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Књига написана у знак искреног пријатељства
др Добривоја Ј. Бошковића и аутора овога дела
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Диоген тражише, а ја нађох,
Човека Богу што угоди,
Данило Коцић име носи,
срећна је мајка што га роди.
И надену му име прелепо,
Што светло дану с јутром доноси,
А мени радост неописиву,
Јер неваљалству храбро пркоси.
Др Добривоје Ј. Бошковић: „Ода“ - одломак;
(песма посвећена Данилу Коцићу)
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УМЕСТО УВОДА
ДР ДОБРИВОЈЕ БОШКОВИЋ: СВЕВИДЕЋИ
ПУТНИК И ПОЛИГЛОТА ОСОБЕНОГ
СТВАРАЛАЧКОГ ГЛАСА

У

замагљеном српском ствара
лачком простору, где најчешће
долазе до изражаја неталентовани
књижевни
гласови,
дело
др
Добривоја Ј. Бошковића (Грделица,
1936) трепти у својој зрелости којој
умишљена књижевна критика још
није дала ни приближно место које
заслужује овај „свевидећи путник“
раскошног талента и дела које
открива ствараоца особеног гласа.1
Појединачно, али и као целина, стваралачки нерв др
Бошковића обнародовао је стил у коме је препознатљив
рукопис којим се могу да јасно разликују дела одличних
од тзв. добрих писаца. Књижевна и уопште „уметничка
окућница“ др Бошковића поседује такву ширину да је за
целовито сагледавање његовог уметничког израза
потребно
вишеслојно
проучавање
стручњака
различкитог образовног израза.
Иако ћу се задржати само на књижевном умећу др
Бошковића, не треба ни за тренутак сметнути с ума
•1 У Књижари „Стошић“ 11. јула 2016. године приређено је Поетскокњижевно вече „Др Добривоје Ј. Бошковић и његово дело“. О овом
ствараоцу вишеструко раскошног талента говорили су Данило Коцић,
новинар и писац, Божидар Илић, новинар и уредник у Радио и ТВ
Лесковац и Драган Стошић, политиколог. Присутнима се обратио и др
Бошовић, композитор, који је (уз гитару) извео више песама. Напомена:
Др Добривоје Бошковић рођен је 4. јануара 1936. године у Грделици код
Лесковца. Основно и средње образовање стекао је у Грделици, Лесковцу
и Нишу. Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду, а
последипломске студије и специјализацију завршио је на Универзитету у
Гетингену, Келну, Марбургу на Лану и Лондону.
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његово поље деловања у медицини.
Широко образовање стицано у
родној Грделици, Лесковцу и
Нишу, а потом настављено на
Медицинском
факултету
у
Београду, заокружено је упорним
усавршавањем у Немачкој и широм
света.
Др Бошковић, полиглота, светски
путник,
надарени
певач
и
композитор у својој медицинској
сфери исказао се као велики стручњак о чему речито
говори уџбеник Муцање као говорна мана (у
коауторству са сином др Дејаном) и Физиологија
уметничког певања – где су дошле до пуног изражаја не
само његове докторске, него и певачке врлина!
Странице књижевне радионице др Бошковић отвара
комедијом Грделички крос за коју је 2000. године добио
награду издавача Србије за најбољу драму. Његови
романи Сагореле сени (два тома) Валсотино империјал
такође су привукли пажњу књижевне критике –
награђени су „Златним венцем“ издаваке куће
„Књиготека“ (2003) и међународном наградом „Арка“
(2007), а није остао непримећен ни роман Пантократора
рука. У историју српске књижевности др Бошковић, по
моме суду, улази као велики, даровити писац већ
поменутим романима којима се увелико одужио родној
Грделици и Власотинцу, лепој вароши на југу Србије о
којој нико пре њега није писао са толико страсти и
уметничког дара.
Др Бошковић се у великом делу своје драмске
књижевности исказао као изванредни зналац српске
средњовековне историје, а неке од његових драма
посвећена управо Србији тога периода несумљиво су
део понајбољих у новијој литерарној продукцији.
Велики део свога стваралаштва др Бошковић посветио
је поезији. О тој деоници његове радозналости писали
су многи критичари, а познати лесковачки филозоф и
зналац српске и светске литературе Николај Тимченко
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закључује о др Бошковићу да
„када га човек слуша са гитаром у
руци, има утисак да је у питању
човек са естраде који своје
радости и умећа жели да подели са
читавим светом, или бар са
публиком која дође у салу да га
слуша“. (Посланица и Чежња).
Могло би се рећи – када се
посматра, чак и површно - да је
разгранато, вишеслојно дело др
Бошковића (што сам исказао када сам својевремено
говорио о делу Валсотино империјал „песма у прози,
прича о људској пролазности и таштини, слика о
похлепи и нади, исечак трајања и непролазности
великих ишчекивања“. То је, да додам, драма о љубави
која се намах ствара и целога живота остаје да се памти
и препричава као „отворена књига“.
Већ сам нагласио, али бих желео да подвучем, да је
драмски циклус о Србији која је војевала под Турцима,
снажна, упечатљива целина која показује до које је мере
др Бошковић познавао Србију тога доба! По властитом
признању, Црни Ђорђе, Јуродив из Тополе његово је
најбоље драмско дело, а по оцени критичара Слободана
Јарчевића „на висини је дела наших најцењенијих
писаца“. Све је у драми јасно и сликовито. Лако се
разуме свака пишчева порука. Види се да је имао на уму
генијална дела нашег народа и описао је догађаје онако
како то чине српске десетерачке песме, а оне су
мелодичне и информативне и издижу до божанских
вредности људско поштеље, племенитост, јунаштво и
родољубље. Управо је овим одликама украшен главни
јунак ове драме – Ђорђе Петровић Карађорђе. Њих, те
особине, др Бошковић често истиче, а занимљиво је
споменути
их
речима
Доситеја
Обрадовића,
најобразованијег Србина свога доба: „Господару, Ви
знате да сам свет обиграо, књиге изучио и свега и
свачега се нагледао, али такву естетку скромност и
калуђерску смерност, као што је Ваша – нигде нисам
9

видео! Многи то не примећују, али
не мари – то Бог с неба, и они који
то треба да препознају виде.
Скромност својих вођа народ
највише цени. То је Ваше личности
слика и прилика, и највећи сјај и
одлика.“
Рецензент драме Црни Ђорће,
Јуридив из Тополе Лаза Лазић с
правом уочава: „Али у овом случају
драма која је пред нама и која има за
главну личност један од најистакнутијих ликова нашег
народа, громаду хероја равну најистакнутијим
великанима српске историје, Крађорђа Петровића,
Добривоје Ј. Бошковић је постигао врхунац у свом
књижевном раду посвећеном нашим великанима.“
Лазић закључује: „Добривоје Бошковић је написао (од
свих која су у нашој литератури до сада створена)
најбоље дело о Карађорђу Петровићу, вођи Првог
српског устанка за ослобађање од Турака.“2
Др Добривој Бошковић, иако лекар по занимањи,
изузетни је зналац српске историје. Због тога нимало не
чуди што је аутор, рекосмо, неколико више занмљивих
историјских драма.
Најновија драма Стефан Немања, како сам назив
говори, тематски је везан за животопис великог жупана
Рашке, родоначелника владарске династије Немањића,
творца српске државе у средњем веку.3
Стефан Немања рођен је око 1113. године, а умро је
1199. године, у 86. години живота. Стефан (понегде се
наводи и као Стеван) сматра се за најзначајнијег српског
владара, а са сином Светим Савом, један је од
утемељивача Српске православне цркве.

•2 Лаза Лазић, „Истинити лик националне драме“, рецензија, Црни Ђорђе,
Јуридив из Тополе“, драма у четрнаест слика, Мекедонски информативни
и издавачки центар, Београд 2015, стр. 173-181,
•3 Данило Коцић, „Добривоје Бошковић, Стефан Немања“, драма, рецензија,
Београд 2017.
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Стефан Немања се добровољно повукао са власти и
замонашио на сабору 1196. године, а за свог наследника
одредио свог средњег сина Стефана Првовенчаног.
Стефан Немања је као монах Симеон преминуо у
манастиру Хиландар, а његове мошти су 1208. године
пренете у манастир Студеницу где се и данас налазе.
Поменимо на крају да је Стефан Немања био ожењен
племићком Аном (у монаштву Анастасија), која је била
потомкиња бугарског цара Јована Владислава и са њом
је имао (можда) шесторо деце – три сина и три кћерке.4
Драма др Добривоја Бошковића „Стефан Немања“
има једноставан, читљив драматуршки ток, без много
заплета. Написана је у седам слика и има петнестак
лица.5
Прва слика: Појављује се само Стефан Немања, кога
аутор описује као „необично високог, кошчатог
калуђера“. Он, Стефан, „испрва посматра публику и тек
онда почиње разговетно, готово скандирајући да
говори“: ,,Помоз' бог, господо српска! Знам да моје име
често помињете и мој лик желите да видите, и, ево мене;
ево вашег расутих и пропалих српских племена
ујединитеља и првог владара отачаства нам који је у
миру и благостању дубоку старост дочекао, да би своје
последње дане Господу, Оцу нашем небескоме
посветио, коме богомољама, чији број се на прстима
ногу и руку не може избројати – више од свих
претходника заједно угодих.“

•4 Поздрављам те, човече без мане,/ Српско чедо,Немањо Стефане,/ Од
Завиде, крви одабране,/ Нашем роду, велики жупане,/ На свет дође,
Србима да сване,/ И врати нам земље похаране.(Одломак песме коју пева
гуслар Добросав). Напомена: Деца Стефана Немање: Вукан, кнез,
самозвани крањ Зете, али и велики жупан Рашке, Стефан Првовенчани,
велики жупан Рашке и краљ Рашке и Растко, први српски архиепископ,
Сава I (1219-1233, који је живео од 1169 – 1236). Имао је три ћерке –
Јефимију, другу (непознатог имена) и Елену.
•5 Стефан Немања, Вукан (Немањин син), жупан Мргуд, жупан Дабижив,
епископ Никанор, властелин Којимир, властелин Кажимир, властелин
Ђурај, властелин Радун, властелин Милша, властелин Држшко,
властелин Обрад, витез Утуличић, игуман Теодосије, игуман Пајсије,
Добросав, гуслар, саборници, присутни;
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То је и сам почетак ове историјске драма, а тај
монолог, Стефан Немања завршава следећим речима:
„Хотећи оно што је наш народ желео, осим љутог
непријатеља – никога се нисам бојао. А шта слобода
значи, човек осети тек онда када је изгуби. Слобода је,
моја српска господо, као биљка која брзо расте, цвета и
плодове понесе. Но, слободу гарантује само јака држава,
а за то је – слога потребна. Слога, којом се Србин
никада није могао похвалити, њоме опасност пречити и
од малих – велике ствари правити. А Бог је створио
људе да живе у слози. Рекао је и то: да земља не припада
људима, него људи земљи. Зато велим: да је слога
главни услов свих врлина и бедем на коме се
заједништво и бољи живот граде. Па, ево, изволите –
послушајте шта се вашим прецима догодило.“
Ова драма др Добривоја Бошковића, великог
уметника речи, прпада оном скупу уметничких
творевина које заслужују велики респект и
отелотворење на у позоришту, „даскама које живот
значе“.
%
Године 2017. др Бошковић је написао и драму Краљ
Стефан Немањић Првовенчани. Стефан Немања II
Немањић (1166 - 24. септембар 1227), познат и
као Стефан Немањић или Стефан Првовенчани, био је
српски средњовековни владар (1196—1227) и први
крунисани краљ међу Немањићима због чега је
назван Првовенчани.6
Почео је да влада као велики жупан а према
преовлађујућем мишљењу историчара 1217. године
крунисан је као краље и подигао је државу Немањића на
статус краљевине. Првовечани је и један од првих
значајних писаца оригиналних житија владарасветитеља у српској књижевности, а његов стил постао
је узор за друге писце. Његово најзначајније дело је

•6 Данило Коцић, „Добривоје Ј. Бошковић, Краљ Стефан Немањић
Првовенчани“, рецензија, Београд 2017.
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Житије Светог Симеона у коме је описао живот и чуда
свога оца.
Стефан Првовенчани био је други син великог
жупана Стефана Немање, родоначелника династије
Немањића, и Ане. Био је млађи брат Вукана Немањића,
који је постао кнез и управник Зете а старији је брат
Растка Немањића, оснивача аутономне Српске
архиепископије. Престо је наследио на једном државном
сабору 25.3.1196. године по жељи свога оца, који се тада
замонашио узевши име Симеон († 13.2.1200), али престо
наслеђен мимо права примогенитуре. Након смрти оца
Симеона, велики жупан Стефан морао је бранити
оружјем своја владарска права од старијег брата –
Вукана, који је био кнез и самозвани краљ у Зети.
Живот и подвизи Светог Симеона (1216) су прва
српска целовита биографија. Обухвата сав живот
Стефана Немање I, од рођења до смрти, обухватајући и
чудне догађаје после смрти у којима су се испољиле
његове натприродне моћи. Дело је написано
панегиричним стилом. доминантни поступци су
апстраховање, идеализација и спиритуализација
стварности.
Дело Краљ Стефан Немањић Првовенчани припада
тзв. историјском циклусу драмског опуса др Добривоја
Бошковића. Као и неке друге Бошковићеве драме, и ова
има јасну драматургију и не превише заплетену радњу, а
у центру збивања је, разумљиво, Стефан Немањић
Првовенчани. Драма је написана у десет слика и има
више ликова.
Прва слика: (Двор Немањића у Расу, састанак
великаша). Састанак отвара Стефан речима: ,,Помоз' Бог
и добродошли, господо српска. На моју жалост, лоша
вест нас је у зао час окупила. Од како вољом властеле и
оца мога, уз сагласност и заклетву брата Вукана, мимо
права наслеђа и примогенитуре власт преузех и лета
господњег 1196. на српски престо седох, немам мира, а
још мање времена да се уређењу државе посветим.
Вукан дату реч и заклетву погази, и сада сваку прилику
користи (да без савезника и са савезницима скупљених с
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коца и конопца), у крајеве којима ја управљам, упада,
убија и пљачка. Тек сада видим, да ће ми тај проклети
престо великог жупана – на нос изаћи.“
Великаши осуђују Вуканово понашање, а Стефан
одговара: ,,Признајем, моја господо, иако знам да према
окрутнима не треба милосрдан бити. Али ... шта могу,
када је то од мене јаче. Ја сам то од свог срца закинуо.
Крв није вода, наш народ каже. Шта ја знам... Можда је
то зато, што као дечак драг и као јагње умиљат беше. По
цели божји дан смо се играли и много сам га волео. Чак
смо у једном кревету и спавали, и то је превагнуло. Кад
је тако – како на њега руку дићи?“
Сам крај ове успеле, занимљиве драме, др Бошковић
завршава најпре речима краља Стефана: ,,Поносан...
Шта значи, поносан бити, свети оци, када ја то у себи
никада нисам осетио... Овако испразан и неутешан, чини
ми се да сам као сићушни мрав безначајан и да никада
нисам ни постојао. Као сенка коју залазеће сунце
избрише, а мрак и остало узме. Да, чини ми се да сам
као пролазник на раскрсници света без почетка и циља,
већ у невином зачећу угледавши Господа, себе намирио
и умирио. Оно што ми је давало вољу за живот,
неочекивано сам изгубио, а остало је само обавеза
била.“
Као и неке друге драме др Добривоја Бошковића, и
ова заслужује пажљиве читаоце и гледаоце на „даскама
које живот значе“.
%
Поред великог драмског опуса посвећеног српској
средњовековној историји, коју зналачки уноси у
драмске радње, у Крику понора, трагедији у стиховима,
др Бошковић у Прологу тога изузетног дела, истиче:
„Свест ми није дала мира. Свестан огромних жртава
мога народа у Другом светском рату, који је претходни
режим силом једнопартијске власти углавном
заташкавао, морао сам да напишем ову драму –
трагедију, прву такве врсте у свету како бих се на
достојан начин одужио онима који су главом платили
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веру у човечност и своје суседе, као и заједничку
државу јужних Словена.“
Др Бошковић, изванредни мајстор романа, поезије,
музике и научних дела, како с правом примећује Лаза
Лазић, припада још увек старом типу књижевника
високе осећајности!
О уметничким дометима и значају Крика понора,
сложио бих се са оценом Лазе Лазића:7 „Могли бисмо се
усудити да изрекнемо оцену да је ово дело др
Бошковића велико као Горанова „Јама“, као „Мајка
православна“ Владимира Назора или поеме Скендера
Куленовића. Кроз комплетну драму наглашен је крик, ту
су и страдали и преживели, који могу да сведоче, да
одају све почасти страдалницима српскога народа у
вихору Другог светског рата.“
Посебно, изузетно вредно поље деловања др
Бошковића је његово песничко стваралаштво. За ову
прилику задржимо се на поеми Жена. Дело је испевано
у једном комаду, као један једини уздах, узнесеним
тоном. Овде је форма у другом плану. Др Бошковић
узима страст, и срећу, и тугу – заједно!
„Лепота буди допадање,
Јача нас, богати и покреће,
да срећу у себи препознамо,
Оно што желимо буде веће.
Љубав је у култ претвара,
На златни трон је поставља,
До неба диже и обожава
Осећањима док управља.“
Године 2015, у два тома, на више од 760 страна, у
издању Македонског информативног издавачког центра
у Панчеву др Бошковић објавио је збирку прича Колут.
„Из свих приповедака ове збирке, на сугестиван,

•7 Данило Коцић, излагање на на књижевној вечери посвећеној др Бошковићу,
Лесковачки културни центар, 2. новембар 2012.
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изражајан
начин,
избија
аутентичан, непатворени живот.
Проповетке др Бошковића писане
су страсно и у готово свим
испричани су истинити догађаји,
почев од прве, страшног наслова
„Дах смрти“, до приче о брату
„Даце Комита“. У причама, могло
би се рећи и у комплетном делу, др
Бошковић трага за одговором о
смислу живота и смрти.“ (Лаза
Лазић).
Збирке прича Колут I - II (760 страна) су не само
чист диктат биографије, него и историја живота и радњи
пријатеља и познаника које је сусретао широм света.
Аутор поседује невероватно способност да у своје приче
(које су често праве новеле) унесе бројне занимљиве
детаље за које бисмо могли да кажемо да су „мали
медаљони“, јер дају нови тон и употпуњују представу о
догађају, али и људима о којима пише.
Полиглота, светски путник, надарени певач и
композитор, у својој медицинској сфери др Добривоје
Бошковић исказао се као велики стручњак о чему
речито говори уџбеник Муцање као говорна мана (у
коауторству са сином др Дејаном) и Физиологија
уметничког певања – где су дошле до пуног изражаја не
само његове докторске, него и певачке врлина!
У времену „без времена“, када се „мржња
раскомотила“, књижевно стваралаштво (и свеколики
рад) др Добривоја Бошковића, једног од највећих
српских писаца нашега доба, тражи нове, пажљиве
књижевне критичаре, јер припада малобројном кругу
лесковачке и српске литературе. Како то најчешће време
исписује, значајни ствраоци, у било којој области, па и у
литератури, најтеже добијају признања „завичајног
круга“ и по томе ни стваралаштво др Бошковића није
изузетак од правила „филозофије паланке“.
Изузетно обимно и разно врсно књижевно и научно
дело др Добривоја Ј. Бошковића захтева пажљив,
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озбиљан прступ, не само доктора медицине, књижевних
критичара, него и стручњака других области, пре свега
музичке уметности, која је, поред његове основне
делатности, медицинског позива, била и остала искрена,
велика љубав.
Како сам написао на почетку двотомне студије
Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015,
2016) и „та моја дела рађале су се из протеста, али уз
много наде; рађала су се јер сам хтео, иако свестан своје
недовољне упућености у све тајне лесковачке
литературе и недовољног знања у писању оваквих
књига, да се као човек овог временског теснаца, макар
делимично, одужим вредним, упорним људима, који су
живели у другом временском простору. Истовремено
настала је из жеље да прибележим, макад узглед, у
фрагментима, који камичак сјаја о људима, писцима, и
не само њима, који и данас стварају, каткад потпуно
заборављени или врло мало признати у средини којој су
поклонили најлепше године и своје најлепше снове.8
Др Добривоје Бошковић познат је и као изванредан
композитор и певач. Андра Тодоровић констатује уз
јасну критичку интонацију:9 „Нисам ни знао да пева,
док га нисам чуо и остао отворених уста. Врло сам
критичан у музици, почевши од себе, тако да се то
догађало врло ретко. Баритон са висинам тенора,
предивне интонације и најслађе од свега тзв.
фоногеничне боје. Реткост! Поготову што је то све
успео да сачува и у зрелим годинама. Ваљда зато што је
ОРЛ светске класе, фонијатар. Ко би га знао? А. можда
је и то оно „Бог дао“?
Књига о др Добривоју Ј. Бошковићу, рођеном у
Грделици, писана је са надом да ће некима послужити
као подстрек да се лате тог заносног, лепог трагања за
нечим што се зове – литература. Др Добривоје
•8 Напомена: Најважнији извор за писање ове књиге била је библиографија
радова др Добривоја Ј. Бошковића, али и дела аутора ове књиге, двотомна
студија Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016).
•9 Андра Тодровић је 25 година био члан – бас гитариста Уметничким
ансамблом Министарства одбране Србије „Станислав Бинички“.
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Бошковић: живот и мисао - хрестоматија и коментари
није, наравно, само моје дело. Могло би се рећи да је и
понајмање моја рукотворина. Ако се пажљиво чита, а
верујем да ће је многи тако и читати, лако се може
уочити, као на брисаном простору, да ми је у овом
подухвату богата литература била највећи савезник.
Сигурно је у овој књизи, својеврној хрестоматији, било
извесне недоследности и непотпуног приказивања веома
обимног и разноврсног дела др Добривоја Бошковића,
изванредног књижевника, полиглоте и светског путника
особеног стваралачког гласа.10
огао бих да закључим, без лажне скромности, да
сам, макар делимице, омогућио још потпунији
увид у обимно, изузетно вредно, књижевно и уопште
уметничко и научно стваралаштво др Добривоја Ј.
Бошковића, чија је библиографија довољно занимљива
да тражи нове истраживаче, упоран и систематски рад
научника и уметника нашег савременог литерарног
тренутка.11
Данило Коцић

М

•10 Шта значи хрестоматија? Проучавање онога што највише вреди знати,
избор узорних места разних писаца, узорних чланака (нарочито за учење
језика); избор филозофских књижевних дела. Напомена: Рад др
Добривоја Бошковића детаљно је представљен у двотомној студији
Лесковачки писци: трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016).
•11 Напомена: Најважнија дела др Бошковића: СТРУЧНЕ КЊИГЕ: Муцање као
говорна мана (у коауторству са сином Дејаном, Београд 1973); Муцање
(Београд 2014); Физилогија уметничког певања (2016); ПОЕМЕ:
Посланица (1993); Чежња; Суд и усуд; Грех (2013); Жена (2013); Сан и
јава (2011); Рано и позно (2014); КОМЕДИЈЕ: Грделички крос (2000);
РОМАНИ: Сагореле сени I, II (2002); Valsottino imperijal (2007);
Пантократора рука (2015); ПРИПОВЕТКЕ: Колут I, (2015); Колут II,
(2015); ДРАМЕ: Смрт вилењака (2010); Цар Душан Силни; Српски
краљеви Стефан Драгутин и Стефан Урош II Милутин; Цар Лазар
(2011); Крик понора (2012); Анатомија сујете и заблуде (2013); Црни
Ђорђе, Јуродив из Тополе (2015); Стефан Немања (2017); Крањ Стефан
Немањић Првовенчани (2017), Дива из Гуче (о Радмили Бакочевић (у
припреми).
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ДОБРИВОЈЕ Ј. БОШКОВИЋ:
БИБЛИОГРАФИЈА
Ј. Бошковић рођен је
Добривоје
4. јануара 1936. године у
Грделици код Лесковца. Основно
и средње образовање стекао је у
Грделици, Лесковцу и Нишу.
Дипломирао је на Медицин
ском факултету у Београду, а
последипломске
студије
и
специјализацију завршио је на
Универзитету у Гетингену, Келну,
Марбургу на Лану и Лондону.12

Н

АУЧНИ И КЊИЖЕВНИ РАД: Рад др Добривоја
Ј. Бошковића богат је и разновстан. Поред
медицине, свог животног позива, огледао се у свим
књижевним родовима – писао је поеме, драме,
приповетке и романе. Познат је као гитариста, који
пише текстове и компонује своје песме и друга музичка
дела. Члан је Удружења композитора и Удружења
књижевника Србије. За комедију Грделички крос добио
је награду издавача Србије за најбољу драму (2000). За
роман Сагореле сени – награду „Златни венац“
издавачке куће „Књиготека“ (2003); за роман Валсотино
империјал – међународну награду „Арка“ (2007).
Бошковић је композитор, певач и гитариста.13
%
Године 2016. објавио је CD на коме је 21 композиција
(он је аутор и певач).

•12 Добривоје Бошковић, Пантократора рука, роман, НИУ Македонски
информативни центар, Панчево 2015, стр. 421.
•13 Добривоје Ј. Бошковић, Рано и позно, НИУ Македонски информативни
центар, Панчево 2014, стр. 176-177.
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СТРУЧНЕ КЊИГЕ:
• Муцање као говорна мана (у коауторству са сином
Дејаном, Београд 1973)
• Муцање (Београд 2014)
• Физилогија уметничког певања (Београд 2016)
ПОЕМЕ:
• Посланица (Наша реч, Лесковац 1993)
• Чежња (Београд 2001)
• Суд и усуд (Народна књига, Београд 2004)
• Грех (МИИЦ, Панчево 2013)
• Жена (МИИЦ, Панчево 2013)
• Сан и јава (Арка, Смедерево 2011)
• Рано и позно (МИИЦ, Панчево 2014)
КОМЕДИЈЕ:
• Грделички крос (Књиготека, Београд 2000)
РОМАНИ:
• Сагореле сени I, II (Књиготека, Београд 2002)
• Valsottino imperijal (Арка, Смедерево 2007)
• Пантократора рука (МИИЦ, Панчево 2015)
ПРИПОВЕТКЕ:
• Колут I, (МИИЦ, Београд 2015)
• Колут II, (МИИЦ, Београд 2015)
ДРАМЕ:
• Смрт вилењака (Арка, Смедерево 2010)
• Цар Душан Силни (Арка, Смедерево 2008)
• Српски краљеви Стефан Драгутин и Стефан Урош II
Милутин (Арка, Смедерево 2008)
• Цар Лазар (Арка, Смедерево 2011)
• Крик понора (Мирослав, Београд 2012)
• Анатомија сујете и заблуде (Београд 2013)
• Црни Ђорђе, Јуродив из Тополе (Београд 2015)

•
•

Стефан Немања (2017)
Краљ Стефан Немањић Првовенчани (2017)

•

Дива из Гуче – о Радмили Бакоћевић (у припреми)
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НАУЧНИ РАД
ДР ДОБРИВОЈА БОШКОВИЋА
1) Муцање као говорна мана
(у коауторству са сином Дејаном);
2) Муцање
3) Физиогија уметничког певања
4) Музика др Добривоја Бошковића
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ДР ДОБРИВОЈЕ И ДР ДЕЈАН БОШКОВИЋ:
МУЦАЊЕ – ДИЈАГНОЗА И ЛЕЧЕЊЕ
•

Др Добривоје и др Дејан Бошковић, Муцање.
дијагноза и лечење, Елит медика, Београд 2014.

П

роблематиком говорних мана
и
сметњама
функције
логомоторног апарата,код нас се,
засад, бави незнатан део лекарског
кадра. Узрок оваквом стању треба
тражити, како у субјективним, тако
и у објективним тешкоћама, од
којих најпре ваља поменути и
недостатак одговарајућег приручни
ка из ове области на нашем језику.
Циљ ове опширне монографије
јесте да се заинтресованим колегама, лекарима,
логопедима и педагозимапружи увид у болест муцања и
њенолечење. У њој је садржано, углавном, све што је
битно за познавање ове болести.
Намера аутора је, да кроз овај уџбеник заинтересује
што већи број лекара за горе поменуте проблеме, који
заузимају значајно место у патологији говораи који,
осим ужег медицинског, имају и социјално-медицински
значај.14
Муцање је поремећај говора који је распрострањен на
сви континентима наше планете. Ова сметња је
нарочито изражена код свих цивилизованих и
индустријски развијених народа.
О етиологији и патогенези муцања до сада је
објављено многор адова, но, нажалост, још увек се није
дошло до јасне и потпуне представе о настанку овог
релативно честог говорног поремећаја. Из тих и других

•14 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Предговор, Елит
медика, Београд, 2014, стр. 3.
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разлога, и данас је веома тешко дати једну садржајну,
јасну и целисходну дефиницију ове болести.
Већина покушаја дефинисања муцања јесте у
суштини само сажти приказ симптома ове заиста
непријатне говорне сметње.
Један од највећих финијатара нашега века,
Nadoleczny, сматра да је муцање вид једне врсте
реактивне
неурозе
засноване
на
биолошкоконституционалној предиспозицији, која се манифестује
сметњама координације органа говора.
Дакле, Nadoleczny се ограничава само на на
фунционалну варијанту овог поремећаја говора.
Нешто боља дефиниција муцања гласи: муцање је
говорна манан коју карактерише сметња са грчевитим
прекидањем говорног тока.
Према
Kussmaulu,
муцање
је
спастична,
координациона неуроза.
Tromner сматра да у основи болести муцања лежи –
психичка сметња, те ову болест означава као принудну
кинези насталу због свесног страха од говора.
Присталице Freudovog учења у муцању виде –
хистерију узроковану страхом.
Из горе наведених дефиниција може се закључити да
је готово немогуће потпуно и целисходно дефинисати
balbucies једном и свеобухватном реченицом.15
Према данашњим схватањима, муцање је болест која
настаје као последица поремећаја фунције логомоторног
апарата и то претежно код нарочито предиспониране
деце и омладине између треће и 16. године живота.
Појаву болести одређују ендогени и егзогени
фактори.
Први од двају поменутих фактора делује у
критичним годинама дечјег развоја, док други
провоцира и појачава већ постојеће симптоме болести,
тако да у поодмаклом стадијуму развоја balbubuciesa
долази до дискразије неуровегетативног система и

•15 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 11-12.
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успостављања правог circulus vitiosusa, што појам ове
болести још више проширује, али и компликује.
Аутори овог уџбеника етиологију ове сметње виде у
централном,
дисоцијативном,
сензомоторичком
поремећају
са
учешћем
субкортикалног,
неуровегетативног и неуромускуларног система, који
има за последицу транзиторни еферентни прекид
протока конципираних и осмишљених садржаја према
ефектору кога представља логомоторни апарат. Дакле,
интактни когнитивни садржаји сензитивних можданих
центара који се одажиљу и преносе преко асоцијативних
веза и путева према моторним управљачким
структурама, бивају, из досад непознатих разлога
ометени, или на овом нивоу, или пак дистално од сплета
моторних чворова у левој слепоочној регији мозга.16
Поуздано је доказано да сваки становник наше
планете муца. Према неким ауторима је та вредност за
нешто мање од пола процента већа (Bloodstein и
Bernstein Ratner, 2008).17
У сваком случају, нема сумње да мушкарци чешће
муцају, и поред тогашто се код девојчица раније
појављују знаци ове сметње, али зато и раније
ишчезавају. Дакако да овде важну улогу игра природа
оба пола. Девојчице су живахније, радозналије,
елоквентније и брбљивије, како у предшколском, тако и
у раном школском добу (основна школа и први разред
гимназије или неке друге школе). Оне су отменије,
романтичније и маштовитије; радове певају и брже од
својих другова уче песме и боље играју. Девојчице пре и
проговоре, зато није чудо што је њихов вербални израз
течнији и богатији.
Ми сматрамо да дијагнозу муцања треба да поставе
само квалификовани фонијатри или, у најмању руку,
логопеди. Уколико дијагнозу муцања постављају
школски лекари или једноставно – педагошки радници,

•16 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 12-13.
•17 Исто, стр, 15.
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онда ће долазити до свакојаких промашаја и заблуда, па
и до нереалних и погрешних статистичких података.18
Данас нисмо у стању да са сигурношћу одговоримо,
да ли је само оштећење мозга директан и јеидни узрок
муцања или оно представља само супстрат на коме ће се
касније (под утицајем даљих штетних фактора) развити
муцање.
Јаки душевни потреси могу имати за последицу како
транзиторне, тако и перманентне форме муцања. По
мишљењу Gutzmanna 14 одсто оних који муцају,
почињеврло интензивно да муца – тек после
преживљавања неког изванредног и трауматичног
узбуђења.
Поред акутних душевних потреса, симптоме муцања
могу изазвати и хронична психичка трвења и стресови,
без обзира на то у којој се средини они збивају.
Најчешће је то случај у условима где недостају
неоходни услови за нормално васпитање детета, као и у
атмосфери непрекидних сукоба чланова породице (на
пример, где је један од родитеља алкохоличар). Оваква
армосфера врши огроман утицај на сензибилну психу
иоанако психолабилног детета, што, пре или касније,
води (преко неуротских реакција и стања) ка појави
симптома муцања.
Исто тако и погрешан третман, у смислу, рецимо
привилеговања једног од детета, у односу на преостају
браћу и сестре, може негативно утицати на психу
подређених и запостављених, што истовремено може
довести и до муцања.
И добро збринута деца, ако су предмет претеране
бриге родитеља и изложена такозваној мајмунској
љубави мајке, што је чест случај са јединицима, могу
почети да муцају. Rotter ову појаву објавшњава
погрешним формирањем дечје психе у неприродним
условима.

•18 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 16.
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Муцање је врло честопремет неукусног ругања
околине, у чему се често иде тако далеко, да се тога
прихватају и интелектуалци-комедиографи, а све у
жељи да засмеју своје читаоце и публику.
Независно од васпитања и погледа појединаца, ми
сматрамо да особе које муцају треба да буду предмет
пажње целога друштва, од кога се очекује да им
помогне, ако не да се ослободе своје мане, онда бар да је
лакше поднесу.
С друге стране, ругање и имитирање истог, може
нанети штету и ономе који то пасионирано (било из
шаљивих или злонамерних разлога) чини. Наима, ако
такви „имитатори“ поседују одређене неуропатске црте,
након дужег периода имитирања муцања, може доћи до
индикатовног преузимања ове мане, које се појединци
касније тешко могу решити.
Овакви случајеви се јављају и тамо где заједно живе
и раде муцава и здрава деца. Gutzmann смело тврди да је
десет одсто његових пацијената који муцају,
захваљујући управо овом механизму почело да муца.
Неки други аутори су нашли и већи проценат случајева
са оваквом генезом balbuciesa. Ми смо мишљења да је
значај индукције у настанку муцања незнатан.19
Поред типичних узрока иритације муцаваца, постоје
и других фактори који томе доприносе. Од оних
најважнијих ваља поменути: вожњу бициклом, наглу
промену
временских
прилика,
мену
месеца,
менструалне сметње и томе слично. Тако један логопед
каже: „Ја знам кад мој пацијент долази пешке, а када
бициклом.“
На питање, у чему се састоји механизам погоршања
клиничке слике муцања у време стања раздражености,
није лако дати задовољавајући одговор. Интересантно је
поменути чињеницу да се нормалне особе у таквим
ситуацијама веома сличнопонашају. Сви добро знамо да

•19 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 46-47.
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постоје прилике у којима, због сметености или
превеликог унутрашњег страха – и здрави људи нису у
стању да изговоре ниједну једину реч.
Тако нешто се догађа, рецимо, ако је неко због неке
тешке кривице позван на одговорност од извесне
утицајне и за његову егзистенцију важне личности, или
након тешких несрећа чланова сопствене породице итд.
У таквим моментима, човек није у стању да мисли, па
сваки покушај дасе успостави нормални ток мишљења,
води ка појави симптома сличних муцању.20
Појава првих симптома муцања није стриктно везана
за одређено доба старости детета, већ оно осцилира
између треће, и што је изузетно ретко, 20.године
живота. Најчешћи је случај да се први знаци муцања
јављају између треће и четврте године живота. Ово би
временски одговарало трећем степену развоја говора
када долази до првих покушаја логичног и сврсисходног
комбиновања речи и изградње основног граматичког
израза преко просте реченице.21
На друго место по учесталости појаве првих
симптома муцања долази у рано школско доба.
Поласком у школу дете бива готово насилно отргнуто из
топлог родитељског скута и упућено у за њега потпуно
нову страну и непознату средину, где је изложено
конкуренцији вршњака и „милости“ и „немилости“
педагога.22
Први знаци муцања могу се јавити и код одраслих,
што се претежно догађа у ратним приликама. Овде се
ради о посенбој форми муцања – balbucies tarda. Ова
форма муцања настаје након телесних и психичких
траума различитог интензитета и екстензитета.23
Има се утисак да се свака особа која муца боји свог
гласовног говора.
Ова појава назива се – а у т о ф о б и ј а.
•20 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 52.
•21 Исто, стр, 78.
•22 Исто, стр. 78.
•23 Исто, стр. 79.
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(...) Приликом певања, муцавци се понашају као
нормални људи. (...) Познати су и глумци који на бини
течно изговарају научене текстове, док у обичном
животу муцају. Они то објашњавају привременим
цепањем
њихове
личности
и
потпуним
идентификовањем са личношћу коју приказују, те да
стога имају утисак да из њих говори нека друга и њима
страна особа.24
Ако једна особа муца када је потпуно сама, онда се
то догађа због тога – што она није свесна своје самоће.
Призивањем свести у помоћ, сигурно никада не би
дошло до муцања у одсуству других људи. У присуству
неке стране особе интензитет муцања обично порасте за
94 одсто.
У овом случају је потпуно ирелевантно да ли је
слушалац видљив или прикривен; овде одлучујућу
улогу игра сазнање да неко прислушкује његов говор
који је праћен муцавим фазама.
Понављање оваквих ситуација изазива изванредан и
особити изражен страх, што таковј особи загорчава
живот и знатно доприноси погоршању болести.
Навешћу пример једног мог школског друга (п.а. Д.Б)
кога су, због његове говорне мане, неки од ученика
звали Мута. Тај несрећник је, када га је наставник
испитивао,толико муцао, дасмо се и ми и испитивач
веома непријатно осећали. За време одмора, он је са
нама ћаскао, а да притом уопште није муцао.25
Највећи број деце која муцају изгубе пре пубертета
своју ману. Ово се догађа како спонтано, тако и под
утицајем терапије постојеће сметње. Код појединаца се
то догађа и послепубертета, што је најчешћи случај са
девојчицама26.
Лечење муцања је, као и сама суштина ове болести
комплексно,дуготрајно и претежно симптоматско.
•24 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 92.
•25Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 95.
•26 Исто, стр. 96.
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Непознавање етиологије ове болести је главни разлог
зашто и данас нисмо у стању да прибегнемо каузалној
терапији.
Од великог броја методалечења, само су неке од њих
нашле примену у фонијатријским установама, док се
друге примењују зависно од искуства и критичког става
појединаца.
У санацији муцања треба да узму учешће не само
лекари и логопеди, као најкомплетентнији и
најпозванији, већи педагошки рандици, који треба преко
повремених и добро организованих предавања и курсева
упознати се са проблематиком ове болести и начином
третирања исте на самом њеном извору – у школи.
Без сарадње педагога, свако, па и најбоље лечење,
има мало изгледа на успех, јер оно штолекар фонијатар
и његов логопед тешком муком поправе, неуки педагог
– зачас поквари. Зато у многим земљама постоје
специјалне школе и интернату за децу која муцају, али
је њихов број, нажалост, још увек премали.
Због немогућности широке кампање против болести
муцања сматрамо за неопходно, да бар у најнужнијој
мери, треба информисати педагошке раднике како да
открију муцање код деце и како да се опходе према
њима све до упута фонијатру, ако је то уопште
потребно27.
Када о овоме говоримо, не можемо а да не поменемо
– вољу. Воља је услов да се на овај начин превазиђу не
само говорне мане као што је муцање, већ и нека друга
психонеуротична стања. Воља је украс истрајних и
пристојних, а онамо где је воља, тамо је и начин. Све се
може када се истински хоће.
Да се отклони муцање, потребна је велика воља. Она
се стиче преко вере у себе, али и кроз подршку оних
који су нам наклоњени, а успех значи умети.28
•27 Исто, стр. 108.
•28 Добривоје и Дејан Бошковић, Муцање, дијагноза и лечење, Елит медика,
Београд, 2014, стр. 156. страна. Напомена: Сам крај ове студије.
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ДР ДЕЈАН И ДР ДОБРИВОЈЕ БОШКОВИЋ:
ФИЗИОЛОГИЈА УМЕТНИЧКОГ
ПЕВАЊА
•

Дејан и Добривоје Бошковић,
уметничког певања, Београд 2016.

З

Физиологија

бог несумњиве оригиниланости и
увођења
нових
и
досад
непознатих појмова у материју која
се тиче уметничког певања, не могу а
да не поздравим и похвалим појаву
овог учила, за које сам уверен да ће
наићи на велики пријем и бити од
огромне
користи
сваком
заинтересованом
човеку
који
намерава да се бави, или се већ бави
овим по својој суштини изузетним и
племенитим послом.
Поред обавезног приказа већ познате материје,
аутори овог дела (специјалисти за болести гласа и
говора) су уложили велики труд да, колико је то могуће,
прецизно и конкретно објасне поједине пре појаве овог
уџбеника субјективно и призвољно интерпретиране и
третиране феномене везане за уметничко певање.
У овом уџбенику се првипут приказује и истиче
значај активности појединих мишића како логомоторног
и дисајног апарата, тако и целокупне телесне
мускулатуре која индиректно учествује у акту певања.
Нарочито брижљиво је описана функција фонаторног
дисања. То је било могуће и зато што је један од аутора
певач који располаже изванредним и беспрекорно
постављеним гласом.
Када то знамо, онда не представља изненађење што
су у овој књизи описани квалитети потекли из
сопственог искуства, тим пре што су емпиријски
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брижљиво анализирани и дефинисани резултати увек
били најбољи лек заблудама сваке врсте.
Сазнање шта се догађа у фонаторном органу и
организму човека за време певања, највећа је корист од
овог уђжбеника. Зато га препоручујем свима онима који
се баве овом по много чему изузетном уметношћу.29
Певање је резултат уплива генетски фиксираних и
кроз историју акумулираних преисконских душевних
порива, који посредством читавог низа телесних
функција себи омогућавају одређени звучни израз.
•29 Оливер Њего, професор Универзитета у Крагујевцу и Приједору и првак
Београдске опере, Физиологија уметничког певања, предговор, Београд
2012. ЛИТЕРАТУРА (1) Aronson E.A. Clinical Voce Disorders. Georg
Thieme Verlag. New York. 1990; (2) Beck,J., und E. Schönhärl.: Die
Bedeutung de Stroboskopie für die Diagnose der
Funktionellen
Stimmstörungen. Arch. Ohr.-Nas.-Kehlk. Heilk.175,449 (1959); (3) Benninger
S.M. The professionell voice. The Journal of Laryngology (a) Otology 2010;
(4) Benninger S.M. Murry T. The Performer’s Voice. Plural Publishing. San
Diego, 2006; (5) Berg, J. van den., and J. T. Zantema: Zur Erzeugung des
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Певачки нагон као специфична и урођена особина, није
у истој мери својствен сваком човеку. Тако је, на
пример, познато, да увек добро расположен и масивни
пикнички тип много радије и чешће пева од нервозног и
незадовољног астеничара, што је и разумљиво ако
узмемо у обзир чињеницу да овом другом често
недостаје енергија и за нормалан живот.
Пикнички тип је сит, агилан и увек добро
расположен, и, обично, поседује висок и звонак глас,
док онај други располаже видно истакнутим органом у
коме настаје претежно дубок глас. Пикничар је вечити
оптимиста који живи без бриге шта ће будућност са
собом донети, а сумњичав астеничар - вечито закерало и
окорели песимиста, нагиње ка депресији и свој орган
ретко и нерадо користи за певање. Добар део великих
тенора чине пикничари и људи који припадају
атлетском типу.
Предуслов за професионалног певача јесте поред
талента и натпросечне музикалности и одличан орган
гласа и беспрекорно здрав и на разне ноксе отпоран
организам. Људи који нагињу назебима или болују од
неке хроничне и неизлечиве болести, нису погодни за
позив певача.
Глас певача истакнутих предиспозиција се рецесивно
наслеђује. Према томе, нагон певања има искључиво
селективно индивидуално порекло и не бива аквирован
од околине у којој живимо и деламо. Управо то
представља и главни и незаобилазни предуслов за
квалитетну функцију сваког здравог органа гласа.
Додуше, здрав организам и орган гласа могу исто тако
поседовати и немузикални људи, но, овим другима
недостаје поред неопходног талента и певачки нагон уз
комплексни управљачки механизам који се налази у
продуженој мождини, средњем мозгу и кори централног
нервног система.
Способност певања поседује само човек. Велики је
број људи на свету који испуњавају све услове за
реализацију уметничког певања, али и поред тога већина
од њих не постају певачи, или чак нису ни свесни блага
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које у себи носе. Разлог запостављања ове, код већине
људи омиљене активности, треба тражити како у
субјективној торпидности и лењости једног таквог
појединца, тако и у недостатку услова за школовање
гласа. Данас оправдано влада мишљење, да
запостављање и нетренирање певачког механизма има
светске размере, и, колико то звучало невероватно - због
тога трпи цело човечанство.
Према томе, масовна слабост гласа (физиолошка
фонастенија) има и друштвен значај. Свесни ове
чињенице, утолико пре треба да ценимо врлине и
креативност природно обдареног певача који уз то
исказује и вољу и спремност да развија, одржава и
негује свој певачки механизам, како би представљао не
само сасвим извесну вредност времена у коме живи, већ,
у неку руку, и реликт минулих времена.
Како рекосмо, много је разлога што је већи део света
„без гласа“. Међутим, не треба сметнути с ума да за то
постоје и озбиљни разлози којима се нећемо подробно
позабавити, као што су: поднебље, клима, национална
припадност, начин живота, религија, сиромаштво итд.
Тога треба бити свестан како учитељ певања, тако и
фонијатар. Имајући у виду ову чињеницу уједно значи:
да никада не треба олако давати коначни суд о
квалитету неког гласа који до тада није био у исправној
употреби. Превише је случајева где је учитељ певања
због свог немара на самом почетку школовања упропастио каријеру певача наносећи и свом угледу
велику штету.
Наиме, сваки у свој таленат убеђен и самоуверен
човек, неће пропустити прилику да се обрати и неком
другом педагогу како би остварио своје намере. Као
пример ћу опет навести случај Енрика Каруза, кога је
неинвентиван учитељ певања оквалификао као
неталентованог шарлатана, а славног Шаљапина на
аудицији нису примили у хор састављен од чистих
аматера.
Одмах на почетку наших излагања треба нагласити,
да школовање певача не представља стварање гласа из
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ничега, већ напросто ревитализацију неразвијених и
већ постојећих певачко-фонаторних механизама и
њихово довођење у пуно функционално стање. Процес
култивисања гласа не сме ниуком случају бити схваћен
као какав ванредни стручни учинак. Он само има за циљ
обазриво и постепено „оздрављење“ запуштеног
вокалног органа.
Један такав поступак се може најбоље упоредити са
вежбама атрофиране мускулатуре након прелома и
имобилизације неког од екстремитета. Оно што у овом
случају треба физиотерапеут да чини са закржљалим
мишићима, то мора са фонаторним апаратом, на стручни
начин, чинити и учитељ певања. У принципу овде нема
велике разлике.
На питање када је човек почео да пева, није лако
одговорити. У сваком случају, одмах треба нагласити,
да је мало вероватно мишљење да је човек почео пре да
пева него да говори! Ако у томе има и делића истине,
онда је сигурно да то није било певање у данашњем
смислу речи, већ примитивно иживљавање лирског,
меланхоличног и агресивног расположења, што се у
основи ни до данас није изменило, али зато је кроз
уметничко певање добило један много компликованији
израз и богату садржину.
Као потврда оваквог гледишта треба да послужи
веома једноставно и монотоно „певање“ одојчади
средином четвртог месеца живота. Дакле, и овде ова
необична активност настаје много пре првих покушаја
говора, зато њу треба схватити као израз некаквог још
довољно неистраженог и по свој прилици - пријатног
расположења одојчета.
Ово сазнање и својеврсни феномен нас наводи на
помисао, да гркљан као извршни фонаторни орган
поседује тако сложену грађу, како би својом функцијом
омогућио пре свега реализацију тако компликованог
естетског и физиолошког учинка као што је – певање.
Другим речима казано: за обичан говор није ни
потребна тако сложена грађа гркљана.
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Стиче се утисак да се природа није случајно
побринула да човеку поред разума који га ставља изнад
свих живих бића, подари и орган помоћу кога се могу
држати не само ватрени говори, већ и дивно певати.
Духовни развој човека условио је и настанак вишег
нивоа говорне функције, подразумевајући у то и
потребу за једним специфичним, до тада непостојећим
вербалним изразом, у који спада проширење распона
гласа, његова јачина, мелодичност и динамика.
Интензивирање вербалне функције је погодовала
целокупном духовоном развоју човека, али не и певању.
Из примера племена која још увек живе у условима из
каменог доба (Папуанци), видимо да примитивном
човеку и поред обезбеђене егзистенције, није било увек
до певања. Суочен са другим тешкоћама (непрекидна
ратовања), он је и говор веома оскудног речника
користио само да би успоставио и одржао елементарни
вербални контакт и оскудну комуникацију унутар
породице и своје племенске заједнице. Суров, сиров и
преокупиран многобројним тешкоћама, наш далеки
предак, покренут искључиво родитељском љубави,
певао је (ако тако може да се каже) само када би
успављивао своју децу.
Развијен говор и богати речник цивилизованог света
има и једну негативну последицу, која се састоји у
слабљењу инервације оног дела фонаторног апарата
који се тиче искључиво певања. Управо из овог разлога
и поред одређених предиспозиција, знања и воље, овај
"уснули" механизам не бива у пуној мери, обиму и
широким размерама активиран, што на другој страни
води ка инактивној закржљалости, не само говорне, већ
и дисајне мускулатуре и нестајања онога што се
простим речима назива „органским памћењем“.
Једну од важних карика поменутог штетног и
зачараног круга, приписује се и данашњем васпитању
младог индивидуума. Изложен буки на радном месту и
на улици, човек нашег доба у ионако егзалтираном
друштву тражи мир бар између четири зида свог дома и
музицирање у просторијама у којима проводи своје
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слободно време не сматра безусловно племенитим и
култивисаним доживљајем у коме треба пре свега
уживати, него више као сметњу која раби његов
душевни мир.
Зато се данас још у раном детињству гуши и свако
друго наглашено афективно изражавање, као што су на
пример: гласно смејање, плакање, стењање, викање,
радосни усклици и слично, што се по схватању и
мерилима „културног“ човечанства квалификује као
некултурно, неестетско.и недолично понашање. Ова
врста репресије највише погађа градску децу и
омладину, за које на другој страни постоје сви остали
услови за неометан развој за свеукупно задовољство и
естетику човека веома важног логомоторног апарата.
То је и главни разлог зашто се свим снагама треба
супростављати таквим тенденцијама и свесрдно борити
да деца слободно размахну своја крила и полетарци
преко целог дана могу без страха и устезања изразити
своја осећања и на одговарајући начин одреаговати оно
што их радује, весели и тишти. У кући где родитељи
певају, и деца постају певачи. Из таквих породица се
регрутује највећи део професионалних певача.
Не смемо пропустити прилику да поменемо и то, да
су у позном стадијуму еволутивног развоја човека нека
од чула преузела примат у својој перцептивној
функцији, водећи тако до заостајања оних других и
наводно мање важних осетних органа. Иако данас
поуздано знамо да се слепило лакше подноси од
глувоће, ипак је временом превагнула улога чула вида у
осету и регистровању збивања у непосредној околини
која окружује човека. Зато није ни чудо што нас и
најмања сметња у оку натера да одмах пожуримо
лекару, док је на другој страни код чула слуха то ретко
случај.
Имајући у виду ове чињенице, из досад реченог лако
можемо закључити, да је и то један од битних разлога
зашто је у упоређењу са неким другим животињама
дошло не само до слабљења чула слуха (док ми не
чујемо најдубље и највише тонове, слонови међусобно
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комуницирају ултразвуком дубоких, а слепи мишеви
високих фреквенца), већ и закржљалости опште певачке
активности.
Слушни орган је филогенетски старији не само од
чула вида, већ и од целокупног фонаторног апарата.
Можда је то један од разлога зашто је слух делом
изгубио од свог првобитног значаја. Но, да би се
остварила естетски фино артикулисана фонација, за то
је неопходан надзор и чула слуха. Осим тога се и само
школовање, односно култивисање гласа, базира на
ономе што смо претходно перципирали чулом слуха.
Репродукцијом оваквих садржина научи се не само
говор, него и певање. Да је то тако, можемо се уверити
на примеру глувог човека који и поред здравог органа
гласа не може честито ни говорити, а камоли певати.
То је уједно и један од посебних разлога зашто рад
учитеља певања не сме бити ограничен само на орган
гласа, већ се мора инсистирати и на реактивирању и
изоштрењу и чула слуха, како би певач био у стању да
будно прати и контролише сва збивања, како у околини
која га окружује, тако и у гркљану и дисајном апарату.
Управо са овим треба започети обучавање сваког
певача, занемарујући све оно што је он постигао у
протеклом временском периоду. У певању слух и у
музичком и у конкретном смислу речи игра велику
улогу.
Из свега досад казаног може се резимирати, да се
органу гласа не може ништа извана импутирати, већ
само из њега извући садржаји којима он већ располаже.
Учитељ певања и фонијатар су дужни да циљаним и
систематским програмским радом
функционално
подраже и ојачају орган гласа и доведу га у оптимално
делотворно стање. Но, иако се не може ништа извана
импутирати, и те како је могуће брижљивим и савесним
радом и саветима и показивањем постигнути жељени
резултат, тим пре што човек не само што нема
самоконтролу ове веома фине активности, већ он не
поседује ни самостваралачку способност у органскофункционалном смислу, те му је и те како потребна
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помоћ искусног и верзираног посредника коју он налази
у учитељу певања.
Учитељ певања је дужан да га ослободи и свих
постојећих заблуда. Да би то могао остварити, он поред
обавезних школских квалификација мора за собом
имати и велико певачко искуство, јер ће само тако бити
у стању да своје знање пренесе на ученике и постигне
пун успех.30
Хигијена је наука о здрављу. Под овим појмом се
подразумева и здравље логомоторног и дисајног
апарата. Особе којима је животни позив певање, морају
знати многе појединости на који начин се може очувати
пре свега здравље, али и добра функција органа гласа.
Одмах на почетку треба нагласити да здравље сваког
појединачног органа зависи од беспрекорне грађе и
функције целокупног организма човека.
Његово савршенство је условљено и исто таквим
начином живота; што ће рећи, да се само под тим
условом сме и може постати професионални певач.
Човек који се одлучио за овај позив пун
самоодрицања, мора бити свестан да не може живети
као остали људи. Од њега се очекује да живи и дела

