пролеће 1974. године, 
Градска библиотека пресељена је у Дом културе, што је представљало и 
тада привремено решење и одређена је локација за нову зграду, за коју 
је архитекта Михајло Митровић урадио пројекат.

Владислав Поповић био је директор Библиотеке до марта 1977. го-
дине и за то време учествовао у организацији три Дисова пролећа, по-
ред других манифестација популарисања књиге и читања. Главни гости 
били су тада Густав Крклец (1974), Скендер Кулновић (1975) и Бранко В. 
Радичевић (1976). На књизи Скендера Куленовића „Стојанка мајка Кнеж-
пољка“ уписан је као уредник едиције. 

Богата и успешна каријера Владислава Поповића настављена је у 
Београду. Као високи функционер ЦК СКЈ бавио се проблемима инфо-
рмисања, затим и у Влади Србије и у Народној скупштини Србије, све до 
пензионисања. За свој рад одликован је бројним признањима, плакета-
ма и медаљама, поред Октобарске награде града Чачка.

Вративши се у Чачак, присуствовао је бројним књижевним вечери-
ма Градске библиотеке. И ту се круг затворио. Умро је 30. октобра 2012. а 
сахрањен је три дана касније у родној Вапи.

U U

 IN MEMORIAM
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17. мај 

На књижевној вечери „По-
езија данас“, одржаној у Гале-

рији Народног музеја, о феноме-
ну поезије говорио је Гојко Божовић, 

књижевни критичар. Својим стиховима 
публици су се представили Душко Новако-

вић, Војислав Карановић, Живорад Недељко-
вић и Дејан Алексић. 
 У музичком програму учествовала је Сара Пла-

зинић, ученица средње Музичке школе, а вече је во-
дила Биљана Раичић.

18. мај 

У 19 часова у Ликовном салону Дома културе от-
ворен је XVI Пролећни анале. На изложби под на-
зивом „После комуникације“ (селектор Слађана 
Петровић Варагић из Пожеге), радове су излагали: 
Михаило Васиљевић, Игор Вељковић, Александар 
Димитријевић, Перица Донков, Наташа Кокић, Ми-
рон Мутаовић, Урош Павловић, Иван Петровић, Сла-
вомир Стојановић Футро, тим АРТ клинике, Ефимија 
(Јасна) Тополски и Селман Тртовац. Награду Градске 
библиотеке понео је Александар Димитријевић за 
рад „Артефакти“. Награда Медаља Анала, припала је 
Урошу Павловићу за дело „Берза података“. 

19. мај 

У оквиру манифестације „Ноћ музеја“ Библиоте-
ка је организовала програм на Позајмном одељењу 
за одрасле читаоце, од 18 до 24 часа. Постављена је 
изложба старе и ретке књиге „Невидљива књига“ ау-
тора Милице Баковић, а приказани су и документар-
ни филм о Чачку из 1954. године, први филм о Сабо-
ру трубача, редитеља Пурише Ђорђевића, снимак 
фестивала Позоришних аматера у Чачку из 1977. го-
дине, филм Мише Радивојевића о Чачку из 1978. го-
дине, избор старих снимака о Чачку „ Од целулоида 
до дигитализације“ из архиве Библиотеке, као и ви-
део запис у коме архитекта и завичајни аутор Ми-
хајло Митровић говори о архитектури Чачка.

22. мај 

У Одељењу за одрасле читаоце одржана је про-
моција књиге „Друга места“ Гордане Смуђе, доби-
тника награде „Млади Дис“ за 2011. годину.

О књизи је говорио Петар Матовић, а стихове 
су казивале Марија Радуловић, и аутор. У музичком 
делу програма учествовао је Ненад Јовановић, ви-
олина. Програм је водила Биљана Раичић. 

25. мај 

У цркви Светог Архангела Гаврила у Заблаћу па-
растос Дису служио је јереј Мирољуб Мирковић.

У 12 часова на традиционалном лирском сусре-
ту у основној школи која носи Дисово име, ауторима 
најбољих поетских и прозних остварења, приспе-
лих на конкурсе за литерарне радове ученика ос-
новних и средњих школа Моравичког округа, на-
граде су уручиле Душанка Митић и Соња Мандић, 
чланови жирија.

О школи домаћину говорила је Тијана Плазинић, 
ученица 5. разреда. Награђени су: Лазар Биорац, 
Анђела Шутић, Лука Глишовић, Олгица Благојевић, 
Никола Грујичић, Јована Ерић, Јелена Стојиљковић, 

Катарина Брковић, Милан Дабовић, Ана Радојичић, 
Кристина Станојевић, Мина Пејовић и Марија Ди-
мић.

Гости сусрета били су ученици и професори ОШ 
„Владислав Петковић Дис“ из Великог Мокрог Луга 
и Приватне основне школе из Београда, која носи 
песниково име. 

28. мај 

У Горњем холу Дома културе у 19,30 часова от-
ворена је изложба фотографија пристиглих на кон-
курс за најбољу дигиталну фотографију, за ученике 
основних и средњих школа чачанске општине, који 
је Градска библиотека расписала први пут. Излож-
бу је отворио Мирослав Марић, графички дизајнер 
и члан жирија. 

У конкуренцији основних школа, прву награду 
понела је Катарина Мишић, 7. разред, ОШ „Филип 
Филиповић“, другу награду Теодора Ћендић, 6. раз-
ред ОШ „Бранислав Петровић“ из Слатине, а трећа 
награда припала је Матији Гавриловићу, 6. разред, 
ОШ „Др Драгиша Мишовић“. Жири је похвалио ра-
дове Саре Марковић, Биљане Јовановић и Алексан-
дра Радосављевића, сви из ОШ „Др Драгиша Мишо-
вић“, као и Драга Матовића, ОШ „Божо Томић“ из 
Пријевора.

У категорији ученика средњих школа, прву на-
граду понела је Јана Миловановић, 3. разред, другу 
награду Ана Јовановић, 1. разред Гимназије, а трећа 
награда није додељена. 

Посебним плакетама Градска библиотека је пох-
валила професоре Мартину Ђукић из ОШ „Др Дра-
гиша Мишовић“ и Мирјану Лазаревић, ОШ „Божо 
Томић“ из Пријевора, као и колектив и ученике ОШ 
„Прељина“ из Прислонице.

Награде и плакете уручила је директор Даница 
Оташевић.

29. мај 

У Свечаној сали Српског књижевног друштва у 
Београду промовисано је 49. Дисово пролеће. У про-
граму промоције учествовали су Даница Оташевић, 
директор Манифестације, мр Маријана Матовић, ла-
уреат Дисове награде Драган Јовановић Данилов, 
Саша Радојчић, председник жирија за доделу Дисо-
ве награде, Милан Алексић, председник жирија за 
најбољи есеј о Дису и Мирко Јовановић, добитник 
награде „Млади Дис“. 

Саопштено је да је прву награду за есеј о Дисо-
вом стваралаштву добио Марко Столић, професор 
енглеског језика из Београда, другу награду Ката-
рина Пантовић, ученица трећег разреда Филолошке 
гимназије из Београда, а трећу награду Горан Кошу-
тић, студент Филозофског факултета из Новог Сада.

31. мај 

Програмом „Пред бронзаним спомеником“, одр-
жаним у 18 часова у дворишту Народног музеја, за-
почеле су завршне свечаности 49. Дисовог пролећа. 
Венац на споменик Владислава Петковића Диса, по-
ложили су Драган Јовановић Данилов, лауреат Ди-
сове награде и Мирко Јовановић, добитник награде 

„Млади Дис“, за 2012. годину. Слово о поезији бесе-
дио је Енес Халиловић, песник из Новог Пазара, а 
стихове су говорили песници Соња Веселиновић, 
Верољуб Вукашиновић и Милош Петковић.

