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ДРАГИ ТАСИЋ 

 

I 

Драги Тасић рођен је 1933. године у Белом 

Брегу, засеоку мале Копашнице, на улазу у 

Грделику клисуру. Гимназију је учио у Лесковцу, 

последњу годину у Нишу. Правни факултет 

завршио је у Београду, магистрирао је у Нишу. 

Правним пословима бавио се од 1954. године у 

Лесковцу, Грделици, Нишу, Кладњу (БиХ) и Бору. 

Пензионисао се 2006. године. Петнаест година пре 

пензије био је борски адвокат. Живи током лета у 

Бору, а затим у Јагодини. Припада тим градовима (Бору и Јагодини, али и 

Лесковцу). Они су обликовали свет којим се бави у својим књигама.
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II 

ИБЛИОГРАФИЈА – У најновијој књизи Драги Тасића „Окрњене 

биографије јахача пањева“ (Пресинг, Младеновац 2015), наведени су 

следећи Тасићеви радови: 

1. „Марија“, збирка песама, Бор 1997. (потписана псеудонимом Стеван 

Ћирковић); 

2. „Јестонија, Атлантиди и Балканиди“, издање током НАТО 

бомбардовања, Бор 1999. (потписана псеудонимом Стеван 

Ћирковић); 

3. „Јестонија, Атлантиди и Балканиди“, „Еп о изгубљеној савести“, у 

132 певања, 5.544 стиха, Бор, Јагодина, 1999. године (потписана 

псеудонимом Стеван Ћирковић); 

4. „Крња биографија јахача пањева“, козерични роман о лесковачким 

матурантима из 1952. године, Ваљево 2003. године , а објављен и у 

Лесковцу и Бору; 

5. „Између два бела брега“, роман о српској породици, пре, током и 

после Другог светског рата, Бор, Ниш 2006. године (као дело браће 

Радивоја и Драгог Тасића); 

6. „Жункељи и Гигиљери“, сатирични роман о судничарским 

страстима и напастима (Бор), проглашен „Књигом борског аутора 

2010. године; 

7. „Поетски зборник“, збирка поема и песама, Бор 2011; 

                                                 
1 Милош Ристић, Тасићево књижевно дело, Биографска бележа о Драги Тасићу,  Пресинг, Младеновац 
2013, стр. 143. 
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8. „Саваполис“ – Љубав у Саваполису“, роман о љубави и политичким 

страстима и напастима, сатирична слика српске политичке елите 

прве деценије 21. века, Бор 2011; 

9. „Потиснути – Узвремене приче“, Бор 2012; 

10. „Адвокатске приче“, Бор 2012; 

11. „Под сенкама Јестоније“, роман о Србији и судбинама људи за време 

НАТО бомбародавања Србије и Црне Горе, Бор 2012.
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     III 

РУГИ О ТАСИЋУ – О Тасићевом стваралаштву, поред бројних 

информација и чланака у листовима и часописима, објављене су и две 

књиге: 

1. Милош Ристић: „Тасићево књижевно дело“, Пресинг, Младеновац 

2013; 

2. „Млади о прози и поезији Драгог Тасића“, Пресинг, Младеновац 

2014;.
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IV 

КРЊЕНЕ БИОГРАФИЈЕ ЈАХАЧА ПАЊЕВА – 

„Окрњене биографије јахача пањева“ тематски се 

настављају на дванаест година старију књигу Драгог 

Тасића и зато и носе сличан, готово идентичан наслов. 

О односу књиге „Крње биографије јахача пањева“ и ове 

књиге говорићу даље у самом тексту.
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ОБЈП су дело које лебди између мемоарског романа 

и сећања. Сећања чије су главне одлике искреност, 

хумор, аутоиронија, итд. Оно што одликује ову књигу је 

одсуство самосажаљења, што зна често бити мана 

књига оваквог типа, сећања и мемоара. Насупрот томе налазимо једну 

фину, еланхоличност и радост сећања са примесом туге као потписом 

уметничке слике. Прота Матеја Ненадовић је написао своје „Мемоаре“ и 

они не би било оно што данас јесу да лично не прелази у опште, сећања у 

друштвено, национално и историјско, чињенично памћење у хумор, а 

емпирија у мудрости, изреке и вечне истине. Нешто слично срећемо у овој 

књизи: „Знамо ли ми Лесковчани да смо Лесковчани?“ или „Парадокси се 

играју временом, институцијама и људима“. 

                                                 
2 Дрги Тасић, Окрњене биографије јахача пањева, козерија, Библиографија, Пресинг, Младеновац 2015, 
стр. 343. 
3 Исто, стр. 143. 
4 Милош Ристић, Окрњене биографије јахача пањева, Поговор,  Пресинг, Младеновац 2013, стр. 337-
339. 
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Ово није настака романа мемоарског типа „Крњих биографија јахача 

пањева“, нити је ово пуко, друго њено издање. Ово је нова књига, потпуно 

проширен роман, допуњени, освежени и наново изграђени мемоари са 

много више детаља, нових прича, проширени и просторно са литерарне 

историје старог Лесковца, и на савремени, и на Бор и на целу Србију у 

визурама новог, прошлог и средине прошлог века. 