•30 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, Хигијена
уметничког гласа, Београд 2012. ЛИТЕРАТУРА: (21) Frank, F., M.
Sparber.: Stimmumfänge bei Erwachsenen aus neuer Sicht. Folia phoniatr.
(Basel) 22 (1970) 397-402; (22) Gramming P, Akerlund L. Non-organic
dysphonia. II Phonetograms for normal and pathological voices. Acta
Otolarygol. 1988; 106: 468-476; - Gramming P., Sundberg J, Akerlund L.
Variability of phonetograms. Folia Phoniatr. (Basel) 1991; 43: 79-92; (23)
Hartlieb,K.: Die Ausrichtung der Stimmbildung auf die neuen phonetischen
Grundlagen. Filia phoniatr. 15 201 (1963); (24) Hensen, V.: Ein einfaches
Verfahren zur Beobachtung der Tonhöhe eines gesungenen Tones. Rch. Anat.
Physiol. 155 (1879); (25) Hirano M. Clinical examination of voice. Wien:
Springer Verlag. 1981; (26) Hirano, M., Y. Koike, and H. von Leden: The
Sternohyoid Muscle Durig Phonation: Electromyography Study, Acta otolaryng.: 64, 500-507 (1967); (27) Husson, R.: neurale Erzeugung der Register,
der Registerübergänge und des Deckens beim Singen der offener Vokale.
Arch, Ohr. - Nas. - Kehlk. Heilk. 169, 525 (1956); (28) Imre, V.: Postoperative
Veränderungen der Stimme und Sprache. Arch. Ohr.- nas.- Kehlk. Heilk. 158,
330-334 (1951); (29) Isshiki,N.: Regilatiry machanism of the pitsch and
volume of voice. ORL Clinic, Kyoto 52, 1065 (1959);
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онако, како то од њега захтева његов захтеван и напоран
позив.
Поред општих мера које доприносе здравственом
стању певача, од посебне важности је брига и нега
фонаторног и дисајног апарата. Тако на пример певачи
морају поседовати поред бољег виталног капацитета
плућа од непевача и изврсну функцију фонаторног
органа. По томе се они препознају и то је њихов бренд.
„Ко мирује, тај рђа“, каже једна мудра изрека, па када
то важи за обичан свет, мора бити од знатно већег
значаја за професионалне певаче. О важности ваљане
функције целокупне телесне мускулатуре је већ било
речи, па ипак ћемо још једном поновити да је вежба
мишића као стабилизатора скелета, носиоца моторике и
својеврсног чврстог оклопа одговорног за компактност и
покретљивост организма, од посебног значаја за певача.
Нажалост, већина (салонских) певача којима су
отворена врата богатих и утицајних људи томе не
придаје велики значај и олако се предаје угодном
„бонвиванском“ начину живота. Само певач са
изграђеном мускулатуром може достићи горње границе
уметничког певања.
„Здравље улази кроз уста“, каже једна друга мудрост.
У томе ни певач не може бити изузетак. Исхрана кроз
коју се уносе нутритивне субстанце од одлучујућег
значаја за добру функцију организма, има веома важну
улогу и код певача. Само калорична храна богата
беланчевинама, минералима и витаминима, уз
истовремену употребу ограничених количина масти и
шећера, може ослободити енергију која је потребна
оперском певачу, тим пре што се поуздано зна да он
само за време једне представе може изгубити и до пет
килограма сопствене тежине.
У храни коју певач озбиљне музике конзумира, мора
бити свега што је потребно организму. Никаква дијета
није за препоруку. Пре сваког наступа певач мора унети
умерену количину висококалоричне хране која у себи
садржи пре свега доста беланчевина и угљених хидрата
уз мало масти. Због стварања прекомерне количине
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гасова у цревима и непријатног надимања трбуха
(флатуленција), треба избегавати тешко сварљиву храну
и легуминозе (пасуљ, лећа, грашак и сл.).
Што се тиче беланчевина, оне су од посебне
важности јер толе глад, а угљењи хидрати бивају
искоришћени као лако сагорива матерјиа за рад мишића.
Унета храна никако не сме бити пресољена, јер ће то
изазвати жеђ усред представе. Зачине (паприка, бибер и
сл.) два дана уочи представе не треба користити.
Дакле, треба бити умерен у свему и не тендирати
нити према гојењу, а још мање према мршављењу, које
увек иде на уштрб мишића и квалитета живота. Оброк
треба узети седамдесет до сто двадесет минута пре
наступа. За ту прилику ми препоручујемо пире од
кромпира са куваном шаргарепом и укусно
припремљеном пилетином.
За време позне јесени, зиме и раног пролећа, треба
после доручка узимати бар један грам витамина Ц који
повећава отпорност и важи за "малтер" организма. Код
телесне слабости било каквог узрока, може се узети и
три грама овог по здравље човека важног витамина, али
никако непосредно пре наступа. Није лоше зими после
дуручка узет и једну капсулу мултивитамина форте. Ово
је пре свега препоручљиво за певаче старије од педесете
године.
Од течности, због велике количине калцијума у
њему, треба користити млеко; последњи пут три до
четири часа пре наступа, јер се певачи често жале да је
употреба млека везана са већом продукцијом слузи која
омета певање због учесталог гутања и кашља. Ко млеко
лоше подноси, не мора га ни користити, али зато треба
знати да је то емулзија која одржава влажност грла и
једњака, а певачи због треме често пута пате од веома
непријатне сувоће уста и грла.
Кафа и слатки напици драже слукожу желуца и
појачавају лучење соне киселине која може изазвати
горушицу и кроз подригивање доспети у грло, оштетити
слузницу гласних жица и довести до напада кашља и
промуклости.
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Пошто и чајеви могу изазвати локалне (али и опште)
реакције, најбоље је пре и за време представе користити
обичну топлу воду, која ће овлажити слузокоже и
ублажити жеђ, не изазивајући никакве сметње.
Из сличних разлога треба (у сваком случају)
избегавати и употребу било које врсте бонбона,
чоколаде, сладоледа, лимунаду, газиране напитке, а
нарочито оне које у себи садрже ментол (који суши грло
и смањује сензибилитет његове слузокоже) и
аскорбинску киселину (лимун, наранџа). Пушење треба
потпуно одбацити из упоптребе, а блага алкохолна пића
евентуално користити, али после представе и то само у
малим количинама. Алкохол раствара заштитни слој
слузи и узрок је не само сувоће у устима и грлу, већ и
рака.
Да би певачима предочили штетност претеране
употребе хране, дувана и алкохола, опет ћемо навести
пример Енрика Каруза, који је због прегојености имао
тешкоће са дисањем, па је због малтретирања оштећеног
органа гласа морао да се седам пута подвргне операцији
чворића на гласним жицама, у оно време без
микроскопа који гарантује прецизност захвата. Масне
наслаге у трбуху ограничавају кретање пречаге, а оне
око срца, ширење срчаног мишића.
У време када је он живео, медицина је била на веома
ниском нивоу, па се није знало о многим штетним
ноксама које нарушавају здравље човека. Зато данас
звучи невероватно, да је Карузо сваки пут пре представе
попушио једну цигарету, мислећи да ће на тај начин
одстранити из грла накупљену згуснуту слуз и друге
штетне субстанце. Одмах после тога је испирао грло и
кроз нос удисао мале количине слане воде, што је
изазивало жесток кашаљ и прекомерно лучење
пљувачке.
И гле чуда, та тортура као да му није била довољна,
па је пре изласка на бину испијао пуну чашу
неразблаженог вискија, а одмах потом још толико содаводе уз истовремено ушмркивање уситњеног дувана!!!
На крају би појео једну јабуку (садржи штетну јабучну
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киселину која дражи слузокожу уста, ждрела и једњака),
и као „златну“ резерву је испод костима на бину
износио две бочиће напуњене са топлом сланом водом,
којом је он за време представе само делом скривен иза
кулиса кришом гргорећи испирао грло.
Тај велики узор свима потоњим певачким
генерацијама је из незнања пре времена упропастио не
само своје грло, него је себи скратио и живот. Енрико
Карузо је најбољи пример како се незнање и
неумереност могу завршити.
Због могућности да се инфицира неком заразном
болести, за време епидемија певач мора избегавати било
каква окупљања и отказати посете болесних особа. На
путу према оперској кући, преко уста и нос треба да
носи маску од памучне тканине или троструког слоја
меканог папира, онако како је то целог живота чинио
Марио дел Монако. Ако нема маске, добар је и шал.
У превентивне мере спада и свакодневна инхалација
паре настале кувањем бањске воде (Нишка и Врањска
бања), која у себи садржи умерене количине разних
соли у трајању од тридесетак минута. Инхалирати треба
само кроз нос. Камилицу треба избегавати и зато што
може изазвати алергичну реакцију.
Климатски уређају никако не погодују гласу, зато за
време представе њихов рад треба редуцирати на
минимум.
Бина мора бити беспрекорно чиста и обрисана
влажном крпом, како се за време масовних и
турбулентних сцена не би подигла прашина која може
изазвати кашаљ.
Купање је дозвољено само у топлој води која никада
не сме бити нижа од тридест и пет степена. Према томе,
ни за време коришћења сауне се не сме излазити на снег
или туширати хладном водом. Иначе, боравак у сауни је
због екстремног загревања организма заиста користан
подухват, утолико пре ако се на ужарени камен пећнице
повремено сипа водени раствор у коме су садржана
етерична уља (Еукалиптус, Анис итд) и смоле четинара.
Ови састојци јачају слузокожу дисајних путева и делују
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превентивно не само против назеба и инфекција, које
редовно срећемо за време зиме, него и против рака.
Прегревањем организма (хипертермија) страдају не
само сви вируси и већина бактерија, већ и потенцијалне
ћелије рака које бивају уништене на температури
организма од 39-40 степена. Сасвим је размљиво да су
из истог разлога за препоруку и вреле купке (турско
купатило) са додатком горе поменутих адитива или без
њих.
Масаже су додуше пријатан, али потпуно бескорисан
третман који понекад може нанети штету мишићима
(згрушавање
миоплазме)
и
крвним
судовима
(компресивном траумом изазвана тромбоза).
Полни однос је недопустив на дан наступа, из
простог разлога што се кроз њега губи део енергије који
је потребан за певање.
Код болести у којима учествују и дисајни органи,
мора се извесно време паузирати. Певати се не сме, све
док она не прође и глас постане стабилан и кристално
јасан. Онај ко се овог строгог правила не држи, може
због некрозе (потпуног пропадања) мишића и слузнице
гласних жица и заувек изгубити глас. Чиста глупост је
савет оних који препоручују да индиспозицију (која је
често озбиљан знак оштећења фонаторног органа) треба
гласним певањем одстранити.
Овог режима се треба држати нарочито код озбиљне
форме грипа праћеног боловима у мишићима, јер то
може бити знак да се ради миотропном вирусу који
може опасно напасти било који део иначе великог
мишићног система човечјег организма.
У хигијенске мере спада и чување гласа, зато пре
загревања безусловно треба избегавати удар глотиса
(Coup de glotte) и уобичајно и претерано (тврдо)
укључење у акт фонације. Ако се о овоме не поведе
рачуна, сигурно ће временом доћи до стварања чворића
на гласницама и хроничне промуклости. Ово се посебно
односи на ионако осетљиве колоратурне сопране и
лирске гласове. Зато треба тихо и што је могуће
концизно говорити употребљавајући тон доњег дела
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грудног регистра. Дуги и прегласни разговори наносе
штету органу глас.
Дакако да није за препруку ни држати висок тон
снажним затезањем мишића врата и увећаним
притиском издахнуте ваздушне струје. Резултат једне
овакве фонације је непријатан крик праћен, не ретко,
избезумљеним изразом и зајапуреношћу лица,
набреклим венама врата и укоченошћу мишића потиљка
и врата. Управо из овог, без икакве сумње штетног
разлога, високе тонове треба увежбавати тихо и
нежно. То се најбоље постиже наизменичним
крешендом и диминуендом.
Уместо удара глотиса, добро је практицирати мање
рискантен легато, него све стакато методе којима се
често служе певачи.
Поред настојања да се избегне претерана контракција
вратне и помоћне потиљачне мускулатуре, ваља увек
настојати да се пре отварања глотиса оствари
опуштен, дуг и ниско постављен гркљански простор,
што нам истовремено гарантује и ваљану резонацу
праћену једновременим вибрацијама пројицираним у
горњу вилицу и предњи део тврдог непца.
Грч горе поменутих мишића изазива и ограничење
покретљивости усана, језика и меког непца, што се,
измеђуосталог, манифестује и истовременим болом у
врату.
Како фина мускулатура гркљана не следи активност
вратних мишића, оног тренутка када и у њој дође до
замора и непријатног осећаја као што је нека врста
гребања и потмулог бола, посве је сигурно да је настала
сметња отварања и затварања глотиса што има за
последицу нагли слом гласа.
Настојање да се силом изнуде високи тонови, што је
често случај са сопранима и тенорима, долази такође до
оштећења гласница и стварања чворића. Исто ће се
догодити утолико пре, уколико се у ту сврху често
користи удар глотиса. Зато треба певати у распону који
је човеку подарила природа. Из истог разлога ни
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баритонима не можемо препоручити да силом залазе у
дијапазон предвиђен за басове.
Певач мора увек узимати у обзир чињеницу, да његов
глас као производ живе материје не може показати
постојаност и квалитете који се могу мерити са било
којим жичаним инструментом. Функција органа гласа
зависи од многих фактора и зато и подлеже диверзним
утицајима који су у стању да поремете његову
активност.
Сва претеривања, а највише често и исувише гласно
певање, сигурно воде до поремећаја који се испрва
манифестују већ поменутим болом у грлу, а потом и
отказивањем функције органа гласа. Зато је Ђузепе
Априле одавно рекао: "Певај мало одједном, али зато
често". И Енрико Карузо је претеривао на сваки начин,
па је на једној представи у Америци чак и заменио
изненада оболелог певача, усиљено певајући бас–арију,
и знамо како је на крају прошао.
Ваља знати и то, да свакодневно вежбање гласа не
сме прекорачити два часа, рачунајући у то и време које
узима представа. Кратке паузе без уобичајеног ћаскања
и смејања, али уз топли напитак од сувих крушака,
трешања и дуња, најбоље одмара орган гласа. Дан уочи
представе треба ћутати (одморити орган гласа) , или
неколико минута тихо певушити.
Нарочито је важно избегавати, колико је то могуће –
високи форте.
Из страха од последица са којима се не ретко срећу,
неки учитељи певања сматрају да није за препоруку
певати дуже од петнаест минута, те да треба одмах
престати са певањем ако глас показује знаке умора.
Дакле, исто као и код спортиста где важну улогу
игра и биоритам организма (функцинално стање везано
за положај месеца, климатске услове и статички
електрицитет ваздуха). Ако се лоше осећа, тркач може
прекинути тренинг или напросто ходати, а певач прећи
на тихо увежбавање дубоких тонова.
Из досада реченог се може закључти, да у необзривом
и веома форсираном певању високих тонова лежи
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главна опасност по орган гласа. То се најчешће догађа
онда, ако певач наступа у неакустичним просторијама;
посебно у оним које "упијају" глас нагонећи збуњеног
интерпрету да због губитка контроле над истим –
исувише гласно пева. Ако је уз то у сали загушљиво и
публика пуши, онда певање више не чини никакво
задовољство. Под таквим условима фрустрирани певач
није у стању да искаже све своје способности.
Здрав и школован певач увек мора бити у стању да,
зависно од садржаја комада, певане мелодије и сценске
потребе, обоји арију коју мора отпевати. Бојење највише
зависи од осећајности певача. Код доброг интепрете се
то одвија без мало аутоматски и готово спонтано.
Није Карузо узалуд говорио: „Певај хладном
главом и топлим срцем“. Само "топло" срце је у стању
да публици искаже вишеструку надареност певача и
емоционалну садржину комада који се пева. Да би се то
постигло, мора се водити рачуна како о техници певања
(која од певача изискује да посвети посебну пажњу
вокалима и окупљању њихових горњих тонова), али и
беспрекорној артикулацији, што све заједно доприноси
здрављу гласа и спречава његово оштећење.
За одржавање певачке форме и здравља органа гласа,
веома важна је дисциплина певача. Под овим појмом се
подразумева успостављање режима који се за све време
активне певачке каријере може одржати на истом нивоу,
али, по потреби, и ревидирати и набоље променити.
У оквир овог режима спада свакодневно увежбавање
гласа и његово обавезно "загревање" пре изласка на
сцену. Слобода приступа овом проблему дозвољава
сваком певачу да развије свој систем, који се и поред
знатних индивидуалних разлика мало разликује од
просека. Веома је важно пре сваког наступа у више
наврата (из најситнијих) душница издувати евентуалне
грудвице слузи, које иначе усред представе могу
изазвати кашаљ. Дакле, не кашљати и ударати гласнице
једну о другу, него снажно и хучно издахнути!
Неки „загревање“ користе да из дисајног и
фонаторног органа избаце прљавштину претходног дана
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и проспаване ноћи, али његова права свха и суштина се
састоји у томе, да се, као код спортиста пре почетка
такмичења, мишићи доведу у оптимално функционално
стање, подразумевајући ту поред за фонацију важна оба
органска система, и припрему слузокоже и њених
жлезда за предстојећи напор. Осим тога, у исто време се
ваља и психички припремити за учинак, за који се
никада не зна како ће се одвијати и завршити.
Разумљиво је да се све ово мора, као и на бини,
изводити у стојећем стању.
Аскетски живот певача се награђује оним до чега је
сваком човеку највише стало, а то је велики углед,
богатство и слава.31
Готово у свим досадашњим поглављима смо
поменули понешто што нам може послужити да
разумемо значај редовних вежба органа гласа, но, због
њене изузетне важности, и поред тога ипак ће мо се и у
специјалном осврту поново позабавити овом темом.
Постоје разне дефиниције и прилази који се баве
суштином овог зу сваког певача значајног проблема.
Једна од њих каже: да је вежба гласа припрема истог за
•31 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, Београд
2012. ЛИТЕРАТУРА: (30) U Konzelmann, M Moser, and G Kittel.
Stimmfeldmessungen bei Chorsaengern vor und nach Stimmbelastung unter
besonderer Berücksichtigung des Sängerfirmanten. Sprache-Stimme- Gehoer,
13: 112-118, 1989; (31) Koufman A.J. Isaacson G. What are voice disorders
ang wo gets them? Voice Disord Otol Clin North Am 1991 :5:: 1-6; (32)
Koufman A. J, M.D,Blalock D. Vocal fatigue and dysphonia in the
Professional voice user: Bogart-bacall Syndrome. Laryngoscop 1988 98 (5)
493-8; (33) Katsuki,Y.: The Funktion of phonatory muscles. Jap. J. Physiol. 1,
29-35 (1950=; (34) Krech, H.: Hochlautung und Kunstgesang. Wissen Z. Univ.
Halle 6, 883 (1957); (35) Lamarche A, Ternstroem S. An Exploration of Skin
Acceleration Level as a Measure of Phonatory Function in Singing. JVoice.
2008;22(1):10-22; (36) Ladefoged, P.: The regulation of subglottal pressure.
Folia Phoniat. 12, 169-175 1960); (37) J Large. Acoustoc study of register
equalization i singing. Folia Phoniater (Basel), 24: 39-61, 1973. (Cited on page
79); (38) Le Borgne WD, Weinrich BD. Phonetogram changes for trained
singers oder a nixe-month period of vokal Training. JVoice. 2002; 16(1): 3743; (39) lamesch S, Castellengo M. Phonetograms af laryngeal source
parameters for different wovels and laryngeal mechanisms. J Acoust Soc Am.
2008; 123 (5): 3243; (40) Lawrens C, und Blume L.: Erbe des Belcanto.
Prinzipien funktionaler Stimmentwicklung: Basis der funktionaler
Stimmentwicklung. Schott Music GMBH, 2009;
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изванредан сценски учинак из кога разултира углед
певача и установе у којој је запослен.
Вежба гласа се мора одвијати увек у присуству
квалификованог педагога.Ту не сме да буде никаквих
изнимака. Да је то тако, можемо се уверити из
истинитог искуства Енрика Каруза.
Сиромашан и лишен средстава за школовање, млади
ентузијаста велике воље је скривен испод последње
клупе учионице недељама слушао предавања професора
певања, све док није био од овога откривен.
Заинтересован његовим случајем, професор га је
замолио да покаже шта је научио.
Обузет тремом и страхом, Карузо му је отпевао веома
лепу наполитанску песму “Цоре инграто”, коју је са
својом бројном браћом и сестрама уз пратњу мандолине
увежбавао код своје куће. На питање како му се његово
певање свидело, професор је кратко одговорио да пева
„као ветар кроз олук“.
Сасвим је разумљиво да је млади и у певање
заљубљени Карузо био разочаран одговором не баш
увиђавног и вероватно недовољно образованог педагога,
али, истини за вољу, његов глас вероватно није ни
поседовао квалитете који се очекују од школованог
певача. Нећемо бити далеко од истине, ако кажемо да је
у то време његов орган гласа био лоше инервиран,
млитав и функционално мање вредан, што га је,
стицајем околности, вероватно упућивало на употребу
несврсисходних
и
нефизиолошких
помоћних
механизама, као што су рецимо компресивни издисај и
томе слично.
Певач одличних предиспозиција и добре школе увек
пева са невероватном лакоћом. То чини спонтано,
полуаутоматски и готово несвесно. Он о ономе што
чини, готово да и не размишља. Само код таквог певача
се не примећује деликатност и
компликованост
фонаторно-дисајних механизама. Ова чињеница нам
јасно говори, да од функционалног стања поменутих
механизама зависи и реакциона способност органа
гласа.
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Лоша инервација, слаб тонус (напетост која је увек
присутна) мишића и недовољна координација између
фонаторне и респираторне мускулатуре, одлика су лоше
постављеног гласа.
Међутим, није на одмет знати и то, да квалитет гласа
зависи и од корелативних односа чула слуха као
индикатора вокалног учинка, и органа гласа, као
генератора звучне активности. Не каже се узалуд да
„добар певач не чује само свој глас, већ осећа и
региструје и свој орган гласа“. Ипак, он није у стању да
чује оно што се догађа у његовом органу гласа, али је
зато способан да осети његово подрхтавање и на само
њему својствен начин га интерпретира и користи. Та
способност не постоји код лошег певача.
У средишту свих збивања које се тичу органа гласа за
време певања, лежи активност мишића гркљана и
дисајног тракта. Основни и елементарни покрет сваког
попречнопругастог мишића је трзај или контракција.
Она се мора одвијати брзо, готово промптно. То је један
од важних предуслова за предстојеће култивисање
гласа. Предност оваквог начина функционисања лежи у
томе, што се мишић мање умара, што није случај код
успорене контракције. Према томе,
претходно
интонирани
звучни
квалитети
морају
бити
репродуковани брзо и изненадно. Само на овај начин се
постиже исправни фонаторни ефекат и избегавају
сметње које често срећемо код почетника за време
успорене и лагане фонације.32
Не само у певачкој уметности, већ и у спорту, врло
често се користи термин "техника". Под овим, материји
коју обрађујемо неадекватним појмом, подразумевамо
савршено координирану и атрактивну моторичну
активност човека, манифестовану кроз вештину која има
за циљ да се постигне оптималан учинак и посебан
ефекат. Дакле, овде не може бити реч ни о каквој
техници у буквалном смислу речи, јер је овај појам

•32 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, вежбање и
техника гласа, Београд 2012.
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везан искључиво за мртве предмете, тим пре што се
гласу певача, и поред тога што је он у стању да
"електризира" слушаоца, ни на који начин не могу
уденути квалитети који воде порекло изван његовог
тела. Исти је случај и са спортистима; оно што је за
доброг ногометаша "дриблинг", то је за певача
способност фразирања и колоратура. Једино што глас
певача приближава појму "техника", јесте могућност да
се његова јачина, време трајања и распон мере
техничким справама. Какогод да било, овај термин ће се
и даље употребљавати када се говори одређеним
телесним активностима чији је циљ постизање сасвим
конкретних ефеката и њиховог приближавања учинку
механичких направа и машина.33
Да би остварило оптимално дисање и фонација,
веома је важно и исправно држање тела певача. Оперски
певач који стоји на бини мора на публику оставити
стабилан и сигуран утисак. Ово се најбоље постиже
слободним и усправним држањем тела са избаченим и
према карлици вертикално постављеним грудима, што
поред естетског ефекта има превасходно за циљ •33 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, Београд
2012. (41) Lohmann P.: Stimmfehler. Stimmberatung. Erkennen und
Behandlung der Sängerfehler in Frage und Antwort. Schott Music GMBH,
2oo9; (42) Luchsinger. , R.: Über die Vitalkapazität und Atemtypus bei
Sängern. Schw. med. Wschr.,64, 453 (1934) - Physiologie der Stimme. Folia
Phoniatr. 5, 58-127 (1953); - Unresuchung der Klangfarbe der menschlichen
Stimme (I) Arch. ges. Phonet. II. Abt.., 6 (1942); - Zur Kenntnis des
Mechanismus der Brust- und Kopfstimme. Pract. Oto-rhino-laryng. XII , 311314 (1950); (43) M. Thalen and J. Sundberg. Describing different styles of
singing: A comparison of a female singer’s voice source in “classical”, “pop”,
“jazz” and “blues”. Logoped Phoniatr. Vocol, 26 (2): 82-93, 2001; (44)
Michaels L. Pathology od the Larynx. Springer Verlag Berlin, 1984; (45) T
Murry, A Zschomlmer, and J Prokop. Voice hadicap in Singers. JVoice, (Epub
ahead of print,2008; (46) Nadoleczny, M.: Tic respiratoire. Rev.franc.
phoniatr. 7: 1939; (47) Nakamura, F.: Electromyografical analysis on Tee
behavior of the instinsic laryngeal muscles. Paper read at the int. Voice Conf.
(Cicago 1957); (48) Nawka T, Seidner W, Cebulla M. Experiments on
intentionally influencing the singer’s vibrato in Procceedings of the
Stockholm Music Acoustics Conference. 1993; 221-225; (49) Negus, V.: The
voice of man. Med. Press. 242, 143 (1959); (50) Nierengarten BM. Diagnosis
and Treatment of Vocal Problems In Professional Voice Users. ENT Todey.
June 2007;
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неусиљено дисање и певање. Да би се ово постигло,
треба исправити кичму, затегнути леђну мускулатуру и
трбух довести испод равни грудног коша.
Руке не треба као војник притиснути уз тело. Ако не
учествују у гесту који изискује радња певаног дела,
треба их пустити да мирно висе поред тела. Још боље је
(као и шаке) држати их у семифлексији (опуштено
савијене), или семискстензији (опуштено испружене).
Такав положај најмање троши енергију.
Ноге треба раширити, али никада више од ширине
рамена. Тиме се постиже добар ослонац и неопходна
равнотежа потребна за певање и сценски израз. За време
акта дисања се, по могућности, не треба померати. На
држање тела највише утиче његова грађа, али и други
фактори као што је висина, доба старости и душевно
расположење.
Погрешно држање тела сигнификатно утиче на
вокални учинак певача. Тако например спуштена или
јако накривљена и унатраг забачена глава, отежава не
само функцију гркљана, него и дисања,.док претерана
укоченост певача указује на велику трему и креативну
несигурност.
Претерано забацивање главе уназаг може довести и
до грча потиљачне мускулатуре. Подизање рамена прате
склопљене и згрчене руке и прекомерно затегнути леђни
и седални мишићи, што може не само нарушити
равнотежу тела, већ у знатној мери омести и функцију
фонаторне респирације. Мада мање штетне, од значаја
су и умерене промене положаја које настају за време
певања.
Из свега изложеног би се могло рећи, да певач на
бини мора стајати тако, да његов учинак не буде ометен,
с тим што публика не сме да примети душевне промене
које се у њему за то време збивају.
Ако глас затаји, певач се готово увек обраћа
специјалисти за ухо, грло и нос. Дакле, он не иде ни
интернисти, ни психијатру, а још ређе неком другом
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лекару, иако сметње могу бити изазване болестима које
спадају у домен других специјалности.34
Ми сматрамо да је такав став певача потпуно
исправан, јер болести грла и горњих дисајних путева
спадају пре свега у надлежност оториноларинголога,
осим тога, само он располаже знањем и опремом која
омогућава комплетни стручни преглед и доношење
праве дијагнозе. Чак и ако се ради и о другим узроцима,
искусни и верзирани оториноларинголог ће бити у
стању да их препозна и према њима се постави.
За препоруку је исто тако да један овакав
специјалиста дежура и за време извођења неког
оперског дела, са могућношћу приступа на бину. Да је
то од велике користи за певаче, показало је и наше
искуство. Наиме, догодило се више пута да смо из за нас
резервисане ложе и сами препознали тешкоће са којима
се певач бори, те да смо били у стању да му у паузи
саветом, ињекцијом или одговарајућим спрејом
пружимо неопходну помоћ, како би смогао снаге да
своју партију отпева до краја представе.
Најбоље успехе лекар специјалиста за ухо, грло и нос
постиже ако је и сам певач. Ако, пак, то није случај,
такав лекар се мора позабавити науком о певању; себи
узети време и отићи на конзерваторијум да би
присуствовао раду са певачима. Само тако ће стећи

•34 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, Београд
2012. ЛИТЕРАТУРА: (51) Ma E,Robertson J, radford C, Vagne S, El-Halabi
R, Yiu E. Reliability of Speaking and Maximum Voice Range Measures in
Screening for Dystonia. Jvoice. 2007; 21: 397-406; (52) Pahn; J.: Zur
Entwicklung und Behandlung funtioneler Stimmerkrankungen. Folia phioniatr.
18, 117-130 (1966); (53) Panconcelli-Calcia, G.: Die Atmung. Da Neue - das
Alte. Leipzig: Barth; (1956); - Die Bedingtheit des Lombardschen Versuches
in der Stimmm- und Spraheilkunde. Acta Tolaryng. 45, 245-251 (1951); (54)
Peters,W. A. E.: Stroboskop für Kehlkopfuntersuchung. AEG-Mitt. 42, 191
(1952); (55) Pinksterboer H. : Singing voice. Schott Music GMBH u. Co KG,
2009; (56) Ploog k. : Voice coaching. Voggenreiter OHG, 1999; (57 )
Radionoff SL. Preparing the singing voice spezialist revisited. Jvoice, Volume
18 (4): 513-521, 2004; (58) Ranke, O. F., und H. Lullies: Gehör-StimmeSprache. Pp. 173-1777, Berlin: Springer. 1953; (59) Rosen CA, Murry T.
Voice hadicap idex in Singers. JVoice. 2000; 14:370-7; (60) Sscaafs, E.: u. K.
H. Herrmann.: Röntgen-Stroboskopie. Z. angew. Phys. 6, 142 (1954);
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потребно искуство које ће бити највише од користи
певачу.
Но, и без
овакве припреме је обичан
оториноларинголог увек у стању да препозна уобичајне
органске и функциолне сметње; ако му то не пође за
руком, он ће онда певача упутити квалификованом
фонијатру.
Фонијатар је права личност којој треба певач да се
обрати за савет и помоћ, јер он зна да није довољно само
завирити у грло, већ да треба детаљно испитати његову
функцију и проценити целокупну личност певача. Често
је довољно знати какав темперамент одређује његово
понашање, па да из тога изведе одређене закључке који
ће бити од користи певачу. Њему, на пример, неће
промакнути да је у холерика узрок грчевите фонације
његов необуздани темпераменат, док је она код
флегматика млитава и сиромашна у изразу.
Лекар је зато лекар, да би био у стању препознати и
довести у међусобно оптимални однос све релевантне
факторе који се тичу здравља певача. Он мора знати да
су певачи не само веома сујетне, него исто тако и
сензибилне и рањиве особе које су у екстремним
ситуацијама склоне неуротичким реакцијама. На другој
страни то су пријатељски настројени и комуникативни и
отворени људи, који су само зарад и у оквиру своје
професије спремни да негују социјални контакт на свим
нивоима.
Сваки певач је задовољан ако му се пружила прилика
да о његовом здрављу брине лекар који познаје не само
његов живот и рад, него и приватне проблеме које сам
није способан да разреши. Зато певач мора знати да
његова промуклост није увек органске природе, већ да
може настати и због страха и великих брига. Није
срамота упитати лекара да ли даља певачка каријера има
смисла.
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Бољи је кратак бол, него бескрајна патња.35
Модерна или савремена музика је настала као
реакција на устаљеност и окошталост класичне и
забавне музике. У настојању да се створи нешто ново и
за слушаоца интересантно, самовољно су укинути
критеријуми на којима се заснива класична и негована
забавна музика. Уместо лепоте гласа и усклађене
пратње прилагођене укусу публик, уву и нервном
систему човека, данашњи састави тзв. “поп-музике”
инсистирају пре свега на громогласност све учесталијих
и бројних елетричних инструмената са пенетратним и
непријатним металним звуком. Поред брда звучника,
чак и за иначе талентованог и доброг певача преостаје
мало простора да на ваљан начин искаже квалитет свога
гласа и како доликује реализује своје интерпретаторске
способности.
И поред бројних присталица, углавном регрутованих
из редова младих људи, модерној музици недостаје
фактор вредновања, тако да је сваки став према њој на
апсолутан начин субјективан. Све већи број састава све
гласнијих инструмената и све бројнијих звучника,
довела је овај начин “музицирања” до апсолутне
границе издржљивости и својеврсног апсурда.
Ослобођена од уходане, проверене и неговане
музичке форме, модерна музика је досегла екстреме који
воде до нових концепцијских садржина и анархичног и
•35 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, однос
лекара и певача, Београд 2012. ЛИТЕРАТУРА: (61) Seidner W, Wendler J.
Die
Sängerstimme:
Phoniatrische
Grundlagen
des
Gesangs.
Wilhelmshafen,Heinrichshofen, 1997; (62) Siegert, C.: Die psychogene
Aphonie und ihre Therapie. Z. ärztl Fortbild. 57,576 (1963); (63) Sjötström,
L.: Experimentell phonetische Untersuchung des Vobrationsphänomens der
Singstimme .X. Nordischer Otolaryng. Kongreß,12. Bis 14. 6. 1947,
Stockholm; (64) S K Wolf and W J Sette. Quantitative studies on the singing
voice. J Acoust Soc Am, 6: 160- 168, 1935; (65) Smith, S.: Physiology of the
Vibrations of the Vocal Chords. Folia phoniatr.6, 166 (1954); (66) Sonesson:
Anatomy and Vibratory Pattern of the Human Vocal Folds. Acta Oto-Laryng.
Suppl. 156, (Lund 1960); (67) Staloff T.R. at al. The Professional Voice,
Otolaryngol Clin N. Am, 2007, Vol. 40; (68) Schutte K.H, Stark AJ, Miller
GD. Change in Singing Voice Production,Objectively Measured. Journal
Voice 2003; 17 (4): 495-501; (69) Schultz-Coulon H-J. Stimmfeldmessung.
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York. 1990. 1-63;
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све ужег музичког корзета, а да се притом не поштује
универзални физиолошки закон: да претерано води ка
инхибицији, чија последица су деструкција и распадање.
Структура таквих композиција је препуштена
случају, те више личи на импровизацију него на
музичко дело вредно пажње. Достижући лимит свог
специфичног израза, од ње осим патње више ништа
ново не може настати. Инсистирање на све јачим
интензитетом
тона,
достигнута
је
граница
издржљивости и прекорачен је праг бола органа слуха.
Резултат акустичне трауме и стреса су поред наглувости
- летаргија и апатаија, из којих резултира атоналитет,
чија последица је криза која претходи катастрофи.
Конфликт: човек - машина, у музици неизбежно води
ка игнорисању основног тона, чије последице су
доминација симултаног звука и његовог временског
проширења. Резултат овога је непријатна, често
какофона звучна хипертрофија, дезоријентисаност и
збуњеност пред све већом бујицом произвољном
комбинацијом насталих неусклађених тонова и
екстремних звучних екскурзија, а све ово без
сагласности публике, што неизбежно води ка
странпутици и неславном крају.
Кратко речено: оваква музика није оно што народ
жели да чује. Она зависи не само од актуелног тренда,
већ и од монополизирајућег фактора који чине
многобројни профита гладни продуценти. Они су ти
који ову племениту вештину свесно своде на смешну и
смушену творевину, а све са циљем - да се “убије
време“.
Музички свет мора знати и препознати, да је
вештачко и хектичко настојање за новим вредностима
достигла границу која се не сме прекорачити. Та
граница је апсолутна. Нема више чега није било и што
нисмо чули. Музика се мора вратити и оријентисати
према у пракси потврђеним квалитетима, чији циљ је
изазивање задовољства и радости и унапређење људског
живота. Треба се на време одрећи нереалних и
неостваривих амбиција и некритички се приклањати
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заблуди: да је авангардно и оно што не вреди.
располаже.36
Музика која се силом намеће народу, може само
оглушити уво и живцима и људским осећањима нанети
велику штету.37
Сметње органа гласа могу бити функционалне и
органске. Функционалне сметње не показују органске
промене ни на једном делу логомотонрог апарата.
Њихов узрок треба тражити како у погрешном третману
органа гласа, тако и у психичким променама различите
генезе. Од психичких фактора, ваља поменути
неизбежни и мање или више изражени страх (фобија)
који преко вегетативног нервног система (вагус и
симпатикус) изазива болове у стомаку и смањење
лучења пљувачке и слузи која подмазују слузокожу
уста, ждрела и гркљања, што је у стању да изазове веома
непријатан осећај сувоће у грлу, која омета исправну
фонацију. Уз неизбежну
прашину, хладноћу и
недовољну влажност ваздуха, овај осећај се може
повећати, а све то на уштрб квалитета певања. Од
функционалних сметњи посебну улогу игра дисфонија,
која може имати психичку позадину, али исто тако може
настати и као последица претераног или недовољног
ангажовања
органа
гласа.
Прва
се
назива
хиперкинетичком, а друга хипокинетичком сметњом. И

•36 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, сметње
органа гласа, Београд 2012. ЛИТЕРАТУРА: (70) Siupsikien, N. Qantitative
analysis of professionally trained versus untrained voices. Medicina (Kaunas).
2003; 112:540-548; (71) Sonninen A.A. Laukkanen AM, Karma K, Hunne P.
Evaulatio of Suppurt in Singing. Journal of Voice 2oo5; 19 (2): 223-37; (72)
Tarneaud, J. et Cornut, G.: La respiration dans la phonation. J. franc. Otorehinolaryng. 8, 121 (1959); (73) Teirich, H. R.: Musik im Rahmen einer
nervenärztlichen Praxis. A. Musik in der Medizin. Stuttgart: G. Fischer,1958;
(74) Titze I R, Long R, G I, Ramig, L O, Caroll, L M, Riley, W D. Messa di
voce: An Investigation of the symmetry of crescendo ang decrescendo in a
singing exercise. J. of the Acoustical Society of America, 1999: 105(5): 29332940; (75) Vogelsäger, G.: Experimentelle Prüfung der Stimmleistung beim
Singen. Folia Phoniatr. 6, 193-227 (1954); (76) Wängler, H.J.: Leitfaden der
pädagogischen Stimmbehandlung, 2 Auflage. Marhold, Berlin 1966
•37 Дејан и Добривоје Бошковић, Физиологија уметничког певања, модерна
или савремена музика, Београд 2012.
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једна и друга могу временом прећи у органску сметњу,
као што и примарно органска сметња временом може
попримити чисто функционална обележја (рецимо после
дуже и тешке болести грла).
Учитељ певања мора обавезно поседовати
способност процене квалитета гласа и његове
вредности. Та субјективна метода се састоји: 1) у оцени
врсте и ступња дисфоније (С.Д.), одступања од норме
вокалних вредности (О.О.Н.В.В.), степен редукције
интензитета гласа (С.Р. И.Г.), пнеумофоничност (П. Г. међусобни однос дисања и гласа), чистота гласа (Ч.Г.) и
чулна сензација која говори о напетости гласа (Н.Г.).38

•38 Напомена: Поговор аутора - За настајање овог дела намењеног пре свега
певачима и учитељима певања, захваљујемо се за савет професору
универзитета и прваку Београдске опере, господину Оливер Његу, др
Лариси Бошковић-Поповић, лекару стоматологу, пијанисти и певачу.
Њихово знање, елоквентност, певачко искуство и ентузијазам, омогућили
су нам да лакше схватимо и дефинишемо феномене којима се нису
подробно бавили други аутори. Овим свакако успешним приступом ми
смо први аутори у историји музике који су опширно, сликовито и
прегледно, у лако схватљивој форми приказали анатомију и физиологију
свих органских система који учествују у говору и певању, оправдано
сматрајући да је то ионако пре свега задатак специјалисте за
оториноларингологију и фонијатрију, али и образованог музичког
педагога. Без познавања грађе и функције фонаторних и респираторних
система који узимају учешћа у акту певања, немогуће је разумевање
збивања у овим одиста компликованим и међусобно повезаним органима
и органским системима. У томе је узела учешћа и др Анастазија
Бошковић-Вамвакидоу. За стручни савет и компјутерску обраду, посебну
захвалност дугујемо господину Јосипу Михаљевићу. Уз помоћ овог
уџбеника певачу се пружа могућност да поред осталог стекне и основно
медицинско знање које ће му омогућити да у потпуности разуме
функцију органа гласа, што му уједно пружа прилику да без лекарске
помоћи предупреди и отклони поједине сметње везане за певање. Надам
се да смо у својој намери успели, те да ће ова књига бити од велике
користи свима који се интересују за певачку уметност. Само музика и
певање су у стању да доведу у ред овај свет пун порока, ратова и мржње.
Убеђени смо да смо овим племенитим делом, које смо и због тога писали,
бар мало допринети, да преко веселе песме човечанство уроди срећом.
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АНДРА ТОДОРОВИЋ: ДР ДОБРИВОЈЕ
БОШКОВИЋ – ПЕВАЧ, КОМПОЗИТОР
И СВЕСТРАНИ ГЕНИЈЕ
познанство је почело
Наше
случајно (обојица то зовемо
„Божји прст“) после мог
опроштајног ауторског (свирано је
26 мојих аранжмана популарне и
евергрин музике) концерта са
Уметничким ансамблом Мини
старства
одбране
Србије
„Станислав Бинички“, у коме сам
провео 25 година, до пензије, као
бас
гитариста.
Одушевљени
Добривоје ми је представљен од
стране диригента ансамбла (иначе мог школског друга
из давне ´67.) маестра Павла Медаковића. Договорили
смо сусрет код мене, Добри је дошао са гитаром и то је
био почетак наше сарадње, која је прерасла у једно
дивно пријатељство, базирано пре свега на великом
обостраном поштовању и безрезервној љубави ка
музици, која је обојици испунила живот.
Уз лекарски позив, за који нисам компетентан да
оцењујем, Добри је много урадио за музику и постигао
мање славе, но што његов таленат заслужује. Гледајући
јесенас, код њега у Франкфурту, поштовање врсних
лекара, специјалиста, схватио сам да је он велики и у
медицини. Нисам сигуран, да сам баш ја квалификован
за музичку рецензију, субјективан сам, а и прескроман
како сам Добри каже, али његова жеља је за мене законбиће тако!
%
Пролеће, леп дан, у посету ми је дошао Господин са
гитаром. Уз понуде, донео ми је и своја 4 CD пуна
снимљене ауторске музике. Мали део тога сам већ чуо
кад сам синхронизовао бас на неким од његових
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снимака и већ тада био зачуђен квалитетом, мислећи да
је то ипак дело аматера. Који аматер? Аматер је колико
и ја! Интересантно, дуго смо причали, пре него је
узвадио гитару из футроле, и много се допао мојој сада
већ покојној жени Славици, која се нагледала музичара
у нашој кући. Њен став ми је био сигнал, да се
уозбиљим, не само зато што је Господин, већ сам пред
собом видео маестралног козера, правог мајстора сцене.
Нисам ни знао да пева, док га нисам чуо и остао
отворених уста. Врло сам критичан у музици, почевши
од себе, тако да се то догађало врло ретко. Баритон са
висинам тенора, предивне интонације и најслађе од
свега тзв. фоногеничне боје. Реткост! Поготову што је
то све успео да сачува и у зрелим годинама. Ваљда зато
што је ОРЛ светске класе, фонијатар. Ко би га знао? А.
можда је и то оно „Бог дао“?39
Прве валцере (ту је мајстор) сам му аранжирао за
симфонијски оркестар са ЦД-а, а преслушавајући наш
снимак свирке, увидео сам да је Добри уживо још бољи,
речитији. Тако да смо те године на мој позив имали
више сусрета на којима је он код мене свирао нумере
које би желео да их оркестрирам.
Посебна вредност створеног материјала је у
разноврсности музичких области које захватисмо - од
валцера, ода посвећених породици, еx- YУ фолк хитова
(далматинска свита), светских нумера у његовој обради,
пуно значајки његовог родног краја такође, до Реквијема

•39 Ову рецензију послао ми је господин Андра Тодоровић 19. априла 2017.
године уз напомену: Поштовање господине Коцићу, знамо један за
другог, јер имамо заједничког пријатеља, др Добривоја Ј. Бошковића. Са
особитим поштовањем, Андра Тодоровић, музичар, еx-аранжер
Уметничког ансамбла Министарства одбране Србије „Станислав
Бинички“. Напомена: Данас (19. априла 2017) Добри ме је звао из
Франкфурта и замолио за рецензију његовог односа према музици, то нам
је наиме заједничка љубав. Поменуо ми је да пишете књигу о њему (што
ме јако радује), јер такав човек као он заслужује такав пијетет. Онолико,
колико га познајем (нешто више од 6 година) сигуран сам да се реч човек
у његовом случају пише великим Љ, као Људина. Звучи рогобатно, али за
мене је он велики човек, са свим оним честитим особинама које га чине
таквим.
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брату Драгољубу. Наша сарадња и данас траје, а тек
пријатељство?
Кад свира, Добри и пева, а гледајући преко наочара
говори очима и „чита“ саговорника - свестрани геније.
Одакле му толика воља, па и снага у позним годинама,
па он свира дуже од мене. Ваљда воли музику више него
ја? Слатко свира, сјајно, весело пева и музицира уз
осмех, а мислим да је ипак идејно најјачи у мом занату.
Прави музику, која данас има тежину, а забавља. Што у
овим временима комерцијале мало коме полази за
руком. Сарадник за пожелети. Имамо ми још што-шта
да заједно направимо и одсвирамо.40
Ред је и да са стручне стране напишем нешто о самим
композицијама нашег генијалног пријатеља. „Валцер
Кунигунде“ је прва нумера коју сам обрађивао и
изненађен сам, пре свега, текстом на немачком језику,
који сам срећом у потпуности разумео. Како расте
тензија у тексту, старао сам се да расте и напетост у
звуку. Уводио сам у свакој новој теми нове
инструменте, тако да при крају то већ звучи
„Штраусовски“, што би био комплимент нама.
„Рођенданска песма“ писана за Добривојеве унуке је
стицајем околности прво одсвирана мојој Славици за
рођендан, јер је тада био код нас. Интересантно је, да је
једном приликом Добри дошао овде пре мене и добар
сат забављао гитаром моју женицу, којој се то јако

•40Ја сам технициста по опредељењу, тако да све имам снимљено у
компјутеру, сваки наш сусрет. То је благо, при чему пре свега мислим на
узајамне емоције и створено поверење. Ту је престао наш пословни однос
и створило се нешто веће, јаче. Изненадило ме је то да ми се допала
његова музика, што сам му и рекао одмах. Познати „Мргуд“ га је
похвалио, и било му је мило. А, што је слатко свирао своју гитару, онако
„музикантски“, што је од мене комплимент. Ја наиме тврдим да се
„музикант“ рађа, а музичар постаје школовањем. Ако ишколујеш
музиканта, добијеш музички Бинго. Ретки су; или једно, или друго,
нажалост то ми је показао живот. Дискретно сам укључио свој бас и
одсвирао свој први Jam Session са музичарем, који није jazz-er. Све је
снимљено! Искусни Добри је схватио да му не комплиментирам из
пијетета, већ да ми се свиђа то што радимо. Није он био изненађен, ја
сам. Тај први сусрет је потрајао до мрака.
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допало и као музика и као пажња домаћици. Ето, какав
је он умео да буде.
У опусу названом „Из родног краја“ Добри је
обрадио пуно тога, што већ само уз његову гитару звучи
„домаће“. То је велики опус, да бих нумере појединачно
коментарисао, али рећи ћу битно: Све звучи јужњачки и
некако одмерено, старински у најлепшем значењу те
речи.
Ево неких наслова оригиналних нумера: „О,
завичају“; „Лесковачки валцер“; „Српска игра“;
„Моравски ноктурно“ (Шумадијски манир); “Наџњева
се момче и девојче“; „Море бел´ пелине“.
У опусу балада су предивне, сетне песме „Сети се“;
„Лариса“; „Не тугуј“, “Зашто драга“, па онда неколико
композиција посвећених његовим најближима, као
„Унука Ивана“; „Унука Мила“: „Лалин валцер“;
„Ксенија“ и као врхунац „Реквијем брату Драгољубу“.
Ова последња нумера ме је иритирала као музички
изазов, јер ми се јако допала као идеја о поштовању.
Покушао сам да тако и зазвучи, достојанствено, до
завршних тактова, тзв. Remissio.
Не бих да се огрешим ни о његов ex-YU опус, па ћу
поменути само наслове успешно обрађених, свима
познатих
компилација:
„Јадрански
маестрал“;
„Прилепска свита“; „Јадранска свита“; „Молитва“.
Комплетан опус звучи баш тако, како треба из тог
поднебља, а „Молитва“ иако је музика, звучи
црквенопојачки.41

•41 Добривоје ме сматра генијем, можда сам томе био близу некада, а тврди да
је мој статус доајена у еx- ансамблу доказ врсног музичара. Свакако да
сам богатством своје каријере то и постао, а ја сматрам да мој квалитет
потиче од онога што народ зове „Бог дао“, таленат, посвећеност,
искуство и апсолутни слух. Е, од „генија“ је остао само тај слух и љубав
према музици. Из ових до сада написаних речи, види се моје изузетно
поштовање Добривоју и радост што ме је одабрао за пријатеља, па онда
хајде да урадим тражено ми од њега.
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ДРАМСКА ДЕЛА
ДР ДОБРИВОЈА Ј. БОШКОВИЋА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грделички крос
Смрт вилењака;
Цар Душан Силни;
Српски краљеви Стефан Драгутин и Стефан
Урош Други Милутин;
Цар Лазар;
Крик понора;
Анатомија сујете и заблуде
Црни Ђорђе, Јуродив из Тополе
Стефан Немања
Краљ Стефан Немањић Првовенчани
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ДР ДОБРИВОЈЕ БОШКОВИЋ: ГРДЕЛИЧКИ
КРОС – ПРВО ДРАМСКО ДЕЛО
•
•

Станко Ђорђевић, „Др Добривоје Бошковић:
Грделички крос“, Наша реч, Лесковац 1999.
Милутин Ђуричковић, „Добривоје Бошковић,
Грделички крос“, рецензија, Књиготека, Београд
2000.