Драган Јовановић Данилов уручио је плакету 
„Млади Дис“ Мирку Јовановићу, а Даница Оташе-
вић, директор Манифестације, уручила је награде 
ауторима најбољих есеја о Дисовом стваралаштву.

У музичком програму учествовао је Дејан Ћур-
чић, гитара, и Ена Ђенић, вокални солиста. Програм 
је водила Марија Радуловић.

1. јун 

У 19,30 часова у Средњем холу Дома културе от-
ворена је изложба посвећена лауреату Драгану Јо-
вановићу Данилову, под називом „Данилов, играч 
стакленим перлама“, аутора мр Маријане Матовић. 
Изложбу је отворио Саша Радојчић, председник жи-
рија за доделу Дисове награде. 

Свечаност под називом „Вино с вулкана“ почела 
је у 20 часова на Великој сцени, где је плакету Дисове 
награде Драгану Јовановићу Данилову уручила Да-
ница Оташевић, а новчани део награде Велимир Ста-
нојевић, градоначелник. О стваралаштву лауреата 
говорили су Драган Хамовић, Александар Лаковић и 
Драган Бошковић. Стихове Драгана Јовановића Да-
нилова казивали су глумци Андријана Виденовић и 
Милош Цветковић. Свечаност су музиком оплеме-
нили Александар Јовановић, клавир и Ненад Јова-
новић, виолина. Програм су, по сценарију Оливе-
ре Недељковић, водили Маријана Лазић и Љубиша 
Ћирковић.

Издавачку делатност 49. Дисовог пролећа чини-
ле су публикације: 43. број часописа „Дисово про-
леће“, књига Драгана Јовановића Данилова „Вино с 
вулкана“ и каталог изложбе „Данилов, играч стакле-
ним перлама“, аутора мр Маријане Матовић.

6-8. јун 

На шестом годишњем стручно-научном скупу 
Заједнице матичних библиотека Србије „БИБЛИО-
НЕТ 2012“, одржаном у Народној библиотеци „Сте-
ван Сремац“ у Нишу, чачанску библиотеку предста-
вљали су Даница Оташевић, мр Маријана Матовић, 
Биљана Раичић и Александар Вукајловић.

У финалном такмичењу чија тема је била „Биб-
лиотеке као центри културе“ Даница Оташевић је 
представила манифестацију „Дисово пролеће“ кроз 
филм Дис и његова „Пролећа“.

13. јун 

Ученици V-5 разреда Основне школе „Танаско 
Рајић“ са наставником српског језика Десимиром 
Пауновићем, обележили су крај школске године по-
сетом Дечјем одељењу Библиотеке. Том приликом 
ђаци су бесплатно учлањени у Библиотеку.

16. јун 

У оквиру програма „Дан младих“ који је у Чачку 
први пут организовао Културни центар Лифт, биб-
лиотекари Маријана Лазић, Тијана Мутавџић, Алек-
сандар Вукајловић и Владимир Симић, представи-
ли су најмлађим Чачанима креативне радионице 
Дечјег одељења и организовали мини изложбу нај-
новијих наслова књига за децу из фонда Градске 
библиотеке.

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

Младост и полет у педесетој
Прибележила: Дубравка ИЛИћ



77
 

50
. Д

И
СО

ВО
 П

РО
ЛЕ

Ћ
Е

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

25. јун – 6. јул 

Летњом школицом мозаика „Каменчићи за маш-
тање“ под руководством ликовне уметнице Сандре 
Шесто-Ђекић, започело је „Лето у Библиотеци 2012“ 
. Укупно 22 основца подељена у две узрасне групе 
упознала су основну технику мозаика и самостално 
одсликали своја прва дела. Школица мозаика завр-
шена је мини изложбом на Дечјем одељењу, где су 
изложена 22 самостална и два заједничка рада нас-
тала током 12 радионица.

3. јул 

Градскa библиотекa и ТВ „Галаксија 032“ органи-
зовале су у Великој сали Скупштине града промо-
цију књиге Радмиле Милентијевић „Милева Марић 
Ајнштајн – Живот са Албертом Ајнштајном“, у издању 
београдске „Просвете“. О књизи су говорили Јован 
Јањић, директор ИП „Просвета“ и аутор. Програм 
су водили Марија Радуловић и Љубиша Ћирковић. 

9. јул 

Поводом осамдесете годишњице од рођења зна-
чајне српске и завичајне песникиње Данице Мар-
ковић, у Одељењу за одрасле читаоце чачанске 
Библиотеке, отворена је пригодна изложба књига 
и текстова, под називом „Умрла од живота“, ауто-
ра Милице Баковић. Стихове песме Данице Марко-
вић „Gallium Verum“ прочитала је Марија Радуловић, 
а беседом о богатом културном наслеђу Чачка, из-
ложбу је отворила Даница Оташевић. О песникињи 
и њеном трагичном животу говорила је Милица Ба-
ковић.

14. август 

Библиотекари Народне библиотеке Србије, Анђа 
Латиновић и Емина Чано-Томић, боравиле су у рад-
ној посети Градској библиотеци „Владислав Петко-
вић Дис“ у Чачку, поводом додатне обуке запосле-
них у раду са COBISS системом каталогизације и 
аутоматизације позајмице библиотечке грађе.

23. август 

У организацији Градске библиотеке и Уметничке 
галерије „Надежда Петровић“ представљен је најно-
вији роман Михајла Крстовића „Тескоба посебности“ 
и отворена изложба акварела овог завичајног ауто-
ра, који живи у Немачкој. O Крстовићевом књижев-
ном и ликовном стваралаштву говорили су: водитељ 
Даница Оташевић, публициста Божидар Шкондрић, 
Чачани Дуца Шојић, др Драган Бошковић и Веселин 
Петковић, и аутор.

25. јун – 27. август 

Отварањем изложбе дечјих радова насталих на 
радионицама на Дечјем одељењу под називом „Моје 
срце је препуно среће“ и истоименом свечаношћу, 
завршено је „Лето у Библиотеци 2012“, у оквиру кога 
је одржано 30 креативних радионица у осам темат-
ских целина, за више од 200 малишана, подељених 
у две узрасне групе. Изведене су радионице „Камен-
чићи за маштање“, „Уметност писања-калиграфија“, 
„Подстицај и развој интелектуалних вештина“, „Ша-
рена башта“, „Народна традиција-вез“, „Игра стакле-
ним перлама“, „Волим те дигитално“ и „Занимљива 
географија“. Библиотекари Јелена Дуковић и Ма-
ријана Лазић реализовали су радионице уз учешће 
ликовне уметнице Сандре Шесто-Ђекић, вајара Дан-
ке Перовић, учитељице Драгане Џоковић, етнолога 
Снежане Ашанин и Вере Марковић, власнице умет-
ничке радионице за израду народне ношње, умет-

ничког фотографа Миленка Савовића и професора 
географије Владимира Мајсторовића.

У програму су учествовале: Кристина Коваче-
вић и Сара Иконић, дуо флаута, Анастасија Рогано-
вић читала је одломак из свог првог романа „Писац 
у мраку“, Иван Рогановић је прочитао своју песмицу 
„Улична трка“, a Лука Глишовић песму „Писмо Деда 
Мразу“.

За успешно учешће у радионицама награђени 
су: Анђела Обрадовић, Лука Аћимовић, Сандра Ко-
вачевић, Ана Бојовић, Станислава Глишовић и Лука 
Милорадовић. Награде су уручиле Јелена Дуковић 
и Маријана Лазић, библиотекари Дечјег одељења.