То није обична мемоарска књига где су циљ само сећања, чување 

чињеница и другара од заборава, меланхолија и само то... Она, кроз све то, 

сагледава и одређене друштвене феномене као што су животна и духовна 

егзистенција, развој земље и личности, старе, класну подељеност, 

градизацију и урбанизацију сеоског народа, борбу за опстанак Србије и 

супротстављање свету, лепезу свести и савести кроз душу и меморију 

малог, обичног, појединачног човека који је живео и у комунизму и 

социјализму и неокапитализму и глобализму, рођеног осам година пре 

Другог светског рата, који улази у старост у предвечерје новог немачког 

бомбардовања Србије и трећег рата у XX веку, само годину дана пре краја 

II миленијума нове ере. 

Како се радње развијају, мемоари се селе у време одрастања, педесете и 

шесдесете године XX века, а касније се време враћа у сада, чини се, далеку 

2003. годину, чиме се показује да је време релативно. Једино опстајемо јер 

су ту сећања, време проведено у искуству живљења, упамћено и урезано у 

души. И почетак XX века,али и почетак XXI века чине се реално далеким, 

блиским само у сећању, у коме су пластично живи, као да се догађају данас. 

У „Окрњеним биографијама јахача пањева“ наићићете на многе 

ствари... Од животних, историјских и других пикантерија, до финансијских 

малверзација Стипе Месића по ондашњој Србији ко има жељу да прочита 

ову књигу кроз сва њена три компактна дела. Наравно, меланхолије има, 

али је она умерена и мемоарско се више ближи час чињенично-

историјском, час лирском и фикцијском континууму, него патетичном које 

је, опет понављам, често одлика мемоарских књига. 

Жанрови који се преплићу у овом претежно мемоарском роману или 

сећањима романеског типа јесу биографија, роман, мемоари, историја и 

путописи. Самим тим, ово је и путописни, биографски, мемоарски и 

историјски роман. Назвао сам га мемоарски јер је то најприближније. 

Као аутор књиге, „Тасићево књижевно дело“ подстакао сам га да 

напише много бољу књигу од претходне са истом темом. Не само 

проширену, већ наново створених сећања из корена. У том смислу, прва 

књига, „Крња биографија јахача пањева“, од неких сто петнаест страна, не 

може се мерити са новом од тристапедесетак страница. Док је прва 

обухваћена Лесковцем и нешто Бором, друга, односно нова књига, 

равноправно исликава Бор, колико и Лесковац и родни Бели Брег крај њега, 

али исто тако и целу Србију у малом, и Европу, тај Запад и лепоте 
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путовања. У питању су интимна сећања, али је кроз њих и преко њих дато 

опште. У том контексту говорећи, то нису јефтини мемоари, само ради 

факта и забележја, већ и шира слика него породична, пријатељска, градска, 

родна, друштвна и национална. Све то их чини мемоарским романом о 

животу, а дистанцом и личним односом остварене су две перспективе – 

субјективна и објективна и прожете козеријом. Главни лик романа је живот. 

 

V 

ЛАДИ О ПОЕЗИЈИ И ПРОЗИ ДРАГОГ 

ТАСИЋА – Читајући приступе, осврте и 

критике петнаесторо професора, па и студената 

књижевности и језика – радове посвеће мојим 

књигама прозе и поезије – са задовоњством сам 

закучио да пред собом имам инвентивну 

критичарску читанку. Написали су је млади 

ствараови који себи отварају врата српске књижевности испитујући књиге 

старог писа, који није успео та врата ни да одшкрине. 

Непосредност и искреност, стручност и рзноврсност, критичност, па и 

повремена пристрансност писаца ове књиге – уверили су ме да њихове 

радове треба објединити ради њихове афирмације, па и излагања јавности 

мог мало познатог књижевног дела. 

Поносан сам својим првим критичарима и захвалан „Пресингу“ што 

објављује њихово заједничко дело о моме делу.
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рихватио сам мишљење да издавање ове књиге може да користи 

афирмацији младих критичара. Треба истаћи да се у њој други пут 

расправа о књижевном опусу истог писца, с обзиром да је критичар, песник 

и писац Милош Ристић објавио монографску књигу „Тасићево књижевно 

дело“, у издању „Пресинга“ 2013. године.
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5 Млади о прози и поезији Драгог Тасића,  Предговор самог аутоа, Пресинг, Младеновац 2014, стр. 5. 

Напомена: У књизи су заступљени следећи аутори: Милош Ристић, Марија Пргомељи, Љиљана Тадић, 

Наташа Марковић, Милан Громовић, Маријана Драгичевић, Бранкица Богдановић, Марко Мирковић, 
Тамара Николић, Бојана Герун, Мирјана Обрадовић, Весна Тешовић, Ана Крстић, Гордана Павловић, 

Слађана Голијанин и Милица Ђ. Митић. 
6 Предраг Милојевић, Предговор, Млади о прози и поезији Драгог Тасића, Пресинг, Младеновац 2014, 
стр. 5. 
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