П

рвенац књижевног рада др
Добривоја Бошковића, драма
Грделички крос, посвећена је родном
крају, Грделици, где је одрастао,
завршио основну школу и из које је
кренуо у свет!
Комедиографски текст Грделички
крос је сладуњава комедија у три
чина. Драмски темпо протиче у
сукобима хтења. По овоме јесте
прва комедија те врсте у нашој
драмској литератури. Ако су само хтења главних јунака,
онда је јасно што нема великих бура, трагике, ироније,
сатире и сукоба карактера. Тај живи свет је приказан у
завичајном миљеу, а хумор проистиче из неочекиваних
хтења и локалних израза у говору Грделице. Радња се
догађа у кафани. Комедиографски текст је једносмеран
и животан. Сва хтења су реална: Боне жели да се
ослободи дугова удајом ћерке, ћерка хоће да се уда за
момка кога воли, мајка и баба желе да набаве контакт
сочива и служалице за уши. Ту су и Београђани, који ће
учествовати у кросу, Лесковчани, гости и Грделичани.
Сви ликови имају разна етичка обележја, па су и хтења
различита. Осећај хумора проистиче беш из тих хтења.
Ликови нису типични. Гледалац очекује крос. Може ли
крос да се одржи у кафани? Не може. Доћи ће Драган,
студент из Београда, и рећи ће да је победник кроса.
Очекивање кроса је само вештина драматургије. То је
начин да се усмери пажња на неку крупну реч, на
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предстојећи догађај. Крос је загонетка, то је драмски
реп, али није кључ за решење радње комедије. Крос ће
помоћи Драгану да се заљуби у Соју и да се вери са
њом. Драган рецитује дивне љубавне стихове Соји,
Мита ће верити Нину и рећи ће: „Грделица нам је
донела срећу за цел живот.“
Џумба свира и колом се завршава комедија.
Чиме се посебно одликује овај комедиографски текст?
Писац је познавалац локалног говора. Главне личности
говоре тим језиком. Навешћу неке симпатичне изразе: и
убав и ружан остварив, убавило кућу не завило, онај је
рекја да жене носе штикле да гим се језик не би вукја по
земљу, будала се не сеје, сам си ница, тера мазно на
празно, боље да се оклизнеш сас ногу, него сс језик,
имаш зета, имаш си магаре итд. Комедија Добривоја
Бошковића је као млечна чоколада. Појешћемо је
смејући се.42
%
Поштујући законе драматургије и одржавајући
одређен ниво драмске неизвесности и напетости, аутор
успева да обради и поближе осветли вечите људске
антагонизме на хумористичкој основи и нијансираној
визури. Бошковићеви ликови имају своја препознатљива
етичка и социопсихолошка обележја, која их издвајају и
на тај начин чине типизираним. Галерија ликова је,
дакле, разноврсна и по много чему заслужује посебну
пажњу. Грделички крос је и у драматуршком смислу
добро осмишљен и погодан за позоришну адаптацију.
Такође, бастеркитоновска духовитост чине један од
најмаркантнијих сегмената ове специфичне комедије,
чији неочекивани и анахрони обрти изазивају осећање
смешног, како би то рекао Бергстон. Бројне сцене
поседују тзв. вајлдовски хумор и шоовску иронију, што
укупној атмосфери и драмском набоју даје посебан
тон.43
•42 Станко Ђорђевић, „Др Добривоје Бошковић: Грделички крос“, Наша реч
Лесковац, приказ, 1999.
•43 Милутин Ђуричковић, „Добривоје Бошковић, Грделички крос“, рецензија,
Књиготека, Београд 2000, стр. 99.
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„КРИК ПОНОРА“ – ТРАГЕДИЈА
У СТИХОВИМА
•

Данило Коцић, Добривоја Бошковића,
понора, Мирослав, Београд 2012.

Крик

К

рик понора, трагедија у
стиховима, ново драма др
Добривоја Бошковића, књижевни
ка, лекара, полиглоте и светског
путника, управо је објављена у
едицији „Сведочанства“ издавач ке
куће „Мирослав“ из Београда.44
У рецензији Слободана Јарчеви
ћа „Ураган зла и нечовештва у
драми „Крик понора“, записано је
да се „велики српски писац и
хуманиста Добривоје Бошковић прихватио тема у
својим делима какве су биле реткост у српској
књижевности.“. У романима, драмама и приповеткама,
Добривоје Бошковић представља нам народне муке.
Непријатељи заузимају српске државне земље и
бездушно убијају, прогоне и пљачкају српски народ. На
тим несрећним раскрсницама судбине народа и државе,
српски владари и племићи чине све да би спасили што
се спасти може. У овом делу, поред крика Срба
убијених и бацаних у кршке јаме, Бошковић је
представио истовремено и крик Цивилизације. Крик од
бола, јер је Намачка одлучила 1933. да биолошки
истребљује Србије, Роме и Јевреје. То је тема трагедије
узвишеног духа лекара Бошковића – оцењује Јарчевић.
По његовој оцени, „у светску књижевност улази ова

•44 Данило Коцић, излагање на промоцији драме Добривоја Бошковића, Крик
понора, трагедија у стиховима, Мирослав, Београд 2012. године.
Књижевно вече др Бошковића, Лесковац, Лесковачки културни центар, 2.
новембра 2012. године.
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трагедија др Бошковића чији садржај ће потрести
савремена покољења европског човека.“
У Прологу др Добривоје Бошковић, пише:
„Савест ми није давала мира. Свестан огромних
жртава мога народа у Другом светском рату који је
претходни режим силом једнопартијске власти углавном
заташкавао, морао сам написати ову трагедију – прву
такве врсте у свету, како бих се на достојан начин
одужио онима који су главом платили веру у човечност
и своје суседе, као и у заједничку државу јужних
Словена. Написао сам је, и морам признати да то није
био нимало лако. Напротив. Прихватио сам се
мукотрпног посла, рабећи мир своје душе и
предочавајући надасвекрвави, и дотад и отад у историји
нечувени невиђени злочин почињен од браће по
пребивању, крви и језику. Крајем тридесетих година
прошлог века, утекао пред правдом у Рим, злогласни
вођа усташког покрета Анте Павелић је нашао уточиште
у ватикану. У једном обраћању својим сарадницима, он
је рекао: „Након стварања Краљевине Срба, Хрвата и
Словенца, Срби и Хрвати се тако брзо и међусобно
мешају, да није далеко дан када ће се једни у друге
претопити. Да би се то спречило, ја сам закључио да ту
једино помаже – нож.“
Шта је обећао, то је и учинио сатански вођа
избезумљених и крволочних непријатеља не само наших
народа и Словенства уопште већ и целокупног
цивилизованог човечанства. Није ту радио само маљ и
ножу свим варијантама, лакше је било невине људе
живе побацати у дубоке крашке јаме и препустити их
њиховој злој судбини. Очајни вапај тих жртава још увек
певају и посвуд разносе ветрови залутали у пределе злих
људи, отровних паукова и хитрих поскока. Оно што се
догодило, тешко је и замислити, а камо ли ангажовано и
подробно описати. Када сам се на то одлучио, разлог је
био да на основу веродостојних докумената и сведочења
преживелих удостојим пажње и сећања и лично ожалим
наше сестре и браћу, и да уједно искажем неугасиву
љубав према часном и поштеном делу нашег братског и
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хрватског народа. Да ли је урок овог страшног геноцида
био огромна и необјашњива криминална енергија
усташке војске, или нешто друго? Силом покорен и без
своје државе, хрватски народ је вековима служио
туђину, постепено губећи свој идентитет и све више се
приклањајући свом сопственом тлачитељу. Тако је
билои за време немачке окупације. Заварани илузијом да
први пут од како постоје имају своју „независну“
државу, изгубили су из вида да је та, по Хитлеровој
милости, смишљена државна творевина, само део
прокламоване велике Немачке; њихов Gau (област) чији
је Gauleiter (наименовани управљач) био Немац вон
Каше (von Kasche). Да трагика и парадокс буду још
већи, тај организовани састав крвожедних мучитеља и
убица голоруких и нејаких суграђана је поданички
служио свом сопственом окупатору (o tempora, o mores!)
који није хтео да прља своје руке, већ је тај нељудски
посао, по принципу „завади па владај“, поверио својим
верним слугама.45
Драма Крик понора – трагедија у стиховима посвећена је сенима српског хероја и борца за истину и
правду доктору Милану Булајићу, а има два чина и
девет слика (три у првом и шест у другом чину).
Др Добривоје Бошковић, изванредни мајстор романа,
поезије, музике и научних дела, како уочава познати
српски писац Лаза Лазић, припада још увек старом типу
књижевника високе осећајности. Срећом, независан
писац, он је сва своје дела остварио на основу ове
осећајности, виспрености, истине и лишености сваке
рачунице која би могла да га доведе, као многе друге
писце, до славе, почасти и признања, а услед неког
нарочитог артизма, модерности или популарности.
Веома познат и омиљен код публике и поред знатног
броја дела, др Бошковић, ту бих се сложио са оценом
Лазе Лазића, воли више да живи помало у сенци,
рачунајући само на уметнички допринос. За „Крик

•45 Напомена: У потпису Пролога драме Крик понора- трагедија у стиховима
стоји – Аутор (стр. 9 -11).

69

понора“ – такође бих могао да се сложим, са Лазићем –
својеврсне сценске поеме, драме или игроказа, у којој је
дата слика потресне трагедије, својеврсна је пишчева
исповест због злочина над Србима у данима квислиншке
Независне Државе Хрватске. Писац је најикскреније
изразио ову трагедију као трагедију појединаца! Не
масе. Као ретко где у српској литератури, др Бошковић
је испричао истиниту драму, наводећи људе и догађаје,
жртве тиранске одмазде, који су изгубили своје снове,
свој дом и свој живот. Страхота и језа крашких јама у
које су бацане труднице, мала деца, старци и младост
српских села, драмски су тако приказани да изазивају
бес, али и жељу да се тако нешто никада више не
понови! Могло би се рећи да је Крик понора, примећују
и други, усуђујем се да то кажем, „добро замишљен и
одмерен реситал“ где долази до изражаја – као у
великим драмама – снажна назначена слика-сцена клања
и насиља. Могли бисмо се усудити да изрекнемо оцену,
као и Лаза Лазић, да је ово дело др Добривоја
Бошковића – велико као Горанова „Јама“, као „Мајка
православна“ Владимира Назора или поеме Скендера
Куленовића. Кроз комплетну драмску радњу наглашен
је крик, ту су и страдали, и преживели који жале што
нису умрли, али ту је и утеха оних који могу да сведоче,
да одају све почасти страдалницима народна српског у
вихору Друга светског рата.
Да закључим занимљивом оценом на самоме крају
рецензије Слободана Јарчевића: Све ће се јасно видети,
кад трагедија Крик понора буде на позоришним даскама.
Надајмо се да то неће бити избегавано.“
Ова драма се једино може разумети као опомена, а не
оптужница, као слика над којом се треба замислити где
смо били, где смо сада и куда тежимо!
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СЛОБОДАН ЈАРЧЕВИЋ: „КРИК ПОНОРА“
•

Слободован Јарчевић, рецензија, „Ураган зла и
нечовешта у драми Крик понора“, Мирослав,
Београд 2012.

В

елики
српски
писац
и
хуманиста Добривоје Бошко
вић прихватио се тема у својим
делима какве су биле реткост у
српској књижевности. Мало је ко
писао о времену средњовековља, у
којој је српски народ био у вртлогу
изазваном освајачким походима
римокатоличких држава са запада и
севера и војним насртајима на
српске земље исламске Турске са
истока. У романима, драмама и
прповеткама, Добривоје Бошковић
нам представља народне муке.
Непријатељи заузимају српске
државне земље и бездушно убијају,
прогоне и пљачкају српски народ.
На тим несреним раскрницама
судбине народа и државе. српски
владари и племићи ћине све да би
спасили што се спасити може:
Стефан Лазаревић да одржи државу под не тако велико
зависношћу од Турске, а Ђурађ Бранковић да одржи,
хуманошћу и богобојажљивошћу обдарену - чисту
православну хришћанску веру, на коју се окомила (да је
уништи) Римокатоличка црква, користећи се, често, у
том циљу, и турским савезништвом.46
Кроз књижевна дела Добривоја Бошковића провејава
полумиленијумско време српског ропства под једним,
•46 Слободован Јарчевић, „Ураган зла и нечовешта у драми Крик понора“,
рецензија, Крик понора, Мирослав, Београд 2012, стр. 119-124.
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другим и трећи окупаторима. Изврсно запажа да
српским непријатељима није било довољно што су
покорили велике делове српске државне територије, што
су приграбили сва српска блага и што су Србе
користили у својим војскама за ратовања на свим
бојиштима Европе, Азије и Африке. За ово време,
окупаторски државни органи и њихове верске установе
су, непрекидно, шириле и мржњу према православним
Србима. Та мржња је овладала разумом мусимана и
римокатолика. Подстицали су је владари и верски
великодостојници, па је сматрана Божјом промишљу.
Она је, тако, давала за право римокатоличким и
исламским верницима да чине према православним
Србима све што им се прохте – да обављају и
најгнусније злочине,чак и према српској нејачи. Тај
сотонски порив према православним Србима код
римотатолика и муслимана није дао мира ни др
Добривоју Бошковићу.
Не само као уметник, него и као професионални лекар,
није могао да схвати да се мржња једног човека према
другом може тако помамити како се то десило у Другом
светском рату код римокатолика и муслимана према
православним Србима, Ромима и јеврејима у Независној
Држави Хрватској. Прихватио се пера и,о одлуци
хрватске државе да потпуно истребе становништво ова
три народа, написао је трагедију у стиху – Крик понора.
У овом делу је, поред крика Срба убијених бацањем у
крашке јаме, Бошковић представио, истовремено, и крик
Цивилизације. Крик од бола, јер је Немачка одлучила
1933. године да биолошки истребљује Словене, Роме и
Јевреје. То је тема трагедије узвишеног духа лекара
Бошковића. Није себи дозволио, као огромна већина
српских уметника, да се клони писања о хрватском
покољу Срба у Крајини, Херцеговини, Босни и
Хрватској. Није себи дозволио да не прикаже
свештенике Римокатоличке цркве, који својим
верницима обећавају Божију милост – ако побију све
чланове српских породица, све житеље српских села,
све житеље у српским квартовима хрватских градова.
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Римокатолички свештеник се обраћа хрватским
војницима и саопштава им, пред фреском Исуса Христа,
обавезу о убијању свих Срба:
„У тешком часу пред Тобом клечим,
Опроштај тражим за мисли зле,
То није моја одлука клета,
Поглавник тражи да Србин мре.
Немачка чизма Европом гази,
Свуда се води крвави бој,
И од свештенства и војске наше,
Желе се сатрти Србина сој...
... До скоро бејасмо браћа права,
На свадби кумови и свати стари.
Сад сатиремо суседе своје,
Нико за сродство више не мари...
... У Челебићу Србе побише,
Брадвама млате, сатаром секу,
Девојке силују, а децу кољу,
Оставе живу бабу – понеку.“

Нечовешто и зло влада Хрватском у Другом светском
рату. Хиљаде Срба, хрватски војници бацају у дубоке
крашке јаме, из којих се данима чује дечији плач и мук
изломљених одраслих Срба.Крик из тих дубоких понора
смрти радује само хрватске свештенике, официре и
војнике, који пију вино и величају понорске црве који
нагризају умирујућа српска телеса. У светску
књижевност улази ова трагедија др Бошковића, чији
садржај ће потрести савремена покољења еврпског
човека. Њен садржај је језив – језивији не може бити.
Само је поветарац зла и нељудскости у чувеном делу
Фјодора Достојевског. Ураган страшни зла и
нељудскости је у Бошковићевом „Крику понора“. Тај
ураган је однео у смрт и децу најмлађег узраста Срба,
Рома и Јевреја. Он, сигурно је, неће никада бити
надмашен. Како би и могао бити? Зар ће икада бити
поновљена заповест хрватског официра хрватском
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војнику 1941. године (Бошковић је у своје дела уноси
стварна збивања). Заповест је упућен хрватском војнику
Дарку – да убије своју сестру удату за Србина и да убије
њено троје маалолетне деце. Када је Дарко одбио ту
гнусну наредбу (иако је долазила од врха
Римокатоличке цркве и органа државе Хрватске),
официр га је стрељао, убивши и два његова друга – за
пример другим хрватским војницима. У оваквим
неприликама, аутор нам приказује, где су хрватски
војници, од 1941. до 1945. годиине, убили, на
најсвирепији начин, 89 одсто Срба. Ево тужног стиха о
том злу, каквог нема ни у једном књижевном делу света:
„Свим Србима црни петак дође,
Нахушкаше кума и комшију,
Да свакога Србина убију,
И у јаме побацају живе,
Мушке, женске – ни дужне, ни криве.
Концем јула, жарко сунце греје,
Мало прије Огњене Марије,
С обје стране Ливањскога поља,
Крену коло страшнога покоља.
Започеше коло наопако.
Што је српско – све од реда чисте.
Оста пуста кућаи огњиште.
Нико не зна пута – куд да бјежи
Највише их под Прологом лежи,
Побијено на начине разне...
Броја нема колико их паде...
У несрећној Ливањској општини...“

(...) Све ће се јасно видети када трагедија Крик понора
буде на позоришним даскама.47
•47Слоборан Јарчевић, „Крик понора - трагедија у стиховима“, комплетна
рецензија, Београд, 10. јун 7520 (2012). Слободан Јарчевић рођен је
2.фебруара 1942. године у Горњем Равном, на Купресу (данашња
Федерација БиХ). Отац му је бо антифашистички борац, преминуо је
1949. године и Јарчевић је остао да живи са мајком и два млађа брата.
Основну школу завршио је у Новим Козацима, Средњу економску у
Кикинди, а Факултет политичких наука у Београд. Активно се бави
књижевним и публицистичким радом.
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ЦАР ДУШАН СИЛНИ
•

Ристо Василевски, Добривоје Бошковић, Цар
Душан Силни, рецензија, Арка, Смедерево 2008.

Цар
Душан
Силни,
Драмом
Добривоје Ј. Бошковић, познати
песник, прозни и драмски писац
заокружује значајну драмску целину,
у
ствари
историјску
драмску
трилогију, коју поред ове чине драме
Растко и Српски краљеви Стефан
Драгутин и Стефан Урош II
Милутин. Драма Цар Душан Силни
бави се временом велике српске
славе у време владавине цара
Душана Силног, цара Срба, Грка,
Бугара, Арбанаса, Приморја, Поморја
и свих западних земаља, али и
великог
страха
од
надируће
османлијске најезде. To je време када
je српско царство цветало, а
Душанове амбиције су биле да окупи
цело источно хришћанство - од
Неретве, Саве и Дунава до Егејског,
Јонског, Јадранског и Црног мора.48

•48 Ристо Василевски, рецензија, Добривоје Бошковић, Цар Душан Силни, Арка,
Смедерево 2008. Ристо Василевски је песник, преводилац, издавач и
академик. Рођен је 1943. године у месту Наколец, на обали Преспанског
језера (на тромеђи Македоније, Грчке и Албаније). Школовао се у родном
месту, Љубојну и Скопљу. Студирао је архитектуру. Од 1969. године са
породицом живи у Смедереву где је основао Књижевни клуб Смедерево
и покренуо Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен“
(био први председник Организационог одбора). Године 1993. основао је
издавачку кућу „Арка“. Члан је Македонске академије наука и уметности,
Друштва писаца Македоније, Удружења књижевника Србије и Удружења
књижевних преводилаца Србије.
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Драма почиње Сабором српских великаша и јунака
после славне битке на Велбужду, у којој се сваки српски
војник „са десеторицом борио“, битка у којој je због
заслепљености Душановог оца, краља Стефана
Дечанског својом женом и Душановом маћехом, иначе
Гркињом, и занемаривања краљевских дужности,
ескалирала нетрпељивост између оца и сина и дошло je
до свргавања оца са престола. „Да je у мени уместо
супарника коју му зло мисли рођеног сина видео, не би
се ни ово што нас je без икакве нужде снашло
догодило“, казаће касније цар Душан Силни. треба!
Али, поучен искуством „да je злочина због личних
сујета и глади за влашћу, на жалост, и код његових
предака било и превише“, цар Душан Силни показаће
доброту и хуманост и према свом оцу (који му je, иначе,
више пута радио о глави), и према онима који су му
верно служили. To ће га, после крунисања у Скопљу
(1349), када je његова моћ била највећа, одобровољити
да донесе први српски Законик, којим ће се лишити
неких важних, до тада уобичајених царских права. Све
то, наравно, неће му помоћи да избегне непријатеље,
који ће га 1355. године отровати супом „зачињеном“
отровном гљивом. Његовом тешком смрћу завршава се
његово царевање, а на његов престо ступа његов син
Урош. Кроз драму дефилује више историјских познатих
и мање познатих ликова. Најупечатљивији су, поред
цара Душана Силног, ликови патријарха Јоаникија,
скоро као друга страна цареве свести и савести, логофет
Прељуб Раушић и војвода Јован Оливер.
Драма Цар Душан Силни, због занимљиве радње и
сачуваног и лепо „упакованог“ аутентичног језика оног
времена чита се с лакоћом и с великим задовољством,
као изузетно занимљив роман. Већа јој препорука и не
треба!
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ЛАЗА ЛАЗИЋ: ЦАР ЛАЗАР
•

Лаза Лазић, Добровоје Бошковић, Цар Лазар,
Арка, Смедерево 2011.

н

ово и веома занимљиво дело
Добривоја Ј. Бошковића Цар
Лазар доноси нам изузетну књижевну
слику најзначајнијег догађаја у
историји Срба, Косовске битке.
Песничко дело пред нама заправо је
трактат о славној бици, а сачињавају
га својим стилизованим монолозима
и дијалозима сами учесници, неумрли
јунаци наше херојске прошлости.
Аутор уноси иновацију остварујући
стил који је мешавина ритмичке прозе, благо стиховане
реторике и ламентације – у језику махом архаизованом
и који понегде прелази у чисто десетерачки исказ који је
толико близак материји, људима и атмосфери догађаја.
Наоружан великом ерудицијом, Бошковић нам
обелодањује подробна историјска сазнања, аутентична
имена војсковођа и учесника, састав војски, стратегију и
тактику битке, па и саме речи агресора на језицима
освајача.
Уз демистификовање издаје, која је део косовске
легенде, аутор нам је пружио богат увид у поступке
готово свих значајних актера битке. У делу је писац
кнеза Лазара третирао као апсолутног цара кога је
устоличио Крунски савет, Лазар је представљен као
рођени син цара Душана Силног. Дело је поткано
лириком, као што је то у нежној лепој сцени растанка
цара Лазара и царице Милице.
Битка је приказана јасно, као на широком платну,
нарочито прецизно су виђени подвизи као што је то
подвиг Милошев...
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Патриотска, драма Бошковићева је и романтична и
реалистичка, она знатно задире у појединости
медиевалне
политике
(издаје,
уцене,
претње,
улизивања...) приказује и идеализам и зверства и
прагматичност и илузије зараћених и утицајних сила,
тако да је овај поучан текст прилог и истини времена и
савременој драми: и фатографској историји и литерарној
фикцији.49
Битка је приказана јасно, као на широком платну,
нарочито прецизно су виђени подвизи као што је то
подвиг Милошев...
Романсијер, песник и приповедач Добривоје Ј.
Бошковић (1936), познат и као композитор и гитариста,
у опсежној драми у стиховима Цар Лазар, дао је веома
занимљиву Косовске битке и њених протагониста.
У делу сачињеном од стилизованих монолога и
дијалога, стил који је мешавина ритмичке прозе, благо
стилизоване реторике, у језику махом архаизованом,
каже рецензент Лаза Лазић, истакнути писац.
Наоружан
великом
ерудицијом,
аутор
нам
обелодањује подобна историјска сазнања, аутентична
имена војсковођа и учесника, састав војске, стратегију и
тактику битке, па и саме речи агрсора на језицима
освајача.
Дело је проткано лириком, а битка приказа јасно као
на широком платну. Ова патриотска драма, и
романтична и реалистична, задире у појединости
политике
(издаје,
уцене,
претње,
улизивања)
приказујући и идеализам и зверства и прагматичност
илузије зараћених и утицајних сила.50

•49 Лаза Лазић, „Добровоје Бошковић, Цар Лазар“, драма, извод из рецензије,
Арка Смедерево 2011 (на последњој страни корица књиге)
•50 Драган Богутовић, „Добривоје Бошковић, „Цар Лазар“, раскошна слика“,
Вечерње новости.
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ЦРНИ ЂОРЂЕ, ЈУРИДИВ ИЗ ТОПОЛЕ
•

Лаза Лазић, „Добривоје Ј. Бошковић, Црни Ђорђе,
Јуродив из Тополе“, рецензија, МИЦ, Београд
2015.

С

највећим задовољством и
уживањем прочитао сам
најновију
драму
Добривоја
Бошковића, дубоко доживљени
текст писца који се, као
изванредан драматичар, поготово
на националним темама из наше
средњовековне историје, већ
огледао и доказао у нашој
књижевности.
Сценска
дела
Бошковића
(Раско,
Српски
краљеви Стефан Драгутин и Стефан Урош Други
Милутин, Цар Душан Силни, Цар Лазар) представљају
ризницу како родољубиве, тако и васпитне и уметничке
креације
једног
специфичног
и
оригиналног
стваралашког погледа у нашу, српску прошлост.51
Ерудита и естет, др Бошковић је, уз то, на првом
месту, поет-песник, тако да његови текстови и
историјским темама делују као чиста уметничка
остварења увек солидне израде, с печатом лирике којом
су, кроз аутохтони и прелепи српски језик, описани
велики ликови и збитија махом трагичних времена
историје једног коренитогевропског народа. Ликовима
владалаца, деспота, краљева, ратника и светих очева
српске државе, културе и традиције, додао је Бошковић

•51 Лаза Лазић, „Истинити лик националне драме – Добривоје Ј. Бошковић:
„Црни Ђорђе, Јуродив из Тополе“, драма у четрнаест слика“, рецензија,
Добривоје Ј. Бошковић, Црни Ђорђе, Јуридив из Тополе, драма,
Македонски информативни и издавачки центар, Београд, 2015, стр. 173181.
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много сјаја и лепоте бавећи се како
каратерима лица, ликова, тако и
улогама које им је историја
наметнула.
Али у овом случају драма која је
пред нама и која има за главну
личност један од најистакнутијих
ликова нашег народа, громаду
хероја равну најистакнутијим
великанима
српске
историје,
Крађорђа Петровића, Добривоје Ј.
Бошковић је постигао врхунац у свом књижевном раду
посвећеном нашим великанима. При том, запажа се
одмах у овом драмском комаду, извесна апсолутна
спремност овог писца за овако значајан задатак, својим
талентом, знањем, познавањем временског амбијента о
којем говори, и једном нарочитом љубављу, затим
храброшћу да се не устукне усред хипертрофије
чињеница и информација о личности и догађајима
смештеним у уско време живота јунака коме се дело
посвећује. Бошковић је већ на почетку показао да
његова намера има покриће. Његово дело обухвата
време преокрета целе једне историје великог и
непокореног старог народа европског континента, којем
задатку је писац пришао чисте душе и успео да да свој
допринос. А Бошковићев допринос стоји на врху свега
оног што је о Вожду до сада у нашој литератури казано!
Бошковић је успео да нам прикаже лик Ђорђе
Патровића тако снажно, људски, с разумевањем и из
најинтимнијих углова личности гледано, да се сва улога
вође Првог српског устанка, уздигла из дванаест сцена
ове драме, као прејасан театарски лик који је достојно, и
тачно, представио личност народног вође као личност
живог човека, препуног контраверзи и сложеног
карактера.
Бошковић је представио Црног Ђорђа одиста као
грандиозну фигуру, али увек из дубине саме личности,
која се, по наговору, прихватила да буде вођа и
извршитељ једне зреле ствари, али нипошто извесне,
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једне праведне ствари коју подржава цео народ, али која
се растапа, меша, квари, устрајава на подлози дејства
десетине ликова домаћих јунака, ипак не увек тако
оданих, не тако способних, не тако пожрвованих да
издрже у тешкој борби и да је оконачају. Учесници и
саборци Вође препуштају се међусобној зависти,
омрази, неверству, па и издаји, у пословично српској
неслози. Епопеја ослобађања Срба од вековног
тлачитељског ропства, у крајње сложеним ситуацијама
варљиве политике европских сила, у замршеним тајним
догађајима иза кулиса историје, у несхватању великих,
битних момената у животу, хтењу и борби једног малог
народа. себи.52

•52 Лаза Лазић, књижевник, рођен је 23. јуна 1929. године у Сомбору. Основну
школу и гимнезију завршио је у родном граду. Лазић је студирао, најпре
филозофију, а затим југословенске језике и књижевност. Од године 1950.
до данас потпуно активно се бави књижевношћу, без прекида.
КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ: "НЕВЕН" - Награда за најбољу књигу за
децу, за књигу "На дрвету чавка", 1974. године; ПРВА НАГРАДА ЗА
НАЈБОЉУ РАДИО-ДРАМУ ГОДИНЕ за радио игру "Чиндирија и
Чиндиријини синови", 1974. године; II НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ РАДИО
ДРАМУ ЗА ДЕЦУ Југословенског фестивала Радија, у Охриду за радио
игру "Чиндирија и Чиндиријини синови", 1975. године; НАГРАДА ЗА
НАЈБОЉИ ТЕКСТ КОМЕДИЈЕ за текст "Дан слободе" Друштва
књижевника Војводине, 1980. године; ЗМАЈЕВ ШТАП; Награда за рад на
књижевности за децу Змајевих дечјих игара,1999. године; НАГРАДА ЗА
ЖИВОТНО ДЕЛО за књижевно стваралаштво за децу и омладину,
Змајевих дечјих игара, 2000. године; ЗЛАТНИ ВЕНАЦ; Награда за
најбољу књигу издавача о десетогодишљици постојања и рада (19912001) "Књиготеке", 2001. године; НАГРАДА "ПОРОДИЦЕ БИСТРИХ
ПОТОКА", Књижевна награда заједнице "Породица бистрих потока" и
еколошког одбора Удружења књижевника Србије за књиге у којима се
велича природа и истиче значај очувања животне средине (За књиге
"Песме о поврћу" и "Покретни жбун") 2008. године; НАГРАДА ЗА
НАЈБОЉИ РОМАН ГОДИНЕ, "РАДЕ ОБРЕНОВИЋ" за роман "Муња у
капи росе", 2009. године; НАГРАДА "ЗЛАТАН КЉУЧИЋ"; Награда
Смедеревске песничке јесени, за поезију за децу, 2010. године
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Величину Црног Ђорђа Бошковић је протумачио тако
што је са успехом створио један одржив, животан,
стамен и одрешен лик живог човека: Бошковић је
створио лик, какав у досадашњој књижевности о
ослобађају Србије од Турака још нигде нисмо нашли. А
то је зато што се у сваком случају, како смо рекли, писац
бавио својим главним јунаком и другим драмским
персонама, градећи своју сопствену ексклузивну причу.
Дело Црни Ђорђе представља књижевни комад, који
нам најзад показује величину једног од највећих ликова
нације. Подухват је за поштовање: Карађорђе је као
човек, додуше, крајње компликован и у дилемама,
(оптерећен и личним бригама и везама), одличан у
акцији, али смотрен у проблемима, но с основном
идејом које се није одрекао никад, никад задрхтао у
оданоси њој, жртвујући сам себе.
То су велики ликови историје, митски ликови, ликови
истинито постојећих људи – који имају породице,
карактере, погрешке, грехове, забуне, заблуде, али који
су на крају чисти као суза. Наш великан у тумачењу
Бошковића, израстао из народних веровања, легенди,
враџбина, из сујеверја полуписмености – као кристално
чист ум посвећује се одговорном националном задатку,
окружен најразличитијим мрачним силама нашег
менталитета, политичких интереса великих и малих
сила унаоколо, уплетен у шићарџијске интереса
мноштва ситних струја, завидности, конкуренције,
једном речи изложен ситнодушју људском, које се на
крају и наваљује на њега, саплиће га, јавно и тајно, док
га у веома изражајном, литерарно беспрекорном
финалу, у двема последњим сликама овог комада не
отрује сасвим подлост неких најближих сарадника, зао
ветар другачијих интереса, злоба и нискост људска
уопште, односно гола смрт. Бошковићев Карађорђе ни
мало достојанствено – а ту видимо истинску снагу и
величину самога писца – напротив, Карађорђе умире
насамарен, опијен, не схватајући ситуацију, понижен од
ниских мрзитеља. Али ја нисам одавно видео драмски
текст, или представу, у којој се један тако реалистичан
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јунак, као Црни Ђорђе у овом комаду, издиже кроз целу
игру, а на самом крају нарочито, бива, упркос свему,
велика громада, стена – човек, који је (и по
Бошковићевом схватању) већи од целокупне ситне,
неспремне, већином, нажалост, несвесне, мале
околине... Ово је херој, ово – како га је видео Бошковић.
Карађорђе овог писца јесте, наравно, један измишљен,
створен лик, свако има право да створи историјски лик
онако како га види. Али овакав вођа Првог српског
устанка, зато је у оваквом комаду жив, колосалан, не
шематски, не патентан, не фразиран, него лик грешног
човека, зато је он истина. Филозофија саме историје даје
нам за право. Историја није неко апсолутно знање, нити
је она некаква тачност догађаја. Чим се један догађај
заврши, са пуном истином о томе је готово, сам
догађај је сопствена последња тачка верзије. Надаље
она је изгубљена. Остало су интерпретације.
Уметност је јача од сваке историје, јер она креира
најбоље тумачење, истину из духа, из суштине догађаја,
из свог процењеног виђења најелементарније бити
ствари. Верујем дубоко да је Бошковић тако поступио –
он је схватио дух комплекса догађаја о којима пише.
Шта је смисао, шта је срж Бошковићеве верзије,
његове визије? Ја наслућујем да Бошковићу свом комаду
о Карађорђу износи један лик који је несхваћен. Људи су
тражили вођу, некога на кога ће се ослонити, који ће их
подстаћи. Али пошто их је вођа својом интуицијом,
интелигенцијом, јунаштво, савесношћу и знањем
надмудрио (све то назива се Гениј) – људи су се
усплашили његове чистоте. На Карађорђа наваљују и
његови сопствени, не мали, грехови, којима интрига
додаје све ширу димензију и све већу тежину. Убиства у
ратовима, немирима и устанцима, у временима
хајдучким и временима свакодневне угрожености,
временима таме, пљачке, свакодневног насиља и
безакоња, стална су. Убиства и зверства другчија су у
масовној оргијастичкој сили смрти, него у благим,
мирним временима. Ђорђе Петровић је прек, назлобрз,
напет, а опет (по свим сведочанствима) високо
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разложан, стрпљив, попустрив, каткад неразумно склон
опраштању. Био је свестан својих грехова, и они су га
мучили целог живота. Но, усмереност његова ка битном
– ка стварању слободе за сав народ, који би се
школовао, кајао, молио, запошљавао, стекао врлине и
вештине великих народа, што би све постепено
следило... Врло благо Бошковић води карактер
Карађорђа који се пење назнакама ка нечему што је
изван земаљског. Писац наводи целу једну искрену
молитву вође народа, која је дубока, али сасвим иста као
код других побожних људи. Молитва је покајање, али
ова молитва је и молебан да се божанске силе односе с
разумевањем према људским члановима, која нису увек
ни милосрдна, ни блага, ни попустљива. Писац је свом
јунаку додао назив, прилепак јуридив – помало заносећи
на шири контекст православља, на руски карактер. Тај
придев не знам да ли одговара, али је зато главна
личност комада заогрнута још једном светлосном ауром.
Код Бошковића је језик често конвенционалан,
старовременски српски језик, с инкантанцијом, с
архаизмима у граматици и лексици, тај говор је некада
благо стилизован (жели се да се постигне литургијска
узвишеност, патетика код овог писца често значи врсту
озбиљности). Тако говоре сви јунаци ове драме с
мноштвом лица, али говор самога Црног Ђорђа пробија
ову шему. Људи обично овог свога хероја с почетка
деветнаестог века замиљају као љутог, преког и
затвореног. У комаду Бошковића Карађорђе је, пак,
елоквентан, причљив, из саучесништва са својим
људима он често говори као они, али не, ова
елоквенција, па и логорија, врло танано прелази у веома
истанчан, прецизан говор интелектуалца: јасно је – вођа
устанка је изнад своје средине!
Мислим да је Бошковићева драма помало драма о
човеку, који је био изабран, подржан, али који је био
изнад своје средине и то битно – и најзад услед
недохватања нивоа узвишености заједничке мисије,
првак остаје свевише сам, и најзад бива, у ствари
напуштен. Као што то у истину у историји и људском
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животу бива, човек постаје тек жртва свог подухвата
заснованог на борби за добро свих људи: концепт писца
који настоји да покаже издвојеног човека у подухвату
колектива, (вођства странке, народа, институција,
администрације, савезника итд) овде се показао сасвим
исправан.
Добривоје Бошковић је написао (од свих која су у
нашој литератури до сада створена) најбоље дело о
Карађорђу Петровићу, вођи Првог српског устанка за
ослобађање од Турака. У првој сцени овог комада
двојица пријатеља, Петар Јокић и Гаја Пантелић
разговарају о Карађорђу. Писац у мирној, поверљивој
подлози разговора обичних људи, ствара атмосферу
легенди, народног веровања и обичаја, цео тај вилински
свет, ма колико био пун и негативних сила, заправо је
народна брижност за велики излазак из учмале средине,
која се појављује као нада. Велика светлост наде
појављује се на позорници из богатог разговора двојице
обичних људи. Ситуације није само земаљска:
сиромаштво, глад, беда, смрт и злочин, него и народна
вера која се јавља из дубиких митова што карактеришу
баштину интелигентних народа. Следи чудо у најави
Хероја. Везујући легендама Црног Ђорђа за Светог
Саву, придодаје се комаду плашт светиње, и с тим се
прелази у другу слику. Овде писац силази на следећу
платформу идејне подлоге своје приче. Друга слика
представља исповедне разговоре војника, устаника,
човека који је оличење народне потребе да се лати
оружја – са игуманом манастира. Будући ратни вођа
рашчишћава рачуне с другом полугом друштва –
црквом, која је потпора, сарадник (иако црквени кругови
у свему имају своје рачуне) и ови разговори одмах
откривају главног јунака Ђорђа, напросто као
квалификованог човека за будућа искушења.
Мени се свиђа што је Бошковићев Црни Ђорђе, кроз
цео комад, напросто стабилан човек, интелигентан,
натпросечно развијен, сензибилан, помало нервозан,
префињен. Бошковићев Карађорђе је господин. Ту је
његов темељ – у старини народа, у језику, у светињама,
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у чистим идејама, у пристојном изгледу, чак лепоти
раста и лика, и показује се на време, а не да судимо тек
по ономе што ће бити, да је потпуно квалификован за
искушења којима ће се подврћи, а пре свега чврсто
решен за дело које се прима. Идеја и покрет да се
изврши ослобађање је зрела, није тек пука сањарија.
Следећа слика показује почетак акције: сада је то
договор два хајдука, конституише се војна сила и
ударају темељи оружаног устанка. Станоје Главаш и
Ђорђе Петровић су пријатељи, али међу њима је јасно
да је враг однео шалу. Припрема се конституисање
оквира устанка. Све се чини прибрано. Већ у следећој
слици (1804), видимо торжествену сцену, фебруара те
године, када се одржава пун састанак најистакнутијих
људи покрета, на Авали. Сада је на сцени прва постава
устанка – Васа Чарапић, Јанко Катић и други истакнути
људи и домаћини. У следећим сценама, у динамичном
низу дешавају се победе устаничке војске, и успут
показују лица и ставови готово свих најистакнутијих
учесника устанка. Показује се тактика, могући начини
борбе, описују најважније битке. Ентузијазам расте и
победе се рађају. Нижу се и обећања, лажна и истинита,
важних фактора европске политике, остварују се
дипломатски контакти. Свуда је у првим бојним
редовима Карађорђе, ређају се међународни одјеци и
дипломатски покрети...
Драма има много ликова, готово сваком је омогућено
да говори. Ово је драма исказа, већином, али не
недостају ни акционе фазе, сукоби и пуцњава,
драматургија је углавном одлична иако је дужина исказа
(монолога) нешто што може да омета извођење које би
позориште могло да реализује. Међутим, од свих
Бошковићевим
историјских
драма,
ова
је
најизводљивија. Ослобађају се региони и градови.
Драмски врхунац је преокрет наступа када радња улази
у фазу после прве изгубљене битке. У драми постоји
један, на нарочити начин стилизован део, у којем је
дијалог Црног Ђорђа и Младена Миловановића, једног
од најоданијих сарадника Ђорђевих, а који се односи на
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морални лик самог Карађорђа. У њему писац износи
тоталну моралну слику вође устанка, која је зорно
приказана као равнотежа све већих приговора, јавних и
потајних замерки човеку који је на положају
најодговорнијег за ток целе народне борбе. Снаге су
толико разнолике, толико расцепкане и разнородне и о
свему би требало повести рачуна. Вожд узима сам себе
на испит, те се пред цела покољења, у ствари, износи
чист и беспрекоран биланс врховног команданта, који
ће, међутим, у целини и појединостима доћи у питање.
Што је борба ослабљена и напори да се рат и даље води
успешно саботирани, писац учешћем многих ликова
овај процес показује успешно. Атмосфера пада, речи све
више заузимају место војним успесима.
Као да је дужан, писац је успео да велики број
знаменитих људи изведе на сцену и да их покаже једног
по једног у односу на преоптерећеног и не увек
подржаног команданта. Мали људи у занимљивом
контрапунту, некад увређени, незапажени или рђаво
третирани, појављују се у финалу драме као извршиоци
ужасног злодела, убиства првог човека Устанка...
Између осталих, појављује се Миленко Стојковић, Јанко
Катић и други истакнути чланови вођства. Занимљиво је
да је писац доста места, и лепих речи, посветио
Доситеју Обрадовићу. Иако Устанак заступа целокупно
српство, мало је активних учесника из других српских
земаља.
Конфигурација европског бурета толико је зеплетена
да је за дивљење вештина којом је драматичар успео да
не изостави, рекло би се, ниједан фактор целокупне
ситуације Устанка. С великим интересовањем гледалац
може пратити, на пример, односе према збивањима у
Србији, из угла званичне Русије, и какве све одјеке и
акте доживљавају и у другим највећим државама
ондашње Европе, нарочито Русије.
(...) Док се Доситеј у скупштинама изражава углавом
као мудрац и етичар, учесници договора се углавном
удаљавају од једног јединственог вођења рата.
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(...) Два последња дела драме, две последње слике,
поново уздижу и стављају у непосредни први план
величину и трагедију Ђорђа Петровића, Црног, названог
Карађорђе. И овај наш херој, као многи Срби пре њега и
после њега, уздижу се својом жртвом готово више него
својим огромним делом које је лично обавио и за које је
заслужан. Део о слутњи великог војсковође и
подвижнику одиграва се у интими Ђорђеве спаваће
собе, између њега и жегове жене Јелене. Последња
сцена, убиство Карађорђа је, што је по себи врло
страшно, уметнички најјачи део драме. Као да је смрт, и
то подла смрт, уз присуство главног наредбодавца тог
убиства, у достојној атмосфери подвале, преваре и
издаје, једино што је могло изаћи у свој својој јавности
пред очи и дух људи. Разборитог и будног вођу,
тактичара, политичара и јунака у првим редовима, са
сабљом у руци храброг јунака и доследног визионара
велике, учене, слободне и напредне будуће Србије,
убијају опијеног, отрованог и онесвешћеног плаћеници,
у присуству организатора злочина и финалну појаву
главног убице, који се појављује, по извршеном чину, из
прикрајка. Историја се, можда, и води вучењем конаца
из прикрајка, али праве истинске и једноставне идеје
књижевности, као мудре савести човечанства, остварују
се само и једном истином, отвореношћу према истини и
давањем права сваком ствараоцу да сам слободно
долази до истине и о свом народу и о самом себи.
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ЦРНИ ЂОРЂЕ, ЈУРИДИВ ИЗ ТОПОЛЕ
•

Слободан Јарчевић, „Добривоје Бошковић, Црни
Ђорђе“, МИЦ, Београд 2015.

Р

етка су драмска књижевна
дела о значајним личностима
српског народа и српске државе.
Зато је драма Добривоја Ј.
Бошковића о Карађорђу, вођи
Првог
српског
устанка
и
утемељивачу српске државе у 19.
столећу, подухват вредан сваке
похвале.
За претходно дело, Анатомија
сујете и заблуде, Д. Бошковића
написао сам да је досегло висине
филозофије
и
мудрости,
а
истоветне одлике красе и драму
Црни Ђорђе – јуродив из Тополе.
У њу је уткано и савршено знање
о
тадашњим
међудржавним
односима: Турске, Француске,
Аустрије, Русије... а ти односи су,
с тачака интереса сваке од ових
сила, нарушавали безбедност
српског народа и ометали рађање
српске државе. Писац је то
изврсно објаснио и недоумица о времену првих година
19. столећа, кад је реч о судбини Првог српског устанка,
нема.
(...) Значај Првог српског устанка за природу
тадашњих односа међу великим силама Азије и Европе,
једва да је неко од историчара спомињао, а Д. Бошковић
је то ставио у жижу своје драме, што ће читаоцу помоћи
да схвати све околности француско-руског рата
почетком 19. столећа.
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(...) Тадашње међудржавне односе у Европи
Бошковић је упоредио с овим данашњим - не уочава се,
на пример, никаква разлика у тадашњем односу
Западноевропљана према Србима и овоме данас. Јер,
Европској унији је стало - да Србија и Русија не
успоставе блиску сарадњу, а пријатељство Руса и Срба,
Западноевропљани нису подносили ни почетком 19.
столећа. Писац нам то опет саопштава у исповести
Карађорђа, којем Аустријанци замерају што тражи савез
са Русијом: „Када пређох у Земун – у земљу да
пропаднем. Пита мене аустријски генерал, Јозеф
Червенка, где желим да живим, а ја велим – у Русији.
Већ у Земуну ми све што имадох узеше: седамнаест
ковчега, у којима је једна златна кутија, украшена
дијамантима,
две
табакере,
такође
украшене
дијамантима, те много посребрених и позлаћених
предмета и одеће – коју сам радо носио. Ограбљен до
голе коже, питам ја генерала зашто је то учинио. А он
мени вели: „То Вам је Ваша Русија учинила!“ Тако рече,
и, под стражом, као каквог разбојника, у манастир
Фенек ме одведе, тобож' у карантин, а оно, више, у
затвор.“
Иначе, што се тиче књижевних одлика ове драме,
мора се признати, да је она на висини дела наших
најцењенијих прозних писаца. Све је у драми јасно и
сликовито. Лако се разуме свака пишчева порука. Види
се да је имао на уму генијална дела нашег народа и
описивао је догађаје онако како то чине српске
десетерачке песме.53

•53 Напомена: Слободан Јарчевић записао је: Београд, 18. фебруар 7523 (2015).
Напомена: На адресу др Добривоја Бошковића из двора Његовог
Краљевског Величанства, 28. јануара 2016. године, стигло је писмо
следеће садржине: Поштовани господине Бошковићу! Најлепше Вам
захваљујем на веома занимљиој драми о мом претку, Карађорђу, коју сте
били љубазни да ми поклоните. Будите уверени да веома ценим тај гест
Вашег пријатељства. Примите мој срдачни поздрав и жеље за свако
добро. С поштовањем, Њ.К.В Престолонаследник Александар
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ДРАМА О РОДОНАЧЕЛНИКУ ВЛАДАРСКЕ
ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋА
•

Данило Коцић, „Добривоје Бошковић, Стефан
Немања, драма о родоначенику владарске
династије Немањића“, рецензија, Београд 2017.
Поздрављам те, човече без мане,
Српско чедо, Немањо Стефане,
Од Завиде, крви одабране,
Нашем роду, велики жупане,
На свет дође, Србима да сване,
И врати нам земље похаране.
(Одломак песме гуслара Добросава)

I
обривој Бошковић, иако
лекар
по
занимањи,
изузетни је зналац историје
српскога народа. Због тога
нимало не чуди што је аутор
неколико више занмљивих,
вредних пажње, историјских
драма.
Драма
Стефан
Немања, како сам назив
говори, тематски је везан за
животопис великог жупана Рашке, родоначелника
владарске династије Немањића, творца српске државе у
средњем веку.
Стефан Немања рођен је око 1113. године, а умро је
1199. године, у 86. години живота. Стефан (понегде се
наводи и као Стеван) сматра се за најзначајнијег српског
владара, а са сином Светим Савом, један је од
утемељивача Српске православне цркве.
Стефан Немања био је најмлађи син властелина
Завиде и са престола је између 1166. и 1168. године
збацио свог најстаријег брата Тихомира. Имао је још два
брата – Мирослава и Страцимира.
У
животу
Стефана
Немање
једно
од
најдраматичнијих раздобља је његова предаја

Д
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византијском цару Манојлу I Коменену (1143-1180), кога
је признао за свог суверена и то после пропасти тзв.
антивизантијске коалиције у којој је учествовао 1172.
године.
За време владавине Стефана Немање подигнут је
велики број манастира и цркава. Треба посебно истаћи
манастир Студеницу, који је саградио себи за маузолеј,
а Хиландар је са сином Савом обновио од темеља 1198.
године.
Стефан Немања се добровољно повукао са власти и
замонашио на сабору 1196. године, а за свог наследника
одредио свог средњег сина Стефана Првовенчаног.
Стефан Немања је као монах Симеон преминуо у
манастиру Хиландар, а његове мошти су 1208. године
пренете у манастир Студеницу где се и данас налазе.
Поменимо на крају да је Стефан Немања био ожењен
племићком Аном (у монаштву Анастасија), која је била
потомкиња бугарског цара Јована Владислава и са њом
је имао (можда) шесторо деце – три сина и три кћерке.54
II
рама др Добривоја Бошковића „Стефан Немања“ има
једноставан, читљив драматуршки ток, без много
заплета. Написана је у седам слика и има петнестак
лица.55
Прва слика: Појављује се само Стефан Немања,
кога аутор описује као „необично високог, кошчатог
калуђера“. Он, Стефан, „испрва посматра публику и тек
онда почиње разговетно, готово скандирајући да
говори“.