27. август -10. септембар 

Градска библиотека је на својој Facebook стра-
ници објавила албум од 330 фотографија насталих 
на летњој радионици под називом „Волим те диги-
тално“. Током две седмице, пријатељи Библиотеке 
изабрали су најбољу фотографију. За најуспешнијег 
аутора проглашена је Теодора Јовковић, ученица 
седмог разреда. На другом месту је Станислава Гли-
шовић, а на трећем месту Неда Ранковић, ученица 
петог разреда.

14. септембар 

Поводом отварања реновираног одељења Биб-
лиотеке у Прељини, Градска библиотека је органи-
зовала свечаност у огранку. У програму су учество-
вали предшколци из вртића „Бубамара“ из Прељине, 
као и ученици првог и другог разреда ОШ „Прељи-
на“. Милисав Јовашевић, најстарији и највернији чи-
талац у огранку, свечано је отворио одељење сим-
боличним пресецањем врпце. 

15. септембар 

Градска библиотека је организовала стручну екс-
курзију за запослене, који су том приликом посетили 
туристички етно-комплекс у селу Коштунићи, и ко-

лубарски крај. Чачански библиотекари посетили су 
родну кућу Живојина Мишића у Струганику, Ваље-
во, Тешњар, Народни музеј и Матичну библиотеку 
„Љубомир Ненадовић“, као и спомен комплекс пос-
већен породици Ненадовић и песникињи Десанки 
Максимовић, у Бранковини.

17. септембар 

У Техничкој школи одржан је јавни час поезије и 
поменик Владиславу Петковићу Дису, поводом века 
његове песме „17. септембар 1912“. Песму је казива-
ла ученица Милена Ненадовић, а о Дисовој узбудљи-
вој животној историји и историји балканских ратова 
говорила је Даница Оташевић, директор Библиоте-
ке. Ученици су видели оригиналне примерке песни-
кових књига „Утопљене душе“ (1911) и „Ми чекамо 
цара“ (1913)  посвећену престолонаследнику Алек-
сандру Карађорђевићу, а које се чувају у Завичајном 
одељењу Градске библиотеке, као и филм „Дис и ње-
гова пролећа“, у режији Данице Оташевић. Излагање 
је пратила видео-презентација о Дисовом животу, 
коју је урадио Александар Вукајловић. Мултиме-
дијални омаж Дису, остварен у сарадњи са профе-
сорима Аном Павловић и Гораном Петровићем, за-
вршен је песмом „Тамо далеко“, у извођењу ученика 
другог разреда смера архитектонски техничари, под 
управом професорке Петре Ковач.

19. септембар 

На 24. Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу 
Јелена Дуковић и Маријана Лазић, библиотекари 
Дечјег одељења, говориле су на тему „Лето у Биб-
лиотеци 2012“ .

Чланови Литерарне дружине чачанске Библиоте-
ке освојили су награде у бројним фестивалским ка-
тегоријама. Награђени су: предшколци из вртића у 
Заблаћу и из вртића у Прељини, Јована Обрадовић, 
4. разред ОШ „Степа Степановић“ из Вранића, а Гаши-
ну диплому за стваралаштво добили су Анастасија 
Рогановић, 4. разред ОШ „Филип Филиповић“ и Ла-
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зар Биорац, 8. разред ОШ „Иво Андрић“ из Прањана. 
 Посебним фестивалским признањем за рад са 

децом награђено је Дечје одељење чачанске Биб-
лиотеке за креативне радионице „Лето у Библиоте-
ци 2011“.

25-26. септембар
 
Гостовањем Моше Одаловића у ОШ „Таково“ у 

Такову, „Десанка Максимовић“ у Горњем Миланов-
цу, на Дечјем одељењу Библиотеке „Браћа Наста-
сијевић“, на Дечјем одељењу чачанске Библиотеке, 
затим у ОШ „Марко Пајић“ у Вичи, „Котража“ у Ко-
тражи, као и у Библиотеци општине Лучани у Гучи, 
Градска библиотека је започела остваривање про-
грама „Дечји писци у Моравичком округу“. Са пи-
сцем се дружило око 650 малишана предшколског 
и школског узраста из школа са територије чачанске, 
лучанске и горњомилановачке општине.

1. октобар 

Школска управа Моравичког округа у Чачку 
поклонила је Градској библиотеци 350 примера-
ка „Најлепших српских бајки“, које су део донације 
Министарства просвете и науке Републике Србије, 
компанија „Телеком Србија“, „Гранд Пром“, „Victoria 
Group“, „Swislion“ и ТЕ „Никола Тесла“ и тако подр-
жала програм Библиотеке „Библиобусом до чита-
лаца на селу“. Програмом су обухваћена издвојена 
одељења сеоских школа, којима ће библиотекари 
предати поклоњене књиге. Књиге је уручио Дани-
ло Беодрански, начелник Школске управе у Чачку.

1-28. октобар 

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 
упутила је библиотекара Марију Радуловић у Бер-
лин на једномесечно усавршавање немачког језика 
и упознавање са стручним дометима у функциони-
сању берлинских јавних библиотека. Програм струч-
ног усавршавања финансирао је Гете института у Бе-
ограду, са којим Библиотека остварује дугогодишњу 
добру сарадњу.

2. октобар 

Креативном радионицом „Књига спаја генера-
ције“ на тему „Причала ми бака – причао ми деда“ 
и гостовањем Нике-Николе Стојића, писца за децу 
из Гуче, у огранку Библиотеке у Заблаћу, обележен 
је Светски дан старих особа. У стиховима и прича-
ма из детињства Нике Стојића, уживало је 160 уче-
ника ОШ „Владислав Петковић Дис“. Даница Оташе-
вић, директор Библиотеке, уручила је по примерак 
„Најлепших српских бајки“ ученицима из породица 
са троје и више деце. 

8. октобар 

У четвороразредној ОШ „Ратко Митровић“ у Па-
ковраћу Градска библиотека је организовала сусрет 
са дечијим писцем Оливером Ољом Цупаћ. Учени-
цима је том приликом уручен по примерак „Најлеп-
ших српских бајки“.

9-10. октобар 

У оквиру програма „Дечји писци у Моравичком 
округу“ Градска библиотека је организовала госто-
вање Бошка Ломовића и Душана Поп Ђурђева у ос-
новним школама: „Танаско Рајић“ и четвороразред-
ној школи у Љубићу, „Прељина“ у Прељини, „Филип 
Филиповић“ и „Др Драгиша Мишовић“ у Чачку, „Све-
ти Сава“ у Атеници и „Бранислав Петровић“ у Качу-
лицама, као и на Дечјем дељењу Библиотеке. Са пи-

сцима се за два дана дружило више од 500 малишана 
предшколског и школског узраста. 

9-11. октобар 

На годишњој конференцији Europeana и шестом 
националном конгресу јавних библиотека Шпаније, 
у Бургосу, српске библиотеке представљали су Бог-
дан Трифуновић из чачанске Библиотеке и Предраг 
Ђукић из Библиотеке града Београда. Трифуновић је 
на скупу имао излагање на тему „Дигитализација ау-
диовизуелних колекција у Градској библиотеци Ча-
чак: јачање позиција јавних библиотека кроз јавно-
приватно партнерство“. 

11-12. октобар 

На Међународном стручном скупу „Библиотеке 
и тинејџери“, у организацији Народне библиотеке у 
Пироту, чачанску Библиотеку представљали су биб-
лиотекари Биљана Раичић и Владимир Симић. 

 

18. октобар 

Гостовањем Оливере Цупаћ и Бошка Ломовића, у 
ивањичкој општини, Градска библиотека је заврши-
ла програм „Дечји писци у Моравичком округу“, који 
је Министарство културе и информисања финанси-
рало са 50.000 динара. У основним школама „Вучић 
Величковић“ у Међуречју, „Милинко Кушић“ и „Ки-
рило Савић“, као и на Дечјем одељењу Библиотеке 
„Светислав Вуловић“ у Ивањици, са писцима се дру-
жило око 500 предшколаца и основаца. Предшкол-
ци и ученици нижих разреда из Међуречја и мали-
шани из вртића „Звончица“ у Ивањици, добили су по 
примерак „Најлепших српских бајки“.

22. октобар 

Градска библиотека је објавила 18. број струч-
ног часописа за библиотекарство „Глас библиотеке“. 
Главни и одговорни уредник је Даница Оташевић.

Књигу поезије „Каменолом“, Мирка Јовано-
вића, добитника награде „Млади Дис“ за 2012. годи-
ну, Градска библиотека је објавила као 31. по реду у 
својој Едицији „Токови“.

23. октобар 

Радници Градске библиотеке колективно су посе-
тили 57. Међународни сајам књига у Београду.

24. октобар 

Ученицима треће године Прехрамбено-угости-
тељске школе у Чачку одржан је јавни час историје и 
поезије, посвећен завичајном песнику Дису. О живо-
ту и стваралаштву Владислава Петковића говорила 
је Даница Оташевић, а одломке из песникових рат-
них бележака читала је Биљана Раичић. Том прили-
ком приказан је и петнаестоминутни филм „Дис и 
његова Пролећа“.

 

25. октобар 

Поводом Дана ослобођења Чачка у Првом свет-
ском рату, 25. октобра 1918. године, на споменик „Че-
тири вере“ на чачанском гробљу, у име града Чачка 
ловоров венац положили су  Владан Милић, заме-
ник председника Скупштине града и Даница Ота-
шевић, директор Градске библиотеке „Владислав 
Петковић Дис“, у име Удружења потомака ратника 
1912-1918, Слободан Чворовић и Родољуб Петровић 
а у име невладиних организација, Милан Блажић и 
Исидор Илић.

Истим поводом Градска библиотека је у Одељењу 
за одрасле читаоце приредила пригодну изложбу 
фотографија, докумената и књига посвећену учешћу 
Чачана у Првом светском рату, аутора Мирка Дрман-
ца. Изложбу је беседом отворила Даница Оташевић.

Дан ослобођења Чачка у Првом светском рату 
и сто година ослободилачких балканских ратова, 
Градска библиотека и Техничка школа обележиле 
су сценско-музичком приредбом „Има наде“, одр-
жаном у 19 часова на Великој сцени Дома културе. 
Ученици су са професорима Аном Павловић (сцена-
рио), Петром Ковач (музички програм), Весном Јако-
вљевић (фолклор), Гораном Петровићем и Срђаном 
Глишовићем (техничка подршка) извели јавни час 
историје На почетку приредбе химну „Боже прав-
де“ извео је хор Гимназије, под управом професор-
ке Мире Јаневске.

1. новембар 

У Библиотеци „Стефан Првовенчани“ у Краљеву 
за ученике краљевачке Гимназије, Градска библио-
тека је организовала јавни час посвећен Владисла-
ву Петковићу Дису. О времену у коме је Дис живео 
и о његовој поезији говорила је Даница Оташевић, 
док је Биљана Раичић читала песникова сведочења 
о страдањима српског народа у Првом светском 
рату. На трибини „Заборављени великани“ прика-
зан је и филм „Дис и његова Пролећа“ и видео пре-
зентација о породици Петковић и Дисовом животу.

8. новембар 

Градска библиотека је у Галерији Народног музеја 
у Чачку организовала промоцију 18. броја стручног 
часописа „Глас библиотеке“. Часопис су представи-
ли: Даница Оташевић, главни и одговорни уредник, 
Светлана Јанчић, библиотекар саветник из Народне 
библиотеке Србије и мр Маријана Матовић. Промо-
цију је пратила видео-презентација садржаја часо-
писа. 

9. новембар 

На предлог Градске библиотеке „Владислав Пет-
ковић Дис“ жири 18. Сусрета библиографа Србије у 
Инђији, доделио је Марији Орбовић, библиотекару-
саветнику Завичајног одељења чачанске Библиоте-
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ке, награду „Душан Панковић“. Високо признање за 
трајан допринос унапређењу српске библиографије 
Марији Орбовић је уручено у Библиотеци „Ђорђе 
Натошевић“, која је организатор сусрета.

13. новембар 

На промоцији „Ка кориснику са посебним потре-
бама“ у Школи за основно и средње образовање „1. 
новембар“ у Чачку, Градска библиотека је представи-
ла свој програм четворомесечног јавног рада „Инклу-
зија књигом“, и промовисала књигу „Ка кориснику са 
инвалидитетом“ мр Драгане Милуновић, руководи-
оца Одсека за пружање услуга слепим и слабовидим 
корисницима Народне библиотеке Србије.

У програму су учествовали: мр Драгана Милуно-
вић, Даница Оташевић, Јована Мечанин и Душан Ба-
ралић, ангажовани на јавном раду, млада слабови-
да песникиња Ивана Величковић и ученици школе 
„1. новембар“.

 

14-16. новембар 

 Едукатори Народне банке Србије Весна Ковач и 
Исидора Орловић, одржале су шест креативних ра-
дионица у библиотечком огранку у Заблаћу са уче-
ницима ОШ „Владислав Петковић Дис“, у ОШ „Мили-
ца Павловић“ и у Економској школи у Чачку, као и у 
Градској библиотеци са ученицима ОШ „Свети Сава“ 
из Атенице. У радионицама на теме „Динар, наш но-
вац“, „Знаменити Срби“ и „Мој буџет и ја“ учествова-
ло је 150 ученика.

16-17. новембар 

На радионици коју су у Београду организовали 
за библиотекаре Гете-Институти Београда, Сарајева 
и Загреба, учествовали су Даница Оташевић и Алек-
сандар Вукајловић. Тема радионице била је „Creative 
Gaming: подстицање читања кроз компјутерске иг-
рице“. Представници чачанске Библиотеке успешно 
су осмислили причу „Пустоловине јелена Јеленка“ у 
којој су књига и библиотека у првом плану. 

21. новембар 

Бројној публици у Библиотеци „Доситеј Обрадо-
вић“ у Старој Пазови чачанска Библиотека је пред-
ставила њихове суграђане Гордану Смуђу и Мирка 
Јовановића, добитнике награде „Млади Дис“ за 2011. 
и 2012. годину, и њихове прве књиге „Друга места“ 
и „Каменолом“, које је објавила у едицији „Токови“. У 
програму су учествовали: Даница Оташевић, Мили-
ца Баковић, и аутори. Вече су музиком оплеменили 
ученици Основне музичке школе из Старе Пазове.

22-23. новембар 

Богдан Трифуновић, виши библиотекар Цен-
тра за дигитализацију, учествовао је на конферен-
цији „Дигитална библиотека 2012“, коју је у Гра-
цу организовала аустријска канцеларија пројекта 
„EuropeanaLocal“. Излагањем на тему „Дигитализа-
ција аудио-видео баштине путем јавно-приватног 
партнерства: пример јавне библиотеке“, Трифуно-
вић је представио решење чачанске Библиотеке у 
овој области.

28. новембар 

У Амфитеатру Народне библиотеке Србије ча-
чанска Библиотека представила је 18. број стручног 
часописа „Глас библиотеке“. У програму промоције, 
која је почела поздравним говором в.д. управни-
ка НБС Дејана Ристића, учествовали су: Бојана Ву-
котић, библиотекар саветник (НБС), Даница Оташе-

вић, главни и одговорни уредник часописа, и мр 
Маријана Матовић и Богдан Трифуновић, чланови 
редакције.