Д

•54 Деца Стефана Немање: Вукан, кнез, самозвани крањ Зете, али и велики
жупан Рашке, Стефан Првовенчани, велики жупан Рашке и краљ Рашке
и Растко, први српски архиепископ, Сава I (1219-1233, који је живео од
1169 – 1236). Имао је три ћерке – Јефимију, другу (непознатог имена) и
Елену.
•55 Стефан Немања, Вукан (Немањин син), жупан Мргуд, жупан Дабижив,
епископ Никанор, властелин Којимир, властелин Кажимир, властелин
Ђурај, властелин Радун, властелин Милша, властелин Држшко,
властелин Обрад, витез Утуличић, игуман Теодосије, игуман Пајсије,
Добросав, гуслар, саборници, присутни;
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,,Помоз' бог, господо српска! Знам да моје име често
помињете и мој лик желите да видите, и, ево мене; ево
вашег расутих и пропалих српских племена ујединитеља
и првог владара отачаства нам који је у миру и
благостању дубоку старост дочекао, да би своје
последње дане Господу, Оцу нашем небескоме
посветио, коме богомољама, чији број се на прстима
ногу и руку не може избројати – више од свих
претходника заједно угодих.“
То је и сам почетак ове историјске драма, а тај
монолог, Стефан Немања завршава следећим речима:
„Хотећи оно што је наш народ желео, осим љутог
непријатеља – никога се нисам бојао. А шта слобода
значи, човек осети тек онда када је изгуби. Слобода је,
моја српска господо, као биљка која брзо расте, цвета и
плодове понесе. Но, слободу гарантује само јака држава,
а за то је – слога потребна. Слога, којом се Србин
никада није могао похвалити, њоме опасност пречити и
од малих – велике ствари правити. А Бог је створио
људе да живе у слози. Рекао је и то: да земља не припада
људима, него људи земљи. Зато велим: да је слога
главни услов свих врлина и бедем на коме се
заједништво и бољи живот граде. Па, ево, изволите –
послушајте шта се вашим прецима догодило.“
Друга слика: Манастир Свети Никола (код данашње
Куршумлије), лета господњег 1165. Сабор значајних
жупана и великаша из Босне, Зете, Рашке, Повардарја,
Приморја, Захумља, Паганије и Диоклеције; присталица
Стефана Немање, у великој, фрескама Исуса Христа,
Богородице и Светог Николе украшеној просторији.
Води се разговор о прошлости и будућности Србије.
Немања се на почетку обраћа саборцима речима:
,,Помоз' бог, господо српска и добродошли у наш
први, и, ако се Бог на нас смилује, не и последњи храм!
Наредих да се подигне на овој узвишици, како би га
људи издалека и Бог са неба видео и тужни и уједно
весели звук његових звона слушао. Учиних то у част
божјег пастира и добротвора, епископа из Мире, и зато
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што одважност показа да антихристу, Арију, због увреде
Господа нашег – вруће шамаре опали.“
Немања подсећа да му је „част и особито
задовољство, што сте, као већи део преостале властеле –
мaње и веће – мене изабрали да се ставим на чело оних
који ће прве кораке учинити да се ударе чврсти темељи
државе која ће се Србија звати и све тешкоће понети“.
Он на почетку закључује: „Какав је то живот у сенци
свих збивања и слугарству? (...) Има нас свуда, а нисмо
нигде. Но, дошло је време да неко расуто стадо окупи и
у ред доведе. Зато није чудо што ми се у сну Господ јави
и заклињући мe рече: да мене тим задатком дужи. У
овом светом храму се кунем да ћу се тог тешког задатка
прихватити и уз божју и вашу помоћ наша раштркана
племена – у једну државу окупити!“
Немања затим подсећа: „Моја господо, али, и поред
тога што су се моја браћа против мене удружила – не
могу се пожалити.“ Игуман Теодосије му одговара:
„Немој ми замерити ако то кажем, али не знам да ли у
Европи има тако надареног владара као што си ти.“
Немања скромно узвраћа: ,,Можда није сасвим тако,
мој честити жупане, али бар на томе настојим, а хероји
су за мене: Херакле, Тезеј и Агамемнон. Шта сам ја
према њима?“
На све то, игуман Теодосије закључује: ,,Господару,
ти си њима раван, зато су ова господа и одбир који
српски народ има – листом уз тебе стали. Да си се у
неком великом народу родио, ти би и ове велике узоре
надмашио.“
И опет следи занимљив одговор Стефана Немање: ,,А
зар мој предак, Вукан, није и од мене бољи био?
Образован, обазрив и свим водама опран, није се ни
крсташима замерио. Захваљујући њему, Бодин је
симпатије и папе Климента II освојио, a то, признаћете,
за владара мале Србије – није и не може мала и
безначајна ствар бити.“
Говорећи о свом брату Тихомиру, кога је с престола
збацио, Немања каже: ,,Господо српска, из поштовања
према старијем брату, није ми лако то изговорити, али
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Тихомир је за мене површан човек и обичан шарлатан.
Можда би на подијуму оног цариградског театра поред
храма посвећеног светој Софији срца размажене
велеградске господе некако и освојио, али Србији је
потребан човек каквог су још у време питагориста –
посредником између неба и земље сматрали и између
богова и људи га стављали.“
Ту оцену сву подржавају, устају и одужевљено
пљескају, а Немања закључује: ,,Кунем се, да ћу
милостив и праведан према праведнима и немилосрдан
према онима који угрожавају нашу слободу бити. Кунем
се, да ћу бранећи отачаство нам, на олтару слободе и
свој живот положити спреман бити!“
Трећа слика: Тврђава ,,Соколица“ властелина
Мргуда на ушћу Лима у Дрину. Насред велике одаје са
зидовома од зеленкастог и лепо сложеног камена,
налази се масиван и дуг, грубо истесан сто и исто
такве столице. На зиду, у челу стола, виси велика икона
Исуса Христа, а с обе његове стране, буздовани са
ланцем и без ланца, копља, тоболци са стрелама и
луковима, мачеви разне величине и облика и у доњем
делу
заобљени
штитови
украшени
разним
орнаментима, на којима доминирају орао, лав и цвеће.
За столом седе добро расположени брадати људи
одевени у свечана одела. На једном крају стола седи
Стефан Немања, а на супротном – домаћин тврђаве.
Разговарају о српској (не)слози, а домаћин, жупан
Мргуд, расправу заврши речима: „А ја кажем: док своје
циљеве не оствари, Србија се умирити неће! Лепо је
слушати када је реч о успесима, али мени крче црева, па
верујем да сте и ви гладни, господо српска. Чека вас
јагњетина печена испод саћа, какву одавно нисте
окусили, и, наравно, црно вино из предела где је наш
господар први пут светло дана угледао, а после ручка ћу
вам узгајалиште сокола, по којој је и тврђава добила
име, показати. Ако нисте знали, наше соколе је за лов –
и цар Диоклецијан користио. Па онда – пријатно!“
Четврта слика (место тврђава Соколица). Немања,
после ручка поручује: „Ваљда нам је тако суђено, па
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велим: пре ће Морава узводно потећи и врба грожђе
родити, него што ће се Срби ујединити, једном главом
мислити и ка једном циљу тежити. А посматрати а
најважнији циљ не препознати је исто, као слеп по свету
ходати и жив сахрањен бити.“
Игуман Пајсије подсећа: „... Бог је дозволио да те
брат Тихомир уз благослов своје браће – неодлучног
Страцимира и занесеног и просвећеног Мирослава – у
мемљивој и влажној ћелији манастира Архангела
Михајла у Расу, док у њој не скапаш и од глади умреш,
као да си највећи злочинац утамничи.“ На то Немања
одговара: ,,Не бих био, ни први, ни последњи... А смрт,
шта је смрт друго – до талог живота.“
На крају, Немања поручује: ,,Тихомир је не само
своју породицу, већ и цело српство осрамотио.
Заслепљен таштином и оглушен лажним обећањима
наших вековних непријатеља, да буде непријатељ своме
народу је изабрао. Зато ми га неће бити жао, ако због
тога од руке тога народа и настрада. Из његовог
наопаког искуства се свако од нас може уверити, да
пролазности живота често сам човек највише
доприноси. Међутим, независно од тога шта моја браћа
чине, ја им поручујем: овде сам рођен, овде живим и
овде желим и свој конац да угледам, јер ова земља је за
мене свето место одређено судбином за чије остварење
се морам свим расположивим средствима борити.
Људски век је кратак а време вечно, али не и за оне који
пролазности свога ниушта страћеног живота, нису
свесни.“
Слика пета: Рас. Двор великог жупана, Стефана
Немање. На престолу седи велики жупан, а до њега
његова супруга Анастасија и синови: Стефан, Вукан и
Растко. Испод њега седе великаши, свештеници и
истакнути јунаци боја на Косову, који се победом
српске војске завршио.
Немања се захваљује свима који „живот за слободу
заложише“, што саборници поздрављају, а он настави:
,,Верујем да се сећате оног туробног и кишног дана,
када ме цар Манојло Комнен за великог жупана одабра,
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али не да владам, него да раздор у наш народ унесем, јер
прече право на престо, мој старији брат имаше. Учини
он то и зато, што бејах млад и неискусан, па да на том
положају нећу дуго остати, чврсто рачунаше.“
Прекиде га жупан Дабижив: ,,Опрости што те
прекидам, господару, али није баш тако било. Оно
главно си заборавио. Сећам се као да је данас било, како
му, када те угледа, дах застаде. Ти висок и као уписан
леп, а он, онако мали, неугледан и мршав, па ми се
учини да се гледајући такву лепоту, још више смањи и
очи скинути са тебе не могаше.“ Томе Крајимир
придода: ,,... А тек када поред њега седе и разговор на
грчком започе, као опчињен, напросто те је очима гутао.
Тада је схватио да је лоше поступио када је у злој
намери погрешан избор правио.“
Немања рече: „Некима је власт и од меда слађа, зато
што мисле да се у њој може до миле воље уживати, а то
није тако. Није, ако велики жупан свим својим бићем у
служби свога народа стоји, а за брата Тихомира
придода: Радио ми је о глави, па ми је ипак било жао
када га прободеног копљем, у крвљу обојеној Ситници
угледах. Мој бата...“
Немања закључи: ,,...Пресудио и завет нашег оца,
Завиде, на најгори начин је погазио и своју браћу – да
напусте земљу принудио. А завет је ту да се испуни. Био
је незасит и зато је његова душа остала гладна. Када ме
оно у сну изненади и у тамницу баци, намеравао је да ме
ослепи, и сад је ту непримерену и гнусну помисао –
својим животом платио. Штета је што је на мукама
умро, али није штета што није велики жупан постао.
Хтео је да пукне од муке и када свој први манастир
„свети Никола“ (без сагласности браће) дадох
саградити, а ја им рекох: „Не замерите ми, браћо моја
драга, пошто смо рођени од истог оца и мајке, молим
вас да не буде на гнев ово моје Великом Кнезу и
Његовом свецу посвећено здање, које, уз божји
благослов, почех, и за мене, вас и наш народ га
доврших, па ако је добро – нека је на мени, а ако на зло
испадне – нека је опет и само на мени! Tако им рекох,
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али завист из њихових срца не изгоних, па, ево, и сами
сте сведоци онога што се догодило...“
Слика шеста: - Рас, лета господњег 1073. Састанак
великаша у жупановом двору.
Издвајамо разлоге предаје Стефана Немање цару
Манојлу Комнену. „Наследници римских пагана
удружени са Угарима, уз помоћ нечастивог се опет мене
сетише и да ми нож у леђа забију покушаше. „Два без
душе, један без главе!“ – како наш народ каже.
Изненађење је било потпуно. Да би избегли пораз, у
неприступачне планине се повукосмо и војска поче да
гладује. Шта сам могао чинити, господо, када сила Бога
не моли, него пут под ноге, па правац – византијски
логор. Када се појавих, нису могли својим очима
поверовати. Клекнух на колена и цару Манојлу Комнену
свој мач у руке дадох, те, иако без кривице – рекох да
сам ја крив и да може са мном шта му се прохте
радити.“ – каза Стефан.
И додаде: „Боље би било, да ме је још у логору
посекао, него што ме је онако понизио и презиру и
руглу грађана Цариграда изложио. Испљували су ме и
трулим воћем и поквареним јајима гађали, али ја се
сетих речи Господа, да ће понижене узвисити, и све без
роптања издржах.“
Одговарајући како је све то издржао, Немања каза:
,,Како... тако што сам у мислима са вама и српским
народом био. Отуда сам неку невидљиву снагу захватао.
Када ме већ у логору не погуби, знао сам да некакве
планове са мном прави. Да је тако, уверих се када
једног дана да ме раскују нареди, у лепу одору ме одену
и у царски манастир који носи име Богородице
Евергитиде, смести. Било је то, као да сам из мртвих
устао.“
На крају закључи: Нама су и од драгог камења више,
поуздани и разборити људи потребни, а мој циљ је –
слободна и за себе јака Србија.
Најављујући одлазак са престола, Стефан Немања
рече: Жао ми је и што ми руже у врту више не миришу,
али и што су се цврчци, као да моју блиску смрт
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најављују, ућутали. Но, ипак је лепо када човек не може
своје године пребројати, те се може похвалити: да нема
ни двадесет, ни тридесет, ни четрдесет, ни педесет, ни
шесдесет, ни седамдесет... да више не цитирам, господо,
јер ће неко од вас, да се хвалим помислити, а ја сам
сваку своју годину искористио и у неко корисно дело
уградио.“
И закључи: „Кунем вам се својом чашћу, да ће и мој
средњи син, Стефан, посао који сам започео и још нисам
довршио – на исти начин и са истом ревношћу
наставити. Стефан је отресит и мудар човек и храбар,
даровит и обазрив војсковођа. Све што уради, претходно
добро размисли и тек онда се посла прихвата. То је не
само у два задња рата, него и у борби против
богомилске јереси, на најбољи начин показао и да седне
на српски престо, заслужио. Поред тога, он је
најписменији човек у Србији и песник каквог су само
стари Хелени имали.“
Уследио је предлог епископа Никадора да гуслар
Добросав, који је чуо да се повлачите посветио једну
пригодну песму, а Немања, уз смешак, дозволи
Добросаву да је отпева.
,,Поздрављам те, човече без мане,
Српско чедо, Немањо Стефане,
Од Завиде, крви одабране,
Нашем роду, велики жупане,
На свет дође, Србима да сване,
И врати нам земље похаране.“
,,Благо мајци штоно тебе роди,
Да наш народ живи у слободи,
Уздигнуте главе свуда ходи,
Док рачуне старе храбро своди,
Па где циља, тамо и погоди,
Јер мудраца глава њега води.“
,,Српски језик сад се посвуд чује,
Срце гали и душу радује,
Па свак‘ снује оно што умује,
Своју срећу у слободи кује,
Песму пева, ногом поскакује,
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Као соко, кликће и ликује.“
,,Хвала теби, што државу створи,
И Србину сва врата отвори,
Док му срце живом ватром гори,
Не сустане, нити се умори,
Да се шири и још веће твори,
Све препреке, без труда обори.“
,,Док је века, нек' је теби слава,
Снага вечна, што све обуздава,
Не сустаје, нити пак јењава,
Не зна шта је у поразу страва,
Само гради, а не поткопава,
Та успехом овенчана глава.“

Слика седма: Рас, лета господњег 1193. Међу
званицама су, поред великог жупана, његови синови:
Вукан, Стефан и Растко (сада монах и архиепископ
српски), великаши, свештеници и достојанственици. На
челу стола седи велики жупан, сада оронуо и сед
старац успореног покрета и крхког гласа. Међу
званицама нема жупана Мрђе и властелина –
Крајимира и Држшка.
Епископ Никодије: ,,Господо српска, молим вас да
устанете да за покој душе очитамо „Оче наш“, нашим
јунацима: Мрђи, Крајимиру и Држшку.“ (изговарају
молитву и седају).
Онда следи драматична сцена. Немања (устаје и,
замишљен, оклева и клима главом, као да тражи речи
којима ће говор започети): ,,Господо српска, Богу хвала,
ево нас опет у нашем главном граду, и овога пута пуни
наде да ћемо свој живот на миру проживети, многе
радости доживети и наше отачаство утврдити и у бољу
будућност повести. Како то у немирним временима
бива, кроз многе битке смо прошли, поразе и победе
доживели и драге пријатеље стицали и губили. Али...
све што нас је снашло, део је људске судбине, јер, као и
све у васелењи, и време је у божјим рукама. У њему је и
правда и кривда, јер Он, по својој, нама недокучивој
промисли, поставља и одређује шта ће, када ће и како ће
бити. Због спора око наслеђа, мрско ми је о томе
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говорити, али, и поред тога, државу не смемо без
управитеља оставити. Било то право или не мојем
најстаријем сину, како већ знате – ја сам да на српски
престо, мој по старешинству средњи син – Стефан,
седне – одлучио.
Уследиће драматична расправа са његовим сином
Вуканом у којој су учествовали готово сви жупани и сам
Стефан Немања. Драматику догађаја понајбоље
одсликава следећи дијалог:
Немања: ,,...Жао ми је... Веома тешко ми пада, што
ниси моја очекивања испунио. Раније сам ти због
младости кроз прсте гледао, али сада си зрео човек, а ја
у теби још увек не видим особине које треба владара
једне земље, која је незадрживо кренула напред, да
красе. У твом размишљању не препознајем ни циљ, а
још мање смисао онога што си намеран чинити. Не
видим вољу да наставиш мој пут, а недостаје ти и
жудња за новим вредностима. Осим тога, не наслућујем
ни трачак осећања за јединство, целину и склад на једној
вишој и владара достојној разини...“
Вукан (прекида га): ,,... Пристрасан и заслепљен
оним што Стефан чини, не видиш зато, што то нећеш да
видиш! Признајем, нисам ратоборан, али у миру бих
више од Стефана постигао.“
Немања: ,,У миру, а ти немаш ни сигурно тло под
ногама... Поред храбрости и готовости за борбу на
живот и смрт, недостају ти сабраност и мирноћа човека,
који ће врховну власт вршити.“
Вукан (иронично): ,,...А Стефан све то има... Је л'
тако!? Њега је Бог свим талентима обдарио. Стефан је
геније већи чак и од тебе! Ееех, Стефан, па Стефан – као
да му је мајка богиња Атина и отац Зевс!“
Немања: ,,Можеш нам се, колико хоћеш, подсмевати
и ругати, али од тога никакве користи нећеш имати.
Стефан се у обема биткама одлично показао. За разлику
до тебе, он увек размишља, како о узроку, тако и о
последицама и о свему узвишеним схватањем врсног
расправитеља располаже и најбоље решење изналази.
Његов ум је оружје које никада неће затајити. Ни у
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миру, ни у рату. Зато само такав човек може Србију
успешно водити. Осим тога, Стефан је духовно радознао
и пун жеђи за превазилажењем тешкоћа сваке врсте и
глади за већим и новим садржајима.“
Следи сам крај драме:
Немања: ,, Господо српска, опростите, али, није ми
више ни до чега. Овакав крај моје владавине – нисам
заслужио. Зато, да вук буде сит и овце на броју, одлучио
сам да Вукан управља Зетом и делом Приморја, а –
служећи вишим интересима – да Стефан преузме престо
великог жупана Србије. Ако се с тим слажете, молим
вас да дигнете руку.“
(Осим Вукана, сви дужу руку. Пун презира, пљује на
патос и хитро напушта просторију).
Немања: (још под утиском неучтивости свога
најстаријег сина): ,,Видосте ли ово, господо?! Не
саслуша нас до краја и истрча као да га је змија ујела, а
жели да Србијом управља... (крсти се) Увредио је и
мене, оца свога, и нека му је Бог у помоћи! Одлазећи у
манастир да Богу служим – и за њега ћу се молити. Бог
је и због ревности у вери, увек са мном био, и, надам се,
да ће, док очи не склопим – тако и остати, јер без чврсте
вере – не може ништа постојати нити опстати. Мислио
сам да кажем још коју пригодну реч и да се са песмом
растанемо, али, осећам да за то немам снаге. Молим вас,
не замерите ми на томе. Вукан је све покварио. Зато се
од вас опраштам и без икаквих жеља – да следим пут
истине који Бог благосиља и народ поштује – у
манастир одлазим. Збогом!“
%
ва драма др Добривоја Бошковића, великог
уметника речи, прпада скупу уметничких
творевина које заслужују велики респект и
отелотворење у позоришту.
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ДАНИЛО КОЦИЋ: КРАЉ СТЕФАН
НЕМАЊИЋ ПРВОВЕНЧАНИ
•

Данило Коцић, „Добривоје Ј. Бошковић, Краљ
Стефан Немањић Првовенчани“, рецензија,
Београд 2017.

I

С

тефан Немања II Немањић
(1166 - 1227), познат и
као Стефан Немањић или Стефан
Првовенчани, био је српски
средњовековни владар (1196 -1227)
и први крунисани краљ међу
Немањићима
због
чега
је
назван Првовенчани. Почео је да
влада као велики жупан а према
преовлађујућем мишљењу истори
чара 1217. године крунисан је као
краље и подигао је државу Немањића на статус
краљевине. Првовечани је и један од првих значајних
писаца оригиналних житија владара-светитеља у српској
књижевности, а његов стил постао је узор за друге
писце. Његово најзначајније дело је Житије Светог
Симеона у коме је описао живот и чуда свога оца.
Стефан Првовенчани био је други син великог
жупана Стефана Немање, родоначелника династије
Немањића, и Ане. Био је млађи брат Вукана Немањића,
који је постао кнез и управник Зете а старији је брат
Растка Немањића, оснивача аутономне Српске
архиепископије.
Престо је наследио на једном државном сабору
25.3.1196. године по жељи свога оца, који се тада
замонашио узевши име Симеон († 13.2.1200), али престо
наслеђен мимо права примогенитуре. Након смрти оца
Симеона, велики жупан Стефан морао је бранити
оружјем своја владарска права од старијег брата –
Вукана, који је био кнез и самозвани краљ у Зети. Кнез
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Вукан је мислио да има више права на престо и титулу
великог жупана, а њега је подржавао и угарски краљ
Емерик. Тако је почео грађански рат између двојице
браће који је трајао од 1202. до 1204. или 1205. године.
Привремено поражени од удружених снага брат Вукан и
краљ Угарске, Стефан се склонио вероватно у Бугарску
1202. или 1203. године. Након прве пропасти
Византијског царства које су разорили крсташа
Четвртог похода (у априлу 1204), Стефан је вешто
мењао савезе. Тако се вратио на престо и одржававао
независност своје земље. Ту независност је одлучио да
призна и римски папа надајући се да ће слањем
краљевске круне ојачати свој углед у Србији. Према
преовлађујућем мишљењу историчара Стефан је
крунисан за краља Србије 1217. године, али се одржало
мањинско мишљење да је било и једно крунисање око
1220. Легат римског папе Хонорије III вероватно је
донео краљевски венац (круну) у тадашњу Рашку, али је
нејасно и ко је извршио крунисање. Стефан је био први
крунисани (овенчани) краљ у породици Немањића, због
чега је касније био памћен као „првовенчани краљ", а
одатле
је
изведен
данас
општеприхваћени
надимак Првовенчани, то јест првокрунисани међу
Немањићима.
Игуман манастира Студенице Сава вероватно је
предложио владару и брату Стефану Првовенчаном да
су околности повољне да се Србија покуша и црквено
осамосталити. У договору са братом Сава је отишао у
Никеју 1219. године и из ње донео сагласност за
самосталности српске цркве и стварање аутокефалне
српске архиепископије. Стефан Првовенчани је пред
крај живота боловао и архиепископ Сава замонашио је
болесног брата пред смрт, вероватно 1227. године, и
зато њега Српска православна црква данас слави као
светог Симона.
Пре крунисања у повељи коју је издао Хиландару он
се потписао као „велики жупан Стефан намесник
господин све Српске Земље”. После крунисања он је у
повељама манастирима (Жичи и Св. Богородице на
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Мљету) потписан као „Стефан, по Божијој милости
венчани први краљ све српске земље, Диоклије и
Травуније и Далмације и Захумља” и „Стефан, по
милости Божјој венчани краљ и самодржац све Српске
Земље и Поморја”. Као први од Немањића који је добио
краљевски венац, назван је „првовенчани краљ” и из тог
средњовековног описа је изведено име под којим је
данас познат Првовенчани.
Стефан Првовенчани је умро 24. септембра 1227.
године. Пред смрт се разболео и боловао је на неком од
својих дворова. Ту га је нашао архиепископ Сава I и
непосредно пре смрти замонашио давши му име
Симон. Прво је био сахрањен у манастиру Студеници, а
после тога у својој задужбини манастиру Жичи. Његове
мошти су преношене петнаестак пута, од тога три
преноса су била у време Карађорђа.
Стефана Првовенчаног на престолу је наследио
најстарији син Стефан Радослав. Стефан Првовенчани је
подигао манастир Жичу, а такође је написао Житије
Светог Симеона, то јест биографију свог оца Стефана
Немање I и чуда душе Светог Симеона после смрти
тела.
Имао је четири сина, међу њима будуће краљеве
Радослава, Владислава и Уроша I, затим Предислава,
будућег српског архиепископa Саву II и кћерку
Комнину, док поједини извори наводе да је имао још
једну ћерку, под именом Ренијера.
Живот и подвизи Светог Симеона (1216) су прва
српска целовита биографија. Обухвата сав живот
Стефана Немање I, од рођења до смрти, обухватајући и
чудне догађаје после смрти у којима су се испољиле
његове натприродне моћи. Дело је написано
панегиричним стилом. доминантни поступци су
апстраховање, идеализација и спиритуализација
стварности.56

•56 Напомена: Опширније видети Википедију.
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во дело, драма Краљ Стефан Немањић
Првовенчани, припада тзв. историјском циклусу
драмског опуса др Добривоја Бошковића.57
Као и неке друге Бошковићеве драме, и ова има јасну
и не превише заплетену драматургију, а у центру
збивања је, разумљиво, Стефан Немањић Првовенчани.
Драма је написана у десет слика и има више ликова.58
Слика прва: (Двор Немањића у Расу, састанак
великаша). Састанак отвара Стефан речима:
,,Помоз' Бог и добродошли, господо српска. На моју
жалост, лоша вест нас је у зао час окупила. Од како
вољом властеле и оца мога, уз сагласност и заклетву
брата Вукана, мимо права наслеђа и примогенитуре
власт преузех и лета господњег 1196. на српски престо
седох, немам мира, а још мање времена да се уређењу
државе посветим. Вукан дату реч и заклетву погази, и
сада сваку прилику користи (да без савезника и са
савезницима скупљених с коца и конопца), у крајеве
којима ја управљам, упада, убија и пљачка. Тек сада
видим, да ће ми тај проклети престо великог жупана –
на нос изаћи.“
Великаши осуђују Вуканово понашање, а Стефан
одговара: ,,Признајем, моја господо, иако знам да према
окрутнима не треба милосрдан бити. Али ... шта могу,
када је то од мене јаче. Ја сам то од свог срца закинуо.
Крв није вода, наш народ каже. Шта ја знам... Можда је
то зато, што као дечак драг и као јагње умиљат беше. По

•57 Бошковићеве историјске драме: Растко, Српски краљеви Стефан
Драгутин и Стефан Урош Други Милутин, Цар Душан Сини, Цар Лазар
и Црни Ђорђе, јуродив из Тополе.
•58 Личности у драми: Стефан Немањић, Вукан Немањић, Дужд, Енрико
Дандоло, Свети Сава, архиепископ Сава II, епископ Никанор, кардинал
Ђирокастро, жупан Дабижив, властелин Светислав, властелин Колуџа,
властелин Огриз, властелин Чедодраг, витез Утуличић, Симка,
Двородржица, Званице, Глас из дворане
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цели божји дан смо се играли и много сам га волео. Чак
смо у једном кревету и спавали, и то је превагнуло. Кад
је тако – како на њега руку дићи?“
Потом Стефан закључује: ,,... А он је после тога,
мислећи да је то нешто лако и слатко – да приграби
престо – пожурио... Владајући Србијом од 1202. до
1204. године, уверио се да није тако лако народ водити и
кормило државе у својим нејаким рукама држати, и у
томе – као да је то ништа – још и уживати. Када га из
Раса отерах, учинило ми се да је то једва дочекао и да
његове грешке више никада оружјем не морам
исправљати. Преварих се и себе обманух. Тај сукоб и
боравак на посној земљи заостале и сиромашне Босне,
истиснули су из мог срце све оно што сам за њега
осећао.“
Дивећи се Стефановој надарености, властелин
Светислав рече: ,,Како не би знали; то цела Србија зна.
Господару, ево прилике да ти кажем и то: да си ти
мудар као Сократ. Беше ми задовољство када ми
рукописе твојих дела: Хиландарска повеља и Живот
светог Симеона, да прочитам даде и за моје мишљење
ме замоли. О да... па то је... заиста немам речи... Можда
нисам све протолковао и како ваља схватио, али оно
што ми је да разумем за руком пошло – напросто ме је
очарало. Па ти не заостајеш за твојим братом Савом.
Усуђујем се да кажем и то – да се та осмишљена дела по
мудрости и лепоти, могу и са остварењима великих
Хелена мерити.“
Уз захвалност на похвалама, Стефан додаје: ,,Ех, мој
добри Светиславе, далеко сам ја од Хелена... Ипак,
трудим се и уживам у лепоти писане речи, јер ме она
умирује и такав склад у моју душу уноси, да ми се чини
да и на овом у злу и пороцима огрезлом свету, не
постоје само опоре различитости и неподношљиве
супротности. Хвала Богу, постоји и нешто што може
срце обрадовати. Зато сам и према свом старијем брату,
благонаклон и пун обзира. Да је мира у кући, можда бих
и ја нешто значајно написао и угледу српске културе
допринео, али није тако, и поред тога што ја као писац
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кроз машту јасно видим и оно што не постоји и што
смртни човек не може препознати. Настојећи да не
дођем у сукоб са самим собом, видим то као на тапету:
једноставније, узвишеније и потпуније. Зидам оно што
ће тек темеље добити. Што се пак мога брата, Саве,
тиче, њега ниједан живи Србин неће надмашити.“
Друга слика: (Рас. Састанак Вукана и Стефана
после пораза Вуканове војске).
Стефан (док нервозно шета) говори:: ,,Па шта је с
тобом, побогу брате; не могу к себи доћи, а још мање
поверовати – да си опет пред оцем, властелом и преда
мном дату реч погазио и као грлом у јагоде, у рат – за
који си знао да га не можеш добити – кренуо!“
Стефан, сећајући се детињства, на крају се смиловао:
Ах, свемоћни Боже, гледам те – личимо један на другог,
као јаје јајету – а народ од мене – да те погубим тражи...
Мислио сам да сам те омрзао, али видим... да, видим и у
срцу осећам – да се то није догодило... Нисам ја као ти...
Пред очима су ми све оне слике из детињства... Све оне
наше безбрижне и веселе игре уз заклетву – да ћемо се
док смо живи волети... Као да нисмо од истог оца и
мајке, хтео си не само да ме погубиш, већ и главу да ми
одсечеш... Па зар је тако нешто – могуће! Не, не, не бој
се; и поред тога те не могу погубити. Ако бих то
учинио, било би то – као да сам себи свој сопствени
живот узео.“
Слика трећа: (Велика дворана жупановог двора у
Расу. Свечаност после крунисања Стефана Немањића
за краља Србије, лета господњег 1219. На престолу са
крунама на главама седе Стефан Првовенчани и његова
супруга Евдокија. Са њихове леве стране седи његов
брат и архиепископ српски, Сава. Одмах испод њих у
једном реду седе њихова деца: Стефан Урош, Стефан
Војислав, Стефан Радослав, Стефан Мирослав (будући
монах и архиепископ српски, Сава II), кћер Комнена,
полусестра Јестира, стричеви, Страцимир и Мирослав
са својом породицом и епископ Никанор. На најнижем
нивоу подијума украшеног одабраним цвећем, седе
гости из Бугарске, Византије, Венеције, Заморја,
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Дубровника и Угарске. Недостаје само краљев брат
Вукан. Изасланици поменутих земаља, према рангу
устају, краљевском пару крунисање честитају и
поклоне предају. Пре ручка устаје његов брат,
архиепископ Сава, и почиње да говори).
Сава беседи: ,,Помоз' Бог, драги гости, господо
српска, духовници, браћо и сестре! Ево нама великог
дана који смо дуго очекивали и најзад доживели –
Србија је коначно свога краља добила и са суседним
земљама се и на тај начин изједначила. Уз божји
благослов, крунисање је у велелепном здању нашега
краља – цркви манастира Жича – обављено. Можда је то
знак с неба и награда за ревност у вери, што је обред
крунисања први ерхиепископ српски и рођени брат
краља слободне Србије обавио. Чини ме срећним што је
мени припала дужност да ставим круну на главу овога
богопохваљеног, правдом и истином украшеног,
љубављу према нишчима изврсном богољупцу,
световном писцу и ученом тумачу Светог писма и у
војничком духу вештом и храбром владару.“
Уследиће потом Стефаново обраћање (устаје и чека
да се званице умире):
,,Драги гости, господо српска, свети оци, браћо и
сестре – шта после говора монаха Саве, архиепископа
српског и мога љубљеног брата, рећи... Можда је
најбоље ћутати, јер је више него што сам заслужио
речено, а ја увек шкрт на речима бејах и само кад
устреба говорих. Али, зато што је данас велики дан у
српској повести и што ви то од мене очекујете и
ћутањем ту жељу изражавате, морам вам се и ја са
неколико речи обратити. Оно што најпре желим да
кажем, радо бих прећутао, али то име морам поменути и
у овом историјском и свечаном тренутку га присутним
учинити и нашу радост и на тај начин увећати. Господо,
немојте то к срцу примити и да весели гласови утихну
дозволити, ако вам кажем да ми је жао што свеубилачки
ђаво семе зависти, зла и покора посеја и срце мога изнад
свега љубљеног брата, Вукана, отрова, па сада није међу
нама да овај тренутак својим присуством улепша и са
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нама у весељу – рађање Српске краљевине прослави.
Но, сада није време за туговање, и зато што је мене
заокупила таква радост, да за друга осећања једноставно
– места нема.“
Слика четврта: (Рас. По соби шетају Стефан и
његов брата монах Сава и испрва у ходу жучну
расправу воде). Стефан се жали да га жена вара, а Сава
га убеђује да то није тачно. Стефан закључује: ,,Све се
плашим, да си и за време литургије, о њеном кретању
бригу водио... Ти си добронамеран и тако видиш цели
свет, а ја ти кажем: да нема пријатељства између
мушкарца и лепе жене. Лепоти, ни Бог не може
одолети.“
Слика пета: (Радна соба Стефана Првовенчаног у
Расу). Детаљно се описује сусрет Стефана и дворске
кројачице Симке у коју се на први поглед заљубљује.
Стефан је просто гута очима и диви се њеном витком и
складном телу са струком од једног хвата и као женска
подлактица дебелој и дугој плетеници, кокетно
пребаченој између савршено извајаних и бујних груди.
Ево како Бошковић описује њихов сусрет: Не знам
шта је на теби лепше... Красота, која као да није са овог
света... Немам речи... Тешко ми је то изговорити, али
чини ми се да је на теби све савршено, моћно,
надразумно и благотворно... Сила која машту распаљује
и живот унапређује; а ја сам не само краљ, него и
познати песник нашег народа. Ја другујем са музом, а ти
знаш да тај дар није свакоме дат. Можда се баш зато
толико овом сусрету радујем и као слуга твоје лепоте
осећам. Симе... ох, Симе... Од како сам те видео, твој
лик ми се с памети не скида. Овако заљубљен и
распамећен, чини ми се – да више ничега краљевског у
мени нема...“
Симка (ошамућена оним што чује): ,,Ах, Ваше
краљевско величанство...“ Следи Стефаном монолог
(док седа поред ње, узима јој руке и наизменично их с
обе стране љуби): ,,Не замери ми... То је јаче од мене...
Знам да то једном краљу не приличи, али шта могу, када
се у неком слатком савршенству без прошлости и
110

будућности, изгубљеним осећам. Волшебан осећај који
нема ни почетка ни краја; мирак је што највише од Бога
узету нам вечност подсећа... Зато тај осећај није лако
разумети, па ми се чини, да га само велика љубав може
произвести... Љубав неуприличена смртном човеку.
Није то лако ни себи објаснити, али, зашто то и чинити,
када се никад боље осећао нисам...“ И онда се чују
Симкине речи. „Али... ја сам сасвим обична девојка,
Ваше краљевско величанство...“
Слика шеста: (Ловачка кућа усред шуме, на домаку
Раса. У просторији окићеној ловачким трофејима и
застртој шареним ћилимима изразито живих боја,
налази се широк кревет за две особе прекривен црвеном
вуненом тканином украшеном крупним везом од белог
предива у коме се препознају краљевска круна и
иницијали владара – СНП. Успред високог, од природног
камена озиданог огњишта у коме гори ватра, налази се
омањи сто (прекривен дугом црвеном чохом) и четири
столице. Између кревета и огњишта су прострта
медвеђа крзна са гарнитуром црвеном тканином
пресвучених перјаних јастука).
Драматург описује сцену љубави. Стефан (ужива у
полном акту): ,,Кад ти је лепо, онда уживај, љубави!
Твоје уживање мојој мушкости годи и снагу даје.
Тааако! Увијаш се као гусеница и од задовољства
стењеш, а то значи – да ти се свиђа... Само настави и не
обазири се на мене... ја могу у бескрај овако...“
Следи завршна сцена. Стефан каже: ,,Жена има као
плеве, али, за мене на овом свету, само ти постојиш. Ти
си жена коју сваки мушкарац прижељкује и тражи, али
ретко нађе. Ако хоћеш, могу да ти се закунем – да ћу те
још више волети. Када већ сада не могу живот без тебе
замислити, шта ће тек касније бити!? Уживање је
утолико веће, што више нисам љубоморан. Године су ме
уразумиле и од љубоморе излечиле. Хвала богу што сам
се те несносне море заувек ослободио. Осим тога, сада
сам свестан и чињенице – да се оно што усрећује – не
сме испустити.“ Симка (љуби га и милује по мушкости):
,,О, краљу српски у власти једне шваље...“
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Слика седма: (Рас. Састанак краља са великашима у
просторији за састанке). Стефан саопштава: ,,Није за
веровати, моја господо, али нећу вас у неизвесности
држати. Указана ми је неочекивана част. Шта кажете на
то, што ми најбогатији човек у Европи и млетачки дужд,
Енрико Дандоло, своју најстарију кћер, дону Ану – за
жену нуди!“
Стефан добија подршку да се жени Аном, ћерком
млетачког дужда.
Слика осма: (Венеција. Свечана сала дужда после
венчања. Са круном на глави, за раскошним и одабраним
цвећем украшеним столом за обедовање, на столицама
са позлатом седе српски краљ и краљица. Иза њих стоје
два лакеја са белим перикама. До краљевског пара, с
једне и друге стране, седе Вукан са супругом, епископ
Никанор, свештенство и званичници из Србије, а преко
пута њих, дужд са супругом и родбином, кардинали,
свештенство и гости из Италије, Француске и
Шпаније. Фанфаре најављују говор дужда).
Дужд (устаје и после кратке паузе почиње да
говори): ,,Ваша краљевска величанства, екеселенције,
еминенције, даме и господо! Особито задовољство ми је
да у своје име и име великог и малог конзилијума мојега
града, поздравим најпре њихова краљевска величанста:
мога зета, Стефана Немањића и моју драгу кћерку, а
сада краљицу Србије – Ану Дандоло-Немањић, и
пожелим им дуг живот у миру, разумевању и срећи.“
Уследио је и Стефанов одговор: ,,Даме и господо,
тешко је речима исказати задовољство што сам
женидбом ове лепе и изнад свега драге жене, и ја постао
грађанин овог града на води. У трајном и незаборавном
сећању ће ми остати клицање народа, песма гондолијера
и вожња дуждовом гондолом по великом каналу.
Венеција, бисер Сињег мора; има ли човека који се
овоме граду над градовима не диви? Наравно да нема,
моја господо. Али, и увек зелена Србија је масна земља
и својеврсна лепотица, од које ће и Венеција велике
користи имати. Желим вам пријатно вече!“
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Слика девета: (Краљевски салон двора у Расу. У
великој просторији се поред тапациране гарнитуре са
седење, украшене атрактивном свиленом пресвлаком,
налази и од ружиног дрвета направљен сто-секретар
за писање, а поред великих прозора и дугачак сто за
обедовање. На њему се виде сребрни свећњаци и вазе са
црвеним ружама. Под од белог мермера је зстрт
одабраним персијским теписима, док прозоре красе
завесе од свиле и кадифе. Изнад великог огњишта од
мермера, виси велико огледало оивичено раскошним
рамом златасте боје. Зидове боје цигле, красе слике
различите величине са мотивима из Венеције. Док
краљица седи у фотељи и гледа у ватру која гори у
камину, краљ јој прилази и љубазно је поздравља).
Долази до расправе краљице и краља Стефана:
,,Преварио сам се. Мислио сам да ће Србија добити
краљицу по мери, а ти само на Венецију мислиш. Зато
ниси ни дете од мене хтела.“
Ана (љутито): ,,Porco mondo (проклетство), брига
тебе, да ли те волим или не, када те видим тако ретко и у
двор најчешће, око поноћи долазиш.“ Стефан (милује је
по глави): ,,O, cara mia, regina di Sеrbia, per l‘ amor di Dio
(за име бога)! Послови... Зар не видиш да сам затрпан
пословима, а ја о свему одлучујем. Овде се за све, ја
питам. Као твој отац. (Благо, покушавајући да је загрли)
Vieni qua (дођи)! Сећаш се меденог месеца у Венецији?
Због оне лепоте сам те, одмах заволео. Одлично
расположен, звао сам те ,ragazza‘ или ,ragazzina‘
(девојче или девојчице), а ти си се кикотала од среће.
Желео сам да тако и остане, али, када си дошла у
Србију, ти си постала друга жена. Наједном си се
изменила. Нисам те могао препознати.“
Одговарајући на Анине речи препуне љубоморе,
Стефан каже: „Уместо да те, као пас чувар, од злих
људи чува, она те за срце уједа и не само твој живот
загорчава и крати. Да, признајем: једну сам отерао, а
друга мртва у гробу лежи, а ти си више на ону мртву,
него на живу, као пас љубоморна. Мрак, мркли мрак,
што ти очима вид узима је твоја сумња. Ускраћујући
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себи слободу, узех те из најбоље намере, и шта за то
добих? Уместо краљице из учене Венеције, која би
морала знати, да је прошлост гробље прохујалих дана –
свађалицу којој се ни светим храмом не може угодити –
заузврат добих. Chi sei i chiedimi cio che vuoi (ко си и
кажи ми шта од мене хоћеш)?“
Ипак, ова слика пуна драматике, завршава се
мирољубиво. Стефан каже: ,,Corragio, regina di Serbia:
non piange e suspiro! No, poр carita (Храброст, краљице
српска; не плачи и не уздиши! Не, за име бога!)! (грли је
и љуби) Све ћу покушати да ти вратим здравље. Све
жеље ћу ти испунити!“ На то Ана додаје: ,,Bene, bene,
gracie, amore mio (Добро, добро, хвала, љубави моја)!
Морамо се стрпети; можда ће молитве помоћи... Нада
последња умире. А сада ме узми и у твој кревет однеси.
То мојој души највише годи.“
То краљ и чини. Узима је у руке и полаже у кревет.
Слика десета: (Maнастир Жича, лета господњег
1227. После рукоположења од свога сина, архиепископа
Саве II, у присуству епископа Никанора, калуђера и
свештенства, српски краљ постаје монах Симон).
Започиње Стефан. ,,Свети оци и господо, коначно
дође дуго очекивани дан, да пођем путем оца и брата
свога и понесем име, како онога што је у име Господа и
своје вере паганским Римљанима и цару Хадријану
триста јада задао и легије му проредио, тако и
милосрдног, богољубивог и човекољубивог верника,
што се ни бича грдих жбира Понтија Пилата не уплаши,
већ се на Господа смилова и крста на коме ће бити
разапет се радо прихвати. Немојте ме због тога ни
хвалити, ни жалити, ни осуђивати, јер срце моје, да
услишим заповест Свевишњега и Премудрога и ставим
се у Његову службу, то од мене захтеваше.
Краљ Стефан тада саопшти тајну (крсти се): ,,Нека
ми Бог опрости што волех жену која беше у стању да
моју мисао божанском светлошћу прожме, душу ми
усплахири и као захуктали вихор је у ковитлац бацајући,
крв до кључања доведе и најскривенији и мени непознат
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део моје мушкости откри и уму и осећањима видике за
које нисам ни знао да постоје, отвори.“
На питање епископа Никанора „о каквој жени
говориш када си супругу оцу послао, а Ану Дондоло
оженио“, Стефан доприча. ,,О чудесној жени, свети оци.
О бићу које је Бог, када је био у најбољем расположењу,
створио. Беше то сестричина властелина Хранислава из
Гургусовца; нећу јој име помињати и тако на њу и мој
грех навлачити. Беше то милосница какву мајка није
родила – више је на небеског анђела него на жену
личила. Када је у цркви угледах, колена ми клецнуше и
сав се у око претворих. Нисам могао к себи доћи, а ја не
бејах тако млад па да ме радост живота и њена
безбрижна и лепршава мисао у снене пределе (где
владару једног поносног народа није место), понесе.
Гледајући ту лепоту, осећао сам се као перце лак и
чинило ми се да лебдим у ваздуху. Понесен тим
волшебним осећањем рајског ужитија, мојој машти као
да не беше краја, те онда написах и непролазна дела
којима ће се и потоњи Срби дивити.“
Сам крај ове успеле, занимљиве драме, др Бошковић
завршава најпре речима краља Стефана: ,,Поносан...
Шта значи, поносан бити, свети оци, када ја то у себи
никада нисам осетио... Овако испразан и неутешан, чини
ми се да сам као сићушни мрав безначајан и да никада
нисам ни постојао. Као сенка коју залазеће сунце
избрише, а мрак и остало узме. Да, чини ми се да сам
као пролазник на раскрсници света без почетка и циља,
већ у невином зачећу угледавши Господа, себе намирио
и умирио. Оно што ми је давало вољу за живот,
неочекивано сам изгубио, а остало је само обавеза
била.“
Потом, Сава завршава: ,,Утешићеш се, монаху
Симоне. Прилазећи Богу и кроз молитву и метанисање
понирући у себе, Његову милост ћеш осетити и
заслужени мир наћи. А мир је највише што нам Господ
може подарити, јер у њему су садржани и доброта, и
истина, и љубав као део те истине. Уронуо кроз молитву
у себе, изгубићеш себе и претворићеш се у ништа, па ће
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кроз ништавило и болови који те као Господа и Спаса
нашег, Исуса Христа, на крсту распињу и сан ти рабе,
заувек нестати. Осетићеш близину и чућеш глас Оца
нашег небескога и видети и оно што на земљи ниси
могао видети и у благодати који ће твој кратки живот
бескрајно дугим учинити, уживати и оним што ти је
душа највише желела, испуњен бити. Нећеш имати ни
пријатеља ни непријатеља, већ ћеш уживати милину
неупоредиве сласти и бескрајне милости и слободу –
благодати какве смртни човек не може ни замислити.
Кажу да сам попут стрица мудар, али ја ти, брате мој
мили, и поред тога од овога више не могу рећи.“
ао и неке друге драме др Добривоја Бошковића, и
ова заслужује пажљиве читаоце и гледаоце у храму
културе, на „даскама које живот значе“.59
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•59Белешка о писцу (која се налази на крају ове драме): Добривоје Ј. Боковић,
рођен је 4. јануара 1936. године у Грделици код Лесковца. Основно и
средње образовање је стекао у Грделици, Лесковцу и Нишу. Дипломирао
је на Медицинском факултету у Београду, а постдипломске студије и
специјализацију је завршио на Универзитетима у Гетингену, Келну,
Марбургу на Лану, Лондону, Торонту, Рио де Жанеиру и у највећим
градовима Кине. Аутор је поема: ,Посланица, Чежнја, Сан и јава, Жена,
Грех и Рано и позно; трагедије у стиховима Крик понора, сатире
Анатомија сујете и заблуде, комедије Грделички крос, драма Растко,
Српски краљеви Стефан Драгутин и Стефан Урош Други Милутин, Цар
Душан Сини, Цар Лзар, Смрт вилењака, Црни Ђорђе, јуродив из Тополе;
романа Сагореле сени, Валсоттино империал, Пантократора рука и
збирке приповедака у два дела Колут, као и бројних песама, ода и текста
за певане композиције (реквијем, ораторујум, баладе, шлагери итд.). За
комедију Грделички крос од Удружења изавача добио је прву награду за
драму 2000. године, за роман Сагореле сени ,,Златни венац” ИП
,,Књиготека” (2003), за роман Валсоттино империал међународну
награду ,,Арка” (2007). Бошковић је композитор, гитариста и певач, члан
Удружења књижевника, Удружења драмских уметника и Удружења
композитора Србије.
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СРПСКИ КРАЉЕВИ СТЕФАН ДРАГУТИН
И СТЕФАН УРОШ II МИЛУТИН
•

Ристо Василевски, „Добривоје Бошковић, Српски
краљеви“, рецензија, Арка, Смедерев, 2008.

Т

ема ове драме познатог српског
писца др Добривоја Бошковића
је времe владавине поменутих
српских краљева. Радња почиње
1276, када краљ Стефан Урош I
полако умире, и јадикује, јер је
свргнут из престола, поражен од
војске, а један од синова га је издао.
Време проводи у разговору са својом
лепом женом Јеленом. Драма прати
долазак на власт његовог сина
Стефана Драгутина, његову раскалашност, његове
походе и освајања, када се српска држава простирала
чак до Анадолије.60
Радња ове драме о историјској српској прошлости
почиње на самртничкој постељи краља Стефана Уроша I
који јадикује над својом судбином - јер је поколебан у
вери, свргнут с престола, од сина „уједен за срце“...
Његов дијалог са прелепом супругом Јеленом, изданком
најугледније француске краљевске лозе, која се
поклонила православној вери, открива на почетку ове
драме битке које је водио и поразе које је доживео,
њихове заједничке заслуге за изградњу и лепоту
манастира Сопоћана, Грачанице и Студенице.
Драма прати долазак на власт његовог сина Стефана
Драгутина и шекспировску појаву духа његовог оца
Стефана Уроша I, који му поручује да власт треба да
подели са својим братом Стефаном Урошем II
Милутином, затим њену поделу, раскалашност Стефана

•60 Арка, Смедерево 2008.
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Уроша II Милутина, походе, кајања за учињена дела...
Користећи се унутрашњом и спољашњом римом у
оквиру прозних дијалога, аутор успева да дочара не
само атмосферу и језик тих прохујалих времена, већ и да
алузивно укаже на све токове српске политичке и
националне сцене. Као што сам наслов каже, тематски
оквир ове драме познатог писца Добривоја Ј.
Бошковића, неуморног и пасионираног завиривача у
историјску српску прошлост, јесте време владавине
српских краљева Стефана Драгутина и Стефана Уроша
II Милутина.
(...) Његов дијалог са прелепом супругом Јеленом,
изданком најугледније француске краљевске лозе, која
се приклонила православној вери, на почетку драме
открива битке које je водио и поразе које je доживео,
њихове заједничке заслуге за изградњу и лепоту српских
манастира, нарочито Сопоћана, Грачанице и Студенице,
уводи нас у размирице, издаје, освете и утицаје са
стране. Драма прати долазак на власт ње-говог сина
Стефана Драгутина, шекспировску појаву духа његовог
оца Стефана Уроша I, који му поручује да власт треба да
подели са својим братом Стефаном Урошем II
Милутином, њену поделу, заједничку владавину,
раскалашност Стефана Уроша II Милутина, походе,
кајања за учињена недела, освајања и ширења српске
државе чак до Анадолије. Потом сумње, раскол и
прогонство, замонашење и препуштање владавине
Стефана Драгутина свом сину Владиславу, њено насилно преузимање од стрица Стефана Уроша II Милутина,
ослепљење и враћање вида његовом сину Стефану,
његово крунисање за српског краља...
Роланбрењонским,
односно
колабрењонским
језиком, користећи се унутрашњом и спољашњом
римом у оквиру прозних дијалога, Добривоје Ј.
Бошковић успева да дочара не само атмосферу и језик
тих прохујалих времена, већ да алузивно укаже на све
токове српске политичке и националнесцене.61
•61 Напомена: Видети: knjižara-vesti.com
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„СМРТ ВИЛЕЊАКА“: КРВ И ЛИРА НОВО ЧАРОБНО ДЕЛО
•

Лаза Лазић, „Смрт вилењака, Крв и лира – ново
чаробно дело Добривоја Ј. Бошковића“, извод из
рецензије, Арка Смедерево 2010.