8. децембар 

Градска библиотека је у Гимназији у Чачку орга-
низовала Семинар за школске библиотекаре Мора-
вичког округа. Предавачи су били Ана Савић, НБС, 
Весна Петровић, Библиотека „Глигорије Возаре-
вић“, Сремска Митровица, Данијела Ковачевић Ми-
кић, Школска управа Чачак, Даница Оташевић, ди-
ректор, и Дубравка Илић и Богдан Трифуновић из 
чачанске Библиотеке. Семинару је присуствовало 
46 библиотекара из општинских и школских библи-
отека у Округу.

12. децембар 

Редован надзор над стручним радом чачанске 
Библиотеке извршио је Владимир Шекуларац, овла-
шћени радник Народне библиотеке Србије. Библио-
теку су том приликом посетиле и Оливера Стевано-
вић и Маша Милорадовић из Народне библиотеке 
Србије.

14. децембар 

На свечаности у Народној библиотеци Србије по-
водом обележавања Дана библиотекара Србије и 65 
година од оснивања Библиотекарског друштва Ср-
бије, Марији Орбовић, библиотекару-саветнику За-
вичајног одељења чачанске Библиотеке, уручена је 
свечана плакета награде „Запис“ за 2012. годину. На-
граду је доделило Библиотекарско друштво Србије 
за изузетне резултате на унапређењу библиотечко-
информационе делатности.

22. децембар 

Традиционална додела награда највреднијим чи-
таоцима Дечјег одељења Градске библиотеке одр-
жана је у Малој сали Дома културе. Титулу „НАЈчи-
таоца“ за 2012. годину, књиге и дипломе понели су: 
петогодишња Ања Ћосовић, Страхиња Вукомано-
вић, (предшколац), Невена Ћосовић (1. разред), Тија-
на Маринковић (3. разред), Мина Чоловић (4. раз-
ред), ученице ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Милан 
Мартић (5. разред) ОШ „Прељина“, Бранко Величић 
и Предраг Танасковић, ученици 5. разреда ОШ „Вук 
Караџић“, Стефан Перендија (5. разред) ОШ „Мили-
ца Павловић“, Тамара Нишавић (7. разред) ОШ „Та-
наско Рајић“ и Верица Петровић (8. разред) ОШ „Све-
ти Сава“.

Специјалну награду за 10 година чланства и ак-
тивног читања на Дечјем одељењу добила је Јова-
на Миловановић, ученица 8. разреда ОШ „Милица 
Павловић“.

У свечаном програму учествовале су Софија Ди-
митријевић, Магдалина Обрадовић и Мина Лазовић, 
ученице 2. разреда Балетске школе „Лујо Давичо“, 
виолинисткиња Јана Кнежевић, 3. разред Музичке 
школе „Др Војислав Вучковић“, као и деца – писци 
Анастасија Рогановић, ОШ „Филип Филиповић“ и 
Лука Глишовић, ОШ „Вук Караџић“.

26. децембар 

Библиотека је крај календарске године заврши-
ла посетом Дечјем одељењу чачанске Болнице. Уз 
жеље за што бржи опоравак малишанима који се на-
лазе на лечењу, Даница Оташевић, директор, и биб-
лиотекари Јелена Дуковић, Маријана Лазић и Вла-
димир Симић поклонили су примерке „Најлепших 
српских бајки“, и приказали им снимак луткарске 
представе „Бакин рођендан“. 

Представници издавачке куће „Пчелица“ из 
Чачка, даровали су своја издања одељењу Предш-
колске установе „Радост“, која се налази у просто-
ријама Болнице. Најмлађи су гостима поклонили но-
вогодишње честитке које су сами направили, а у име 
Дечјег одељења захвалиле су се начелник др Весна 
Младеновић и васпитачица Славица Давидовић.

28. децембар 

Градска библиотека је објавила био-библиогра-
фију Александра Ристовића „Светиљка за Алексан-
дра Ристовића“, аутора Оливере Недељковић, биб-
лиотекара Завичајног одељења. Ово је 17. књига у 
едицији Завичајна библиографија.

 

3. јануар 

Градска библиотека увела је 
нове чланске карте за своје ко-

риснике и аутоматизовала позај-
мицу књига на Позајмном одељењу за 

одрасле читаоце и на Дечјем одељењу. 
Чачанска библиотека је од јуна 2010. пуно-

правни члан Виртуелне библиотеке Србије и 
COBISS.SR система, што јој је омогућило умрежа-

вање са преко 150 библиотека Србије и изградњу 
електронског каталога библиотеке. Аутоматизацију 
библиотечке грађе у Градској библиотеци Чачак у 
2012. години финансијски је са 140.000 динара по-
могло Министарство културе и информисања, зах-
ваљујући успешном пројекту којим су чачански биб-
лиотекари конкурисали. Аутоматизација позајмице 
књига обезбедиће брже и прецизније задуживање 
и раздуживање корисника, и бољи квалитет библи-
отечких услуга.

25. јануар 

Поводом 50. Дисовог пролећа, Градска библио-
тека и Одбор Дисовог пролећа расписали су тради-
ционални конкурс за прву песничку збирку на срп-
ском језику, аутора до 31 године старости, конкурс 
за есеј о Дисовом стваралаштву, као и литерарне 
конкурсе за ученике основних и средњих школа 
Моравичког округа.

30. јануар 

На приредби одржаној у ОШ „Владислав Пет-
ковић Дис“ проглашени су НАЈчитаоци у огран-
ку Библиотеке у Заблаћу. Дипломе и књиге понели 
су: Марија Лукић, 7. разред, Милица Јаковљевић, 5. 
разред, док су породичну награду добили Милица, 
Александар и Ана Сатарић. Дипломе НАЈчиталаца 
добили су ученици оба одељења трећег разреда, са 
учитељицама Биљаном Симовић и Снежаном Радо-
вановић. Гост свечаности био је писац за децу Бошко 
Ломовић, а у програму су учествовале и обе групе 
предшколаца из вртића у Заблаћу, са васпитачица-
ма Маријом Новчић и Маријаном Шен.

31. јануар 

На свечаности у ОШ „Божо Томић“ у Пријевору, 
додељене су награде највреднијим читаоцима биб-
лиотечког огранка у овом месту. Књиге и дипломе 
понели су: Јана Стаменковић, 3. разред, Филип Ми-
линковић, 4. разред, и Рада Лазаревић, пензионер.

Публику је поздравила Даница Оташевић, дирек-
тор Библиотеке, а све присутне стиховима је награ-
дио Бошко Ломовић, писац за децу. У програму су 
учествовали ученици нижих разреда са учитељи-
цама Светланом Ђорђевић, Јеленом Кујунџић, Јас-
мином Стјепановић и Јеленом Папић. Музички део 
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програма извели су ученици школе домаћина под 
вођством наставника Николе Бешевића. 

Истог дана у 19 часова у Галерији Народног му-
зеја у Чачку отворена је изложба „Штампана реч 
2012“, аутора Марије Орбовић. Присутне је поздра-
вила Даница Оташевић, директор Библиотеке, а 14. 
смотру завичајног штампарства и издаваштва бесе-
дом је отворио Родољуб Петровић, публициста и би-
вши председник општине Чачак.

Први пут у четрнаестогодишњој традицији ове 
изложбе награду „Исаило А. Петровић“ за дизајн и 
награду „Даница Марковић“ за издавачки подухват, 
добила је једна књига – монографија „Овчарско-ка-
бларски манастири“. Награду „Исаило А. Петровић“ 
за ликовнографичко обликовање Слађани Тутуно-
вић из студија „Тригон“ уручила је Марија Орбовић. 
Делфини Рајић и др Милошу Тимотијевићу, аутори-
ма монографије (издавачи Народни музеј у Чачку и 
„Службени гласник“ из Београда) Награду „Даница 
Марковић“ уручила је Даница Оташевић.