-

Кану суза на росу,
наста Син Божји.

-

Кану крвца на сузу,
наста нечовек.
Дуну ледени ветар,
- наста смрт.
(Д. Бошковић: Жал)62

И

здаја,
љубав
и
злочин,
усковитлане људскe страсти на
подлози велике европске ноћи,
предмет су заносног драмског текста
истакнутог српског писца Добривоја Ј.
Бошковића Смрт вилењака.63
Сценски текст-медаљон који је
посвећен успомени и слави великог
шпанског песника Фредерика Гарсије
Лорке, трепери и злати са пред нама и
сам од страсне поезије, кроз коју
одвањају звуци гитаре и лирика најфиније врсте. Мали
број лица, сведена радња, поједностављен заплет, стил
узвишеног дијалога, све је овде у служби снажног
осеђања, израза уметности и уктиње правде. Слободног
замаха, аутор доводи у дотицај шпански темперамент и
балканску древну мудрост, стављајући у уста
андалузијских сањара стихове српског песништва. Ова

•62 Напомена: Овим стиховима почиње драма Смрт вилењака.
•63 Лаза Лазић, „Смрт вилењака, Крв и лира – ново чаробно дело Добривоја Ј.
Бошковића“, извод из рецензије, Арка Смедерево 2010. (корице драме).
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универзалност лепог проширује се и на универзалност
зла. Убијајући, у драстичном непосредном приказу,
песника Шпаније, слепа и бесловесна сила убија и део
нас. Лорка је кроз цео овај текст жив, као што је кроз
Бошковићев комад жив и општи језик вечите
уметности.64

Фредерико Гарсије Лорка
Цртеж: др Добривоје Бошковић

•64 Напомена: Аутор је књигу посветио сенима Фредерика Гарсије Лорке. У
посвети аутору ове књиге о Добривоју Бошковићу, записао је: „Био је
добронамеран и социјалан, зато су га убили. Великом пријатељу,
новинару и писцу Данилу Коцићу да ужива у лепом штиву. У потпису:
Добривоје Бошковић (Београд, 15. фебруара 2011)
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АНАТОМАЈА СУЈЕТЕ И ЗАБЛУДЕ
•

Слободан Јарчевић, „Драма о цивилизацији,
Анатомија сујете и заблуде“, рецензија, Мирослав,
Београд 2013.

Н

а
почетку
рецензије
Анатомија сујете и заблуде
др Добривоја Бошковића академик
Слободан Јарчевић подсећа да је
Бошковић „водећи српски песник,
романсијер,
драматург
и
комедиограф“, а ова његова драма
„досегла је висине филозофије и
мудрости“.65
Бошковић уочава да су сва зла
на свету потекла с подручја Западне
Европе (колонијализам, ропство, светски ратови,
државни планови с истребљењем појединих народа итд),
а и поред тога образовни систем сваког народа (жртава
западног колонијализма) врви од хвале за државнике и
уметнике Запада, на које се људи у свакој земљи
упућују као на узоре – и у филозофији, и у
књижевности, и у музици, и у науци итд итд.
(...) Бошковић се не устручава, те у том смислу не
опрашта ни великану руске књижевности, Лаву
Толстоју, који је целе странице попуњавао на
француском језику у свом роману Рат и мир – да би
показао како је зналац и француског језика и француске
културне баштине. Овакво понашање код српских
књижевника, Бошковић најоштрије осуђује и ставом
свог јунака, Другог Писца. Други Писац се обраћа свом
колеги, Првом Писци, који користи туђице и
„високоумне“ изреке књижевника са Запада:

•65 Слободан Јарчевић, академик, „Драма о цивилизацији, Анатомија сујете и
заблуде“, рецензија, Мирослав, Београд 2013, стр. 5-12.
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„Ја се служим грађом из извора који потичу са овог
поднебља. Не потежем за силним цитатима, који Ваш
удео потискује у други план, него се држим нашег
језика, чија остварења је и Гете ценио. Мени књиге не
служе да сведочим о свом образовању, зато приповедам
језиком који не оптерећују туђице, а Ваше дело је као
украдена кабаница: умочи у боју, па носи ко своју.”66
Овај закључак Бошковића – о робовању свему са
Запада (као узору за сопствено стваралаштво),
умртвљује и дух и то стваралаштво, те се не схвата, да је
потребно променити лични и колективни однос према
свему што долази са Запада. Ако се томе дивимо,
упућује Бошковић, онда смо неспособни да се одупремо
колонијалним (данас глобалним) насртајима тог Запада,
који је, више пута, штетно протресао и српско друштво
и српске државе.
Рекосмо да је Бошковић приметио да су многе
накарадности засејане у делима западних стваралаца,
али их људи прихватају за недостижне цивилизацијске
тековине, због чега, како смо навели, људи не примећују
ни претходна, ни савремена зла рођена на Западу. Зато
ће Бошковић храбро записати да су дела највећих
уметника са Запада мале вредности, али су окићена
најскупљим наградама, попут оне која носи име
шведског физичара Нобела.
Ни велики Хемингвеј неће остати поштеђен, јер ће
Бошковић преко става свог јунака Првог Писца, о њему
изговорити – обраћајући се колеги, Другом Писцу:
„Зашто би ми то сметало, када тог извиканог
господина Хемингвеја не сматрам за писца. Не импонује
ми ни као човек. Његове књиге се читају као новинарске
репортаже; штиво за прочитај, па баци. Писано због
тегоба, које су изазвали жуљеви у стојем ставу;
реченице су му недовољно осмишљене, кратке и
недовршене. Сумња се, чак, да је његово најбоље дело
„Старац и море“ неко други написао. Та ноторна

•66 Слободан Јарчевић, академик, „Драма о цивилизацији, Анатомија сујете и
заблуде“, рецензија, Мирослав, Београд 2013, стр. 7.
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пијаница је, у душевном растројству, извршила
самоубиство – пуцајући себи у уста. Да ли сте се икад
упитали, како један вагабунд и авантуриста, који је, уз
све мане, био и импотентан, може послужити као узор
једном амбициозном писцу.“
Први Писац додатно обрзлаже да се Нобелова
награда додељује на основу телефонског позива
државника из Вашингтона, који поруче у Осло или
Штокхолм да се велике части удостоји изабрани човек,
та се тако за Нобелову награду „закаче многи – као
крпељи и подрепне муве – уврстивши се тамо, мада су
само букачи, медиокритети, незналице, улизице и
полицијски жбири... а прогласе се недодирљивим“.
За Бошковића нема недодирљивих уметника – од
аусријских Алпа до обала Тихог океана. Како је
ускратио одлике и значај у књигама Хемингвеја, тако је
учини и са делима Томаса Мана, назвавши га
нарцисоидним и човеком који је „мрзео не само људе,
него и самога себе“. У осврт на Томаса Мана, Бошковић
позива на обавезни опрез, стављајући читаоцу на знање
да је у његовом делу Тонио Крегер уткан презир према
народима другчијим од Немаца – што се утемељило и у
државну стратегију Немачке у Другом светском рату. То
је оно што у Бошковићевој драми упозоравајуће
варничи – у уметничким делима су полуге
колонијализма или глобализма. То ће рећи јунак ове
драме, Други Писац, објашњавајући колеги, Првом
Писцу, да није, као припадник страдалничког народа,
запазио опасност у делима Томаса Мана.
„Нисте запазили, а као припадник тлаченог и
прогнаног народа, то сте, најпре, морали уочити
препознати. Али, Вас не интересују ствари које се тичу
човечанства и обичног човека. Ви лебдите у сфери своје
уобразиље и најсмелије маште. Бавите се Томасом
Маном, а нисте препознали да он, у свом првом делу –
„Тонио Крегер“, за црне очи, опеване у многим песмама,
каже да подсећају на животиње!“
Бошковић се дотиче и слике у Удружењу
књижевника Србије, у Београду, у Француској 7.
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Опомиње писце да не прихватају дела са Запада као
врхунско уметничко стваралаштво – јер је у њима
филозофија господарења западноевропских народа над
осталима, а, посебно, указује на западноевропске језике,
који нису природни и који ће, временом, ишчезнуто –
онако како је ишчезао и латински језик.
Што се тиче уметничких награда код Срба, не прави
разлику између награђених у Србији са носиоцима
Нобеловог признања, кад име „најбољег“ светског
књижевника издиктира Ослу или Штокхолму неко из
Беле куће у Вашингтону.
Бошковић тврди да су најпризнатија књижевна дела у
Србији, често, испод сваке вредности, па се усуђује да
тако нешто напише и за Госпођицу Иве Андрића:
„Узмимо као пример роман Госпођица Иве Андрића.
То потпуно безначајно и неинвентивно штиво, чија тема
је бескрајно крпљење одавно изношених чарапа једне
несрећне, усамљене и помало ћакнуте уседелице и
шкртице, не служи на част свом аутору, а још мање
нашој литератури.“67

•67Слободан Јарчевић, академик, рецензија, „Драма о цивилизацији“,
Анатомија сујете и заблуде, Мирослав, Београд 2013, стр. 11. Напомена:
Драма Анатомија сујете и заблуде има четири лица: Први писац, Други
писац, Писац-Посредник, Филозоф писац. СЛИКА ПРВА: Соба са
столом, четири столице, лежајем и орманом. На столицама седе
средовечни мучкарци, одевени у свечане одела са краватама. На столу су
чашеи бокал сводом. Писац-Посредник (гологлав човек средњег раста,
уздржаног покрета и отменог држања): „Добро вече! Можемо да почнемо
с расправом коју сте тако ватрено захтевали. Први писац (кошчат човек
разбарушене косе и успијених образа, жива покрета и нервозног држања,
с обавезном цигаретом у устима): „Господо, варате се ако сте помислили
да сам се на ваш позив одазвао зато што сам то желео! Не, учинио сам то
зато што сам на то био принуђен. Мога сам, попут ноја, завући главу у
песак, али онда то не бих био ја, него неко други. Таквим чином бих
изневерио себе и био исто што и ова господа, а ја тако нешто себи не
могу дозволити. Не могу и зато што сматрам да је дошло време да се
подробно испита и разјасни: зашто је књижевна критика тако лако
подлегла естетици привида,декаденције и кича? Сада и на овом месту
хоћу да знам не само зашто су све те недоличне радње обавијене зидом
ћутања, него и да се утврди и штета која је тим срамним чином учињена
мени и нашој књижевности и мисли.“
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РОМАНИ
ДР ДОБРИВОЈА БОШКОВИЋА

•
•
•

Сагореле сени;
Valsottino imperijal;
Пантократора рука;
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„САГОРЕЛЕ СЕНИ“: ТРАГИЧНОСТ
УЗВИШЕНЕ ЉУБАВИ
•

Јовица Д. Ђорђевић, „Трагичност узвишене
љубави“, Добривоје Бошковић, Сагореле сени,
Књиготека, Београд 2002.

Р

оман Сагореле сени писан је
да га читалац доживи као
панораму
једне
паланачке
средине на југу Србије коју је
писац дуго година, боравећи у
туђини, носио дубоко у својој
души и преживљавао је са
искреном
носталгијом.
Без
намере да прати и користи неки
од
начина
романескног
казивања, писац по свом
опредељењу користи својеврсну форму, дух и
осећајност којим ће на најбољи начин изразити своје
намере.68
Циљ романа је да се, без посебне патетике и
стилизације, прикажу и дочарају дух и богатство живота
српске варошице у периоду између два светска рата.
Зато је највећи део књиге тематски усредсређен на
препознатљиве особености једног простора и ишчезлог
времена, како колективног, тако и личног, односно
аутобиографског.
(...) Филозофске реминисценције и дигресије које
користи разним поводом, писац интелигентно и
есејистичким проступом размишљања о неминовној
трагичности и неостварености савршене лепоте, о
моралу, вредностима појединаца и породице, о суштини
и смислу живота. Посебно се истиче његово виђење
•68Јовица Д. Ђорђевић, „Трагичност узвишене љубави“, приказ романа,
Добривоја Бошковића, Сагореле сени, Књиготека, Београд 2002, Помак,
бр. 25/26, јануар - јун 2004, стр. 24.
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Бога и судбине, односа између добра и зла, што све
заједно употпуњује и испуњава атмосферу која својом
искреношћу доминира романом.
У основи свих збивања је љубав, однос међу људима и
породици, природи. Али, изнад свега, то је страсна и
непоновљива љубав двоје младих. Бане и Љиљана –
Лили својом младошћу, лепотом и искреношћу осећања
представљају у свим елементима најсветлији део
универзалне и савршене љубави. Љубав је највиша
одредница којом се уређује свет и живот. Писац у то
искрено верује. Он пише оду љубави, али не само која
везује двоје младих. То је љубав свестрана која
доминира у свему што чини живот, чак и онда када је
душу притисла туга и боравак у туђини.
Међутим, и поред свих напора и борбе, таква страсна
и узвишена љубав не може да опстане. Она никада не
може бити извориште и предуслов стварне среће, већ
само наговештај нестварног сна двоје младих о срећи.
Без обзира на то сазнање, њих ништа није могло да
спречи да се до последњег даха боре за своју љубав.
Изненадна болест их још јаче здружује и посвећују се
искључиво себи. Несрећни младић напушта све што је
до тада имао: породицу, најрођеније и најдраже,
пријатеље и све који нуде помоћ. Бори се, жртвује и даје
оно што сам поседује – свој већ изгубљени живот и
своју љубав само за њено оздрављење и њен живот.
Ништа није помогло, а он је умро на вест о њеној смрти.
Последња жеља му је била да их сахране заједно.
И овога пута, аутор жели да потврди, иако је дубоко
веровао у љубав, да је она у суштини увек погубна и
трагична. Једини излаз из ње је смрт, јер тада остају
сами, а свет коме су били нејасни и недокучиви за
живота, остаје да приповеда о њима.
Први наговештају о трагичности и ,,проклетству’’ ове
љубави потичу од мајке главног јунака. Све чини да га
од ње одврати и одвоји на време, а потиче из само мајци
познатог страха и бојазни да у тој љубави не изгуби
најдражег сина. Знала је да, ако се то деси, неће моћи да
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преживи. И није успела. Зато је под тајанственим
околностима постала трећа жртва ове трагичне љубави.
Лагано и на први поглед неповезано излагање је, у
ствари, пишчева намера да све објасни до детаља и да
ништа не препусти забораву или погрешном тумачењу.
Рађајући приче за причом, као што то чине сликари
широким потезима на платну, он од њих несумњиво
ствара потпору за доживљавање романа као целине. Све,
дакле, тече као што је текло време и живот у паланци,
пун неизвесности и вођен невидљивом силом судбине.
Притом, оно што је уочљиво и као специфичност и
пишчева склоност је да сваку од својих прича коју
растаче од стварности, започиње дијалогом његових
личности и учесника у роману. И када осети да даља
расправа надмашује његове могућности, писац наставља
у улози наратора и тумача ношен осећањем своје
одговорности да све учини разумљивим и доведе до
краја. Бројне епизоде о људима, њиховим односима,
карактерима и судбинама конкретизују њихове
породичне и личне историје. То су прозне слике које би
могле да буду у целини исказане самостално и
истргнуте из стварности у приповедачкој или
романескној структури...
У том смислу посебно издвајамо доживљај и однос
према Циганима, њиховом животу и музици. Разлози за
такав приступ су очигледни. Пишчев главни јунак не
само да је изванредан свирач на фрули и окарини и
велики љубитељ музике Цигана трубача. Он довољно
познаје и њих и њихову музику, у чему се види и осећај
дужног поштовања према њима. Музика циганске трубе
најбоље одражава однос према свом животу и другим
људима. Свирају и када им душа крвари и пуна је туга,
али и када су уживали у радости и весељу. У једном
тренутку сопственог стања главни јунак ће рећи да се у
музици циганских трубача једино може осетити сва
лепота и радост живљења, али и најдубља носталгија и
туга душе за оним што је ишчезло и одавно представља
прошлост. Најпоетичнији делови романа свакако су
доживљај и опис природе и свих њених чари и лепоте
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који чине спољни оквир у коме се рађа, траје и умире
љубав двоје младих. Сваки крајолик испуњен ливадама,
воћњацима и мирисном шумом пресецају три реке које
својим воденицама носе сећање на време наше
србијанске прошлости. Са много лирског осећања
описана је природа у роману као најузвишенији облик
јединствене божје лепоте и хармоније.
(...) Писац, односно лекар Добривоје Ј. Бошковић, дуго
је боравио далеко од места своје младости и домовине, и
никада их се није одрекао, а још мање заборавио. У
роману је развио слике које је дуго носио и доживео као
ожиљак на души из младости и свог завичаја. Са
дубоким и свестраним познавањем и разумевањем свога
народа, посебно једне варошице на југу Србије, са
нескривеном наклоношћу и узбудљиво, остварио је
значајне књижевне домете. Уз велике напоре и знања,
романом Сагореле сени писац је остварио и својеврсно
олакшање душе.69
(...) У основи свих збивања је љубав, однос међу
људима и породици, природи. Али, изнад свега, то је
страсна и непоновљива љубав двоје младих. Бане и
Љиљана – Лили својом младошћу, лепотом и
искреношћу осећања представљају у свим елементима
најсветлији део универзалне и савршене љубави. Љубав
је највиша одредница којом се уређује свет и живот.
Писац у то искрено верује. Он пише оду љубави, али не
само која везује двоје младих. То је љубав свестрана
која доминира у свему што чини живот, чак и онда када
је душу притисла туга и боравак у туђини.70

•69Јовица Д. Ђорђевић, „Трагичност узвишене љубави, Сагореле сени“,
Књиготека, Београд 2002, Помак, бр. 25/26, јануар - јун 2004, стр. 24.
•70Јовица Ђорђевић рођен је у Грделици, 1949. године. Дипломирани филолог.
Био је главни и одговорни уредник лесковачког недељника Наша реч.
Бавио се књижевном критиком и објавио неколико запажених прилога у
лесковачким часописима и другој периодици. Посебну пажњу посветио
делима Љубише Динчића (Бела земља) и др Добривоја Бошковића
(Сагореле сени).
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РИСТО ВАСИЛЕВСКИ: СРПСКИ
РОМАН-РЕКА
•

Ристо Василевски, „Српски роман-река, Сагореле
сени, Добривоје Бошковић, Сагореле сени,
Књиготека, Београд 2002.

П

ојава ове књиге Сагореле сени
у нашоj књижевности значи
драгоцен прилог оној страни наше
уметничке
литературе
која
представља најбоље у нашој
приповедачкој традицији. Још пре
изразитих
корифеја
српске
реалистичке приповетке XIX века, у
нашој
усменој,
народној
књижевности настао je овај начин и
овај дух наративног излагања,
поступан, стамен, конципован, епски, сликовит, са
смислом за драматику самог живота, разумевање
људских побуда и страсти, и обасјан вишим етичким
вредностима које избијају из наоко судбинских и
стихијских догађања. Водећи српски реалисти
учврстили су, иако посвећени претежно краћој форми,
овај романескни узор, а модерна књижевност наша само
га je у својим најбољим примерима усавршила и
развила. Сам поступак приповедачев као да сређује сву
снажну и усковитлану материју људског'' живота, па се
излагање једне више хронологије одређеног сегмента
људског друштва, кроз овако припо-ведање, исказује на
крају као мудра философија самих космичких сила који
људским наравима господаре и животом народа
управљају. Овим одмах на почетку хоћу да нагласим да
je Добривоје Бошковић својим великим замахом и
минуциозним трудом овим књижевним делом створио
једно литерарно дело за читање, за читаоца. Тиме се
Бошковић увршћује у ред оних савремених аутора који
и поред све буре и олује модернистичких и
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постмодернистичких
праваца
и
експеримената,
изразизши се уједном сасвим карочктом реализму
(дакле не марећи за моду и за подилажење књижевним
захтевима) појављује као писац једне велике српске
саге, дакле романа-панораме о животу нашег народа
онаковог какав он заиста јесте. Убедљиво уметничко
дело, роман Сагореле сени представља по нашем
мишљењу, истинску лектиру за нашег читаоца, a no
неким својим квалитетима може се мерити са
приступима и остварењима текуће велике књижевности
света, извесним романима нордијске. америчке и
латиноамеричке књижевности двадесетог века.
Позорница
Бошковићевог
романа-реке je je
поморавска Србија. Разуме се да су имена места и
породица
измишљена
и
микро-географија
исконструисана, али читалац се са импостацијом ових
широких догађања, с духом и наравима учесника сместа
сроди у присном препознавању духа ствари. Следећи
фундамент ове приче je драмски сукоб двеју породица у
чијем антагонизму протиче цела радња књиге. Трагичка
кривица, почетак догађања представља један баналан
несрећан случај, од којег се надаље грана сукоб, мржња,
љубавна драма, а која служи да се на безброј посебних
поља развијају и разлажу колосалне појединости о
природи, обичајина, односима, карактерима и ликовима
учесника. Од краве хранитељице Белуне до
најподробнијих појединости главних актера и безброј
епизодних личности, писац je развио слике својег
завичаја и искористио своje огромно познавање
сопственог етноса и његове историје, тако да смо
добили велику галерију ликова свих узраста и свих
социјалних слојева. Болест je узрок заваде двеју
породица, а далеке и ближе наклоности или мржње
учесника овог епског и менталитетског маразма
послужиле су као подлога безбројним малим студијама
о историји, схватањима, недаћама, надама и
очекивањима народа. На страни Карче домаћин Бора и
његова жена Симка, и њихова кћер Љиљана
супротстављени су њеним члановима (Криста, Роска,
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Бане, Милан) где, између
осталог, сентиментална тежња,
односно
ометеност
могућег
љубавног и брачног односа само
фигурира
и
чини
потку
разноликим
тежиштима
и
радњама романа. Готово je
немогуће у кратком приказупрепоруци навести све области
које су овде потанко третиране,
описане и с познавањем излагане.
што неретко читаоцу причињава
додатно задовољство. Социјални миљеи, од сељачког,
домаћинског, затим циганског, сиротињског и
богаташког, историјске епизоде са правим малим екстра
приповеткама о Првом светском и другим ратовима,
ппосебно област музике (с великим тј^ананим
познавањем излагано) народног певања и свирања,
затим кулинарства, па лечења лековитим биљем, онда
минуциозно познавање с љубављу описиване природе,
флоре и фауне, иза чега, или испред чега стоје веома
узвишена и лепа размишљања, опаске, чак есејистички
пасуеи о вишим вредностима човечанства, света, и
живота, рецимо размишљања о Богу. Колоритне слике
пијаце, кафане, планине, чисте природе, посебно
епизодни ликови, обогаћују још више ову хронику
обичних људи чији односи, осећања, тежње и погледи
сачињавају у ствари онај конкретан живи живот којим
људи заиста живе.71
Бошковићев роман иако веома обиман није ни једном
својом страницом оптерећен, он je једноставно тако
широко замишљен и постављен, тако je успешно
магистрално и изведен, да je његова дужина заправо
интегрални део концепта, а импресивно делује и на
читаоца који кроз њега путује као у неким добрим
•71 Напомена: Први том романа Сагореле сени има, иначе, следећа поглавља:
Свитање, Пламен љубави, Страст и сумња, Заручење и подозрење,
Узнесење и стрепња, Идила и клетва. Други део романа се састоји из
следећих поглавља: Нарушавање, Понор пакла, Патња и Нада.
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старим читалачким временима, од сцене до сцене, од
лика до лика, од зеплета до заплета, док најзаад не
изрони у једно специфично целовито виђење човека,
завичаЈа, Бога и људске душе. Роман je, уз то, у основи
неамбициозан, притишан, некако миран, а изнутра крцат
и богат.72
(...) Писац, иначе лекар, који се својом професијом
успешно бави у иностранству, у Немачкој, овим
уметничкким делом, кoje je очигледно настало у великој
самоћи и носталгији, одужио се своме народу, као што
je то учинио и пређашњим већ објављеним књижевним
делима.
%
Др Добривоје Бошковић је двотомни роман Сагореле
сени посветио свом рођеном брату Драгољубу. На
почетку дела, некој прси пролога, записао је:
„Догодило се то тридесетих година прошлог века.
Била је то дотад невиђена љубав двоје младих, а онда је
она изненадно смртнооболела од туберкулозе. Нису
помогле молбе и заклињања; он је остао уз њу све до
неизбечне смрти: „Напиши, напиши причу о тој великој
љубави“, честоје говорила моја мајка Симка. Написао
сам је својим сузама... (Аутор)73

•72 Књижевно-издавачка задруга Књиготека доделила је награду „Златни
венац“ Добривоју Бошковићу за роман Сагореле сени, у два тома.
•73Добивоје Бошковић, Сагореле сени, први део, Књиготека, Београд, 2002,
стр. 7.
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ДАНИЛО КОЦИЋ: „САГОРЕЛЕ СЕНИ“ –
ВЕЛИКО ДЕЛО СЈАЈНОГ ПИСЦА
•

Данило Коцић, приказ, Медија центар, Лесковац,
Добривоје Бошковић, Сагореле сени, Књиготека,
Београд 2002.

Р

оман Сагорели сени припада
оном
делу
стваралачког
опуса др Добривоја Бошковића
који га убраја у ред најбољих
лесковачких и српских писаца на
почетку XXI века. Иако је реч о
роману-првенцу, Бошковић је
показао како се пишу дела ове
врсте, која захтевају не само
неспорни таленат и стрпљење,
него и велику ерудицију.
Овај роман је двотомно дело (око 1.000 страница)
што га такође чини необичним у ово време краћих
романескних форми. Због своје обимности, Сагореле
сени нису једнозначна књижевна форма, имају више
„рукаваца“, али је главни ток радње ипак усмерен у
опису драматичне и на крају трагичне судбине двоје
младих који су се заволели и после краће и тешке
болести (туберкулозе) окончали овоземаљско трајање.
Радња романа догађа се тридесетих година XX века у
Грделици. Ауторова мајка замолила је др Бошковића да
„напише причу о тој великој љубави“. У поговору,
писац каже: „Написао сам је својим сузама...“74
Како истиче у приказу Јовица Ђорђевић, Сагореле
сени писан је да га читалац доживи као панораму једне
паланачке средине на југу Србије коју је писац дуго

•74 Др Добривоје Бошковић, Сагореле сени, Књиготека, Београд 2002, стр. 7.
Напомена: Књижевно-издавачка задруга Књиготека доделила је награду
„Златни венац“ Добривоју Бошковићу за роман Сагореле сени, у два тома.
Напомена: Видети Медија центар, Лесковац, 13. септембар 2017.
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година, боравећи у туђини, носио дубоко у својој души
и преживљавао је са искреном носталгијом. Без намере
да прати и користи неки од начина романескног
казивања, писац по свом опредељењу користи
својеврсну форму, дух и осећајност којим ће на најбољи
начин изразити своје намере.75
Академик Ристо Василевски сматра да „Бошковићев
роман, иако веома обиман, није ни једном својом
страницом оптерећен; он je једноставно тако широко
замишљен и постављен, тако je успешно магистрално и
изведен, да je његова дужина заправо интегрални део
концепта, а импресивно делује и на читаоца који кроз
њега путује као у неким добрим старим читалачким
временима, од сцене до сцене, од лика до лика, од
зеплета до заплета, док најзад не изрони у једно
специфично целовито виђење човека, завичаја, Бога и
људске душе. Роман je, уз то, у основи некако миран, а
изнутра крцат и богат“.
Први део романа има шест поглавља: „Свитање“,
„Пламен љубави“, „Страст и сумња“, Заручење и
подозрење“, „Узнесење и стрпљење“ и „Идила и
клетва“, а други се састоји од четири поглавља:
„Нарушавање“, „Понор пакла“, „Патња“ и „Нада“.
У средишту романа је љубав Банета и Љиљане, зване
Лили, из две угледне грделичке породице – Фирге и
Карче. Фиргину породицу чинили су супружници
Криста и Роска и њихово троје деце: Лека (најстрији
син), Бане (средњи), Милан (најмлађи). У породици
Карче (осим три куће у Грделици, они су једни имали
грамофон) живели су: Бора и Симка (супружници) и
њихова деца – Младен (најстарији), Драги (средњи) и
Душан (најмлађи) и ћерка Љиљана, коју су сви звали
Лили.
Од три дична и наочита сина Кристе (чије је отац био у
више наврата председник грделичке општине) и Роске
•75 Јовица Д. Ђорђевић, „Трагичност узвишене љубави“, приказ романа,
Добривоја Бошковића, Сагореле сени, Књиготека, Београд 2002, Помак,
бр. 25/26, јануар - јун 2004, стр. 24.
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(која је знала француски језик), (најмлађи син Милан
бринуо је о стоци), најлепши је био њихов средњи син
Бане. Овај вижљаст, предусретљив и образовани младић,
неодољивог шарма и богатог духа, увек спреман да се уз
обавезан осмех са сваким нашали и каже коју добру и
прикладну реч, био је изузетно омиљен међу
становницима Грделице. Испод валовите црне и густе косе
и подуховљеног високог чела, његове крупне црне очи
красиле су харизматично изражајно лице хармоничних
пропорција, сличних сину Кинире и Смирне, фамозном
митолошком Адонису. Његов наступ је код сваког
саговрника будио симпатије, а људи су након сусрета са
њим својим укућанима радо причали о његовој уљудности.
Бане је поседовао урођену отменост и импресивну
учтивост, која је остављала респект и сваког намерника
опомињала да се ради о изузетној особи посебног дара и
пријамљивости. Од како је од мајке Роске, иначе
образоване домаћице и аутодиктата, још у својој петој
години научио да чита и пише, више се није одвајао од
књиге.“

Бошковић са великим симатијама описује ћерку Боре
и Симке Карча, осамнаестогодишњу Љиљану, коју су од
милошти звали Лили.
„Некада неугледно и коштуњаво девојче, које су у
школи због њене светлошуте боје косе подругљиво звали
„бела мачка“, беше се за кратко време развило у једру и
витку лепотицу, пленећи погледе свих присутних и
измамљујући чежљиве уздахе окупљених младића. Њена
светласта боја косе била је везана у вешто исплетену
дебелу кику, која се као змија спуштала низ дуг врат и као
тојага праву кичму, досежући скоро до самог паса. Када је
желела да скрене пажњу на своје бујне и чврсте груди,
своју плетеницу је пребацивала преко леве сисе,
потенцирајући на тај начин свој ионако неодољиви шарм.
У њеним великим светлопавим очима као да се
огледалоцело небо.“

На једној вашарској свечаности код Старог Крста, на
коме се окупило мноштво света и наступао чувени
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грделички свирач Милан Хемба, родила се неописива
љубав, на први поглед, између Банета и Лили.
Њу, лепу Лили, аутор ће више пута описивати, а један
од најупечатљиви тренутак је сусрета Банета и Лили
када је чувала стоку:
„Била је одевена у кратку цицану хаљину са ситним
плавим туфнама, готово без рукава и са великим изразом
спреда и позади. На ознојеном телу, она је тесно приањала
уз кожу, истичући изразито женствен и хармоничан рељеф
њеног савршеног тела. Велике груди као да су стављале на
пробу издржљивости веома танак струк који се испод
ширине од једног хвата нагло косо спуштао у наглашена и
складна бедра. При сваком кораку, као да су кретала на
једну, а груди на другу страну, што је код ње посебно
долазило до изражаја, јер је попут манекенке мекано
корачала ногу пред ногу. Израз на хаљини био је толико
дубок да се могао видети добар део једрих дојки, које се
при ходу нису њихале, остављајући утисак као да су од
гипса или исклесане од мермера. Широка бедра поствљена
на витким и дугим ногама, одавала су већ на први поглед
будућу родиљу и мајку. Два кокетно откопчана дугмета на
предњем-доњем делу хаљине омогућавала су да при
сваком кораку заблиста белина коже, час једне, час друге
бутине и наслућивање велике тајне девице.“

Писац сугерише, врло драматично, тренутак када се
крава Белуна (која ће бити узрок тешке болести двоје
младих), подигнутог репа, кретати у трк, али ће је убрзо
смирити Банетов брат Милан, који ће двоје заљубљених
убрзо напустити док су седели на клупи поред Фиргине
воденице и тада је први пут Бане „ухвати за руку која је
лежала на клупи и поче нежно да је љуби“.
Када су се други пут срели, и били сами, Бане рече
Лили:
„Хоћу да знаш, да од оног дана, када сам те видео на
Старом крсту, само на тебе мислим и осећам да те силно
волим. Признајем да нисам знао да тако нешто постоји,
али догодило се, и мислим да је то она права љубав о којој
књиге пишу и песме певају. И више од тога, јер се збила на
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први поглед, а мало је срећника који се могу похвалити да
су је доживели. Ти си изменила мој живот и ја више нисам
онај који сам пре сусрета с тобом био. Имам осећај да на
овом свету, сем тебе и мене, више нико не постоји. Моје
очи као да су створене само за тебе, за све остало сам
слеп.“

Уследила је заносно казивање прелепе Лили, које за
себе говори да „пастирица не зна само добро да кроји и
црта, већ уме и да размишља“:
„Од сабора наовамо ми се не скидаш са памети. Дању на
тебе мислим, да би те ноћу сањала. А кад се пробудим,
пуна сам стрепњи, јер сам начула да те многе девојке
обожавају, па се онда оправдано питам: да ли тој бујици
наклоности и симпатија можеш одолети. То важи и за
садашња, а и за она будућа времена. Не знам зашто и како,
али у дубини своје душе осећам да сам баш ја она коју си
ти у животу тражио и зато се усуђујем да те упитам: да ли
ћеш бити постојан као ја, и да ли ћеш моћи заувек бити
само мој?“

За Банета, Лили је била „сан летњег дана,
непоновљива реткост“, „сјај и сенка свих сунаца“,
„слатки отров или отровни слад; отворени врч са
медом“, „биће од најсмелије маште које је увек тражио“.
Он је, док је љубио, говорио да се „осећа као да су се
две велике и брзе реке среле“. Она би, у заносу страсту,
које писац сликовито описује, говорила да није њега,
Банета, остала би каква је и била – „вредна кројачица и
безбрижна куварица“.
Банетова мајка Роска се од почетка везе њенoг сина са
прелепом Лили противила тој великој љубави говорећи
да „жене могу да поједу и упропасте мушкарца; да га
униште до те мере да од њега, осим успомена, не остане
ништа друго“. Додавала је да „лепота жене значи
претњу са свих страна“ и да је „у карактеру сваке жене
варљивост“. Мајка је саветовала сина: „Има, дете моје,
жена од којих глава не боли, срце не лупа и душа не
копни. Таква жена теби треба.“
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Колико је Роска била против Лили најупечатљивије
говори следећи цитат:
„Па зар наш господин син, поред толико згодних
девојака одједном одабрао ништа ваљаније него једну
посве обичну шваљу и утвару са две тутке у дупету, коју
ће први јачи ветар одувати!? Момку као што си ти је
потребна не само лепота, већ жена здрава као тресак, која
је у стању окопати и упрегнути, занети, родити и децу
одгојити, и уз све то: мужу понос и дика бити.“

Мајка Роска (која је прочитала много књига и
француски одлично знала), говорила је како „љубав и
смрт једна другу у заседи вребају“ и да јој то „сада не да
мира“.
У роману ће потанко бити описано и јуначко
Кристино ратовање, пријем код врховног команданта
војводе Мишића, уручивање Карађорђеве звезде са
мачевима и унапређивање у чин наредника. Одбио је и
стипендију Војне академије и одлучио да се, по
завршетку рата, врати „миру своје клисуре“.
Међу најлепшим страницама романа Сагореле сени су
страсни љубавни доживљаји, посебно у воденици
(„Волим твоје руке на мојим грудима...“), али Лили
додаје: „Хоћу невина да уђем у брак.“ То ће се и
догодити. Велику, искрену љубав двоје младих ништа
није могло да поколоба, чак ни бројне лажи („да са
једном лесковачком дрољом има ванбрачно дете“). Уз
музику, радост свих, уследила је веридба и заказивање
венчања, што је заправо крај првога дела овог
вансеријског романа др Добривоја Бошковића.
Занимљиве и по много чему драматичне странице
отвара други део романа Сагореле сени у којима се
описује психичко стање Банетове мајке, која се и даље
оштро противи вези двоје заљубљених.
У поглављу „Понор пакла“, описан је жур у Лесковцу,
где се Бане представио као изваредан интерпретатор на
фрули (по чему је одавно био познат у Грделици). На
балу је Лили изабрана за – прву даму вечери и као
награду добила златан сат. Ту, међутим, Лили
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доживљава велику непријатност и невероватну понуду
домаћина вечери Горана Поповића, сина власнка
штофаре. Док је играо са Лили, нападно се удварао
(иако је знао да је недавно верена):
„Боже, како сте ви дражесни: поред вас човек заборави
све... буквално све... Довели сте ме у ситуацију да не знам
шта да мислим... омађијали сте ме од једног јединог
додира... Просто је чудно шта са мушкарцем може
учинити лепа и драга жена. Имајући у виду вашу изузетну
појаву, тек сада ми је постало јасно да се човек не треба
ниједној жени на вечиту верност заклињати и таквим
чином себе без нужне потребе обавезивати – ето шта сте
ви вечерас са мном учинили, моја уважена госпођице
Лили, а ви добро знате да ја нисам било ко, већ једна од
најбољих партија у целој земљи. Звучи невероватно, али
када бисте ми сада рекли да из ових стопа заједно
утекнемо незнано куда, верујте ми, ја се не бих ниједног
тренутка двоумио; пошао бих са вама гдегод ви то
зажелите и без оклевања оставио све што поседујем.“

У роману потом следи опис низ трагичних дешавања,
посебно смрт Харија, великог Банетовог пријатеља, у
сулудој тркачко-такмичарској брзој вожљи са Гораном
Поповићем од Лесковца до Вучја.
Коначно, долази драматичан расплет када је угинула
крава Белуна (коју су по одлуци ветеринара морали да
спале), чије је некувано млеко пила Лили. Оболела је од
туберкулозе (нису помогле бројне интервенције лекара),
а од те неизлечиве болести, када сазна за тај трагични
догађај, умире и Бане. Заједно су, у истом ковчегу
сахрањени на грделичком гробљу и то се први пут
десило.
Пре овог трагичног завршетка, Бане и Лили
размењиваће низ нежности и венчаће се раније него што
је било заказано и то само у прсуству два сведока и
свештеника. То су врло дирљиве странице, а и
изванредна песме пуне радости, али и сете.
Сложили бисмо се оценом Јовице Ђорђевића да је
„лагано и на први поглед неповезано излагање, у ствари,
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пишчева намера да све објасни до детаља и да ништа не
препусти забораву или погрешном тумачењу. Рађајући
приче за причом, као што то чине сликари широким
потезима на платну, он од њих несумњиво ствара
потпору за доживљавање романа као целине. Све, дакле,
тече као што је текло време и живот у паланци, пун
неизвесности и вођен невидљивом силом судбине.
Притом, оно што је уочљиво и као специфичност и
пишчева склоност је да сваку од својих прича коју
растаче од стварности, започиње дијалогом његових
личности и учесника у роману“.
Ђорђевић с правом издваја пишчев „однос према
Циганима, њиховом животу и музици“. Он закључује,
такође се слажемо, да „пишчев главни јунак не само да
је изванредан свирач на фрули и окарини и велики
љубитељ музике Цигана трубача, довољно познаје и
њих и њихову музику, у чему се види и осећај дужног
поштовања према њима“.
Др Бошковић, иако велики зналац локалног говора - у
роману није то видљиво. Готово све личности говоре
„савременим језиком“, што, по моме суду, делимице
умањује укупан уметнички утисак, јер је реч о делу
неспорне високе вредности и аутору веома широког
образова, што се може видети пажљивим читањем овога
веома вредног романа.
Иако је, иначе, роман писан стилом који не тражи
превелика одгонетања, има и доста занимљивих
метафора, које вреди навести. Већ сама назнака на
почетку да је роман „написао својим сузама“ једна је од
метафора, која сликовито говори до које је мере аутор
био усредсређен на суштину уметничког дела, личности
и догађаје.
У роману има, и то треба нагласити, доста
биографских података, али и читавих целина које су део
пишчеве имагинације. Аутор тачно наводи имена места
и других географских појмова који постоје (Грделица,
Дедина Бара, Ораовица, Козарачка река, Мала Сејаница,
Палојце). У роману су објављњени и цртежи кућа две
142

породице – Фирге и Карче, што такође употпуњује овај
крајње занимљив роман.
Описујући личности, др Бошковић говори, на пример,
да је „мајка неосвојива тврђава чије су зидине од
најбољег и најчвршћег материјала овога света: љубави,
нежности, пожртвовања до самоуништења, саморегора и
доброте према свом породу – изузетних размера. За
њега је Лили „некрунисана краљица забаве“, а њене
светлоплаве очи су „ведро ђурђевданско небо“.
Када пореди нечије певање, аутор наводи да је
„хукнуо гласом излајалог пса“ („Умри Боже, да ти
видим пратњу!“). Можемо даље навести „да пијаног Бог
чува и сан лечи“, а онда следи мудрост „да се жена
узима, а крава купује – само из свог краја“, да „долази
брига на бригу“ и да су „женска ћуд и природа вражја
ствар“.
Читамо такође да је „сваки растанак умирање у
ратама“, „где је песма и весеље – ту Бог станује“, „нека
Бог да мушкима здравље, а женама памет“; „срећа је
кратког даха и да радост увек нешто помути и грубо је и
ненадано смлати и порази“.
За Банета су, на пример, Лилине речи „најлепша песма
на свету, неоткривени звуци што се скривају у мојој
фрули и који су лепши од поја славуја, али ипак
неупоредиви са твојом лепотом“. Сазнајемо да је „љубав
опсесија на ивици лудила“, да је „једносмерна улица где
повратка нема, нити се он жели“. За Банета, Лили је
нешто што се није родило у Грделици: она је по свему
слична Шантићевој Емини, „од чије лепоте ноге клецају
и којом би се и краљев двор могао подичити“.
Писац подсећа да је неким јунацима његовог романа
јасно да „школовани људи од силне памети не умеју
поштено ни да се ожене“, а да „ђаво није ништа друго до
човек без савести“, „туђина је проклета авлија“, а „када
се воли време губи своју важност“.
Дознајемо да „љубав и смрт једна другој заседу
вребају“ и „где срце одлучује, разуму места нема“.
Писац примећује: „Послушај ову тишину! Зар није
божанствена?“ Такође уочавамо наредно памћење „да је
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наивност чедност, а поверење у добронамерност –
најобичнија глупост“ и да не треба „исувише много
квалитета да би се потом обраћала пажња на нијансе“,
да „људе ништа тако јако не привлачи као јака жена“,
јер „када се воли, време се не мери, јер се оно ставља у
службу љубави“. Писац наводи речи да је „женска
нежност као јутарње сунце које пријатно греје и нагони
цвет да се отвори, лист да озелени, а плод шећер да
накупи“. У животу, читамо, „лако је барци пловити, ако
је крманош добар“, да су „први кораци и највећи кораци
и да је започето упола свршено“.
Сам крај овог узбудљивог, изузетно вредног романа др
Добривоја Бошковића:
„Када киша поче да пада, народ се ускомеша (на дан
сахране двоје заљубљених) и пожури својим кућама, а
Фирга и Карче наставише трагање за њом (Роском). Не
обазирући се на лоше време и уз помоћ унајмљених паса
трагача, обиђоше све околне куће, колибе, шпиље, капеле
по гробљима и друга могућа скровишта, и тек увече се
вратише својим кућама, али Роску не нађоше. Тога дана је
настала легенда о верности до гроба двоје љубавника и
прича о мајци која је полудела зато што смрт свога детета
није могла поднети. О том немилом догађају су се
распредале свакојаке приче: неки су тврдили да је Роска од
грома сагорела, а други да лута по шумама, као каква
горска вила, и храни се птичјим јајима и шумским
плодовима. Од страха да је не сретну, дрвосече и чобани
су дуго зазирали од густих и тешко проходних шума.
Сећање на мртве љубавнике будило је успомену на ову
необичну и чувствену жену.“

Роман Сагореле сени велика је поема љубави коју
може исписати само зналац таквога талента као што
поседује др Добривоје Бошковић, полиглота, певач,
композитор и велико име српске савремене литературе.
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VALSOTTINO IMPERIJAL
•

Данило Коцић,
Смедерево 2007.

Valsottino

imeperijal,

Арка,

А

утор
неколико
поема,
драмских
текстова
и
запаженог романа у два тома
Сагореле
сени,
Добривоје
Бошковић (1936) написао је још
један обиман роман Valsottino
imperijal (Арка, Смедерево 2007)
чија се изузетно занимљива радња
догађа у Власотинцу, између два
светска рата. Међународни жири
2007. године доделио је награду
Арка овом роману као најбољем објављеној у тој
години, а на сајму књига аутору је предао академик
Ристо Василевски, директор Арке.76
Догодило се то на самом почетку студија. Риђокосу
Ану упознао је на једној журки. Одмах се заљубио у њу.
Те луде, незаборавне ноћи, она је босонога, обнажених
груди, првокласним трбушним плесом, опчинила све
присутне мушкарце, на пречаш освојивши и његово
срце. Била је старија од њега и понашала се исто као
Катарина. Свесна свога изледа, та разблудела,
подивљала жена, није се устручавала да у његовом
присуству кокетира са сваким мушкарцем који јој се
свиђао, не обазирући се на то што он због тога дубоко
пати. Од ње је научио не само како се води љубав и због
тога пати, него је стекао искуство за цео живот.
Сећајући се тих дана учини му се да је то био само један
далеки, ружан сан, али није било тако.Умела је та
врцава заводница и незасита нимфоманка са дугом, као
•76 Данило Коцић, уводно слово на промоцијама романа Valsottino imeperijal, у
Власотинцу и Лесковцу у организацији Народне библиотеке из ова два
града 2008. године.
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ватра црвеном косом, да као успашена кучка око себе
окупи гомилу обожавалаца, да са сваким од њих оде у
кревет, да би, на крају, завршила тамо где јој је било
место: у београдском пуфу на Теразијама. И сада, док је
гледао те раскошне груди и високе кукове, сећајући се
онога што му је личило на кошмарни сан, он се упита да
ли је Катарина тако поступила због неискуства,
младости и животног темперамента, који тог тренутка
пред њим није могла контролисати, или је оно што је
учинила резултат њене дивље необузданости, својствене
само лаким, непромишљеним женама, каква је била
Ана? Он је више волео уздржане, тихе и загонетне жене,
са прикривеном сексуалношћу и пристојним понашањем
које мушкарцу пружају прилику, помажући му да се се
до краја искаже и постепено открије највећу тајну жене,
а када дође прави тренутак – њоме се усхити.
У центру збивања је драматична судбина најимућније
породице мале вароши, Влаић. Гвозден Влаић је
власник велике винарије која послује са целим светом,
али током година доживљава личне успомене и падове.
Старији син Никола одаје се пороцима и завршава у
душевној болници, млађи Михаило одлази у манастир, а
жена му умире током његове свађе са Николом, а сам
Гвозден доживљава срчани удар...
Уредник и писац Ристо Василевски добро примећује
да је овим делом Власотинце у Бошковићу добило писца
као што га је Врање добило у знаменитом Бори
Станковићу. Роман говори о грађанском друштву у
Србији кроз причу и трагичном паду породице Гвоздена
Вајића, власотиначког богаташа. Такође одсикава
нарави и мале грађанске средине. То дело није обичан
роман о једном граду који се воли, то је песма у прози,
прича о људској пролазности и таштини, слика о
похлепи и нади, исечак трајања о непролазности
великих ишчекивања. То је драма о љубави која се
намах створи и целога живота остаје да се памти и
препричава као „отворена књига“.
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РИСТО ВАСИЛЕВСКИ: VALSOTTINO
IMPERIJAL
•

Ристо Василевески, Valsottino Imperijal, рецензија,
ИП Арка, Смедерево 2007.

елом Valsottino Imperijal једна
Днаша
средина, Власотинце, у
Добривоју Бошковићу добија
писца као што је Врање добило у
знаменитом
Борисаву
Бори
Станковићу. Овај, по заснови
обиман роман, у потпуности је
окренут сликању карактера људи
и грађењи њихових ликова,
објашњавању
њихових
подељеност умалој средини,
уношењу туђег и утицаја тог
туђег на живот малога града који постаје влеики свет за
себе. У центру радње наћићесе породица Гвоздена
Ваића, најбогатијег Власотинчанина, власника велике
винарије која послује са читавим светом, фудбалски
клуб „Власина“ – јединствена, готово ирационална
љубав готово свих Власотинчана кроз коју се преламају
све њихове страсти, степеници међусобне оданости,
блискости и подељености, готово сви стереотипи и сам
њихов живот – те велика непатворена љубав између
Ваићеве ћерке Катарине и његовог службеника Ненада
(иначе новог голмана Власине за којегсе везују највећи
успеси тога клуба) и њихово узејамно откривање и
понирање у доживљаје чулног и телесног. Читалац
прати успон породице Ваић (везан за превару рођеног
брата), њен распад (старији Ваићев син Никола управо
због те преваре одаје се најгорим пороцима и завршава
трагично у душевној болници, млади син Михајло
одлази у манастир, Ваићева жена умире усред свађе
између њега и сина Николе, а сам ваић, скољен
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трагичним догађајима у породици доживљава срчани
удар и умире, не дочекавши ни удају своје љубимице
Катарине за Ненада, ни своје прво унуче...). Пратећи
успон и пад породице Ваић, читалац, као антипод њој
открива и један сасвим други, готово бајковит свет.
Писац Власотинце упоређује са најлепшим пејзажима
Шпаније, Италије и француске, река Власина му личи на
Арно, власотиначки брежуљци на брдовиту Тоскану...
Роман Valsottino Imperijal јесте и својеврсна сага и ода
српству. У новијој српској књижевности готово да нема
дела у коме се тако експлицитно, готово без задршке
глорификује карактер Срба, нарочито у односу на
Немце и Американце. Мада се радња романа догађа
између два стватска рата, писац као да је хтео да упути
реплику на нека сада распрострањена мишљења о
Србима управо међу њима.77

•77Ристо Василевески: Valsottino Imperijal (корице), рецензија, ИП Арка,
Смедерево 2007. Напомена: Роман има 549 страна, штампан је у 1.000
примерака. Напомена: На почетку стоји објашњење: „ Радња романа и
његови ликови су измишљени. Свака сличност може бити само случајна.“
Напомена: Видети Википедију о Власотинцу: Власотинце је градско
насеље, седиште општине Власотинце, у Јабланичком округу. Према
попису из 2002. године било је 16.212 становика (према попису из 1991.
било је 14.552 становника), док је према резултатима пописа из 2011. има
15.882 становника. За варошицу је проглашено 1878. године. О њему су
писали многи путописци и књижевници. Милан Ракић каже: : „Ја сам
мислио да је Власотинце село, или, ако не то, а оно каква мала јадна
Касабица. Али, како сам се изненадио када сам ушао у варош, која је тако
чиста, бела, уљудна и уређена, као да је 30 година под Србијом,
била (ради се о опису Власотинца 1880. године). Овде нема турских
зидова него су куће на улици. Куће су лепе и чисте; многе на два боја,
изгледају као какве виле...“ Власотинчани су били чувени по томе да су
пружали велики отпор Турцима. Тако у Власотинцу није саграђена ни
једна џамија. Власотинчани се против Турака дижу први пут 1809.
године, а последњи пут 1877. године. Пре него што су српске снаге при
протеривању Турака дошле у Власотинце, варош је била слободна.
Између два светска рата Власотинце доживљава ренесансу. У насељу
Власотинце данас живи 12504 пунолетна становника, а просечна старост
становништва износи 36,8 година (36,1 код мушкараца и 37,4 код жена).
У насељу има 4902 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству
је 3,31.
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ПАНТОКРАТОРА РУКА
•

Бранимир Шћепановић, Добривоје Бошковић,
Пантократора рука, НИУ „МИИЦ“, Панчево Београд 2015.

П

антократора
рука
је
сведочанство о предратном,
ратном и послертном времену, али
и породична драма и прича о
неправди,
том
вечитом
и
неизбежном пратиоцу обдарених,
честитих и правдољубивих, са
којима се срећемо целога живота.
Наравно, не само свуда присутна
неправда, већ и судбина, али не
она на коју се може утицати,
утолико пре што су неразумно и
нејако дете њој и онакo не може
супротставити.
Савестан, разборит и марљив,
али рођен под несрећном звездом,
један од синова Јулијане С., главни
јунак романа, Јордан, од како је
угледао
свет
изложен
је
необјашњивој и нерационалној
мржњи своје мајке. Са његовим
одрастањем
та
патолошка
нетрпељивост добија на интензитету. Ниподаштавање,
злостављање и клетве најгоре врсте постају саставни део
његовог горчином испуњеног живота. Бол је утолико
већи што он воли своју немилосрдну и рогобатну мајку.
Жељан њене љубави, труди се да јој на сваки нашин
угоди. Упркос његовом настојању да задобије њену
љубав, она му жели смрт и то му у очи каже. Огорчен и
притешњен са свих страна одлази у туђину.
У новој средини живот постаје лагоднији. Уз помоћ
пријатеља остварује се и сан из детињства: постаје
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доктор наука и угледна личност. А онда долази Други
светски рат и са њим нове и још веће невоље. Усташе
немају милости. Већ првог дана праве покољ над
Јеврејима Славонског Брода и лишавају слободе на
десетине Срба. Било је питање дана када ће на њега и
његову породицу доћи ред. Немајући другог избора, под
окриљем ноћи напушта град и бежи преко северне
Босне. Пред њим је одисеја пуна опасности и призора
које пре тога није могао ни замислити. А онда Србија и
Београд. Спас у окупираној земљи. Спас и место под
сунцем налази у главном граду, али га ускоро сустижу
нове невоље: ослбодиоци града га одводе на Сремски
фронт, где постаје сведок масовне погибије српске
младежи. До ушију му долази и вест о бестијалном
погубљењу млађег и старијег брата. Победа над
фашизмом доноси поред слободе и толико
прижељкивано помирење с мајком.
Књига која се чита као у грозници. Прича коју може
само живот написати.78

•78Бранимир Шћепановић: „Добривоје Бошковић, „Пантократора рука“,
комплетна рецензија, НИУ МИИЦ, Панчево - Београд 2015, стр.419.
Напомена: На почетку романа, аутор је записао: „Било је тако или је тако
могло бити...“
•Бранимир Шћепановић (Подгорица 1937), српски књижевник и сценариста.
Живи у Београду. Уста пуне земље Бранимира Шћепановића преведен је
на двадесетак језика, највише издања имао је у Француској, затим у
Грчкој, Америци, Русији, Јапану... За овај роман, који је продат, код нас,
у више од сто хиљада примерака, Шћепановић је добио Октобарску
награду града Београда. Аутор је књиге прича: Пре истине (1961), романа
Срамно лето (1965), Уста пуна земље (1974), књиге новела Смрт
господина Голуже (1978) и романа Искупљења (1980). Дела Бранимира
Шћепановића објављена су на више од тридесет језика. Већ дуго ништа
не објављује. Био је и дугогодишњи уметнички директор Авала филма. У
антологији светске књижевности, коју је објавила Француска
енциклопедија, под насловом: „Идеална библиотека”, међу 700 књига
свих времена, од Гилгамеша, Хомера и Библије, до данашњих дана,
нашао се и роман Уста пуна земље.
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ПАНТОКРАТОРА РУКА
•

Данило Коцић, роман, приказ, Добривоје
Бошковић,
Пантократора
рука,
НИУ
Македонски информативни и издавачки центар,
Панчево 2015, Медија центар Лесковац

П

осле изванредних романа
Сагореле сени (два тома,
Књиготека, Београд 2002) и
Valsottino
imperijal
(Арка,
Смедерево 2007), др Добривоје
Бошковић
објављује
роман
Пантократора
рука
(НИУ,
Македонски информативни и
издавачки центар, Београд 2015)79
Ово изузетно обимно дело
(више од 400 страница), без изакве
сумње, као и нека друга остварења, збирка прича (Колут
I и Колут II), описују дешавања из пишчевог веома
садржајног и узбидљивог живота. За разлику од дела
чисте биографије (пише у првом лицу), уводи новину,
јер је наратор његов отац Јордан.
Роман Пантократора рука почиње занимљивом
напоменом самог аутора: „Било је тако или је тако
могло бити...“ Тиме, по нашем суду, аутор желео да
стави до знања да су неки догађаји – чиста фикција!
Сложили бисмо с оценом рецензента Бранимира
Шћепановића да се „књига чита као у гризници“ и да је
то „прича коју може само живот написати“. Такође нам
се чини више него тачним да је Пантократора рука
сведочанство о предратном, ратном и послератном
времену, али и породична драма о неправди, том

•79 Данило Коцић, приказ, Добривоје Бошковић, Пантократора рука, НИУ
Македонски информативни и издавачки центар, Панчево 2015, Медија
центар Лесковац, 31. август 2017.
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вечитом и неизбежном пратиоцу обдарених, честитих и
правдољубивих, са којима се сусрећемо у животу.
До које је мере роман исписан из живота, односно
истинит, а шта је фикција, тешко је рећи, али је једно
више него истинито и лако препознатљиво, као на
брисаном простору: личности! Ту нема измишљања,
нема ни непознатих места, ни крајева у којима је
боравио, а слободно се може рећи да су и драматичне
појединости такође чист диктар суровог живљења.
Роман има петнестак поглавља неједнаких дужина, а
догађаји нису поређани хрохолошки иако је крај, могло
би се рећи, у складу са временским одредницом која
прати свакидашњицу.
Пантократора рука почиње занимљивим описом
психолошког стања главне личности, Јордана, пишчевог
оца, и сукоба унутар једне грделичке породице:
„Што даље, само што даље од куће и од ње, у густој
шумиме осим дрвећа, по која животиња и птица, нико неће
видети и док сам сам са собом, као да сам шенуо разговор,
мој ламент ћути. Чиним то зато што ме тешка невоља на то
натерала. И овога пута је претерала и неком се морам
изјадати и душу једва подношљиве стеге ослободити.
Људима ионако не могу, јер како поновити оно што је, да
би ме увреди, моја рођена мајка рекла. Коме, ако не густој
шуми која ћутке све у себе опија и својим миром ме
саветује, а она ми је на дохват руке. Уздише се одмах
изнад куће. Шумски свет ме је, од како знам за себе, као
свога прихватио, стрпљиво слушао и са мном кроз фијук
ветра разговарао. Као да ме је у своје пријатеље уврстио
кроз мртву тишину, шум лишћа и цвркут птица тешио и
најбољи савет ми давао.“

Савестан, разборит и марљив, али рођен под
несрећном звездом, један од синова Јулијане С., главни
јунак романа, Јордан је, од како је угледао свет,
изложен, како уочава рецензент, „необјашивој и
ирационалној мржњи своје мајке“, а „бол је утолико
већи што он воли своју немилосредну и рогобатну
мајку“.
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„Најтеже ми пада када ми пожели смрт. Док сам жив у
у шима ће ми одјекивати речи: „Умри, куче!“ Баш тако.
Познајем све вршњаке у мом малом месту, али тако нешто
ни од једне мајке нисам чуо. Ни нашем псу такве речи није
упутила. Поред свих уступака, то не може бити нормална
ствар... Још мање када то чини рођена мајка.“

Због тога Јордан осећа потребу да каже како је „бол
тихи вапај за избављењем“ док је „окружен мирисима
шумског цвећа и појем птица, лежећи на клупи поред
извора који је сам урадио и слушајући тупи бат нечије
секире размишљао и у томе утеху тражио“.
У наставку драме у драми, прелазећи да описује
живот једне породице (сада у првом лицу), аутор
описује лик оца, главне личности:
„Јорданов отац Димитрије био је наочит, разборит и
снажан човек, госпотсвеног изгледа и одмереног
понашања.
Подсмешљива
и
изазивача
погледа
непоправљивог шаљивџије и вечите ругалице, увек је био
спреман да се нашали. У шали и духовитој досетки, које је
он и свако доба умео добро срочити и још боље
испричати, из тако насталог смеха, знао је не само друге да
развесели и у њиховој радости и сам учествовати, него је
то истовремено био и један од не мање важних начина, да
кроз разбибригу и шенлучење, бар за часак, заборави своје
сиромаштво и прилике у којима се беше туђом кривицом
нашао.“

Димитрију се веома допала Јулијана, „ђаволски лепа
девојка“, са којом ће се први пут сусрести на једној
свечаности, а неколико дана касније у лесковачкој цркви
Оџаклији, требало је да се венча за „дежмекастог и
неугледног човека са смешним раздељком посред главе
и у шестици усврдлених бркова“.
Јулијанини родитељи су на сваки начин покушавали
да растуре брак са Димитријем; нису успели и „Јулијана
је на миру родила петоро чиле и отресите деце“ (четири
сина и једну кћер).
Јордан, главна личност романа, био је „други син по
старешинству, али је можда „од запостављања и
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злостављања трпео још као одојче и мало још неразумно
дете“. Тражећи још као дете спасење залутао је у шуми
и ту је провео целу ноћ.
„Била је то застрашујућа и тамна ноћ у којој је слушао
дозивање сова и завијање вукова. Цело село се беше дало у
потрагу за њим; међу њима није било само његових
родитеља. Они су остали код куће и нису га ни погледали
када су га уплашеног и исцрпљеног на рукама донели и у
кревет положили. Нису га ни водом понудили.“

Каква је судбина задесла Јордана довољно показује
да су га, иако је био најбољи ђак, из гимназије исписали,
„из одељења извели, онако како се то са псом и стоком
ради“, а они, његови родитељи, и поред протеста
професора и ђака, нису се обазирали, чак и када се
„директор школе енергично умешао и рекао им да је он
најбољи ђак и да ће га због изузетне интелигенције,
школа стипендирати“. Вратили су га кући да буде –
земљорадник!
Једнога дана, Јулијана, Јорданова мајка, исповедала
се у „божјем храму“, у цркви Светих Арханђела у селу
Велико Козаре. На захтев калућера како „мора да говори
истину“, каза:
„Када је тако, онда ћу вам признати. Један од синова ми
је тежак бол задао и до ивице смрти ме довео, и зато га
мање од осталих волим... овај... немојте замерити – ја га у
ствари мрзим“, мислећи на Јордана једва изусти она.

У овом узбудљивом роману, који има и елемената
трилера, Јордан, после одслужења војног рока, жени се
Симком „једној од најлепших девојака у Грделици“,
ћерком очевог најбољег пријатеља и угледног домаћина
Светозара – Тозе Фирге.
Тада је Јордан био „суочен са чињеницом да га за
избор жене нису питали, на свом случају се уверио да се
на селу брижљивије купује крава него што се бира жена
са којом треба цели век да проведе“. Једино је за Симку
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знао да је „вредна, скромна и веселе природе, па ће му
због тога бити од велике користи“.
До које је мере мајка Јулијана била окрутна према
своме сину Јордану, чак и после женидбе, показује и
овај цитат:
„Божја рука, зна гејак шта је божја рука... немој ме
засмејавати. Божја рука штити моју децу: Уроша, Божу и
Љубомира, а ти си обичан зврндов и ништавило, куче“.

У роману Пантократора рука следи драматичан
опис тешког психолошкога стања главне личности и то
су, засигурно, врло узбудљиве странице овога дела.
„Како слушати грцање настало од бола који су изазвале
увреде рођене мајке и поднети сажаљење самога себе. Зар
оплакивање себе за живота, није исто што и прерана смрт.
Вређа ме, па ипак би радије пред њом клекнуо и без
осећања понижења и срама, горко заридао, само када бих
знао да ће се после тога покајати и узвикнути: „Опрости
Господе, што сам због греха почињеног према теби, према
свом детету, неправедна. Дошла сам да Твојом крвљу
оперем моју прљавштину.“
Када би се то догодило, онда би се последњи пут сит
исплакао, и то не би биле горке, него сузе радоснице и
свака од њих би се у зрно бисера претворила. А онда би их
на нит испредену од своје чемерне душе нанизао и да је
Бог с неба види, ниску око њеног, као лабуда дугог врата,
обесио. Како би то лепо било. Био би то празник већи од
Божића и Ускрса заједно. За ту прилику бих јој испевао и
оду посвећену само њој и назвао је „Бисерницом“.

Веома погођен понашањем своје мајке, Јордан је
решио, по сваку цену, да напусти родитељски дом.
Захваљујући шефу станице и његовом брату од стрица
Светозару, пријавио се и успешно положио испит за
скретничара и убрзо се нашао у Славонском Броду, где
је добио стан и започео службовање. Често је гледао
„тамо у даљину, где поглед смењује мисао“ и
размишљао о томе да се „зло од добра не разликује по
томе што никада не мирије“.
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Испредаће се бројне приче, смењиваће се многе
личности у Славонском Броду, а марљиви Јордан ће
припремити испит за телеграфисту и у Загребу „са
одличним успехом положти“, а касније и испит за
отправника возова. Потом је следила вечерња гимназија,
а и ту је ређао само одличне оцене и размишљања о
појединим женама у којима се истовремено скривају и
„пакао и рај“. И затим следи једно филозофско
промишњање: „Питање на питање – и то је жена.“
Следиће затим и полагање пријемног испита из
математика на Свеучилишту у Загребу када је одушевио
чланове изборне комисије (рад је предао уз фасциклу са
теоријом о елипсоиду и квадранту, после петнаест
минута, а они су мислили да је одустао). Уместо
усменог испита, замолише га да им одржи предавање и
објасни појединости занимљивог рада кога они нису у
потпуности разумели, па им је било „жао што је морао
десет пута избрисати формуле написане на великој
табли, да би на крају његово предавање поздравили
пљеском и стиском руке, исто онако као и оног дана
када је полагао испит за скретничара“.
„Било је то први пут од како Свеучилиште постоји да
три главна професора једне катедре до излаза из зграде
испрате кандидата за пријемни испит. Пружили су му руку
уз наколн од кога му се образи зажарише. Када изађе на
трг, једва се могао уздржати да од силног задовољства
гласно не кликне. После овог признања је и сам разумео
зашто су професори из Лесковца молили његове родитеље
да га не исписују из школе.“

Нажалост, истога дана Јорданов млађи син Доцко
само што није преминуо. Превијао се од болова. Хитно
је пребачен у болницу, а потом у Београд, где је
операција трајала више од четири сата и – преживео је!
Тада је дао завет да ће бити доктор и – тако се и
догодило.
Јордан, подстакнут повољних здравственим исходом
његовог сина, уз велики елан, решавао је задатке из
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геометрије са статиком. Успешно је положио и
дипломски испит.
„Био је својеврсни доживљај вредан пажње када је
његов нови рад из геометрије истога дана признат и за
докторску дисертацију. Пред већ познатим испитивачима
и великим аудиторијумом који се тога дана због њега беше
у највећем анфитеатру Природно-математичког факултета
окупио, показао је такву виспреност, да се они нису ни
усудили да му постављају неко питање. Таквим успехом се
до тада нико није могао похвалити, и у аналима факултета
нигде није записано да је неком пошло за руком да у истом
дану постане професор математике и доктор науке.“

У роману Пантократора рука описани су потресни
детаљи живота у Славонском Броду уочи и почетком
Другог светског рата. Доминирале су пароле исписане
на зидовима „Југо нећеш дуго“ и „Србе на врбе“. У то
време Јордан добија писмо Дирекције желеница у
Београду да буде „финансијски саветник и професор
математике у Вишој железничкој школи у Београду“.
Одлазак из Славонског Брода и пут по беспућима до
Србије и Београда описан је веома драматично, јер је
свакога тренутка претила опасност да комплетна
Јорданова породица (он, његова жена и двоје малолетне
деце) страда. Ипак, срећа их је послужила и домогли су
се свога циља. Те странице романа су и најдраматичније
и ту се показало право лице пријатеља, али и издајника.
Истовремено, следе драматични описи дешавања у
Грделици и на југу Србије где Бугари врше велика
зверства, а у селу Градишту, недалеко од Власотинца,
Јордановог брата Божидара, младу учитељицу, којој
нису дозволи да напише ни опроштајно писмо својој
мајци и веренику, убијају – партизани.
„Када одјекну рафал машинке, у раку први паде
свештеник, а на њега Божидар и девојка. После тога на
брзину закопаше лешеве, не знајући да је свештеник остао
жив.“
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У роману исписани су детаљи као да су директно
пренети из живота, у време ратних страхота. „Тајна
остаје тајна само када се о њој не прича“ и тада се
присетио очевих речи, који је у шали говорио док су
ишли планинским путељцима „да оног ко иде први уједе
змија, а последњег нападне вук“.
У Београду, у време највећег страдања српскога
народа, Јорданов брат Љубомир саопштава тужну вест
да им је отац умро „од туге за Божидаром и ту никакав
лек не би помогао“.
Баш у време када су у Београд, потпомогнути
партизанима, ушле руске трупе и када су се развиле
жестоке борбе, Јордан је био мобилисан у Прву ударну
крајичку бригаду. На Сремском фронту био је рањен у
ногу и „са шрапнелом у листу, за њега је рат био
завршен“. Ускоро ће се наћи у Руми где ће преузети
дужност шефа станице.
„Спас и срећа, те две чаробне речи чија вредност се
највише цени када се оно што називамо срећом изгуби.
Размишљајући о избављењу, сети се да му је на фронту
веома брзо отупео осећај за страх и да се није плашио
свуда присутне смрти. То је било место на коме се најбоље
видело да је смрт део живота. У паклу који су стврили
људи, он је био више мртав него жив. Зато се добровољно
јавио за посао који је најбоље умео обављати. Данима је
гледао како уз његов потпис за Београд одлазе теретни
возови крцати лешевима наше младости покошене као
снопље на плодним пољима српске житнице коју су
пошкопили својом крвљу. Неуки и злонамерни маршал је
у смрт послао златну резерву која је требало да стане у
упражњене редове погубљених, заробљених и несталих, и
обнови опустошену и опљачкану земљу којој је била преко
потребна њихова снага и памет. Врховни командат је то
учинио док је у име партије и пролетаријата уз циганску
музику са конкубинама пио шампањац и јео печене фазане
у време када је Београд био завијен у црно. Испразниле су
се скамије и анфитеатри и престале журке и игранке због
немара (или нечег другог?) оних који су без питања народа
присвојили и већ на самом почетку злоупотребили власт.
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Нагледао се Јордан мртвих и осакаћених, којима као да
није било краја. Дубоко ожалошћен, није могао задржати
сузе, жалећи што не може опет узети пушку у руке и
притећи у помоћ омладинцима који су због своје младости
и неискуства презирали смрт. Одлазио је у команду и
тражио да га бар уврсте у тенкисте, образлажући свој
захтев лакоћом учења и високим квалификацијама. Није
помогло. „Има ко да гине, а ти одлично радиш свој посао и
нама си овде потребан“, приликом задњег сусрета му рече
човек из команде. „Људи, разумете ли ви мене, ја више не
могу да гледам ову мртву и унакажену децу!“, јадао се он
много пута и то је потрајало све док се није завршио рат.
Као учесник рата и рањаван, враћен је на своју
првобитну дужност и одликован је за показану храборст и
изузетну ревност.“

У којој је мери роман Пантократора рука
инспирисан биографским подацима довољно говори
податак да је Јордан био поносан што је „Дацко после
студије права и положеног адвокатског испита постао
угледан правник и са двадесет и четири године
председник највећег београдског суда. Неколико година
касније, као најмлађи лекар у Југославији, са одличним
успехом, и Доцко је дипломирао на Медицинском
факултету у Београду. Ови подаци су „чиста
аутобиографија“, као и низ других које наводи аутор у
овом изванредном роману (одлазак у Немачку на
специјализацију у Гетингену, боравак у Кини итд).
Посебно су потресне последње странице овога
романа у којима се описује дирљив сусрет Јулијане,
Јорданове мајке, која је желела да види сина у Београду
и да му пружи руку извињења за бол који му је нанела
док је био дете.
„Држала га је чврсто, као када се после дуге потраге и
великог труда нађе нешто што се више не жели изгубити.
Плаче и милује је по глави, али она још увек није била
сигурна да ли то чини зато што јој је опростио. Можда
плаче над својом судбином. Сећа се горчине и бола које му
је задала и не може задржати сузе. И људи на гробљу не
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плачу за покојником, него оплакују себе и своје
промашаје. Раздвојише их њихови синови.“

Јордан, срећан што се мајка извињава због неправди
које му је нанела, да би је утешио, каза: „Минуло се са
минулим дружи, прошлост гробље прохујалих дана!“
На молбу своје мајке Јулијане, Јордан је успео да
закаже да се исповеда код Његове светости, патријарха
српског Германа.
„После исповести се осећам као да ми је камен пао са
срца. Опустила сам се... Нестао је грч који ме је у животу
одржавао. Сада видим да ни бол ни туга нису без
вредности. Понекад су они јачи од живота. Шта ја знам...
углавном, све чешће сањам оне у гробу и чини ми се да су
ме се ужелели.“

Роман се завршава како је могло и да се очекује:
„Само три дана касније, ноћи између суботе и недеље,
уснула је (мајка Јулијана) вечити сан. Као да су руком
однесене, нестале су дубоке боре на њеном челу.“
Роман др Добривоја Бошковића писан је пажљиво, уз
много одабраних детаља, језиком који се сусреће само
код најбољих зналаца наше савременог књижевног
израза. Др Бошковић није филозоф, али су бројне
поруке романа толико уверљиве и истовремено поучне
да завређују пажљиво читање, као уосталом и
целокупно стваралаштво једног од најбољих савремених
писаца чије дело, нажалост, није још довољно
вредновано и проучено.
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ПРИПОВЕТКЕ
ДР ДОБРИВОЈА БОШКОВИЋА
•
•

Колут I (Београд 2015);
Колут II (Београд 2015);
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КОЛУТ – ПРИПОВЕТКЕ
•

Лаза Лазић, „Добривоје Бошковић,
рецензија, МИИЦ, Панчево 2015.

Колут“,

Д

р Добривоје Бошковић 2015.
године штампао је први и
други том збирке прича Колут на
више од 760 страна.
Из свих приповедака ове збирке,
на сугестиван, изражајан начин,
избија аутентичан, непатворен
живот. Ова експресивност почива
на два извора. Најпре, преповетке
Добривоја Ј. Бошковића писане су
страсно, са односом. У њима се
увек осећа укус не само крви, ако се крв појављује, него
снага елемента уопште, зиме, глади, свакојаке трпње и
напора, сунца и леда, увек дах атмосфере, а све то
трепери на осетљивој жици ауторове емоције. Други
извор овог двојства јесте истина. Готово све приповетке
ове збирке су испричани истинити догађаји. Почевши
од прве, са страшним насловом „Дах смрти“, а такође и
прича о брату („Даце Комита“), Бошковићеве
приповетке се исказују као слике из пишевог живота.
Писац од основа, од почетка, од истине, на дну
уметничке, филозофске и стилске побуде тражи
искушавање смисла самога живота и смрти... Добривоје
Ј. Бошковић показује раскош једног готово еруптивног
приповедача. У његовом делу има безброј личности,
карактера, запажања, нарави, лирских сцена, озарења,
разликовања лепог од ружног, часног од непоштеног,
има праведног беса, има мудрости, има поезије...“80

•80 Лаза Лазић, „Добривоје Бошковић, Колут“, рецензија, први део,
Македонски информативни и издавачки центар Панчево, 2015.
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Шта, дакле, има књижевно дело у
односу на један тренутак кружења
светског кола живота? Има душу
којом је све то испричано. Душа је
унутрашња и светска зубља,
буктиња, светлост ове прозе. У
причама из лекарске праксе, с
путовања у поридичним хроникама,
сећањима, у причи о тајанственој
дами (Madam d’ Tionvil), ове
уметничка проза има нешто што се
простире изнад свега, а то је разумевање, уочавање,
суштина, праштање. небески наук... За Онореа де
Балзака речено је да је други по реду међу онима који су
створили највише ликова (први је, наравно, Бог).
Међутим, то о стварању мноштва личности на
позорници светског вртлога важи за многе писце, међу
којима је и наш Бошковић.
Поред обиља тема, на десетине живих ликова
дефилује у овој књизи приповедака у једној, махом
нашој домаћој, али и универзалној људској комедији,
коју покреће небески подстицај исто колико о слободна
воља и мирска судбина људи. Бошковић, попут мајстора
српске реалистичке прозе с краја 19. века, пише
изванредну причу из народног живота, причу „Чук“,
велике снаге и озбиљног хумора.81

•81Лаза Лазић, „Добривоје Бошковић, Колут, други део“, рецензија,
Македонски информативни и издавачки центар, Панчево 2015. (корице
књиге).
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ДАНИЛО КОЦИЋ: КОЛУТ I
•

Данило Коцић, приказ, „Добривоје Бошковић,
Колут I“, збирка прича, НИУ Македонски
информативни и издавачки центар, Панчево 2015.

Бошковић се збирком
Добривоје
Колут придружио савременим
ствараоцима особитог дара који
знају да у своја дела унесу
занимљиве детаље и испредају
радњу јасним језиком, највишишег
уметничког стила.
У причама из збирке Колут I
лако се разнаје да је реч о
документарној, аутобиографској
прози у којој је, без скривања, др
Бошковић испредао бројне детаље из свога детињства,
ратних и поратних година, али и школовања, студирања
у Београду и рада у Немачкој.
О „главним личностима“ својих прича Бошковић
пише с нескривеним симпатијама, чак и онда када
приповеда о особама које су склоне радњама које нису у
сагласју са лепим, грађанским манирима или обилују
бројним пороцима, попут прекомерног испијања
алкохола или пушења.
Неке Бошковићеве приче директно су везане за
Грделицу, место његовог рођења, друге за друге крајеве
Србије (Ниш, Лесковац) или за Немачку, па и бројне
земље у којима је боравио. Лако се уочава изваредно
познавање чињеница, посебно националне историје и
језика, матерњег, али и других, немачког, пре свега
(има доста цитата на том језику). Иако свестрано
образован, Бошковић у цитирању и навођењу појединих
акцената из говора странаца није претеривао како би
показао да је истински полиглота. У нечему, др
Бошковић ипак није скривао: у приказивању свога
заиста раскошног певачког и композиторског талента,
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што му је, уз изванрено познавање лекарског позива,
отварало многа врата у Немачкој, где је годинама живео,
али и другде, широм света. Ту страст ка музици
испредао је у више приповедака када је уочавао да
његов начин интерпретације песама (на немачком,
италијанско, руском, енглеском и другим језицима)
наилази на одобравање публике, најчешће његових
колега, лекара, зналаца музике и људи из „високих
кругова“, богатих и чувених породица.
Збирка прича Колут I је не само чист диктат
биографије, него и историја живота и радњи пријатеља и
познаника које је сусретао широм света. Аутор поседује
невероватно способност да у своје приче (које су често
праве новеле) унесе бројне занимљиве детаље за које
бисмо могли да кажемо да су „мали медаљони“, јер дају
нови тон и употпуњују представу о догађају, али и
људима о којима пише.
Ова изузетно обимна књига (више од 400 страница)
започиње, како примећује рецензент Лаза Лазић, причом
„страшног наслова“ „Дах смрти“, а затим следи још 18
прича: „Кобни ударац“, „У загрљају смрти“, „Сафари“,
„Позив у помоћ“, „Операција на броду Квин Мери“,
„Валентин и Данијела“, Пријатељи“, „Усавршавање“,
„Иван Заставниковић“, „Висбаден“, „Даце Комита“,
„Корковадо“, „Лариса“, „Дејан“, „Браћа Лука и Момир“,
„Газда Миле“, „Шогор“ и „Безумни страдалници“.
Неке Бошковићеве приче описују детаље са његових
бројних путовања, као што су „Сафари“, „Излет у
поноћ“, „Операција на броду Квин Мери“, „Корковадо“,
а друге су посвећене породици или пријатељима:
„Лариса“, „Дејан“, „Даце Комита“, „Газда Миле“ или
„Безуми страдалници“.
Није тешко уочити да су, сем ретких изуетака
(„Безумни страдалници“), наслови Бошковићевих прича
крајње једноставни, могло би се рећи немаштовити, али
већ при првим редовима уочава се рука озванредног
приповедача.
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„Као и свих минулих дана, осим недеље, и тог хладног
зимског јутра, тачно у три часа, будилник са два батића и
великим звоном, најпре из сна пробуди моју мајку.
Преморен од свакодневног раног устајања и утонуо у
дубок и окрепљујући сан, нисам чуо реску звоњаву
часовника, а још мање тумарање буновне мајке по још
хладној соби, у настојању да ситно исцепканим комадима
суве, миришљаве чамовине, наложи ватру, како би ми
припремила белу кафу. Сећам се само миловања по образу
и матерински нежног пољупца, којим је у више наврата
покушала да ме из најлепшег сна пробуди. Тек када ме
ухвати за раме и поче све грубље да ме дрмуса и гласно
дозива, најпре отворих очи и када се сетих да је целе ноћи
падао снег, као опарен скочих из кревета, протегнух се и
борећи се са сном, још увек затворених очију, зевајући,
лењо почех да се облачим. Како не бих закаснио за
раднички воз за Ниш, одмах се прихватих пуне шоље
млека помешаног са кафом, на чијој површи је пливао
дебели слој укусног скорупа, и на душек испразних
земљани суд. Ободрен топлим напитком, стрпах књиге,
комад тврдог сира и ражаног хлеба у торбу за гасмаску и
тек тада се сетих да понесем и лименку кондензованог
млека који смо, уз жути сир и слатко месо, добили од
америчке организације Care“. („Дах смрти“)

Овако почиње прва, једна од најузбиљивијих прича
Добривоја Бошковића, која је, као и више других, како
рекох, „чист диктат аутобиографије“. У другој („Кобни
ударац“) Бошковић је на потресан начин исписан
истинити догађај (сукоб са Миливојем, другом из
суседног одељења), због чега је избачен из интерната,
али не из школе. Миливоје је Добривоја омаловажио
пред другарицама, ударио му шамар, није хтео да се
извини, а касније се Добривоје реванширао боксерским
ударцем у пределу желуца и тада Миливоје „пресамићен
паде на степенице“. (касније су га у блници лекари
једва спасили сигурне смрти).
Много година после тог немилог догађаја, када је
завршио медицину, сусрео се сасвим случајно у Нишкој
Бањи са некадашњим директором Жарком Грујићем,
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који се заложио да Добривоје, најбољи ђак, не буде
избачен из школе:
„Нисам имао среће да ми Бог подари пород, зато сам у
вама видео дечака о коме сам сањао и каквог сам волео. За
оно време, док сам био директор у тој школи, ви сте били
моје дете и ја сам се према вама тако и понашао...“

Директор Грујић заврши причу:
„Други, а не мањи разлог што сам заложио свој
ауторитет и пружио отпор Школском већу била је моја
сопствена судбина. Тога се сећам као да је јуче било.
Догодило се то у трећем разреду Учитељске школе у
Алексинцу. Човек који ми се замерио, био је старији и јачи
од мене. Да бисте боље разумели зашто сам одлучио да
браним част свога оца, рећићу вам и то да је мој стари,
захваљујући својој оштроумности, војничком таленту и
храбрости, у Првом светском рату, од редова догурао до
пуковника. Његове груди су красиле све медаље наше
војске. Могао се похвалити и тиме да му је Легију части
уручио нико други до врховни командант Солунског
фронта – Frans d'Epere. И тако, онако ван себе од љутине,
навалих на њега у жељи да га смождим. Носили смо се
нешто више од пола часа. Било је то као у оној песми:
„Удари јунак на јунака“. Кад помислих да ћу изгубити
битку, указа ми се прилика и зграбих га за руку којом беше
замахнуо да ми зада задњи ударац, и уврнух је на његовим
леђима. У жару борбе, нисам имао милости, увијао сам је
све док, као сува грана, не пуче кост надлактице и он
јаукну и оста лежећи. Тако сам одбранио част свога оца.
Међутим, нисам био такве среће да неко стоји иза мене и
већ следећег дана сам удаљен из школе.“

У овој, могло би се рећи, антологијски написаној
збирци прича, има толико занимљивих и (потресних)
детаља који никога не могу да оставе равнодужним – од
спашавања дечака сигурно смрти („Операција на броду
„Квин Мери“) и девојке у непроходним пределима
Африке („Позив у ноћ“), до пријатељства и издајстава
(„Пријатељи“).
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Посебно су занимљиве и лирски натопљене приче у
којима је др Бошковић описивао своја најближе („Даце
Комита“, „Лариса“, „Дејан“, „Газда Миле“). Рецензент
Лазић не случајно издваја причу „Даце Комита“ у којој
је Бошковић описао свога рођеног брата Драгољуба, за
кога је записао да је „Даце Комита био дете какво се у
Грделици није родило“ уз нагласак да није „презао да
одмери снаге ни са јачима од себе“. Он, Драгољуб
Бошковић, „постао је „најмлађи председник највећег
београдског суда“ и проглашен је за „почасног
грађанина града Лесковца“. Нажалост, Драгољуб, Даце
Комита, погинуо је када је једна велика бомба НАТО
агресора пала на зграду на Звездари, у Београду, у којој
је становао!
Описујући управо те драматичне тренутке НАТО
агресије („Даце Комита“), др Бошковић је написао
можда и најпотресније редове ове збирке, речи упућене
брату Драгољубу, који је доживео инфаркт:
„Док слушам вести и гледам слике на ТВ - и ја сваки
пут добијем лупање срца. Ти знаш да не волим алкохол,
али, могу ти рећи, да су ми потребне најмање три чаше
вина да бих могао да заспим. Да несрећа буде већа,
следећег дана ме чекају операције и пацијенти, а мени није
ни до чега. Осим тига, у моју ординацију наши људи
долазе као на ходочашће. Од мене очекују утеху и савет, а
не знају да ја ни себи не могу помоћи. Ово што се догађа,
немогуће је објаснити. Треба то видети – одрасли људи
плачу као мала деца. Плачем и ја, али немам толико суза
колико бих могао плакати.“

Лепотом приповедања посебно се издваја прича
(„Газда Миле“) у којој аутор исписује дратикчну
судбину Мирослава Кулића, свога таста, али и
лесковачких дана Другог светског рата када су
„Американци пред крај рата бомбама засули и
уништили не само језгро тог, по трезвености и
марљивости својих грађана, чувеног града, него су
побили више од трећине становништва“.
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Приповетка је интересантна и по томе што аутор
описује тренутак када се заљубио на лесковачком
шеталишту:
„Не знам да ли је то судбина или провиђење, али случај
је хтео да једне вечери на лесковачком шеталишту видим и
заљубим се у старију кћерку Мирослава Кулића. Помало
стидљива и скромна девојка, живих покрета, отмених
манира и ситног хода, у потпуности је одговарала мом,
иначе веома истанчаном и пробирљивом укусу. Поцрвене
и сва се ушепртља када се наши погледи сусретоше.
Очаран њеном појавом, стадох као укопан у очекивању
да ће се окренути. Тако је и било. Није могла одолети, а да
не окрене главу и потражи ме погледом. Трајало је то
веома кратко. Климнух главом и учини ми се да се
дискретно насмеши и још више ме збуни када јој махнух
руком. Нисам био сасвим сигуран у то зато што се
догодило у пролазу.“

Бошковић ће касније сазнати да се зове Радмила, а
описује је као „шармантну девојку са прћастим носићем,
савршено грађеним телом и као балерину гибког и
меканог хода, коју краси дискретан осмејак“.
У посебној причи „Безуми страдалници“, Бошковић
ће, такође веома сликовито описати случајеве пет
пријатеља (Воја Балаћ, Ђорђе Меденица, Зоран
Николић, Боне Дикин и Драгутин Николић), које је у
прерану смрт одвело пиће и дуван!
Укратко, ову збирку прича др Добривоја Бошковића
могли бисмо да сврстамо у ред прворазредних у нашој
литературу. Она ће бити посебно драгоцена за све оне
који воле „дискретни шарм лепих речи“, детаље као
украсе на лепо, скромно уређеним домовима и
нескривени приповедачки оквир да се све каже онако
како се догодило или се могло збити!82

82
Данило Коцић, Колут, први део, приказ, Медија центар Лесковац, 20.
августа 2017.
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КОЛУТ II
•

Данило Коцић, приказ, др Добривоје Бошковић,
Колут II, збирка прича, НИУ Македонски
информативни и издавачки центар, Панчево 2015.

З

бирка прича др Добривоја
Бошковића Колут II, као и
претходна
под
истим
именословом, одликује се добро
познатим
особинама
овог
изваредног писца. Аутор је
потврдио да је прави мајстор
детаље (у причама долази до
изражаја његов реалистички, али
и романтичарски стил) и такође
изваренредно познавање бројних
података из националне, али и
светске историје културе и цивилизације.
За оне читаоце који воле кратку приповедачку
форму, ова књига само на први поглед, и у првом часу,
(не)радо се чита, али је убрзо и они лако не остављају
јер је – лековита!
Колут II је мање аутобиграфска (по броју прича), али
једнако занимљива по детаљима који се испредају о
ауторовом боравку у родној Грделици, Београду и у
иностранству. Неке приче овог сјајног приповедача
настале су у његовој ординацији, друга са далеких
путовања, а треће су пренесени догађаји за које је чуо од
других, углавном својих добрих пријатеља.
Колут II је, као и пртходна, обимна књига (више од
360 страна). Објављене су следеће приче: „Опасно
славље“, „Мисир“, „Авети“, „Дуо гитара“, „Трка у
Шапцу“, „Madam d’Tionvil“, „Обележени“, „Сејшели“,
„Чук“, „Заједничко двориште“, „Ђора“, „Лопов и јатак“,
„Преваранти, забушанти и они други“, „Бело робље“,
„Сликар“, „Омашка“, „Фортунато“, „Бастијан“, „Јола“ и
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„Прота“. Неке од ових прича су веома дуге (имају по
тридесетак и више страница), а по аутобиографским
порукама, чини се, најпре заслужује да буде поменута
прва, „Опасно славље“, у којој је испричан занимљив
догађај, који се умали није тагично окончао, после
сазнања да је др Бошковић добио прву награду издавала
Србије за комедију Грделички крос, „за драму
двехиљадите године“.
Прича „Опасно славље“ почиње занимљивом оценом:
„Још пре него што је изашла из штампе, издавач је мојој
комедији Грделички крос предвидео велики успех“. „За
таквим делом жуди наша публика“, рече преко
телефона. Рукопис је на све људе издавачког савета
оставио велики утисак. Кратко, али занимљиво штиво је
право откриће. Нису могли одолети, а да га не прочитају
у својим породицама. Рецензент се није устручавао да
штиво упореди са делима Бернада Шоа и Оскара
Вајлда.“
Писац, др Бошковић, закључује: „Међутим, то се није
догодило. И на око лепа, књига није наишла на
разумевање и заслужен пријем код закопчаних, неуких и
сујетних руководилаца, пре свега позоришних кућа у
Београду. Писана делимично на лесковачком дијалекту,
у последње време популарном у Србији, није
постављена ни на бини овог материјално опустошеног и
деморалисаног града. Завист је учинила своје. И овога
пута се показало да нико није постао владика у свом
родном крају.“
Како примећује марљиви рецензент Лаза Лазић,
„поред обиља тема, на десетине живих ликова дефилује
у овој књизи приповедака у једној, махом нашој,
домаћој, али универзалној људској комедији, коју
покреће небески подстицај исто колико и слободна воља
српске реалистичке прозе с краја 19. века. Аутор пише
изваредну причу из народног живота „Чук“, велике
снаге и озбиљног хумора“.
Ипак, иако у збирци Колут II (НИУ Македонски
информативни и издавачки центар, Панчево 2015) има
заиста много хумористичког, она је, пре свега, књига
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трагичних
људских
судбина,
о
наметнутим
идеологијама, изневереним надањима и неузвраћеном
љубављу. По моме суду, својом драматиком издваја се
прича „Авети“ у којој су потанко описане бројне
предрасуде с којим се сусрећу странци у Немачкој („Бог
је због тога заборав измислио.“).
Ову, као и претходну књигу приче др Бошковића,
прати његова нескривена заљубљеност у песму и –
гитару („Дуо гитара“), јер, како лепо уочава аутор,
„певати се може и када човека нико не слуша“, а аутор
(и његови јунаци) „све своје непријатности лечио је
музиком“.
Колико је др Бошковић велики мајстор детаља можда
ће најбоље показати опис Тијане, жене у који се Лазар,
његов музички партнер, заљубио: „Врцава, грациозна и
као мачка гипка и окретна лепотица, својом виртуозном
игром са кастоњетама, напречац је освојила његово
срце. Од тог кобног дана, за њега је постојала само та
дражесна жена, витког стаса, мачијег хода и вешто
сложене пунђе у коју је обавезно био уденут цвет као
крв црвене руже.“
Најузбудљиве странице збирке Колут II засигурно су
исписане у причи „Обележени“, која се, у ствари,
састоји од неколико засебних целина. Ту је
продефиловала читава галерија тргичних (али и
успешних) ликова из тзв. „високог друштва“, које је
често пратила – непромишљеност или, како би неки
рекли, зла судбина. Ту сусрећемо ликове попут Јохуда
Ротшилда, пријатеља др Бошковића, вештог и
промућурног трговца, великог шаљивџије и великог
козера, затим је упечатљив лик - „Краљ белог лука“, о
коме су испредане бројне легенде, потом личност Хајо
(опседнут регулисањем саобраћаја у Визбадену) и
Гинтех Хазе, познатог по томе што се представљао и
одазивао на име славне оперске диве – Марије
Менегини Калас.
По својој лепоти приповедања издваја се и прича
„Сејшели“ у којој је др Бошковић мајсторски описао
сусрет са др Миодрагом Тодоровићем, који је дошао „на
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две године“, а овде је „шест година и не може да се
пожали“. („Људи којима сам спасао живот кажу да је на
Сејшелима прво доктор Тодоровић, па онда Бог.“).
У чему је посебна лепота приче „Чук“, коју издваја и
рецензент Лаза Лазић. Могло би се рећи да је у првом
плану не толико препознатљив пишчев стил колико
сама драматургија догађаја где није у средишту пажње
започета прича о „лепоти куће на летњиковцу код села
Ђурђева, у Шумадији, коју је „повремено слушао пуне
две године“. Ту се испреда „прича у причи“, у чему је др
Бошковић заиста ненадмашан. Описује Станка,
„крупног човека, погуреног стаса и као лопате великих
руку“. Онда следи узбудљиви детаљи о чуку, „чук над
чуковима“, кога је „донео из рата с Немцима мој
покојни деда гвозден“. И затим долази читав заплет и
крај! Станко успева да пронађе чук који је позајмио
пријатељу Милосаву, а жена га дала Драгославу.
Прича, као и низ других, има занимљив драматуршки
крај. „Насмејах се и замолих Станка да ми покаже свој
чук. Пристао је. Прво га обрисао од прашине и положи
на дрвник. Гледао га је као светињу. Како и не би, када
је служио његовог деду и оца, а сада и њега. Можда ће и
унука.“
У причи „Чук“ писац описује и сву драматику
догађања око његове гитаре. Вреди цитирати тај део:
„Тако је то, мој Станко, када човек верује људима. Мени
мој отац беше купио гитару коју сам волео као ти тај твој
чук. Довољно је било да је погледам, па да се растопим од
задовољства. Питао сам се како сам без ње могао живети.
Чувао сам је као какву драгоценост и можете замислити да
се нисам обрадоо кад у кућу уђе мој сусед и потражи моју
гитару. „Само дан, два, да пробам и видим да ли
одговара... рече и са гитаром у руци изађе из стана.“
(...) „Био је то, наоко, драг и увек насмејан човек, и ја
помислих да се ништа лоше неће догодити. Прође једна
недеља, па, богами, и месец дана, а од њега ни трага ни
гласа. А ја немам мира. Као да седим на иглама. Није ни
чудо, волео сам је чак и више него ти тај твој чук. Када се
уморим од учења, узмем је у руке, и она ме освежи, као да
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сам се у шуми прошетао. Био сам зависан од ње, као
пушач од цигарете. Ужелех се ја ње и не будем лењ, него
закуцам на врата његовог стана...“
(...) „Враћа он мени ону гитару – ја видим – она слупана.
Нема дна и жице висе као у мачка бркови. Гледам и не
могу да дођем к себи од чуда. Дође ми да заплачем. „Па
шта је ово, човече“, ја ти нисам дао овакву гитару!?“,
просто завапим, у нади да ће се извинити или наћи некакав
изговор. Кад он мени: „Враћам ти је онакву какву си ми је
и дао.“ Тако рече и ја се скоро онесвестих од чуда. „Хајде,
немој се са мном шалити; знаш ти добро да је била у
беспрекорном стању“, рекох, а он се цинично смеје,
спреман да се са мном потуче. „Узимај и сместа се губи
одавде, да не зовем оца и браћу!“
Када он то рече, као по поружбини, из собе извирише
нарогушени људи. Отац је држао кухињски нож у руци.“
(...) Видим ја да ћу извући дебљи крај, па окренух леђа и
посрамљен напустих кућу. Толико сам био разочаран да
сам одустао од тужбе. Нисам хтео ни тамо да их сретнем;
они за мене више нису постојали.“

Све, или готово све приче др Бошковића, могли би да
буду добар сценарио за снимање узбудљивих филмови,
јер су толико уверљиве засигурно и зато што нису
измишљене него су – слике живота. Ово се, свакако,
односи и на крајње занимљиву и у неколико поглавља
написану причу „Заједничко двориште“, која почиње
описом да се „најкраћа улица у Београду, Ивана
Ивановића, завршавала читавим низом неугледних,
приземних зграда, које су својим распоредом и изгледом
највише подсећале на какав војни камп, али и на
концентрациони логор фашистичке Немачке“.
Ту ће бити описана читава галерија жена, али и
догодовштина, љубавних сеанси и превара, што је
неминовно доводило до невероватно сурових сцена и –
развода. За јунаке Бошковићевих прича „жена је
узданица и издајица“. Ипак, покаткад их описује са
„очима боје аквамарина“, а неке од њих (може бити да је
у питању „префињена аутобиографија“) његови јунаци
се заљубљују нагло до – лудила!
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Чиста аутобиографија је прича „Ђора“ у којој је
описан пишчев теча Ђора, који је био „оличење
доброте“ и, супротно њему, тетку, најмлађу сестру своје
мајке, коју представља као жену која се није „удала из
љубави“, јер је само желела да се „домогне Београда“ и
која је често у кућу „доводила школоване и отмене
љубавнике, који су јој обећавали брак, да би је после
оставили на цедилу“ („Сваки пут када је ушао нови
љубавник, морао сам да напустим стан.“). Ваљда зато
писац закључује: „И овога пута се показало да су године
учења период понижења и патњи.“
За крај овог приказа неизоставно треба поменути
причу „Прота“, којом се и књига завршава. У њој је
описан чувени грделички свештеник Владимир и његова
хумана мисија да и Србе и Рома спаси сигурне смрти у
време Другог светског рата. То је испредана драматика
Грделице (и других места), али је истовремено писац
одсликао главну личност, проту, „кога су до његове
вечне куће у Дадинцу испратили сви Цигани грделичког
насеља. У томе су учествовали и дувачки оркестри из
Врања, Владичиног Хана и Сурдулица.“
Могло би се закључити да збирке прича Колут I и
Колут II чине једну целину и да су потврда
изванреднога уметничког талента др Добривоја
Бошковића, лекара по звању, „рођеног писца, песника и
певача“ по уметничком дару, који је својим делом
увелико ушао у ред одабраних, изваредних стваралаца
не само југа Србије. Нажлост, ни ове две изузетно добре
збирке (Колут I и Колут II, као ни целокупно, обимно
стваралаштво др Добривоја Бошковића, нису довољно
проучени и представљени уметничкој јавности. Аутор,
др Бошковић, полиглота и светски путник, обележио је
„завичајни уметнички круг“ радовима који заслужују
сваку врсту књижевног респекта.83

•83 Данило Коцић, приказ, Колут, други део, Медија центар Лесковац, 23.
августа 2017.
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ПОЕЗИЈА
ДР ДОБРИВОЈА БОШКОВИЋА
•
•
•
•
•
•
•

Посланица (Наша реч, Лесковац 1993)
Чежња (Београд 2001)
Суд и усуд (Народна књига, Београд 2004)
Грех (МИИЦ, Панчево 2013)
Жена (МИИЦ, Панчево 2013)
Сан и јава (Арка, Смедерево 2011)
Рано и позно (МИИЦ, Панчево 2014)
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„ЧЕЖЊА“: СИМБИОЗА ЛИРСКОГ
И ЕПСКОГ
•
•

Н(иколај) Т(имченко), „Симбиоза лирског и
епског“, Помак, Лесковац 1997.
Милутин Срећковић, „Лирска поема“, Вечерње
новости, Београд 2001.