У уметничком делу програма наступила је Мина 
Матијашевић, извођач традиционалне музике и 
Александар Алемпијевић, перкусиониста.

1. фебруар 

У огранку у Прељини на пригодној свечаности 
награђени су највреднији читаоци одељења. Титулу 
„НАЈчиталац“ и дипломе и књиге понели су: Вељко 
Комадинић и Немања Аџемовић, ученици 4. разре-
да, Ђурђина Ћурчић и Теодора Божовић, ученице 3. 
разреда и најмлађа,  Сара Павловић, ученица 1. раз-
реда ОШ „Прељина“.

У свечаном програму учествовали су предшкол-
ци из вртића „Бубамара“ са васпитачицама Цојом Те-
офиловић, Аном Зељић и Марином Ђуровић, као и 
ученици нижих разреда из продуженог боравка у 
ОШ „Прељина“, који су са учитељицама Душицом 
Самочетом и Драганом Ајдачић извели два скеча.

4. фебруар 

У огранку Библиотеке у Мрчајевцима одржана је 
приредба поводом доделе награде „НАЈчиталац“ за 
2012. годину. Народном песмом „У ливади под јасе-
ном“ у извођењу чланица вокално-изворног ансам-
бла „Стари помељари“, започео је свечани програм 
у коме су учествовали предшколци из вртића „Звон-
чица“, са васпитачицама Вањом Катанић, Љиљаном 
Стојановић и Миленом Вукојевић. Они су заједно по-
нели награду „НАЈчиталац“, а књигама и дипломама 
награђене су и: Хелена Видојевић и Милена Вукади-
новић, ученице 2. разреда ОШ „Татомир Анђелић“, 
као и Ивана Филиповић, професор српског језика и 
Љиљана Василијевић, пензионер. У име награђених, 
захвалила се Ивана Филиповић.

7. фебруар 

У организацији Градске библиотеке и Народног 
музеја представљен је роман Слободана Гаврило-
вића „Џелат“. У препуној Галерији Музеја о књизи су 
говорили др Зоран Видојевић, др Гојко Тешић, књи-
жевни критичар, Јагош Ђуретић, власник издавач-
ке куће „Албатрос Плус“ и аутор. Програм је води-
ла Даница Оташевић, а одломке из романа читао је 
Љубиша Ћирковић.

11. фебруар 

У оквиру изложбе „Штампана реч 2012“ у Галерији 
Народног музеја, Градска библиотека је представи-
ла књигу „Свракин сат“ аутора Гордане Тимотијевић, 
која је проглашена за најбољи дечји роман у 2012. го-
дини. Око 70 малишана предшколског и школског уз-
раста, учествовало је у сценским приказима одло-

мака из романа, и у разговору са аутором. Учесници 
овог дечјег књижевног дана били су предшколци из 
вртића „Полетарац“ са васпитачицама Јеленом Јова-
новић и Горданом Белић, ученици четвртог разреда 
ОШ „Вук Караџић“ са учитељем Небојшом Милоше-
вићем, као и ученици четвртог разреда ОШ „Милица 
Павловић“ са учитељицом Мајом Кораксић и школ-
ским библиотекаром Биљаном Лукић.

Даница Оташевић, директор, поклонила је ком-
плете „Најлепших српских бајки“ вртићу и школама, 
а сви учесници су бесплатно уписани у Библиотеку. 
Представници издавачке куће „Пчелица“ из Чачка, 
која је објавила награђени роман Гордане Тимотије-
вић, наградила је учеснике промоције пригодним 
поклонима.

Програм су водиле Маријана Лазић и Јелена Ду-
ковић, библиотекари Дечјег одељења.

Истог дана на Одељењу за одрасле читаоце отво-
рена је изложба књига Десанке Максимовић, којом 
је Библиотека обележила двадесет година од смр-
ти песникиње, као и 45 година од када је 1968. го-
дине боравила у Чачку као гост Петог Дисовог про-
лећа. Аутор изложбе књига из фондова Библиотеке 
је Биљана Раичић.

19. фебруар 

Поводом 50. Дисовог пролећа Градска библио-
тека је расписала конкурс за најбољу дигиталну фо-
тографију ученика основних и средњих школа ча-
чанске општине на тему „Лица око мене“. Конкурс 
је отворен до 20. априла 2013. године.

28. фебруар 

Поводом Националног дана књиге, који је ове го-
дине први пут обележен у Србији, чачанска Библи-
отека је омогућила читаоцима упис у пола цене. У 
Библиотеку се том приликом уписало 160 читалаца.

 

4. март 

У Сали Градског већа одржана је конференција 
за медије на којој је представљен програм 50. Ди-
совог пролећа. Присутне новинаре поздравили су 
Александар Дачић, помоћник градоначелника за 
друштвене делатности и Драган Јовановић Дани-
лов, председник Одбора Дисовог пролећа. О про-
грамима јубиларне манифестације, говорила је Да-
ница Оташевић, директор Дисовог пролећа.

5. март 

Свечани програм отварања јубиларног 50. Дисо-
вог пролећа започео је у Великој сали Дома културе 
у 19 часова, химном „Боже правде“ у извођењу хора 
ОШ „Милица Павловић“. Присутнима се обратио гра-
доначелник мр Војислав Илић, а Даница Оташевић, 
директор Библиотеке и манифестације, у својој поз-
дравној речи подсетила је на Чачане који су устано-
вили светковину Дисове поезије. Јубиларно „Про-
леће“ отворио је књижевник Радослав Павловић, 
саветник за културу председника Србије, Дисовим 
стиховима „Наши дани“. 

У наставку вечери представљен је роман „Вели-
ки рат“ Александра Гаталице, добитника „НИН-ове“ 
и Награде „Меша Селимовић“, за 2012. годину. О делу 
је говорио проф. др Александар Јерков, и аутор. Од-
ломке из романа читао је Љубиша Ћирковић, а хор 
под управом диригента Виолете Славковић, извео 
је композиције „Тамо далеко“ и „Креће се лађа фран-
цуска“. Програм је водила Марија Радуловић.

10. март 

Поводом 10. марта, дана рођења Владислава 
Петковића Диса и Дана Библиотеке, у Одељењу за 
одрасле читаоце одржана је пригодна свечаност. О 
успешном раду установе која ове године слави 165 
година рада и приређује јубиларно 50. Дисово про-
леће, говорила је директор Даница Оташевић. Дуго-
дишњи сарадник Библиотеке, Чачанска банка А.Д., 
поклонила је Библиотеци 200 књига и 100.000 ди-
нара за штампање „Сабраних Дисових песама“, које 
је Даници Оташевић уручио менаџер банке Влади-
мир Гојковић. Празник је честитао и Александар Да-
чић, помоћник градоначелника за друштвене делат-
ности. У уметничком делу програма публика је чула 
Дисове песме „Идила“ и „Можда спава“ у интерпре-
тацији Слободана Николић, као и Ненада Јовано-
вића, виолина.

За највредније читаоце у 2012. години прогла-
шени су: Катарина Михаиловић, Милан Јовашевић, 
Драгутин Ђоковић, Петар Петровић, Станимирка 
Ђокић, Борисав Мариновић, Славица Живанић и Иси-
дора Ђоловић. Пригодне поклоне уручио им је зави-
чајни писац Мића Миловановић.