У

спешан
лекар,
писац
стручних радова из ото
риноларингологије и изврстан
гитариста
и
интрепретатор
сопствених композиција, наше
горе лист (рођен у Грделици пре
шесдесет година), Добривоје Ј.
Бошковић је и песник чија се
друга поема недавно појавила из
штампе и скренула пажњу на
овог песника са особојним
исказом и својеврсним емотивним набојем.84
Као песник, Бошковић потврђује стару антрополошку
истину да се човеково биће испољава на различите, и
често неочекиване, начине и у форми која је на први
поглед страна аутентичном бићу дотичне личности. Јер,
писац књиге о муцању као говорној мани и више
стручних студија из медицине, дакле практичару и
научнику у чијем је раду, бар се тако претпоставља,
основно рацио и сув научни језик, своје биће остварује и
кроз музику и поезију. Када га човек слуша са гитаром у
руци, има утисак да је у питању човек са естраде који
своје радости и умеће жели да подели са читавим
светом, или бар са публиком која дође у салу да га
слуша. Али када чита његове поеме, обе са речитим
насловима (Посланица и Чежња) човек увиђа да је реч о
личности која животне сокове упија кроз све поре и која
•84 Н(иколај) Т(имченко), „Симбиоза лирског и епског“ (Добривоје Бошковић,
Чежња, Багдала, Крушевац 1996, Помак, бр. 5, 1997, стр. 27.
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се исказује најплеменитијим језиком а то је језик
поезије. У другој поеми реч је о чежњи у најширем
значењу речи. То је чежња за најширим пространством
човековог космоса, за досезањем дубине човековог
бића, за свим облицима и видовима живљења и
исказивања човековог света.
(...) Поема Добривоја Ј. Бошковића је излив једне
богате душе која жели да се искаже, и исказује се у
различитим сферама, уједињујући оно практично и
рационално (Бошковићев основни позив и научни рад) и
оно метафизичко и душевно (што је потреба
унутрашњег бића). Чини ми се да се поезија овог
песника може потпуније доживети и разумети ако се то
зна.
У Едицији „Завичај“ недаво се појавила снажна и
јединствена поема под симболичним насловом Чежња
песника Добривоја Ј. Бошковића из Грделице, код
Лесковца.
(...) Поема Чежња (60 страна) је снажна лирска и
рефлексивна певанија која говори о човековом удесу и
опстајању у свету, о чежњама у туђини, о љубави према
завичају и домовини, о доживљајима реалног и
оностраног, о прожимању филозофског и мисаоног... У
слободном стиху и разбијеном ритму, без употребе
интерпукцијских знакова, значејски језгровито и
сиболични сложено, песник Бошковић исписује
савремену кантилену, са аутобиографским тоновима и
искреним исповестима. Рецензент Љубиша Ђидић
истиче да је ова збирка „језички свежа, као мисаона
понорница, попут водопадне и водоплавне родне
завичајне реке, која у дубини хучи набреклим емоцијама
налик бајковитој дуги...“ Збирком Чежња Добривоје
Бошковић је итекако обогатио књижевност наше
дијаспоре и показао да заслужује већу пажњу књижевне
критике и читалачке јавности.85

•85 Милутин Ђуричковић, „Лирска поема“, оцена поеме Чежња Д. Бошковића,
В. новости, 2001.
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„ПОСЛАНИЦА“ - ЕПИСТОЛА
ЗА ПАМЋЕЊЕ
•

•

Милутин Срећковић, „Епистола за памћење,“
рецензија, Добривоје Бошковић, Посланица, Наша
реч, Лесковац 1993.
Милутин Алимпијевић, „Посланица,“ Европски
експрес, 1993.

„Песма памти сва времена, она је
прабудућност у вечној садашњости.“
Милутин Срећковић

Г

оворећи о односу између
песничке теме и песничког
израза који се као нека врста
психолошке и естетске доминанте
јавља
у
поезији,
Предраг
Палавестра пише: „Очигледно је да
у „заграничној“ лирици песничка
тема има већу важност од
песничког израза. Сав лирски
потенцијал уложен је превасходно
у причу коју песник казује. Она га
најчешће враћа у завичај, у прошлост и српски средњи
век, или га окреће личној судбини, горкој слутњи
празнине и некој врсти узбудљивог самосажаљења.“86
Ову Палавестрину мисао експлиците потврђује и
појава песника Добривоја Бошковића који се релативно
касно отиснуо поетском ритму. За сваку каснију појаву
Бошковић наводи исте разлоге као и немачки писац и
Нобеловац Heinrich Boll. Када су великог писца упитали
– зашто није раније почео да пише, једноставно је
одговорио: „Нисам имао речи!“
То може да буде један део истине. Други разлог
можда лежи у чињеници да је Србе и српски народ сада,

•86Милутин Срећковић, „Епистола за памћење”, рецензија, Добривоје
Бошковић, Посланица, Наша реч, Лесковац 1993, стр. 41-43.
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у овом историјском тренутку, задесио „Страшан суд“
Европе и Америке, које прете да нам униште име, језик,
веру и историју, и тако нестанемо на Балкану. Песник
Бошковић, као хорограф, латио се пера и пише
сублимну епистолу – као одбрану живота, која ће као
елмска ватра да просветли путеве наде и спасења.
Песник каже да је слушао глас Свевишњег... Тако је
настала поема: Посланица, посвећена оцу Јордану и
мајци Симки. Свој особени поетски дискурс Бошковић
је мисаоно развио у поему versi liberi, која по
ингениозности подсећа на Симу Милутиновића, или чак
– на великог Његоша. Његош је написао:
„Човек воље остаје слободне
ка сви други бесмртни духови:
његова ће душевна таблица
с обје стране бити начертана
с два сасвијем противна знака:
на једну ће закон правде благе
бит у свете начертан линије,
на другу ће превласника њина
зла свакога црњат се закони –
адски спомен свезе са Сатаном.“
(„Луча микрокозма“, стр. 113)

О човеку ће Бошковић овако рећи:
„Умни човек чинит никад неће,
што његовом срцу није драго,
бол и патњу другоме наноси
Ћути смерно ако га не питаш,
осмејак му лежи на уснама,
док му очи тајну знања крију.
Себи равним он је кадар свагда,
мисли своје с њиме изменити
без покрета и речи свишних,
очима се споразумет знаду,
у дубини племените душе,
спознај мисли окупити могу.“
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Поема Посланица заснована је на вишеслојној
мисаоној равни, која понекад има филозофски набој.
Пажљиви читалац откриће у њој фантазмагоричне боје
као са неког платна Франсиска Гоје, или ће му однекуд
зашумети ехо девете синфофоније Лудвига Ван
Бетовена. Посланица може понети и име – књига
мудрости. Почиње стиховима о мудрацу:87
У мудраца имена ти није,
Бог му даде сијасет знамења,
Сву красоту овога нам света.

Као у келеидоскопу сусрећемо низ дубоких мисаоних
слика, изнајансираних поетским тоновима које зраче
својом унутрашњом гамом. То је поетска река у којој се
огледају људске врлине и мане, чије дубине крију тајне
људског сазнања и битисања.
Поема се завршава апотеозом светлости, иманентне
човеку, без које нема ни будућности, ни живота.
Поетска продорност, дух којим поема звучи боја
непатвореног фаталног и фасцинантног живота и
специцифичан језик – била би основе компоненте које
поему Посланица детерминишу као самосвојно и
изузетно песничко дело.
Стога се суд Милутина Срећковића о поезији ван
домовине у потпуности односи и на епистолу за
памћење Добривоја Бошковића:
„Поезија наших радника на привременом раду изван
домовине припада посмодернистичкој епохи, овом
времену деконструкције фиксираних вредности,
мисаоно одраженој у филозофском огледалу Жака
Дериде, сазнању да је уметничко све оно што је вредно
без обзира на то да ли долази од професионално
афирмисаних великана, или је плод случаја, производ
уметнички непрофесионалне креативности, варница

•87Милутин Алимпијевић, „Посланица“, извод из рецензије. Напомена: Прилог
објављен у Европском експресу, 14. децембар 1993. године. Напомена:
Поема Посланица је прво песничко дело Добривоја Бошковића.
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коју је сам живот укресао, јер дух сеје где му је воља,
каже библијски версет.“88
Ова поезија је, свакако, особена боја у
посмодернистичком мозаику нашег доба, драгоцена зато
што је потврда и људског чина и његовог уметничког
домашаја. (Капи живота – књига поезије ван домовине,
Франкфурт 1992, стр. 7).89

•88 Посланица је објављена као трећа књига у едицији „Језик рода мог“
лесковачке Наше речи. Редакцију издања чинили су: Михајло Дедић
(уредник) и чланови Саша Хаџи Танчић и Велимир Хубач. Напомена:
Михајло Дедић рођен 17. јула 1943. године у Сијарини од оца Милоша и
мајке Данице, рођене Ђукановић. Основну школу похађао је у завичају,
Београду, Љубљани, и више места у Југославији, а завршио у
Сијаринској Бањи. Средњу пољопривредну школу завршио је у
Лесковцу, а Вишу педагошку, Одсек за српскохрватски језик и
југословенску књижевност у Нишу. Завршио је и Школу интендантских
резервних официра у Сарајеву. По чину је резервни капетан I класе.
Вишеструки је ударник на савезним и локалним радним акцијама.
Предавао је српски језик у основним школама ,,Вук Караџић’’ у Гњилану
и ,,Вукајло Кукаљ’’ у Бувцу (Лебане), а од 1968. године радио је у
штампарији ,,Наша реч’’ у Лесковцу као коректор, потом технички
уредник, технички руководилац и управник штампарије. Од 1976. године
постаје руководилац Службе за информисање СО Лесковац, а 1990.
године изабран је за директора, главног и одговорног уредника ,,Наше
речи’’ у Лесковцу и на овој дужности остао је више од 11 година, до
пензионисања 2001. године. Конкурс ,,Наше речи’’ за причу, песму и
циклус песама издигао је на југословенски ниво. На иницијативу и под
уредништвом Саше Хаџи Танчића, покренуо је ,,Освит’’, часопис за
књижевност, уметност и културу у издању ,,Наше речи’’, који је већ
после неколико бројева, увршћен у врх српске периодике. За десет
година, у часопису је сарађивало више од 500 истакнутих књижевника,
књижевних критичара, преводилаца, публициста и уметника из земље и
иностранства. Дедић је обновио издавачку делатност ,,Наше речи’’ и у
више едиција уредио више од 50 издања. За 30 година рада у култури,
посебно у издавачкој и графичкој делатности, уредио је језички и
графички више стотина књига, часописа и других публикација. Лист
,,Пионир’’, у чијем је уредништву био, три пута је проглашаван за
најбољи у земљи. (...) Завичајној библиотеци у Медвеђи поклонио је
више од 300 књига из своје библиотеке. Добитник је Октобарске награде
општине Лесковац, златне значке Културно-просветне заједнице Србије,
Децембарске награде Општинског савеза спортова Лесковац за животно
дело, затим великог броја повеља, плакета, захвалница и похвала.
Пензионисан је 2001. године. Дедић је умро у Лесковцу 2005. године.
•89Милутин Алимпијевић, „Епистола за памћење“, рецензија, Добривоје
Бошковић, Посланица, Наша реч, Лесковац 1993, стр. 41-43. Напомена:
На крају приказа стоји: „Капи живота – књига поезије ван домовине,
Франкфурт 1992, стр. 7.
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ЛАЗА ЛАЗИЋ: САН И ЈАВА
•

Лаза Лазић, „Добривоје Бошковић, Сан и јава,
Арка, Смедерево 2011.

П

оема Сан и јава испевана је у
једном комаду, континуирано,
као један једини уздах, прегнантним,
узнесеним и наизглед уједначеним
тоном. То је речитатив љубави и
природом омађијаног човека што
најпре грца своја осећањаи рефлексије
о својој љубљеној и о васељени, а
после настоји да свом монологу да
књижевни облик. Форма је, дакле, у
другом плану. Исповест је централна,
стога је у првом плану оно што се у општем говору
осећајних људи једноставно назива љубавном муком.
Песник влада артистичком вештином, наравно, без
тога не би могао ни кренути у изражавање тако
сложеног осеђања као што је љубавно, али овде нас
плени сам занос, жестина, страст, сумња, двојба и бол
човека фундаментално узнемиреног највећом људском и
божјом тајном. Бошковић узима страст и срећу, радост и
тугу – заједно. То је оно што овај поетски исказ чини
правоваљаним...90
Садржај поеме Сан и јава:
•
•
•
•
•
•
•
•

Наговест
Лебдење
Занос
Подрозрење
Лутање
Небески пут
Успеће
Смирај

•90 Лаза Лазић, „Добривоје Бошковић, Сан и јава“, извод из рецензије, Арка
Смедерево 2011.
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НАГОВЕСТ
На мекану круницу твоју
Нека ме положе, прелепи цвете,
Када уморан на тегобном путу
Од претешког ми бремена
Мукоживота душеболног
У хладном загрљају испразне осаме
Поклекнем и немоћно клонем
Порушених идеала и распршених снова.
Лискама твојих хлад ми начини,
А мирисом опојним горчином отровану душу
Слашпћу прашника омами и умири,
А ветрови топли и нежни
Што те на захујалом незнаном путу
Мекану грле и милују
И нежно кроз гране високих борова цвиле,
Нека те лагано зањишу
Мене бајно уљуљкају
Као некада мајка Симка
У свом топлом наручју
На набујалим грудима пуним заситог млека
На срце што је привијала свог првенца,
И тепајући му тихо
Певала сноносно успаванке;
Обрашчић румени на њен врели прионуо,
Одојче срећно на сладосрцу мајчице
мироспокојно уснуло.
А твој бујни цваст
И зелено лишће што као пламени језичак
Тик испод њега ка плавом небу стреми,
Нека ми благо зашуме, тужно цвилећи.
Док их гудало поветарца
У пролазу таре и лепрша
И попут лепезе у рукама грацилне лепотице
Мило преко мог лица превлачи,
Док ми мисли лутају преко ливада и долова
Хитајући пут песмопоја
Где влада мир и спокој и права људска срећа.91

•91 Напомена: Наговест је почетак поеме Сан и јава, Арка Смедерево 2011.
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ГРЕХ, ПОЕМА
•

Лаза Лазић, „Расуло времена, Добривоје Ј.
Бошковић“, Грех, поема, МИИЦ, Панчево 2013.
Не, немојте помислити да сам ја мудрац; ја сам
обичан смртник заувек заробљен у привиду своје
варљиве овоземаљске среће, коју, и поред свег
труда, не могу задржати.
(Д. Бошковић: Грех)

Е

во новог, изузетног дела
хуманисте савести човечанс
тва, веома плодног писца, лекара,
бесребрника, композитора, певача
и
гитаристе
Добриввоја
Ј.
Бошковића.
Он
је
песник
другачији од свих. Оригиналност,
самосталност
и
независност
писца, како у књижевности, тако и
у личном животу и односу
субјекта према свету, увек је била,
и остала, највећа препорука да читалац обрати посебну
пажњу његово делу. У мору уједначених, начину и
захтеву времена оданих и послушних уметника, највише
вредности су увек на страни нарочитог и храброг
аутора, који у своје оствареања једном речи све од своје
уметности, од знања и учености, од свога угледа и вере,
од свога живота, да би изразио лично, искрено и дубоко
виђење човека, друштва и света, васионе и себе самог.
Бошковић је писац лирских песама, поема, приповедака
и драмских дела у којима је осветлио, пре свега, своју
мудрост и висок таленат, а затим изложио
бескомпромисну критику према стању човечанства и
човека, потом своју мисао о васиони и Богу, сигорност
према жртвама свирепог зла у историји и у нашој
савремености. Запажена су његова драмска дела о
великим српским владарима лозе Средњег века, али и
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књиге о песницима света (Гарсија Лорка), те велики број
приповедака и романа о суштој реалности нашег
домаћег живота. Као лекар истакао се својим научним
радовима из оториноларингологије, а као композитор,
певач и гитариста дао је велики допринос селекцији и
интерпретацији најлепших песама народа, песама које
ће, као и најбоља дела уметничке књижевности, живети
докле год буде живео овај народ. Вадра и строга слуха,
природа Бошковићева увек га је држала са народом коме
је помагао несебично и као лекар и као једноставни
тумач најлепших дела наше народне музике, и као
потпуни стручњак за интерпретацију вокалне музике,
као и познавалац музике уопште.
У поеми Бошковићевој, која је пред нама, стао је
овај стваралац на највиши степеник свог уметничког
успона. У исто време, он је своју поезију и своју мисао
изложио највећој проби, највећем искушењу које писац
може доживети. Посветио се теми хришћанске и опште
људске филозофије, притом најчешћој одредници
живота сваког човека на земљи, греховности. Позабавио
се грехом, улажући у свој поетски спис најдубље своје
знање, осећања, а уз то људски и уметнички порив да
схвати, осуди, упозна и опише најстрашнију људску
особину: грех.
Бошовић је поступио као песник, не као моралиста
или научник, написао је своју песничку студију из срца,
тако да, местимично, читајући ово дело, осећамо чисто
усхићење, а поред тога и аутентични страх Божји, јер је
у овом делу извршена једна специфична анатомија
универзалног морала људског, потресна, занимљива,
полемична, а опет некако нежна и прижељна људскок
души, души која хоће истину, а не расправу, песничко
дело, а не сувопарни научни трактат.
(...) Ово штиво је, по свом предмету, па и по дубинама
студије, можда наизглед тешко. Тешко је као
испитивање савести, откривање многих концентрација
грешног чина, грешног стања, грешних жеља човека,
његових грешних порива и животног става, макар да је и
тегобно у сликању зверстава и неподобштина које грех
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једног човека, или једне људске групе, доноси другом
појединцу и људству у целини. Али чести, блажени,
готово псалмични напеви ове поеме, тонови вере, наде и
љубави, уздижу дело изнад тамних паклених предела
зла и постављају људско приближавање Богу и својој
исповедној вери на највиши пиједестал. Свуда, и на
најтежим и компликованим страницама поеме,
постављено је као присутно блажено око Свевидећег и
његова помоћ и утеха. Чудесно је како је Бошковић у
лајмотиву грешности, зла, злочина и несавесности унео
супериорну присутност анђелске благодети и струје
истинског чистог живота.
Композиција поеме Грех задаје нам неизбежне
помисли о нашем месту у борби греха и негреховитости.
Међутим, као књижевно дело, овај текст је у доста
обимном, на музички начин, синфонијски постављеном
облику, третирао тему на више начина, које је онда, као
одсеке или ставове, смело мешао у жанру потпуно
модерном.
(...) Истини за вољу мора се нешто рећи и о
песниковом језику и песничком облику. Ова поема је
написана у форми продуженог дистиха. Овај дистих у
сасвим слободном такту који је у складу са бираним
речима, што сме по себи имају ритмичко музичку
вредност, носи и риму. У господском, понекад наизглед
прозном току стиха, са заградама, умецима и
објашњењима, постоји слика на крају, чија је дужност да
одједном мало подигне исказ и да допринесе одјеку и
утицају риме на следећи одсек литерарног казивања.
Као што смо рекли, цео овај текст је псалмичан.
Интонацијом пророчком, узвишеном, али потпуно
одговарајућом, у стакату темпа и нагласка, у божанским
ахаизмима од којих је половина сада саздани и
измишљени, у царству аориста и плусквамперфекта, у
новоствореним речима и дубокој реторици словенске и
црквенословенске традиције, ови стихови, упркос прози,
каткад замиришу на тамјан и босиљак, у страшној
грмљавини проклетства Сабаота који грми, прети и баца
муње, затим у свакодневном говору који не искључује
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данашње изразе, па и новоговор и неологизме,
Бошковић је успео да одржи равнотежу исказа, чврсто,
као у руци, држећи и отпуштајући, каткад нарастајући,
каткад умирујући ток својег израза. Показује се да у
старој књижевности српској, да у раритетима српског
језика, који су једноставно заборављени, лежи смирени
сјај повести све страхоте која нам се износе. Не само
речи, него и свечани тон реда речи, рецимо глагол на
крају реченице итд, песник осетљивог слуха налази
неслућено богате изразе за своју прозодију. Речи су
речи, као каква акустичка појава, оне су, разуме се, и
значењска појава (па и графичка!), речи су, као и слика,
погодне за забавно торокање, али некад су речи – речи
иконе. Таквих икона препун је Бошковићев текст. Ова
поема је сроченау златном и плавом, укључујући,
наравно, и блескове старих, нових, и боље рећи
новопронађених речишто су у служби чисте и
будилачке грмљавине.
(...) Као каква раскошна катедрала диже се поема Грех
у видном пољу нашег духа, и наше литературе, и
читајући ове стихове ми као да чујемо њен звон.
Црквењак овог храма, учени скромни роб Божји
Добривоје не жељаше (како би он сам рекао) да дигне
овом црквом себи споменик. Он само истиче потребу да
се свет пробуди, прегне и да, пробуђен, промисли да се
сети и покаје. Међу покајницима је и он сам, архитекта
ове творевине, певач њених псалама и скрушени
молитељ, коме је Бог подарио снагу пера, хумано срце и
глас подобан да одјекне у црквама, библиотекама и са
концертних подијума.92

•92Лаза Лазић, „Расуло времена, Добривоје Ј. Бошковић“, Грех, поема,
Македонски информативни и издавачки центар, Панчево 2013, стр. 127134. Напомена: У посвети, др Бошковић је записао: „Поема „Грех“,
безгрешном и орном човеку Данилу Коцићу од његовог Добривоја
Бошковића (БГД, 24. октобар 2013).
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„ЖЕНА“, ПОЕМА
•

Лаза Лазић, „Једна понесена и искрена љубавна
поема“,
Добривоје Бошковић, Жена, поема,
МИИЦ, Панчево 2013.
Дражесна, опрости ако сам негде погрешио;
учинио сам то из незнања...
Аутор

Д

обривоје Ј. Бошковић, један од
водећих српских писаца, песник
и драмски писац, написао је љубавну
поему, која би по свему морала
снажније привући пажњу не само
пасионираних књижевних зналаца,
него и правих љубитеља уметничких
песама уопште, љубавних стихова
нарочито. Било би врло добро када
би се ово дело, поема Жена, појавило
пред нашом публиком. Књижевна
дела, као и књиге саме, имају своју судбину.93
Поема Жена испевана је у једном комаду,
континуирано, као један једини уздах, прегнантним,
узнесеним и наизглед уједначеним тоном, то је речитив
љубави и прородом омађијаног човека што најпре грца
своја осећања и рефлексије о својој љубљеној и о
васељени, а потом настоји да својем монологу да
књижевни облик. Форма је, дакле, у другом плану.
Исповест је централно, стога је у првом плану оно што
се у општем говору осећајних људи једноставно назива
љубавном муком. Песник влада елементарном
артистичком вештином, наравно, без тога не би могао
ни кренути у изражавање тако сложеног осећања као
што је то љубавно, али овде нас плени сам занос,

•93Лаза Лазић, „Једна понесена и искрена љубавна поема“, Добривоје
Бошковић, Жена, поема, Македонски информативни издавачки центар,
Панчево 2013, стр. 239.
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жестина, страст, сумња, двојба и бол човека
фундаментално узнемиреног људском и божјом тајном.
Бошковић узима страст и срећу, и радост и тугу –
заједно. То је оно што овај поетски исказ чини
правоваљаним. Тај његов текст без интепункције,
стихови овог спева, нижу се местимично као у бунилу и
песник се нигде не лаћа разјашњавања, објашњења –
како је заорао, тако после шесдесетак страна излази
напоље, у вис, у небеса. Његова искреност и
приврженост теми, и предмету његове ефекције, води
нас преко свих језичких, стилских, прозодијских
неравнина, и чак ми ни не назиремо рационалну идеју
његове песме, али док читамо, осећамо се добро, и лепо,
у аутентичном естетском доживљају. Ова је поема уз то
богата природном атмосфером. Нарочито је она
обмотана, увијена, ушушкана у биље, у буколичку и
аркадијску флору поља и ливада завичаја. Писац познаје
природу, до и брег, село и њиву, цела страственост,
чежња и задовољење љубави одвијају се и ослањају на
земљу, траву и цвеће. Имамо редак сусрет с
дитирамбом, песмом љубавне радости и задовољства,
усхићења услед љубавне узајамности. Стихови су
понегде дотакли и еротско, али атмосфера је, нарочито у
првом делу књиге, вилинска. Шумска бића, пољски
народ, збор девица красних, птице, ваздух, вода и
звезде, све је то умешено у великим кошмар љубави.
Сам интензитет доживљаја наговештава једну
унутрашњу драму, која ће ускоро и уследити, пошто се
поема најзад успиње и до антитезе лагодног
задовољства и почиње да бруји стрепњом, патњим и
сумњом.94

•94 Лаза Лазић, „Једна понесена и искрена љубавна поема“, Добривоје
Бошковић, Жена, Панчево 2013, стр. 239. Напомена: У једном од писама,
др Бошковић је поручио је аутору ове књиге: „Драги мој пријатељу!
Сваки пут када чујем твој глас или ти се писмом обраћам, срце ми заигра
од задовољства. То сам ти сто пута рекао, али ти због твоје честитости
заслужујем и много више. Ти си мој духовни брат.
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Можда би анализа показала да ово певање има три
дела, први натопљен радошћу, при тлу, на простирци
цвећа и папрати, други, који нас у тамним и муњоликим
нагласцима подиже ка громовитом небу, у шири видик
света, прожет раздором, болом и муком, и најзад трећи,
који уноси тонове смирења. Има и завршни део, при
концу, који, као у добром контрапункту, поново
наглашава борбу главног јунака, поете, коштац човека
са силама света, где се блаженство јавља као вечит,
дакле недостигнут циљ, као чежња која је за нијансу
виша од чисто љубавне жеље, то је чежња као апсолут,
као људски удео на земљи, што мора носити до краја, до
саме смрти.
У готово неосетном прелазу од идилични описа и
дозива ка горкој сумњи и патњи, за коју се не каже
изричито откуда она долази и услед чега настаје, песник
се овлашно дотакао и духовности, светог, религије и
бога. Тако се најинтензивније осећање човека од крви и
меса срета и усклађује с божанском сфером и доменом,
с небом и анђелима. Овај узлет подсећа на Лазу
Костића, што се готово намерно и назначује у две три
строфе с римованим стиховима, али то сенчање и бојење
само сведочи да је наш аутор уистину сасвим верзиран и
у песничко знање као такво, да му одговарајући захвати
у финесе поетског умећа нису страни, али ја држим да је
добро што се ова поема јавља као донекле робусни чин,
једнократно изречени љубавни лавеж и бол, као
неизвештачени песнички и еротски документ.
Има у овој поеми, разуме се, и смерности и вере и
побожности, па чак и извесне мисаоности у смислу
погледа на свет и на ствари, али то су оне ређе
истанчане нијансе, они колоритни нагласци који су само
натруњени на велико платно насликано јарким бојама у
великом потезу. Разрешење љубавних патњи, земаљске
страсти, налазе се у духу, љубав је нека врста молитве,
мада је љубав сва од крви и меса. Јаким акцентима,
понекад бомбастичним речима и метафорама песник
тумачи своју у суштини смирену, константну, мада на
махове мучну чежњу, а поема овакве врсте и не захтева,
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нити има, закључак који би се могао заокружити. Стога,
упркос стилске уједначености, „Жена“ Добривоја Ј.
Бошковића делује помало недовршено, али тако и треба
да буде! Као да је на крају овога дела запета, зарез, а не
тачка... То можда говори да љубав није завршена, и да
не може никада ни бити.
Поема Жена завршава се следећим стиховима:
Љубав је кремен што ватру ствара,
Кресиво јој је страст необуздана,
Труд душа блага и усплахирена,
Зато је од сласти она саздана.
Варница од муње настала,
Што змијолико небо пара,
И срца заљубљених пали,
Кроз љубав у сласт претвара.
И Хелејева комета жури,
Да у свемиру свима јави,
Колико љубави је на планетама,
Господа рука што је постави.
У свакој честици њеног склопа,
Што незадрживо некуд хита,
По једна љубав је садржана,
Метеорити су њена свита.
Жури у срца људи да уђе,
Каже им од Бога да потиче,
Да је он свој благослов дао,
Јер се и њега љубав тиче.95

•95У посвети аутору ове књиге др Добривоје Бошковић пише: Жена! Да жена...
да ли сам нешто пропустио! Данилу Коцићу, да ужива у приказу нашег
украса – жене! Добривоје Бошковић (БГД, 24. октобар 2013).
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ПРОМОЦИЈЕ
&

ДР ДОБРИВОЈЕ БОШКОВИЋ:
НОВИНСКИ ЧЛАНЦИ
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Са промоције у Књижари „Стошић“ у Лесковцу:
др Добривоје Бошковић, Божидар Илић и Данило Коцић
(11. јула 2016. године)

Најчешћа говорна мана данашњице, 2% становништва м
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1)

П

овучено изван магистрал
них путева, заклоњено
миром и тишином која говори
громогласно, створено крај
реке, у једном умилном
крајолику, који је сам по себи
прича о вечитој лепоти
пролазности, Власотинце је
створило занимљиве животне
слике и било завичајна
станица људима који су
широко примали госте и путнике намернике.96
То је град који има душу и непоновљиви шарм, ретко
уочљив на другим просторима. Зар није довољно само
то да се заволи ово место и да му се посвети део
живота? Зато сам том градићу посветио књигу на више
од 500 страница, Валсоттино империал – каже на
почетку разговора за Данас др Добривоје Бошковић,
лекар, књижевник, полиглота, композитор, светски
путник, рођен у Грделици, недалеко од Лесковца. „Не
без разлога, Власотинце сам упоредио са најлепшим
пејзажима Шпаније, Италије и Француске, овдашња
река личи на Арно, власотиначки брежуљци на
брдовиту Тоскану“, беседи др Бошковић.
„Године детињства биле су сиромашне, али сам их
проживљавао као и сви моји вршњаци – наставља
казивање др Бошковић. – Дошао је и Други светски рат,
време великог клања и уништења многих српских
породица. Живело се, разуме се, тешко, али се, ипак, тог
исечка свога живота сећам са радошћу. Могли смо,
нарочито када је рат минуо, да шетамо прелепим
пределима око Грделице, да се купамо у Козарачкој
•96Данило Коцић, „Добривоје Бошковић, књижевник из Грделице:
Непоновљива лепота стваралачке тишине“, Медија центар, 2. фебруар
2015.
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реци и да, иако још недовољно свесни неких будућих
дана, сањамо да ћемо остварити младалачке приче. Са
неизмерном тугом и дубоким поштовањем сећам се
својих најдражих који нису међу живима и дубоко сам
им захвалан што су, и у том сиромашном оквиру мог
младалачког трајања, имали довољно храбрости и жеље
да нас школују“, подсећа др Бошковић.
„За наше мале провинцијске главе долазак у Београд,
наставља др Бошковић, био је велики преокрет. Сусрет
са Београдом деловао је фасцинантно, али се нисам
бојао великих обавеза и светла велеграда. Знао сам да
само радиношћу могу да победим све препреке.
Медицина је била мој једини сан. Намах сам помислио
да бих, као и мој рођени брат, могао да студирам право,
али жеља да помажем људе била је јача од сваке друге
примисли. Као ни многи сиромашни студенти, ни ја
нисам имао преко потребне књиге, стално сам учио у
читаоници и на време полагао испите. Не волим да
истичем своје успехе, али, био сам одличан студент,
најбољи у генерацији, о чему је опширно писала
ондашња Борба. Нажалост, то није било довољно да
пронађем трајно и одговарајуће запослење у Београду,
што је на мене деловало шокантно. Како сам, међутим,
много година раније схватио да пред поразима човек не
сме да застане, то ме је, можда, нагнало да будем још
упорнији“, вели овај неуморни путник и стваралац.
Др Бошковић у необично живим бојама одсликава
године после студија на Медицинском факултету у
Београду, односно време проведено у иностранству.
„То је посебна прича и верујем занимљива деоница
мог живота. Нисам се бојао непознаница које чекају
странце широм света, можда и зато што сам брзо учио
језике и веома лако успостављао контакте. Кад
измамите осмех на лица непознатог саговорника, ви сте
га већ освојили. Првих дана боравка у Немачкој, научио
сам хиљаде речи и већ могао нормално да комуницирам,
а касније сам знање тог језика усавршавао. Одједном,
кад научите један страни језик, пожелите да знате и
друге. Тако сам врло брзо, и рекло би се са неком
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чудноватом вољом, која ме прати читавог живота,
научио и енглески, италијански, шпански, француски,
руски. Знам и много кинеских и португалских речи. У
учењу језика ми је помогло и певање, то је поред
медицине, моја друга велика љубав“, вели др Бошковић.
Познат као изванредни певач, др Бошковић је могао
да направи и велику музичку каријеру, али се то није
догодило.
„Дружио сам се са чувеним певачима, певао са њима,
а неке сам и лечио као лекар-оториноларинголог. Слух
сам наследио од мог деда Тозе, очевог оца, који је био
веома леп човек и радо виђен на свим ондашњим
славама. Са сином Дејаном, који је такође лекар, коме
сам и посветио роман о Власотинцу Валсоттино
империал, написао сам књигу Физиологија уметничког
певања, која би, надам се, ускоро требало да се појави“,
вели др Бошковић.
У емисији Трезор РТС, која је емитована пре
неколико месеци, представљен је богат животни круг др
Бошковића, а посебно његов композиторски рад.
„У лепоти стиха, у новом музичком изразу, налазим
просторе неког другог живота и откривам неко друго,
каткад и мени непознато лице. Певао сам широм
некадашње Југославије и то са најпознатијим певачима
који су школовали глас на најпрестижнијим музичким
академијама, односно факултетима, певао сам и
музицирао широм Европе, али и у Русији, Кини, по
бројним афричким земљама, био гост великих
италијанских певача. Некако су се, срећно, спојиле две
ствари: моје познавање људског грла и врло важан
осећај за музику и ритам. То је, рекао сам, делимице
божји дар, али много тога зависи од нашег умења да то
што нам је дато на прави начин искористимо. Ево, део
моје слабости: нисам снимио ниједну плочу. Чудно, али
тако је, ваљда, живот хтео. Не знам, можда још није
касно да исправим пропуштено. Јер, наши животи су
делимично и ван нашег видокруга.“
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Доктор Бошковић говори и о
бројним путовањима по свету,
током којих је заволео многе
градове, а неки су му посебно
остали у сећању.
Од великих градова, мој
осећај лепоте посебно су
задовољили
Париз,
ту
је
неизоставни Лондон, не бих хтео
да заборавим ни Мадрид, али ни
Рио. Од мањих места, прелеп је
Визбаден у коме одседају милионери и знаменити људи,
јер има не само раскошну лепоту него и чист,
примамљив ваздух. Иначе, свих година мог боравака у
иностранству, посебно Немачкој – а тамо сам провео две
деценије – имао сам на уму храбру, племениту душу
обичног српског човека, патника и ратника,
ослободиоца који је увек чувао своје корене и ја сам се
трудио да их такође одбраним од сваке врсте напада
који рањава душу за сва времена.“
„Куда ће ме даље путеви одвести, знам само
делимично. Ако будем имао „добре речи“, како је
говорио један немачки писац, наставићу да пишем.
Пишем старински, најпре оловком на папиру, на
обичном папиру, и ту збирку мојих најлепших речи
уносим у компјутер. Сада увелико пишем приче,
накупило се више од 500 страна. То је форма којој досад
нисам посветио део књижевне енергије, а увелико
приводим крају и нови роман, али његов наслов и
његова суштина нека буду, бар засад, тајна“, кроз
смешак беседи др Бошковић.97

•97Данило Коцић, „Добривоје Бошковић, књижевник из Грделице:
Непоновљива лепота стваралачке тишине“, Медија центар, 2. фебруар
2015.
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У

лепом амбијенту власотинач
ког Завичајног музеја у
организацији Народне библио
теке „Десанка Максимовић“,
промивисано
је
књижевно
стваралаштво
др
Добривоја
Бошковића, члана Удружења
књижевника Србије и члана
Савеза композитора Србије. О
његовом раду надахнуто су
говорили
Србислав
Такић,
директор Народне библиотеке у Власотинцу и Божидар
Илић, познати лесковачки новинар.
(...) Др Бошковић, полиглота, који течно говори пет
језика (немачки, енглески, руски, шпански, италијански)
аутор је више поема, неколико драма из српске историје,
два романа Сагореле сени (два дела) и такође обимног
романа Валсоттино империја, у коме је описао бурну,
занимљиву историју Власотинца. „Тешко је одговорити
шта је приоритет мога рада, музика или књижевност,
али сам последњих година више времена посветио
писању. Међутим, тек намеравам да напишем своје
најбоље дело“, каже др Бошковић.
Доктор Добривоје Бошковић поклонио је Народној
библиотеци „Десанка Максимовић“ неколико примера
својих дела. Срба Такић, директор Народне библиотеке,
захвалио се на поклону и др Бошковићу уручио нека од
издања ове културне установе.98

•98 Данило Коцић, „Стваралаштво др Добривоја Бошковића“, Јужне вести, 26.
јула 2010. (Извештај са промоције у власотиначком музеју 25. јула 2010.
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убоко погођен трагедијом која
је
почетком
деведесетих
задесила нашу земљу, с потребом
да охрабри и утеши свој народ, а и
самог себе, др Добривоје Бошковић
1991. године објављује прву књигу,
поему Посланица. Тако овај
угледни лекар, који деценијама
живи и ради у Франкфурту, у
Немачкој, од тог тренутка истрајно
гради још једну каријеру – писца и
песника. Понесен родољубљем, појавом прве књиге,
отворио је врата емоцијама, којих, како сам каже, има на
претек. За њом су убрзо уследиле и друге. До данас је
објавио десетак књига, огледајући се готово у сваком
књижевном жанру – роману, драми, комедији, поезији
за децу и одрасле, а за штампу управо припрема
позамашну књигу кратких прича. Како је све то
постигао крај захтевног и одговорног лекарског позива?
„Не постоји терет кад човека вуче унутрашњи позив
како се мени догодило. Сада сам у пензији, па то није
проблем, а писао сам поподне, ноћу, викендом…“
Одморе сам користио за прикупљање историјске
грађе за драме у архивима чешке и Језуитског центра у
Риму. Кад човек тражи, онда и нађе – искуство је нашег
саговорника, који заправо све своје досадашње књиге
тематски црпи из српске историје и родне Грделице.
Када је са 23 године завршио студије медицине на
Београдском универзитету, о др Добривоју Бошковићу,
као најмлађем дипломцу, писала је тада Борба преко
целе стране са фотографијом, што му је донело велику
популарност у родном крају. „Дипломирао сам тако
млад зато што сам млад и почео да студирам, са само 17
година, а то, опет, зато што сам рано кренуо у школу.
Био сам немирно, а паметно дете, па су ме родитељи
уписали у школу да ме она смири. Али, ни за време

Д
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студија у Београду нисам баш
мировао, тренирао сам атлетику и
био јуниорски репрезентативац у
трчању на 200 метара, певао и
свирао у културно-уметничком
друштву. Природа ми је радознала
и кроз живот сам увек ишао широм
раширених очију и нацуљених
ушију.“
За роман Власоттино империал
добио је пре две године престижну
награду „Арка“ истоимене издавачке куће. Стварајући у
самоћи и носталгији, носећи у сећању слике детињства,
јутарњу песму Косова која се из густих шума Кукавице
разлеже долином Козарачке реке, овај писац у својим
књигама читаоцу живо дочарава пулсирање мириса,
звукова и жуборења завичајне природе. Његови јунаци
говоре аутентичним колоритом локалног дијалекта,
уводећи нас у драматику прича које су се некад збиле, а
сада су у књигама за нас оживљене. „То је мој дуг
народу и завичају из кога сам потекао“, каже др
Бошковић.
Да је Добривоје Бошковић човек са више талената и
пре него што се доказао као надарен и плодан писац у
његовом окружењу није било непознато. Одувек је
певао, свирао гитару и компоновао. Члан је Удружења
писаца Србије и Удружења композитора Србије. А на
питање да ли је због музике почео да пише стихове или
је на стихове пропевао, каже: „То су рогови у врећи,
вечито трвење, вечити супарници. Јер ја и једно и друго
волим, при том више простора сада дајем књижевности,
мада бих, мислим, боље ствари створио у музици.
У том дуалитету ваљда се и догодило да је своје прве
стихове испевао уз гитару, компонујући истовремено и
музику. Десило се спонтано, у поноћној тишини неке
баште на београдском Лекином брду, док је, одмарајући
се од спремања испита, под звезданим небом једне
топле јунске ноћи, 1958. године, тихо пребирао по
гитари.“
203

(...) „На последњем сајму књига у Београду имао сам
представљање својих књига, конференцију за штампу у
Удружењу књижевника. У мом крају, Лесковцу,
Грделици, чим чују да сам дошао зову ме у локални
радио. Сазнао сам, на пример, да мој роман Сагореле
сени, који се базира на истинитој трагичној љубавној
причи из тог краја, има у Нишу клуб обожаватељки, које
се састају у одређене дане, ишчитавају, дискутују.”
„Тих дана сам гледао филм о чувеном индијанском
поглавици и његова прелепа жена очарала је не само
њега, него и мене. Звала се Нона, као и моја романса
спевана њој. У истој ноћи и у истом расположењу
рођена је и балада „Песма ноћи“. То су биле уједно моје
прве две песме и композиције. „Нону“ сам послао на
конкурс за Опатијски фестивал и била је извођена у
претакмичењу. И сада их радо певам. То је био
почетак.“
У међувремену је вредно и напорно учио, јер је
медицина озбиљна и тешка наука, онда кренуо у
Немачку на специјализацију и ту до данас остао. Гитару
никада није испуштао из руку. Само су мало у други
план потиснути свих ових година док свој уметнички
израз тражи у различитим књижевним формама.
На констатацију да већина наших писаца у
дијаспори, попут њега, тематику најчешће базира на
завичајном искуству и питање зашто је то тако,
добијамо деманти: „До сада – да. Али, ево – показује
нам дебели свезањ – ово су све приче из живота
дијаспоре, припремљене за штампу. Мислио сам да не
умем да пишем кратке форме, али сам се преварио.
Показало се да сам уметник приповедања,“ каже уз
задовољни смешак др Добривоје Бошковић.99

•99 Др Добривоје Бошковић (73), „Лекар и писац из Франкфурта“, сајт Српска
дијаспора, 30. септембар 2009. године
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У

грделичком
Дому
културе, 27. новембра
2014. године одржано је
књижевно-поетско
вече
посвећено животу и раду
др Добривоја Бошковића.
О његовом стваралаштву
говорили су Божидар
Илић,
новинар
из
Лесковца, Данило Коцић, писац и новинар из Лесковца
и професор Дејан Ђорђевић, песник из Грделице.
Божидар Илић се посебно осврнуо на Бошковићев
допринос медицинској науци и раду у Немачкој.
Професор Дејан Ђорђевић је надахнуто беседио о
Бошковићевој најновијој поеми Рано и позно. Данило
Коцић је највећи део излагања посветио романима др
Добривоја Бошковића. Одломке из књиге читали су
ученици Средње школе из Грделице.
Добривоје Бошковић је увеличао ово књижевно вече
својим музичким умећем – извео је неколико својих и
више страних композиција.100
%
Македонски информативни и издавачки центар из
Панчева недавно је објавио поему др Добривоја Ј.
Бошковића Рано и позно, која је само потврдила оно
што смо одавно знали о др Бошковићу, рођеном у
Грделици, да је „раскошни песник и истински
мислилац“.
Лаза Лазић, рецензент поеме Рано и позно, који је у
више наврата писао о стваралаштву др Бошковића
оцењује да се „више не пишу књиге као што је ова,
поема Рано и позно уз закључак да се „тешко може у

•100 Напомена: Део излагања Д. Коцића, Дом културе Грделица, 27. новембар
2014. године. Добривоје Ј. Бошковић, Рано и позно, НИУ Македонски
информативни центар, Панчево, 2014, стр. 176-177.
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савременој књижевности наћи још која оваква
вивисекција једног хуманог проблема.“
„У делу потврђеног прозног писца, драматичара,
лиричара, комедиографа, аутора опсежних историјских
драма и других запажених остварења, појављује се један
контраверзни спев – опширан лирско-дидактички
трактат, у намерно наивном стилу, који на опуштен
начин, за широку публику, третира психологију
појединих периода човеквог одрастања.
Са исцрпљеношћу која задивљује, писац је у својим
стиховима захватио све периоде човековог, углавном
мукотрпног живота, изневши у једној батргавој форми
своја најдубља схватања и искуства о животним
појавама и променама индивидуе, која се нужно мења
кроз класичан пример безличног узорка човека који, и
неосетно, преживљава различите фазе сопственог
одрастања. Као лекар непресушног искуства, пре свега
се мора то рећи, Бошковић није идеализовао човека.
Итину говорећи, његов је човек готово непрекидно
жртва и исконских, атавистичких, и модерних
концептуалних сила природе, друштва и другог човека с
којим живи и са њим се судара“, оцењује Лаза Лазић.
У поеми Рано и позно, да закључимо Лазићевом
оценом, “осетна је присутност жеље да се осуде и
одређени страшни и неразумљиви покушаји самог
човека да свој сопствени живот загорча и обесмисли,
али хроника човековог зала чињених према себи самом
не би могла стати ни у далеко већи обим једног
књижевног дела.“
Пре појаве поеме Рано и позно, др Бошковић већ је
објавио поеме: Посланица, Чежња, Суд и усуд, Сан и
јава, Жена и Грех.
%
Поема Посланица (Наша реч, Лесковац 1991)
заснована је на вишеслојној мисаоној равни, која
понекад има филозофски набој. Рецензент Милутин
Алимпијевић примећује да ће пажљиви читалац открити
у њој фантазмагоричне боје као са неког платна
Франсиска Гоје, или ће му однекуд зашумети ехо девете
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синфофоније Лудвига Ван Бетовена. Посланица може
понети и име – књига мудрости. Као у келеидоскопу
сусрећемо низ дубоких мисаоних слика, изнајансираних
поетским тоновима које зраче својом унутрашњом
гамом. То је поетска река у којој се огледају људске
врлине и мане, чије дубине крију тајне људског сазнања
и битисања. Поема се завршава апотеозом светлости,
иманентни човеку, без које нема ни будућности, ни
живота. Поетска продорност, дух којим поема звучи
боја непатвореног фаталног и фасцинантног живота и
специцифичан језик – била би основе компоненте које
поему Посланица детерминишу као самосвојно и
изузетно песничко дело.
%
Др Бошковић је аутор и снажне и јединствене поема
под симболичним насловом Чежња. Поема Чежња (60
страна) је снажна лирска и рефлексивна певанија која
говори о човековом удесу и опстајању у свету, о
чежњама у туђини, о љубави према завичају и
домовини, о доживљајима реалног и оностраног, о
прожимању филозофског и мисаоног. У слободном
стиху
и
разбијеном
ритму,
без
употребе
интерпукцијских знакова, значејски језгровито и
сиболични сложено, песник Бошковић исписује
савремену кантилену, са аутобиографским тоновима и
искреним исповестима.
Рецензент Љубиша Ђидић истиче да је ова збирка
„језички свежа, као мисаона понорница, попут
водопадне и водоплавне родне завичајне реке, која у
дубини хучи набреклим емоцијама налик бајковитој
дуги…“
%
Збирком Чежња Добривоје Бошковић је итекако
обогатио књижевност наше дијаспоре и показао да
заслужује већу пажњу књижевне критике и читалачке
јавности. О поеми Чежња др Добривоја Бошковића
писао је (Помак, број 5, 1997) Николај Тимченко: „Као
песник, Бошковић потврђује стару антрополошку
истину да се човеково биће испољава на различите, и
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често неочекиване, начине и у форми која је на први
поглед страна аутентичном бићу дотичне личности. Јер,
писац књиге о муцању као говорној мани и више
стручних студија из медицине, дакле практичару и
научнику у чијем је раду, бар се тако претпоставља,
основно рацио и сув научни језик, своје биће остварује и
кроз музику и поезију. Када га човек слуша са гитаром у
руци, има утисак да је у питању човек са естраде који
своје радости и умеће жели да подели са читавим
светом, или бар са публиком која дође у салу да га
слуша. Али када чита његове поеме, обе са речитим
насловима (Посланица и Чежња) човек увиђа да је реч о
личности која животне сокове упија кроз све поре и која
се исказује најплеменитијим језиком а то је језик
поезије. Поема Добривоја Ј. Бошковића је излив једне
богате душе која жели да се искаже, и исказује се у
различитим сферама, уједињујући оно практично и
рационално (Бошковићев основни позив и научни рад) и
оно метафизичко и душевно (што је потреба
унутрашњег бића). Чини ми се да се поезија овог
песника може потпуније доживети и разумети ако се то
зна – оцењује Тимченко.
%
О поеми Сан и јава, која је испевана у једном комаду,
континуирано, као један једини уздах, прегнантним,
узнесеним и наизглед уједначеним тоном, писао је већ
поменути Лаза Лазић: „То је речитатив љубави и
природом омађијаног човека што најпре грца своја
осећањаи рефлексије о својој љубљеној и о васељени, а
после настоји да свом монологу да књижевни облик.
Форма је, дакле, у другом плану. Исповест је централна,
стога је у првом плану оно што се у општем говору
осећајних људи једноставно назива љубавном муком.
Песник влада артистичком вештином, наравно, без тога
не би могао ни кренути у изражавање тако сложеног
осеђања као што је љубавно, али овде нас плени сам
занос, жестина, страст, сумња, двојба и бол човека
фундаментално узнемиреног највећом људском и
божјом тајном. Бошковић узима страст и срећу, радост и
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тугу – заједно. То је оно што овај поетски исказ чини
правоваљаним.“
%
Поема Грех је изузетно дело хуманисте, савести
човечанства, веома плодног писца, лекара, бесребрника,
композитора, певача и гитаристе Добровоја Ј.
Бошковића. Он је песник другачији од свих. „Као каква
раскошна катедрала диже се поема Грех у видном пољу
нашег духа, и наше литературе, и читајући ове стихове
ми као да чујемо њен звон. Црквењак овог храма, учени
скромни роб Божји, Добривоје не жељаше (како би он
сам рекао) да дигне овом црквом себи споменик. Он
само истиче потребу да се свет пробуди, прегне и да,
пробуђен, промисли да се сети и покаје. Међу
покајницима је и он сам, архитекта ове творевине, певач
њених псалама и скрушени молитељ, коме је Бог
подарио снагу пера, хумано срце и глас подобан да
одјекне у црквама, библиотекама и са концертних
подијума – оцена је Лазе Лазића.
%
Поменимо коначно и поему Жена испевану у једном
комаду, континуирано, као један једини уздах,
прегнантним, узнесеним и наизглед уједначеним тоном,
то је речитив љубави и прородом омажијаног човека
што најпре грца своја осећања и рефлексије о својој
љубљеној и о васељени, а потом настоји да својем
монологу да књижевни олик.
Форма је, дакле, у другом плану – примећује Лаза
Лазић. „Бошковић узима страст и срећу, и радост и тугу
– заједно. То је оно што овај поетски исказ чини
правоваљаним. Тај његов текст без интепункције,
стихови овог спева, нижу се местимично као у бунилу и
песник се нигде не лаћа разјашњавања, објашњења –
како је заорао, тако после шесдесетак стана излази
напоље, у вис, у небеса.
Лаза Лазић закључује: „Стихови су понегде дотакли
дотакли и еротско, али атмосфера је, нарочито у првом
делу књиге, вилинска. Шумска бића, пољски народ, збор
девица красних, птице, ваздух, вода и звезде, све је то
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умешено у великим кошмар љубави. сам интнзитет
доживљаја наговештава једну унутрашњу драму, која ће
ускоро и уследити, пошто се поема најзад успиње и до
антитезе лагодног задовољства и почиње да бруји
стрепњом, патњим и сумњом.“
%
Да је др Добривоје Бошковић написао само ових
неколико поема, засигурно би морао бити део успешне
српске књижевне породице. Он је, међутим, свој обиман
књижевни опус заоденуо и бројним драмама, али и
романима Валсотино империјал и двотомним Сагореле
сени.
По обимности, али пре свега по начину певања и
писања, др Добривоје Бошковић, који пензионерске
дане углавном проводи у Београду, једно је од само
неколико најзначајнијих имена лесковачког књижевног
завичаја, коме се радо враћа иако у родном крају,
нажалост, није довољно осветљено то његово богато
литерарно дело.
%
Сагореле сени – Догодило се то тридесетих година
прошлог века. Била је то дотад невиђена љубав двоје
младих, а онда је она изненада смртно оболела од
туберкулозе. Нису помогле молбе и заклињања; он је
остао уз њу све до неизбежне смрти. ,,Напиши, напиши
причу о тој великој љубави’’, често је говорила моја
мајка Симка. Написао сам је својим сузама...101
%
Роман Сагореле сени писан је да га читалац доживи
као панораму једне паланачке средине на југу Србије
коју је писац дуго година, боравећи у туђини, носио
дубоко у својој души и преживљавао је са искреном
носталгијом. Без намере да прати и користи неки од
начина романескног казивања, писац по свом
опредељењу користи својеврсну форму, дух и

•101 Напомена: Тако почиње роман Добривоја Бошковића Сагореле сени, два
тома, око 1.000 страница, Књиготека, Нови Београд 2002. У потпису
увода стајало је Аутор, а роман је посвећен брату Драгољубу.
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осећајност којим ће на
најбољи начин изразити своје
намере.102
(…) У основи свих збивања
је љубав, однос међу људима и
породици, природи. Он пише
оду љубави, али не само која
везује двоје младих. То је
љубав
свестрана
која
доминира у свему што чини
живот, чак и онда када је душу
притисла туга и боравак у туђини.103
%
Комедиографски текст Грделички крос је сладуњава
комедија у три чина. Драмски темпо протиче у сукобима
хтења. По овоме јесте прва комедија те врсте у нашој
драмској литератури. Ако су само хтења главних јунака,
онда је јасно што нема великих бура, трагике, ироније,
сатире и сукоба карактера. Тај живи свет је приказан у
завичајном миљеу, а хумор проистиче из неочекиваних
хтења и локалних израза у говору Грделице.
Чиме се посебно одликује овај комедиографски
текст? Писац је познавалац локалног говора. Главне
личности говоре тим језиком. Навешћу неке симпатичне
изразе: и убав и ружан остварив, убавило кућу не
завило, онај је рекја да жене носе штикле да гим се језик
не букја по земљу, будала се не сеје, сам си ница, тера
мазно на празно, боље да оклизнеш сас ногу него сс
језик, имаш зета, имаш си магаре итд.
Комедија Добривоја Бошковића је као млечна
чоколада. Појешћемо је смејући се.104
•102Јован Д. Ђорђевић, „Трагичност узвишене љубави“, Сагореле сени,
Књиготека, Београд 2002, Помак, бр. 25/26, јануар – јун 2004, стр. 24.
•103 Књижевно-издавачка задруга Књиготека доделила је награду Златни венац
Добривоју Бошковићу за роман Сагореле сени, у два тома. Радња романа
догађала се тридесетих година прошлог века и говори о великој и
трегичној љубави двоје младих. Она задобија тешку и у то време
неизлечиву болест туберколозу, али он не жели да је напусти.
•104 Станко Ђорђевић, „Добривоје Бошковић, Грделички крос“, Књиготека,
Београд 1993, Наша реч, Лесковац 1999.
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Аутор неколико поема, драмских текстова и
запаженог романа у два тома Сагореле сени, Добривоје
Бошковић (1936), иначе угледни лекар из Франфурта,
написао је још један обиман роман Valsottino imperijal
(Арка, Смедерево 2007) чија се изузетно занимљива
радња догађа у Власотинцу, између два светска рата.
Међународни жири је 2007. године доделио награду
„Арка“ овом роману Добривоја Бошковића као
најбољем објављеној у тој години, а награду је на сајму
књига, др Добривоју Бошковићу, предао академик Ристо
Василевски, директор Арке. У центру збивања је
драматична судбина најимућније породице мале
вароши, Влаић. Гвозден Влаић је власник велике
винарије која послује са целим светом, али током година
доживљава личне успомене и падове.
Уредник и писац Ристо Василевски добро примећује
да је овим делом Власотинце у Бошковићу добило писца
као што га је Врање добило у знаменитом Бори
Станковићу.
Роман говори о грађанском друштву у Србији кроз
причу и трагичном паду породице Гвоздена Вајића,
власотиначког богаташа. Такође одсикава нарави и мале
грађанске средине.
То дело није обичан роман о једном граду који се
воли, то је песма у прози, прича о људској пролазности
и таштини, слика о похлепи и нади, исечак трајања о
непролазности великих ишчекивања. То је драма о
љубави која се намах створи и целога живота остаје да
се памти и препричава као „отворена књига.“105

•105 Данило Коцић, уводно слово на промоцијама романа Valsottino imeperijal,
у Власотинцу и Лесковцу у организацији Народне библиотеке из ова два
града.
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рпским и немачким круговима у Франкфурту, где
живи од 1963. године, познат као изузетни
стручњак у области медицине (специјалиста за ОРЛ), др
Добривоје Бошковић о својој другој великој љубави,
музици и менталитету свога народа који је у њему
присутан, каже: “Код нас се песма негује, она нас храни
и храбри. Срби су поред Руса једини народ који пева и
када гине. Томе су се чудили и амерички новинари
присутни у борбама за ослобођење Београда у Другом
светском рату. То је зато што смо народ који изнад свега
воли живот, а не патњу и борбу на коју смо приморани
кроз целу нашу историју. Принуђени смо да се боримо и
против нама блиских народа које зовемо браћом.“106
„Очајно се осећамо када видимо на како ниске гране
смо пали, колико непријатеља имамо, али се
истовремено и куражимо јер смо се мобилисали на
одбран наше угрожене домовине. Не само у Немачкој,
него и у Америци, целокупно српство се организује.
Надамо се да се коначно форми једна права српска
држава, мирна и перспективна, која ће бити уобличена
за сва времена. Та чињеница буди у нам дух да будемо
на бранику своје домовине. Мислим да се српски народ
више него икад пре приближио један другом, без обзира
на партијску припадност“, одговорио је на питање о
српском патриотизму.
Доктор Бошковићна крају опширног прилога
закључује: „Моја порука Србима је да морају
истрајавати у борби против притисака које води Европа.
Устрјали су и у тежим ситуацијама. Морају устрајати и
у својим идејама, довести праве људе на рпава места.
Критерији у школама мора да се пооштре. Јапанци су
казали: Како ћете ви, немате сировине? – Ми имамо
људе!