За најбољег библиотекара 2012. године Даница 
Оташевић, директор, прогласила је Марију Орбо-
вић, библиотекара-саветника Завичајног одељења 
и уручила јој на дар књигу „Изгубљени светови“. На 
крају свечаности присутни су у Одељењу за одрас-
ле могли да погледају изложбу фотографија „Зајед-
но кроз векове“ коју је припремила Биљана Раичић, 
филм посвећен Дису и књиге које је поклонила Ча-
чанска банка.

20. март 

Градска библиотека је у Уметничкој галерији „На-
дежда Петровић“ представила Сабрана дела Станис-
лава Винавера, која су на 57. Међународном сајму 
књига проглашена за издавачки подухват 2012. го-
дине. Издавачи Винавера су ЈП „Службени гласник“ 
и Завод за уџбенике и наставна средства.

О животу и стваралаштву Станислава Винавера 
говорили су проф. др Гојко Тешић, приређивач, Мил-
ка Зјачић Аврамовић, уредница издања, и мр Влади-
мир Димитријевић, професор.

У музичком делу програма учествовала је вокал-
ни солиста Јана Милишић, сопран, одломке је кази-
вао Љубиша Ћирковић, а програм је водила Мили-
ца Баковић.

24. март 
 
Књижевно вече под називом „У граду песника“ 

Библиотека је посветила Бранку В. Радичевићу, за-
вичајном писцу и једном од оснивача „Дисовог про-
лећа“.

Бројној публици у Уметничкој галерији „Надеж-
да Петровић“ о Радичевићевом књижевном ства-
ралаштву говорили су: др Марко Недић, књижевни 
критичар, Александар Милановић, филолог и Радо-
ван М. Маринковић, публициста.

Поезију и одломке из Бранкових прозних дела, 
интерпретирали су Љубиша Ћирковић, Маријана Ла-
зић и Биљана Раичић, водитељ програма.

У музичком програму наступио је Растко Ради-
чевић.

2. април 

Гостовањем Дејана Алексића Градска библиоте-
ка обележила је Светски дан дечје књиге и започ-
ела програм „Дечјег Дисовог пролећа“. Са писцем 
се дружило 320 малишана из основних школа „Сте-
па Степановић“ из Горње Горевнице, „Божо Томић“ 
из Пријевора, „Ратко Митровић“ из Чачка, и из чет-
вороразредне школе „Љубиша Недић“ из Трбушана. 
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4-5. април 

У оквиру програма 50. „Дисовог пролећа“ госто-
вао је Небојша Дугалић, драмски уметник из Београ-
да, који је 4. априла на Великој сцени Дома културе 
извео монодраму „Исповест Дмитрија Карамазова“, 
за коју је добио награду „Сребрни витез“ у Москви. 
У препуном Парохијском дому Цркве Светог Вазне-
сења 5. априла Небојша Дугалић извео је „Речи о 
Свечовеку“. Монодраме су Дугалићеве адаптације 
дела Достојевског и Владике Николаја.

9. април 

Гостовањем Бранка Пражића, кантаутора из Но-
вог Сада, Градска библиотека је наставила програм 
„Дечјег Дисовог пролећа“. Уз музику на стихове нај-
познатијих српских писаца за децу, са Пражићем је 
певало и дружило се више од 400 ученика у четво-
роразредној ОШ „Танаско Рајић“ у Љубићу и у ма-
тичној школи, и у школама „Вук Караџић“ и „Др Дра-
гиша Мишовић“. 

12. април 

На стручном скупу „IBBY Заједнички летњи про-
грам читања“ у Народној библиотеци Пожега, креа-
тивне облике рада са најмлађима у чачанској Библи-
отеци, презентовале су Даница Оташевић, директор, 
Дубравка Илић, Јелена Дуковић и Маријана Лазић, 
библиотекари.

13. април 

У Конаку господара Јована Обреновића у 13 ча-
сова програмом „Код вас је пролеће, дошле су вам 
ласте“, обележен је педесети рођендан Дисових све-
чаности. 

На почетку програма песник Драган Јовановић 
Данилов и Александар Дачић, помоћник градона-
челника за друштвене делатности, положили су ве-

нац на Дисов споменик, где је 13. априла 1964. одр-
жано прво „Пролеће“.

Беседу Бранка В. Радичевића са отварања „Дисо-
вог пролећа“ прочитао је Љубиша Ћирковић, а Дисо-
ве стихове надахнуто су казивали: Стефан Младено-
вић, Стефан Миликић, Милица Томашевић, Катарина 
Орландић, Тамара Томановић, Матија Ристић, Урош 
Милојевић, Оливера Бацић, Светлана Миленковић 
и Милош Јаџић, студенти приштинског Факултета 
уметности, драмског одсека у Косовској Митрови-
ци, које је припремила Андријана Виденовић. Про-
грам је водила Марија Радуловић.

16. април 

Књижевном вечери под називом „Дошли су ап-
рили“, у Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Кра-
гујевцу представљено је 50. Дисово пролеће. О јуби-
ларним Дисовим свечаностима говорила је Даница 
Оташевић, а предстојећу књигу беседа и интервјуа 
„Дису у гостима“, представио је књижевни критичар 
Драган Хамовић. Песници Живорад Недељковић и 
Драган Јовановић Данилов, добитници Дисове на-
граде 2011. и 2012. године, казивали су своје стихо-
ве, а приказан је и филм „Дис и његова Пролећа“.

18. април 

Песнички караван „Стихобус“ описао је своју дру-
гу поетску кружницу по чачанској општини, на ре-
лацији Чачак, Доња Трепча, Бресница, Заблаће, Ча-
чак. Учесници покретне песничке радионице били 
су: Бошко Ломовић, писац за децу и одрасле, Дејан 
Томић, музички педагог и приређивач антологије 
„Гусле у стиховима српских песника“, песникиње 
Оливера Цупаћ и Рада Пауновић, Теодора Ћендић, 
ученица седмог разреда из Слатине, која је објави-
ла своју прву збирку песама „Свемир у теби“, глумац 
Баћко Букумировић, гуслар Немања Мићевић, Ма-
рина Савић, интерпретатор традиционалне музике, 
библиотекари и пријатељи Библиотеке.

Око 500 ученика основних школа „22. децембар“, 
„Ђенерал Марко Ђ. Катанић“, „Бранислав Петровић“, 
„Владислав Петковић Дис“ и „Милица Павловић“ 
учествовали су у богатом музичко-поетском кола-
жу, сазнали све о гуслама као традиционалном ин-
струменту, такмичили се у квизу знања и били на-
грађени књигама и колачима. 

Програм „Стихобуса“ осмислила је Даница Ота-
шевић, а медијатори су били Марија Радуловић и 
Љубиша Ћирковић.

23. април 

У оквиру програма „Дечјег Дисовог пролећа“ и 
обележавања Светског дана књиге, директор чачан-
ске Библиотеке Даница Оташевић и библиотекари 
Дубравка Илић и Владимир Симић са 40 ученика 
четвртог и петог разреда ОШ „Владислав Петковић 
Дис“ из Заблаћа, посетили су Народну банку Ср-
бије. Посета је поклон Банке основцима за показа-
но знање на радионицама које су са њима у Заблаћу 
извеле Весна Ковач и Исидора Орловић, едукатори 
Народне банке Србије, и за 200 година школе у Дисо-
вом завичају. Са ученицима и библиотекарима Бан-
ку су посетили и наставници Биљана Вујадиновић, 
Сњежана Милутиновић и Мирко Божовић. 

24. април 

Дечје одељење Градске библиотеке учествова-
ло је у програму под називом „Љубављу и ствара-
лаштвом дочекајмо Васкрс“, који су у Лозници орга-
низовали ученици и учитељи издвојеног одељења 
ОШ „Филип Филиповић“ и матичне школе. Библио-
текари Јелена Дуковић и Маријана Лазић том прили-
ком презентовале су радове настале током „Лета у 
Библиотеци 2012“, а ученици четвороразредне шко-
ле у Лозници добили су на поклон бесплатне члан-
ске карте Библиотеке.

25. април 

На радионици на тему „Информациона писме-
ност-едукација едукатора“, коју је у Народној биб-
лиотеци у Ужицу организовала Biblioteka Plus, ча-
чанску Библиотеку представљали су библиотекари 
Марија Радуловић, Мирко Дрманац и Александар 
Вукајловић.

Поетско-музичким рециталом „И твоји прсти 
сад пишу моју песму“ који је одржан у 19 часова у 
Дому ученика у Чачку, завршен је Дисов априлски 
програм намењен младима. Поезију Диса, Мило-
ша Црњанског, Бранка В. Радичевића, Десанке Мак-
симовић, Љубомира Симовића, Ивана В. Лалића, и 
Драгана Јовановића Данилова, казивали су ученици 
Гимназије, Економске и Техничке школе. Своје стихо-
ве говорио је Живорад Недељковић. Избор песама 
и музике направиле су Ана Павловић, Александра 
Мишић, Љиљана Ранковић и Јасмина Обренић, про-
фесори српског језика. Видео-презентацију која је 
пратила рецитал урадио је Александар Вукајловић, 
а аутор плаката за представу је Мирослав Марић. 

26. април 

Поводом Васкршњих празника и Лазареве субо-
те, Дечје одељење Библиотеке и ученици ОШ „Др 
Драгиша Мишовић“ који похађају веронауку, орга-
низовали су у 18 часова свечани програм на платоу 
испред Библиотеке. Костимирани у ликове јунака из 
дечјих прича, ученици нижих разреда драматизова-
ли су бајке о Снежани, Црвенкапи и Ивици и Мари-
ци, као и приче о Православљу и Васкрсу. Учесни-
ци у програму награђени су бесплатним чланством 
у Библиотеку. Свечани програм осмислио је вероу-
читељ Владимир Вулета.

Небојша Дугалић у улози владике Николаја Велимировића у монодрами "Речи о Свечовеку"
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  Промоција Дисовог пролећа
       у Крагујевцу

  Верна публика

  Деца из Заблаћа у свечаној сали Народне банке Србије

  Промоција сабраних дела Станислава Ванавера

Јубиларне 50. Дисове свечаности
помогли су:

Град Чачак
Министарство културе Републике Србије

Чачанска банка А.Д.
The English book

Народна банка Србије
Принципал дуо.
Електроморава

Регонални центар Чачак
Docus

Ауто Чачак
Студентски центар Чачак

„Никола Тесла“ Електро сервис
Тв „Галаксија 032“

Чачански глас
Чачанске новине

Дом културе
Уметничка галерија Надежда Петровић и

Народни музеј

... са очима
 изван
 сваког
 зла ...
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  И сад твоји прсти пишу моју песму

  Бранко Пражић са децом

  Дејан Алексић са нјмлађима
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ЧАЧАК, 9 – 31. МАЈ 2013.

Четвртак, 9. мај, Галерија Народног музеја у 19 часова

ИЛИ ЈЕСИ ИЛИ – НИСИ
Књижевно вече добитника награде „Млади Дис“
Учествују: Владимир Стојнић, Бојан Васић и Мирко Јовановић.
Музика: Никола Радовић
Водитељ: Марија Радуловић
Гост: Живорад Недељковић

Уторак, 14. мај, Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у 19 часова

ЊЕГОШ – ЦРЊАНСКИ – ДИС
Учествују: проф. др Мило Ломпар, драм-
ски уметник Витомир Вицо Дардић и 
Слободан Николић
Музика: Андрија Миликић, гуслар

Четвртак, 16 мај, Ликовни салон Дома културе у 19 часова

17. ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ  —  О ИДЕНТИТЕТУ
Селектор: Милица Тодоровић
Учествују: Зоран Гребенаровић, Владимир Девић, Горан 
Деспотовски, Владимир Дуњић, Драга Јовановић, Јеле-
на Китић, Тијана Којић, Александар Младеновић Лека, 
Невена Поповић, Милета Продановић, Бојана Стаменко-
вић и Игор Степанчић

Петак, 17. мај, Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у 19 часова

СА ЗАКЛОПЉЕНИМ ОЧИМА
Промоција Дисових сабраних песама и књиге „Дису у гос-
тима“ у издању Градске библиотеке
Учествују: проф. др Радивоје Микић, Драган Хамовић и 
Даница Оташевић
Стихове казује: Андријана Виденовић
Водитељ: Биљана Раичић
Музика: Анђела Тодоровић, вокални солиста

Четвртак, 23. мај, Галерија „Рисим“ у 19 часова (изложба)

ДИС  —  УМЕТНИЧКА КЊИГА
Учествују: Даниела Фулгоси, Александра Ракоњац, 
Мишко Павловић, Александра Гордић и Ирена 
Лагатор Пејовић

Понедељак, 27. мај, горњи хол Дома културе у 19 часова

ЛИЦА ОКО МЕНЕ
Изложба дигиталне фотографије ученика
чачанских основних и средњих школа

Уторак, 28. мај, Коларчева задужбина у Београду у 17 часова

ЈАВЉАЈУ ВИХОРИ ДА ВЕЧЕ ДОЛАЗИ
Учествују: Матија Бећковић, Љубомир Симовић, Милован 
Данојлић, Драган Јовановић Данилов, Радмила Лазић, Душко 
Новаковић, др Радивоје Микић и Даница Оташевић. 
Стихове казује: Небојша Дугалић
Музика: вокално-инструментални састав „Чудесмо“ са солис-
том Катарином Павловић

Среда, 29. мај, OШ „Владислав Петковић Дис“ у 12 часова

ДИС У ЗАВИЧАЈУ
* Парастос песнику у цркви св. Архангела Гаврила служи   
 протојереј Мирољуб Мирковић
* Додела награда за најбоље  литерарне радове  ученика   
 основних и средњих школа Моравичког округа

Среда, 29. мај, сала Скупштине града у 19 часова

*ВЕЧЕ СА ХАНДКЕОМ
Учествују: Петер Хандке, Милован Данојлић и Жарко Радако-
вић
Водитељ: Љубиша Ћирковић

Четвртак, 30. мај, двориште Народног музеја у 18 часова

НЕ ЈАВЉА СЕ. А ИМА КАД...
Додела награде „Млади Дис“ и награде за есеј
Слово о поезији: Дејан Алексић
Песници Дису: Драган Јовановић Данилов, Дејан Алексић, Енес 
Халиловић

Петак, 31. мај, „Надежда Петровић“ у 18 часова

ИСПОД ЗВЕЗДЕ СРЕЋЕ
Ретроспективна изложба 50. „Дисових пролећа“
Аутор: мр Маријана Матовић
Узложбу отвара Дејан Ристић, в.д. управника Наро-
дне библиотеке Србије

Велика сала Дома културе у 19,30 часова

СА ОЧИМА ИЗВАН СВАКОГ ЗЛА
Свечана академија поводом јубиларног 50. „Дисовог пролећа“
Поздравно слово: министар културе Братислав Петковић, градоначелник 
мр Војислав Илић и Даница Оташевић, директор манифестације.
Учествују лауреати Дисове награде: Матија Бећковић, Милован Данојлић, 
Милосав Тешић, Радован Павловски, Радмила Лазић, Душко Новаковић и 
други.
Музика: вокално-инструментални састав „Чудесмо“ са солистом Катари-
ном Павловић.

... са очима изван сваког зла ...
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