•106 Франкфуртске новости, „Певамо јер волимо живот“, 16. јун 1992. године
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О

доктору специјалисти Добриво
ју Бошковићу (53) новине
(Арена) пишу други пут. У
пожутелим и од времена истрошеним
комплетима Борбе из 1959. године
проналазимо репортажу о најмлађем
лечнику у Југославији.107
Три деценије после, Добрицу или
Добри, како га пријатељи зову,
проналазимо у граду на Мајни, где је,
без лажне скромности, један од
најпознатијих доктора за болест уха, грла и носа. Др
Бошковић има велику ординацију, оперише у клиници
где су за његове пацијенте увек осигурани кревети, а
цењен је као један од највећих зналаца на подручју
фонијатрије, науке о гласу и говору. Но, осим по
медицини, некадашњи ученик из Лесковца и Ниша,
београдски студент, син домаћице Симке и железничког
чиновника Јордана, познат је широм света и као
изврстан певач и ненадмашни интерпретатор талијанске
канцоне.
Када смо га тражили ради разговора за Арену, др
Бошковић је био у Кенији. Седмодневни одмор је
користио да пева гостима једног познатог ноћног клуба
у Најробију. Наравно, хонорар за певачко умеће није
изостао, а на темељу тарифа прописаних за слична
места зацело није био мали.
Наш саговорник каже да га је канцоне учио да пева
Вице Вуков, „Анђелино“, како су га од миља звали.
Било је то пре више од тридесет година када је госте у
шибенској Народној кафани забављао познати дует
Бошковић-Новаковић за које се, због богатог
далматинског репертоара (знали су вишеод 150 песама)

•107 Арена, 1989. године.

214

мислило да су „фетиви“ Сплићани. Мало је ко знао да
су чланови дуета студенти којима је певање служило као
добра прилика да поправе скроман студентски стандард.
У паузама су микрофон препуштали Вици Вукову, који
је тада почињао каријеру.
Некада најмлађи југословенски лекар (факултет је
завршио у 22 години), као студент је, певајући у
културно-уметничким друштвима „Иво Лола Рибар“,
„Бранко Крсмановић“ и „Мика Митровић“ прокрстарио
најстарији континент. У најдубљем сећању остао му је
концерт у „улици његовог детињства“, у Славонском
Броду, где је некада живео, јер му се отац, који је био
железничар, непрестано селио, од места до места. Добри
Бошковић признаје да није смогао снаге да постане
оперски певач, иако је одлично певао (и свирао гитару),
али је одлучио да специјализира ОРЛ да би могао да
помогне другима, талентованим певачима. Док је живео
у Висбадену, бринуо се о гласовима оперских певача. За
време „Мајских игара“ лечио је Maria del Monaca,
Nicolia Geddu и многе друге прослављене певаче.
Будући да је био стални лекар Опере у Wisbadenu, за
њега је била стално резервисана ложа број седам. У
паузама се спуштао до гардероба оперских асова и
помагао им саветима, разговором, таблетама. Наравно
Del Monaco и други нису ни слутили да човек који се
брине о њиховим гласовима, а забавља госте у Бразилу,
Кенији, Сенегалу, Мароку, Тунису, СР Немачкој,
Мексику, да безброј пута заступа на телевизији.
У СР Немачку је стигао на специјализацију с
препорукама чувених лекара, професора Подвинца,
Шерцера и Гушића. Имао је среће да стигне у Гетинген
код професора Френзела, светског експерта за проблеме
равнотеже. Специјализирао је оториноларингологију и
фонијатрију. Специјализацију је завршио у Келну, затим
га је пут водио у Марбург, па одатле до Градске клинике
у Висбадену, где је основао одељење за глас и говор.
Најзад 1974. године прелази у Франкфурт где отвара
ординацију и клинику. Један је од ретких лечника у
Европи који се бави проблемима муцања, па је тако
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1973. године објавио књигу Муцање као говорна мана.
За време боравка у Келну, учествовао је у екипи која је
развијала нове методе микроскопске хирургије гркњана.
Поред многих Југословена, неколико пута желео је да
се врати у домовину. Нажалост, врата медицинских
клиника БУ остала су затворена за њега. Др Бошковић је
намеравао да развије активности на пољу фонијатрије,
односно сметњи гласа и говора. И поред препорука да га
очекују „раширених руку“, пољубио је врата и вратио се
у Франкфурт. Иако је једини испуњавао услове на који
се јавио, конкурс је поништен и расписан нови, са
блажим условима, на који је, наравно, примљен други
лекар.
Осим рада у струци, др Добривоје Бошковић је,
боравећи на клиници чувеног Iwe Pitanguya у Рио де
Жанеиру, и у клиници на Флориди и у Канади,
усавршавао метод пресађивања косе. Уз локалну
анестезију, за само три сата, пацијентима се преносе
прамени косе с потиљка на предњи део главе.
Због апунктуре, др Бошковић је боравио у Пекингу,
Шангају и Кантону. Иначе, прави је полиглота. Говори:
енглески, руски, немачки, шпански, италијански, а
помало и турски.
(...) Некадашњи дечак из Грделице више и не
помишља да би се могао „ухлебити“ у домовини.
Узалуд научни радови, клиника, ординација, искуство,
познанство широм света, за др Добривоја Бошковића
није било места међу нашим научницима. Нажалост,
није био ни први ни последњи. Сви успеси у свету не
могу заценити рану која је због тога настала.108

•108 Арена, 1989. године.
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октор Добривоје Бошковић
после две успеле промоције
књига постао лауерат престижне
награде. За роман Валсотино
империјал, који говори о судбини
људи са обала Власине писац из
Немачке добио је награду „Арка“109
Ова јесен је била необично
успешна и богата за немачког
лекара,
светског
путника,
полиглоте, врсног композиотора и
певача Добривоја Бошковића, родом из Грделице,
недалеко од Лесковца. Бошковић је, наиме, стигао у
Србију из Франкфурта у коме живи, да би јавно
представио свој литерарни опус, најновија дела о
српским царевима и велику причу о Власотинчанима.
На промоцијама у Београду и Лесковцу говорили су
критичар Лаза Лазић, Томислав Н. Цветковић,
књижевник, Јовица Ђорђевић, професор из Лесковца.
Посебно су представљене драме Растко и Цар Душан
овог све познатијег писца, али и роман Валсотино
империјал, који говори о судбини људи са обала река
Власине.
„То дело није обичан роман о једном граду који се
воли, то је песма у прози, прича о људској пролазности
и таштини, слика о похлепи и нади, исечак трајања о
непролазности великих ишћекивања. То је и драма о
љубави која се намах створи и целога живота остаје да
се памти и препричава као „отворена књига“, открива
нам аутор тајну свог романа о земљацима из
Власотинца.
За Добривоја Бошковића, лекара, књижевника,
полиглоте, композитора из Грделице код Лесковца, који
је обишао готово цели свет, који је и Тита лечио,

Д

•109Добривоје Бошковић „Шекспир из Власотинце“, Српска дијаспора,
(srpskadijaspora.info), 23. децембар 2008. године.
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Власотинце је град који има душу и непоновљиви шарм,
ретко уочљив на другим просторима. Зато га је
упоредио са најлепшим пејзажима Шпаније, Италије и
Француске, јер река Власина личи на Арно, а
власотиначки брежуљци на брдовиту Тоскану, казује др
Бошковић. И признаје, да нема такве паланке, не би
било ни метропола, ни великана у њима.
Добривоје Бошковић је у Немачкој познат и као
изванредан певач, мада није правио музичку каријеру. У
емисији Трезор РТС, која је емитована пре неколико
месеци, представљен је богат животни круг др
Бошковића, а посебно његов композиторски рад. Ипак,
више је волео да буде лекар и српски патриота, да се
бори за здравље људи и за српску нацију.
„Дружио сам се са чувеним певачима, певао са њима,
а неке сам и лечио као лекар-оториноларинголог. Слух
сам наследио од мог деда Тозе, који је био веома леп
човек и радо виђен на свим ондашњим славама. Са
сином Дејаном, који је такође лекар, написао сам књигу
Физиологија уметничког певања, која би, надам се,
ускоро требало да се појави“, вели др Бошковић.
Три књиге историјских драма Растко, Српски краљеви
Драгутин и Милутин и Цар Душан Силни базирани су на
историјским чињеницама и откривају потпуно ново
светло на „понешто из наше умивене инсторије“.
Према оцени критичара, романсиране су биографије
српских владара, уверљиво књижевно штиво које свој
прави живот може да оствари само на некој позоришној
сцени.
Добривоје Бошковић, савремени српски песник и
драмски писац је за свој уметнички и списатељски рад
на београдском Сајму књига примио награду „Арка“
издавачке куће из Смедерева за роман Валсоттино
инперијал.
„Власотинце је добило писца као што је Врање имало
Борислава Станковића. А многи кажу да је др Бошковић
заправо Шекспир из Власотинце“, рекао је том
приликом академик Ристо Василевски.
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К

ада у туђем свету сретнеш
свог човека, Србина – намах
те обузме осећање радости. Ако
ли је, пак, тај човек из твог места
живљења, или ближе околине,
свеједно, још ако је похађао исту
школу, чији си и ти ученик био,
онда твојој радости нема граница.
Стежете руке као најрођенији.
Грлите се као најмилији. Управо
сам
то
доживео приликом
недавног боравка у Немачкој, у Франкфурту на Мајни,
граду са највећим аеродромом у Европи и највећим
сајмом књига у свету. Срео сам се са Добривојем
Бошковићем, Грделичанином, одличним учеником
Лесковачке гимназије, некада најмађим југословенским
лекаром (факултет је завршио са 22 године). И само то је
било за радовање.“
Оно што следи и што сам од Добривоја чуо и у
новинама о Добривоју прочитао – достојно је дивљења.
Када сам на позивници Југословенске књижевне
радионице у Франкфурту на Мајни прочитао да ће у
програму „Књижевног форума 91“ у музичком
интермецу, учествовати Д. Бошковић ни слутио нисам
да је певач и гитаром специјалиста за ухо, грло и нос,
али и за песму талијанску, далматинску, јужноморавску;
да је као београдски студент медицине певао у КУД
“Иво Лола Рибар“, „Бранко Цветковић“, „Мика
Митровић“ и прокрстарио многе земље (Бразил, Кенија,
Сенегал, Мароко, Тунис, Мексико); да је један од ретких
исцелитеља муцавости (објавио је још 1975. године
књигу „Муцање као говорна мана“); да је био стални
лекар опере у Висбадену и имао резервисану ложу у
оперској дворани; да је помагао и таквим певачима као
што је Марио дел Монако; да је на клиници у Рио де
Жанеиру и на клиникама у Флориди усавршавао методу
пресађивања косе; да је због акупунктуре боравио у
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Пекингу и Шангају; да је прави полиглота – говори
енглески, руски, немачки, шпански, италијански и
помало турски.
Недавно је Милијан Пајић, дописник Вјесника из
Франфурта на Мајни, записао: „Толико о Бошковићу.
Некадашњи ученик из Лесковца и Ниша, син кућанице и
железничког чиновника, постао је врло цијењено
стручњак на Мајни, а и шире...“
И након свега, свих година и градова где је боравио,
где је певао и предавања држао, лечио и забављао, сада
као и некада – прича о завичају, о Грделици и Лесковцу,
о својој породици и породици супруге Радмиле, кћери
угледног привредника, покојног Милета Кулића из
Лесковца, о свом сину и кћери који студирају медицину
у Сарајеву, о кући коју је саградио у Грделици, где
намерава да се врати заувек... потресна је илустрација
коју је давно поетски изразио Алекса Шантић
стоховима: „Сунце туђег неба неће вас грејат ко што ово
греје!“
И вратиће се др Добривоје Бошковић.
Он никада и није отишао из света нашег у туђи свет. У
то смо се уверили после вишечасовног разговора у кући
председника Југословенске књижевне радионице у
Франкфурту на Мајни Милутина Алимпијевића, члана
Удружења књижевника Србије на привременом раду у
Немачкој.“110

•110Томислав Н. Цветковић: „Од Грделице до Пекинга“, запис о Добривоју
Бошковићу, Наша реч, октобар 2010. (комплетан прилог). Напомена:
Томислав Н. Цветковић рођен 18. јула 1933. године у Горњем Синковцу,
селу надомак Лесковца. Основну школу је похађао у Турековцу,
гимназију у Лесковцу, Филозофски факултет завршио у Скопљу, Високу
школу друштвено политичких наука у Београду. Између осталог,
објавио је пет књига поезије: Отимања, Веку ветру, Хисарски одзиви ,
Земно бреме, Увир и две збирке прича: Пукотине, Фотографија изнад
кревета и Лесковац – црвени град, романсирану монографију (у
коауторство).
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9)

Н

ајчешћи узроци тешког говора код Срба су данас
потиснути страх, превисока друштвена напетост,
јавна агресија и осећање кривице – тврде доктори
Добривоје и Дејан Бошковић из Франкфурта, који су
објавили ретку књигу о говорним манама. Заједно са
сином, доктором Дејаном Бошковићем, из Франкфурта,
објавио је ових дана књигу Муцање као говорна мана.
То је једна од ретких научних студија ове људске
болести, која је објављена и у Немачкој и у САД.
Аутори, на основу истраживања, која су обавили као
лекари у Србији и Немачкој, откривају да су говорне
мане све израженије у развијеним државама, а посебно у
Србији. Сваки стоти становник планете муца. Више је
муцаваца на индустријски развијеном Западу, него на
Истоку. Три пута више говорних мана има у Њујорку
него у Бечу. У Хрватској муцање мучи 37.500 деце,
10.000 ђака и 45.000 одраслих Хрвата. У Америци муца
4 милиона људи, у Србији 3 одсто житеља. У Србији
муца преко 200.000 људи. Половина од њих су деца, а
половина одрасли људи“, каже др Добривоје Бошковић.
Муцање се третира као болест тек с краја XIX века.
Фонијатрија прошлог века говорила је о неурози као
главном узроку. Ради се о много сложенијем узроку,
који Бошковићи виде у проблему ометања сензитивних
можданих центара, који шаљу преко асоцијативних веза
и путева импулсе моторним управљачким структурама
говорног механизма. „Директни узроци појаве говорне
мане су наследне предиспозиције, трауме мозга и
психолошке и социјалне констелације. У случају
грађана Србије, то су рат, нагле политичке и социјалне
промене друштва, беда и животна неизвесност. Срби
живе у страху, превисоком стању друштвене напетости,
агресија и осећање кривиице“, набраја др Дејан
Бошковић.
(...) Постоји стално муцање, периодично, и то
углавном на почетку говорења, и муцање као већ навика
бесмисленог понављање речи. „Бранећи се од проблема
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и муцања Срби беже у изолацију, усамљеност и
избегавања других људи. Како муцање расте ми све
више постајемо усамљенички народ“ - упозорава др
Добривоје Бошковић.
„Муцање се лечи миром, псхихолошком стабилношћу,
разумевањем и терпијом логопеда. Код Срба то иде јако
тешко, с обзиром да имамо обичај да се јавно ругамо
људима са говорном маном и да их називамо Муца или
Блеса. Ако им муцавац опрости увреде, биће му боље –
откривају аутори ове ретке студије, који муцање лече
кинетичком котролом говора.“111

•111 Марко Лопужина, „Срби муцају јер су заплашени животом“, serbianna.com,
12. април 2016. године. СЛАВНИ МУЦАВЦИ: Проблеме са говором и
муцањем својевремено су имали британски краљ Џорџ Шести, Исак
Њутн, Џорџ Вашингтон, Чарлс Дарвин, Мерлин Монро, Ентони Квин,
Брус Вилис, Хју Грант, Кали Миног. Мајк Тајсон, Тајгер Вудса и Рован
Аткинсон. Код нас замуцкују поједини фудбалери, неки телевизијски
новинари и поједини професори БУ.
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ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
ДР ДОБРИВОЈА Ј. БОШКОВИЋА
•
•
•
•
•
•

Посланица
Чежња
Суд и усуд
Грех
Жена
Сан и јава
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ДОБРИВОЈЕ БОШКОВИЋ – ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
ЖЕНА
(одломак из поеме)
Апсолутно и безусловно,
Бог и принцип су овога света,
Урну човека недоступни
Од свих циљева највећа мета.
Идела је имагинарни излет,
Кроз замишљено се испољава,
Маштањем свој облик добија,
Кроз лепоту се проверава.
У савршено би да претвори,
Што недовршено на свету оста,
Самообманом у мишљењу,
У сржи свести чега је доста.
Појам лепоте је релативан,
Иманентни је садржај свести,
Да се природа усаврши,
Кроз љубав настоји то извести.
Лепота буди допадање,
Јача нас, богати и покреће,
Да срећу у себи препознамо,
Оно што желимо буде веће.
Љубав је у култ претвара,
На златни трон је поставља,
До неба диже и обожава,
Осећањима док управља.
Живот је стварно и замишљено,
У идеалу се они преплићу,
Да би се лакше битисало,
Машта помаже нашем бићу.
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И оно што се о жени збори,
Између тих вредности лежи,
Човека истин је субјективна,
Од оне праве свако бежи.
И однос према њој је произвољан,
Зависи од ситуације и човека,
Несигуран је и непостојан,
Као варљива сила нека.
И према жени се човек односи,
Како му сила јаства диктира,
Она је код сваког другачија,
Умишљенога производ збира.
Романтичари је обожавају,
И њено биће до неба дижи,
Божанско хтење у њој виде,
Љубе јој ноге и пред њом гмиже.
Полиморфно је жена створење,
Мајка, супруга и љубавница,
Еротско биће што узбуђује,
Некоме чак и супарница.
Због тога за неке ненормална,
Варљиво биће са много лица,
На једној страни верна љуба,
На другој мајка и љубавница.
Па, како онда то ускладити,
И како дефинисати њено биће,
Како на једну вредност свести,
За њену личност наћи покриће!?
Можда је најбоље само је волети,
Кда се не да разумети,
У њеној лепоти уживати,
И ништа друго више не хтети...
Све њене мане заборавити,
Када се не дају изменити,
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У сладострашћу с њом уживати,
У загрљају страсно љубити.
Јер што је таква, није крива,
Господ је створи нежну и милу,
Да од ње срце нам уздрхти,
Док као мачка седи у крилу.
Загонетка је љубав велика,
А жена чак и много већа,
Да л вреди о томе расправљати,
Кад од њих зависи наша срећа?
Шта рећи о њеној лепоти,
Што из мртвила живот покреће,
Ако је уз то мила и драга,
И главни је узрок наше среће?
Нарисана је безброј пута,
И у мрамору вечно живи,
Венера Милошка и Афродита,
Ђоконда којој се свако диви.
Диви се и за њом чезне,
Њен лик му не да мира,
Пред очима му стално лебди,
Преостало ми је само да бира.
ОДА
Данилу Коцићу
Велики Диоген од туге умре,
На свету човека што не нађе,
Мада светиљком посвуд ходаше
И све обигра, и свуда дође.
Чинише то да би прокљувио
Да ли је човек украс света,
Или случајни пролазник љубави,
Од нечастивога срећа узета.
По своме лику Бог га створи,
Да целом свету узор буде,
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Задатком великим га задужи,
И ослободи га судбине худе.
Рече му да буде мудар и храбар,
Правдином увек да се служи
Да под тешкоћама не поклекне,
До по беспућу дела и кружи.
Диоген тражише, а ја нађох,
Човека Богу што угоди,
Данило Коцић име носи,
срећна је мајка што га роди.
И надену му име прелепо,
Што светло дану с јутром доноси,
А мени радост неописиву,
Јер неваљалству храбро пркоси.
Неподмитљив је тај човек врли,
Док с недаћом се у коштац хвата,
Увек истрајан у својој намери,
Победник сваког подухвата
„Човек је као здравље“, неко рече,
Данило за мене, још и више,
Способан да ли срце разгали,
К`о с пужвом тугу да избрише.
На томе ћу му захвалан бити,
Све док мој живот кратки траје,
Зар има штогод лепше на свету
Но од милоте дах кад застаје?
Хвала ти, друже, на сваком кораку,
Што поред мене успут крочи;
Хвала на добро сроченим речима,
Од којих моје срце поскочи!
Хвала ти на пријатељству,
Што моје срце и у сну греје,
Хвала ти, хвала, човече добри,
Што ми се душа од среће смеје.
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Кроз смех се душа отелотвара,
Лепота богиње Талије, музе,
Кроз радост у галоп срце тера,
Човеку враћа, враг што му узе.
У тмурном свету зла и пкора,
Благослов она смеху даје,
Јер нико не зна што време носи,
А радост ретка, дуго не траје.
Јер смејати се може само онај
Што својом душом господари,
Путем утртим смело хода,
И за остало чак и не мари.
Док сестра Талија, Мелпомена,
Тугу и жалост у срцу носи,
Полихимнија к`о славуј пева
Успешно смрти она пркоси.
Са Ератом се она дружи,
Лепоту речи по свету шире,
Док Еутерпа у фрулу свира,
Оне би људе да узмире.
Онога дана кад те упознах,
О ти, мајсторе писане речи,
Скромност ми твоје срце ослади,
Да ти се дивим, ипак не спречи.
И чувства моја осковитла,
Замајац даде мислима мојим,
Па сам сад и ја срећан,
Што још битишем и постојим.
Знаш уживати у свом раду,
И у породу што га створи,
Не хулиш Бога, нити људе,
Зато ти врата раја отвори.
Из искуства си научио,
Да није слава оно што вреди,
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Већ ревност честитот ствараоца,
Способног сваког да победи.
Да не посрне под тешкоћама,
Славу и пораз једнако носи,
И да сакрије бол и тугу,
И када живот тешко подноси.
Још у младости ти препозна,
Да се учењем мудрост стиче,
Па се прихвати посла претешка,
Тамо где други радо узмиче.
Не поколебаше те неприлике,
Што део живота човека чине,
Свим искушењима храбро одоле,
У служби части, правде, истине.
Храбро издржа „ниске“ ударце,
И наопакости људских страсту
Не поколоеба се чак ни онда
Чад те опчинише чулне страсти.
Ту увек другога хвалиш,
Зато је лако скроман бити,
Иза тога се врлина скрива,
Ту вредност није лако скрити.
Ти се не хвалиш својим знањем,
Али то људи ипак виде,
Заслуге пажњом награђују,
Многи ти чак и завиде.
Зато те силан народ штује,
Успут поздравља и капу скида,
Поносу уљудност респектује,
Спознаја знање у души зида.
Рaзборитост је твоја врлина,
Свет те по томе препознаје,
Јер много кажеш и када ћутиш,
У уму лежи оно што траје.
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Кроз мудрост стече савршенство,
А такав можесвуд постојати,
Скромност аскете тебе краси,
Јер после врлог ти се лати.
Много не тражиш, па се не бојиш
Ни када опасност теби прети,
Слободног духа и близу среће
Са собом носиш што је понети.
У теби лежисве што је вредно,
Скриваш га као киту злата,
Рађе се сагнеш, него испрсиш
И клониш сукоба и ината.
Истрајност лежи у твојој бити,
Штоличност врлу кроз рад исказа,
Великодушност и милосрђе
Дао си твоје душе израза.
Дарежљив увек ти си био,
И онда када те нико не моли,
Чиниш то без сведока,
Такав је човек што другог воли.
Захвалан теби увек ћу бити
За многа твоја доба дела,
Јер их учини драге воље,
Без условљавања,мога удела.
А шта од тога више хтети,
Када до краја живот испита,
Кроз ревност, учење и сажимање,
Живога духа, никада сита.
Зато се тешка посла прихвати,
Без оклевања и сасим смело,
Споменик себи леп подиже
И свори једно велико дело!
Да нараштаји из њега уче,
Прегалаштву се твоме диве,
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У док у њему уживају
У себи стварају нове пориве.
Реч одаврану, мисао бистру,
Што својим складом к`о песме звуче,
А то је оно што свет покреће,
Кадре тешкоће све да разлуче.
То је заслуга твоја, друже
Ти у мудраце штосе уврсти,
Невероватну храброст показа,
Са тешкоћама копље укрсти.
Зато о себи бригу поведи,
И чувај твоје начето здравље,
Нечастивога се клони лукаквства,
И почни живота ново поглавље.
Јер мудра глава у себи скрива,
Још неисказано влеико благо,
Кроз ход времена што се накупи
Да целом свету буде драго.
Драгица, усрдна жена твоја,
Што у имену доброту носи,
Анђео-чувар твој ће бити,
Свим тешкоћама док пркоси.
Та драга жена, мила погледа,
Што те кроз живот стрпљиво прати,
О, каквога ли дивног створења,
Зле духе кадра отерати.
Зато је љуби, као некада,
Када си млађан и чио био,
Још вишеће ти узвратити,
Угодне снове да би снио.
Јер племенита је та жена мила,
Што болеснима живот посвети,
А то је највећа од свих жртава
И шта од тога више хтети?!
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Мисао моја уз вас ће бити
Да тело јача и душу храни,
Да вас охрабри и развесели,
Од нечастивог док вас брани
РАСТАНАК
Славки
Збогом, збогом, до виђења свима,
Остављам ја мој родни сад крај,
Срцеплаче, душу туга мори,
У очима само суза сјај.
Привини ме ти на груди твоје,
Раној зори да сване не дај,
Нек зацвили виолина стара,
За све грехемолим опроштај.
Збогом мали, пријатељи моји,
Не јецајте у болу сад сви,
Растанак ми сада срце пара,
Заборавит немојте ме ви.
Подајте ми доста рујна вина,
Да угасим моје душежар,
Запевајте кроз ноћ сасвим тихо,
Тужну песму,мени задњи дар.
ЧАР
Док јој ковитлац лахора
Нежно милује белу пут
И насмејано сунце је грли
И љуби својим топлим
Зрацима, заокупљена
Бајковитим мислима
Лежећи у песку од уситњене
Глеђи љуштура
Угинулих бисерних шкољки
И светлуцавих честица злата
Чији сјај се уденуо у
Њену бујну косу, нетремице
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Посматра како у ниском лету
Брзо промиче читаво јато
Хитрих ластавица ивисоко
На небу у савршеном реду,
Као самолети бешумно једре
Ждралови док чека да јој
Први вал плиме донесе
Поздраве и присно целива
Њене витке ноге и широка бедра.
ВРЕЛО СУЗА
Сенима Фредерика Гарсије Лорке
Ноћас сам се превртао у кревету
И у даљини видехмаслињаки врело суза,
У ушима ми зазвони гигански рондо,
И канде хондо, канде хондо...
И онда скрстих руке и предах се молитви,
И видим како падаш одметка убојице,
А улицама Гранаде тужно јечи петенера,
И у праскозорје затитра Венера...
Молим се Богу да ти зацели ране,
Соком маслине што зелени се у свртлу месеца и звезда,
Док горке сузе гргореће врело лије,
А стари Циган пева сигирије...
Умро си мученичком смрћу без црквених звона јеке,
И само Цигани нарицаше улицом Гранаде,
Док ветар кроз масличка свираше рондо,
И канде хондо, канде хондо...
ПОСЛАНИЦА
У мудраца имена ти није
Бог му даде сијасет знамења
Сву красоту овога нам света
Усамљен је што му срце жели
У миру је њему битисати
Не може му утувити нико
Да он чини што му воља није
И због чега кајати се може.
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Пут је његов права стаза равна
Уходана само њему знана
Јер он знаде ко винут се жели
У висине вртоглаве саме
Или кренут на далеке путе
Мора сама долепочети
За даљину блиски циљ досећи
Иначе се стровалити може
Ил залутат незнано ти куда.
Не може се крајем започети
Нити наук без учења стећи
Животкратак,памет до границе
Мудрац знаде да му друге није
Но учити што живот захтева
И што људском уму досежно је
Тешкооном што би све да знаде
Проћи ће му живот у ничему.
ПЕСНИК И ЗАВИЧАЈ
Томиславу Н. Цветковићу
Само ти,
Што другујеш са распеваном музом
И водиш шапутаве и мукле разговоре
С глувим даљинама
И небесима вечности –
Једини сведок чињенице
Да су наши најтиши
Често и наши најлепши часи
Само ти си у стању
Да ми призовеш сећање на завичај
Па макар то била
Трошна колиба
Што је мој покојни деда
Вештим тежачким рукама
У тај зелени рај посадио
Или климава клупа
Испред очевог дома
Где стари увече поседају
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Да би ћаскаво жагорили
Поздрављали
И оговарали случајне пролазнике
Или каква предивна зграда
Зелена шума
Брегови и увале
Што се протежу у недоглед
Чини се, све до у сам бескрајни космос
Само ти,
Љубљени песниче
Поседујеш снагу и моћ
Што може овладати светом
Поруку и сласт љубави
За којима вапи човечанство
И која су и дубља
И трајнија од сваког знања
И онако скученог ума људског бића.
Ти си оставио неизбрисиве трагове
На Партенону
И зидинама Троје
И вечитог Рима
На Агамемнононовој палати
Египатских пирамида
Обелисцима и пилонима
У древној Теби
Где још увек титра прелепи стих
„Грлим те страсно драга као што топли и благи
Ветрић
Нежно обавија лелујаву стабљику трске“
Твоји стихови су
О, песниче
Непрекидни призив
Што чежњу за родним крајем буди
Они су вечито прибежиште
И коначни циљ
Тамо где тебе нема
Влада духовно безнађе
И празна пустош
236

Па и ако тамо људи живе и делују
Чини се да је све бесциљно
Бесмислено
И у својој сржи непознато недоречено
И неодгонетнуто
Само ти,
Стари друже
Знаш и беседиш
Да је завичај и топла погача
Што је умесишежуљаве руке
Мајке ми Симке
И питко рујно вино
Стрица Љубомира
Из винограда са Голог Рида.
И сви звуци што допиру до уха
Па био то
Ненадмашн јецај трубе
Што је са задивљујућом лакоћом
Циганин Доња
Сетно извија а цели до јечи
Па се чини
Да она истворемено и пева и плаче
Заустављајући нам дах и разум
И галећи нам
До ганућа растужено срце
Имамљујући и у већ усахлим очима
Бисњрну сузу
Од које очи зацакле
Док се груди надимају од уздаха
Пуних
Умилних осећања завичајне чежње
И бескрајне животне радости
Не смета тами
Ни тупи бат секире
Што одјекује у шуми изнад реке
Нити промукли лавеж старог Павловог пса
И безобзирни поноћни усклици
Раздрагане и несташне младежи
Нити пак реско кукурекање
237

Првих петлова у рану зору
И сулуда вика увек пијаних суседа
Лазе и Дике
Што празну душу омамљују
Опојним
Халапљивим гутљајима јефтине ракије
Чедина ранка гижа
У левом углу покрај колског пута
Деда Тозина трешња
Пуна сочних плодова
Уз коју се само Јова могао узверати
Славков слатки дуд и крушка јечменка
Што рано зри
И децу неодољиво мами
Јутарњи хорски пев коса
Из Мицићевог забрана
Из кога запањује мирис јасмина
Уз жубораво клоктање бистре
Козарачке реке
Тамо где грле и призивају умилним именима
Присно лупају по раменима
И три пута љубе у образ
Тамо си свој међу својима
Тамо су стазе којима си с оцем
Пун среће и спокојства ходао
Тамо су гробови твојих предака
Што те немо гледају
Са својих избледелих слика
Тамо те своји носе на крилима
А узејамна љубав нас оплођује
И заносно острашћује
Да се можемо винути у неслућене висине
Тамо је земља моја ће те примити
Кад пођеш у свој вечити починак.
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ОДА ЖЕНИ
О, ти тајанствена жено,
Већ кад ми даде руку,
Живот ми се намах промени,
А колена клецнуше
Под теретом препуне душе,
Ал ти си, милостива, опаснија
Од свега што кобно и немо прети,
Јер тражиш живот мој исрце моје на дар,
А мени не остаде ништа
До пуста варљива нада,
А ја бих хтео, ја бих хтео
Попутбогова дасамо љубим
Зато ме ил љуби страсно,
Или не дај да сан у јаву пређе,
А сласт љубави у бол жестоки.
О, Боже, коразуме своје сопствено срце,
Час је тешко и тврдо као ганитни камен
Што притиска да дах ти нестаде,
А час је као перце лако,
Орно да те вине пут небеса,
О, срце моје, што носиш и сласти бол тешку,
О, срце моје...
РАНО И ПОЗНО
(одломак из поеме)
Као да свет постоји за њега,
Безбрижан и лак је јуноша,
И не помишља да ће доћи
Времена туробна и лоша.
Опијен лакоћом свога тела,
Плаховит и увек ведрог духа,
За оно што му други зборе
Нема никаквог обзира, ни слуха.
И кад осване и кад омркне,
Увек се радује свом животу,
Па би да чини шта му је воља,
Не помишљајући на срамоту
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Не цени ни оно што већ поседује
И што му живот издашно пружа,
Уверен да ће то вечно трајати,
Све док не стаса у правог мужа.
Старост за њега не постоји,
Стари људи га се не тичу,
Извргава их радо и руглу,
Док пред њим очи узмичу.
У замаху сирове снаге своје
Уме не ретко и да претера,
Чинећи лудости свакојаке,
Сукобљава се, свима замера.
Најбоље од свега је у њему
Што се радовати зна животу,
До бесвести се веселити,
Откривајући свету красоту.
Зато млади јуноша често
Као јутарње сунце блиста
И тако греје и душу оних
Чија судбина није иста.
У младалачком заносу среће
Препреке за њега као да нема,
Кадар је да своју жустру чилост
Пред свет изнесе без проблема.
Чио, здрав и оран за живот,
На сваком месту може опстати,
За то се Велики Бог побринуо,
У нади да ће то и препознати.
Лепота, јарост, титанска снага,
Вредност је што душу греје,
У другим делима одјек налази
И када тугује и кад се смеје.
Лак као суви лист на ветру,
Јер бригу други о њему води,
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Јуноша зна само за радост,
Захвалан мајци што га роди.
Јер да је младост кратка
Не жели знати ни чути,
Живот је за њега радост,
Па неприлике и не слути.
А и зашто би, кад је све око њега
У својој лепоти волшебно лако,
Зато би да никад то не прође
Ил бар потраје дуже, свакако.
За њега постоји мирисно цвеће,
У сунцу вечног маја пролеће,
То је свет у ком би да живи,
И зашто од тога тражити веће?
Зашто мислити на лоша времена
Без песме и опијања до бесвести,
Далеко од помисли да ће се живот
На ништавило на крају свести.
Чему размишљања о неприликама,
И о сподоби којој свет није мио,
Што на чворновит храст подсећа,
На незадовољство, ма где био.
Не, за њега то не постоји,
Ни у мислима на то неће доћи
Зато се и у сну гласно смеје,
Уверен лепота да нећепроћи.
Јер, шта је мудрост за јуношу,
Докле му срце среће греје?
Ништа, јер младост њега носи,
Зато се весели, игра и смеје.
Јер младост није злато у ковчегу,
Палата до неба, благота имовине,
Младост је красота тела и душе,
Раскошан сан велике истине.
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Оно што има, ни сам цар нема,
Ипоред његових свих добара,
Јер цар је бригама заокружен,
И када губи и када ствара.
Јуноше моћ је превелика,
Сваку препреку може савладати,
А све што има већ не постоји
Машта је његов отац и мати.
А како и не би, када лети
Као да има анђела крила,
Опчињен великом срећом,
Осећа Бога, свих светих била.
Распућен од чврсте стеге
Људских закона и сваког реда,
Кроз машту небом плови,
И са висине цео свет гледа.
У машти својој нов свет гради
И све што ради кроз обест чини,
Обмањује се, док друге вара,
Кроз уобразиљу склон врлини.
Не види да није у стању
Све што зажелиостварити,
У томе лежи чармладости
И распојасане њене бити!
Нове идеје успут ствара,
Док ослобођена мисао лута,
И нове вредности најављује,
На раскрсници напретка пута.
Неодређен у сваком поступку,
У покрету је и сталној мени,
И лишен суда и чврстог става,
Из основе би све да промени.
Ни за критику мудрих људи
Као да уопште и не хаје,
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У своју лажну моћ уверен,
Сигуран да ће вечно да траје.
Зато се никаквог реда не држи,
Законе олако крши и гази,
Одважан, дрзак и лудо храбар,
Где нико не сме, тамо залази.
У мисли – њему свет припада,
Само за њега је створен и задат,
Па халапљиво узима и граби,
Не пружајући ништа за узврат.
Власник је јуноша свих добара,
Који пут му је чак и то премало,
У својој машто она присваја,
Све што је још преостало.
Незасита је његова природа,
Пуна живота, жеља и чуда,
Не види да је са земљом скован,
Да му је матица родна груда.
Корак и доскок, ни десет стопа,
А он би звезде с неба да скине
И као цвећем са њима кити,
Слуђене душе и кратка вида.
Па ликујући по свету хода
Ко да је задан од злата нити.
За савет других – неће да чује.
Пред свет износи што је скрити.
За најсмелије излете спреман,
У својој глави пловило гради
Које ће далеки циљ досећи,
Да задњи кутак душе ослади.
Себи довољан, у образиљи,
У немаштини „раскошно“ живи,
Зато му младост снагу даје,
У души су му смели пориви.
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Младост чари у томе лежи
Што посвуд само лепоту види,
Све је при руци дозвољено,
Па нема чега да се стиди.
У својој замисли располаже
И оним што јој не припада,
А како и не би, кад је у стању
Сировом снагом све да савлада.
Не презајући ни од чега,
Младић по рубу амбиса креће,
Безобзиран је у свом наступу,
У насиљу му лежи умеће.
Са правог пута лако скрене,
Осион – силе порока покрене,
И као слепац у пропаст срља,
Неоствариве тражећи мене.
Без идеала и трунке савести,
Младост је стихија што све руши,
Обездушена –у пропастсрља,
Ништа не може да је сруши.
На раскрсници људског живота,
Када се изглед и глас промени
Јунош мора сам да одлучи
Чиме ће људе да засени.
За добро треба стрпљења
Што води ка врелом животу,
А за зло – љута ћуд дивље звери
Што води у покор и срамоту.
Доброта је врлина дугог даха,
Све је у корист других људи,
Зло је сатански порив ништења,
Што људе из сна криком буди.
Зато обест младост треба,
На време кротити и зауздати,
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Да у безнађе крене спречити,
Суштину живота разабрати.
Док у животу појма нема,
У срце љубав му треба усадити,
Само тако се несрећа пречи,
На томе треба увек радити.
Младост без љубави је искушење
Којем је тешко одолети,
Кад се наивно мисли да се може
Кроз зло пут небеса полетети.
А срећа лежи само тамо
Где савршена влада слога
Она је извор праве љубави,
Главни ослонац чојка умнога.
Посвећен свеопштој љубави,
Јуноша постаје користан човек,
Рапсод и песник, по божјој вољи,
За сва времена, сад и довек.
Само је љував својом магијом
Свакога способна да окроти,
Јер њој се не може одолети,
Кад се с добротом она уроти.
На гридима своје матере,
Одојак прву љубав осети,
На грудма пуним заситог млека,
Зачетак је крила којима лети.
Младост је снажна као тежа
Што на окупусасвежђа држи.
Ако је истинска љубав краси,
Пријатно греје, ал не пржи.
Зато је срећном јуноши,
Бескрајни свемир мали,
Када му љубав срце греје,
Дичи се њоме и хвали.
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А разбојнико се лако постаје.
Ту није потребан велики труд.
Уби, повреди и по злу чеш
Постати оознат – овде исвуд.
Но, зло не остаје без последица,
По починиоца се лоше заврши,
Када се неделом и гнусним чином,
Вредност врлине руши и крши.
Млад и не зна да се зло дело,
Чак и почињено у прошлости,
Памти од оних којих се тиче,
И да је света одговор злости.
Зато безбрижност мора ићи
Са обавезама од користи,
Само тако се постижеслава,
Стечена кроз труд, уз образ чисти.
Зато не треба дозволити
Да душу нашу зло усталаса.
Врлина треба да нас краси,
Она је повод истинског спаса.
У зло јуноша срља и зато
Што оно ум замрачује, обара,
Глас о добру се споро шири,
О посебности фаму не ствара.
За славу зликовца спреман,
Јуноша би себе да потврди,
Без осећаја стида то чини,
На путу себе да нагрди.
А зло је к’о кућа пуна змија,
Шкорпије и сваке гамади
Не напуштају је, а и зашто би,
Кад у њој живи човек злуради.
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САГОРЕЛЕ СЕНИ - ПЕСМЕ
1)
Није срце док болом не пати
И кад ноћ нам не донесе сна
Хоћеш ли ми сад пољубац дати
Па да мирно умрем тада ја.
2)
Збогом, збогом, до виђења свима,
Остављам ја мој родни сад крај,
Срце плаче, душу туга мори,
У очима само суза сјај.
Привини ме ти на груди своје,
Раној зори да сване не дај,
Нек зацвили виолина стара
За све грехе, молим опроштај.
Збогом мили, пријатељи моји,
Не јецајте у болу сад сви,
Растанак ми сада срце пара,
Заборавит’ немој те ме ви.
Подајте ми доста рујна вина,
Да угасим моје душе жар,
Запевајте кроз ноћ сасвим тихо,
Тужну песму мени задњи дар.
3)
Немоћно лежим скрхана тела,
Крај постеље ме мајка двори,
Ал’ мисли осташе с тобом мила,
Јер срце још увек тебе воли.
Кад јутром сване данак бели,
И око угледа сунашца зрак,
Не иштем ништа на овом свету,
Осим љубави, твог срца знак.
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4)
Болест је сломила крила моја,
Ал’ љубав јоште у срцу живи,
Не могу прхнути теби у сусрет
Да те загрлим анђеле мили.
Болешћу скован с постељом мојом
Само ме санак у небо вине,
И ја те онда љубим, љубим,
Тамо где облаци грле планине.
Причаће свима Речица дуго
О једној великој љубави,
Певаће птице у гори зеленој
Док она наше обале плави.
5)
Да л’ су и те, душо драга,
Отровали јади тешки,
Ил’ су боли уминули
И душа се опет смеши
У сан тебе ја призивам
Да ми дођеш, благо моје,
Да те страсно ја загрлим,
Заборави боли своје.
Долети ми, лептирићу,
На црвену ружу спусти,
Па кад душа замирише,
Ти санак ми сладак усни.
6)
Сањај, сањај, злато моје,
Животу се радуј сада,
А кад санак те окрепи,
Загрлићу тебе тада.
Кренућемо путевима
Којима смо ходат знали
И слушати цвркут птица,
Што срдашца наша гали.
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И тада ће фрула моја
Опет долом одјекнути,
Радост ће нам као некад,
Срца наша испунити.
Да те опет ја загрлим
И пољубим усне твоје,
Да нам цвеће замирише,
И потока жубор поје.
7)
На прозору цвеће цвета,
К’ сунцу главу наклонило,
Па се њему оно смеши
Док у мени све је гњило.
Само срце још је чило,
У грчу ми тихо плаче,
Док за тобом чезнем, мила,
Очи моје тугом зраче.
Насликај слику шарену, мила
Речицу бистру, облаке беле,
И пошаљи је, душо, мени,
Да очи моје не би увеле.
Скоро нас неће бити, душо,
Остаће ружа немирисана,
Ал’ ће звук фруле живети вечно,
У јеку клисуре записана.
Како нам дани брзо пролазе,
Болест нам тешка тело трује,
Тек наумисмо да се волимо,
А оно гле и смрт сад ту је.
На облацима пловимо скупа,
Тела нам гаси сунашца сјај,
Куд нас то божја воља носи,
Зар љубав не води право у рај?
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8)
Несретан сам ја,
Несретан и сам,
Нико ме не воли,
Ником не требам...
ником не требам...
ником не требам...
Нема радости,
Само туга свуд,
Место песме плач,
Све је узалуд...
све је узалуд...
све је узалуд...
Сунце сија свуд,
Мени мркли мрак,
Звезде угасле,
Свега света смак...
свега света смак...
свега света смак...
9)
ОДА ЉУБАВИ
Занемела фрула моја,
Све птичице за њом чезну,
Што не могу својим дахом,
Засвирати песму нежну.
Да одлете звуци њени
И поздрави врели моји
Упућени теби мила,
Да умину боли твоји.
Не клони душом мило моје,
Ако ме волиш ко тебе ја,
Док срце моје за те куца,
Амор је наша снага сва112

•112Напомена: Песме Сагореле сени из истоименог романа, Књиготека, Београд
2002.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
ПИСМО ДР ДОБРИВОЈА БОШКОВИЋА
Драги моји Лесковчани!

К

оје да ви казујем, да ме
утепате не знам зашто стего
срце и одлучи да узмем плавез у
руку и напишем ви ово писмо како
би знали да још увек постојим и да
на вас и мој крај мислим. Б’ш ме
брига што ви ја и моје писување
млого не интересује. Рекја би да
нису чиста посла к’д ме јебанџије
фале и викају да сам се на најбољи
начин одужија на свој завичај и
кроз своје дело први открио југ
Србије, а ви ме ни за црвљиву
сливу не зарезујете. К’о да не
постојим. Ч’к и кад се организује
промоција, нема ги онија који би
волеја да видим. Мрзи ги. Град
замреја, људи си немају работу, а
на њи не пада на памет да искоче
из кућу и чују које с’м написаја и
к’кву песму с’м испеваја и на гитару одсвираја. Ваљда
затој што не могу да отсаве телевизију (опустела је!) и
компјутерске игре.113
Да ви испричам и овој. К’д беше најгусто и онај
белосветске але и душовадници уведоше санкције и за
лекови на децу, реши да напишем једну комендију и
насмејем мој намучен народ. Написа ја ,,Грделички
крос’’ и однесо га у лесковачко позориште. Т’г беше
•113 Зашто се др Добривоје Бошковић ,малкице наљутија’’ на своје земљаке.
Уместо ,,класичног интервјуа’’, ево писма послатог аутору ове књиге
исписаног руком (не воли компјутере).
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управник Г.Р. К’д му реко зашто
с’м дошја, обрадова се к’о да је
рођеног брата видеја. ,,Ће гу
изведемо, како да не, такој нешто
ни с’г треба!’’ – рече и пригрли ме
к’о да ће валцер с мене да игра. Он
обећа, а ја, мамлаз јед’н, у тој
поверова. Које да работим к’д
верујем на људи; таквог ме мајка
родила и тој не може да се измени.
К’ малецко дете. И такој, излагаше
ме и од претставу не беше ништа.
После дође из Београд нека друга
шушумига за управника. Он (к’о
Скерлић на Бору Станковића)
викаше док је он жив ,,лесковачки
језик се неће чути на позорници
,,његовог’’ позоришта!’’ Чувај
Боже! Али, к’д причамо од такве
работе, да чујете и овој. Маја се ја
јед’н д’н по чарчију к’о убивен у
главу и наврати у Народну
библиотеку да питам д’л се читају моје књиге. Погледа
ја у полицу ,,за домаће ауторе’’, к’д – нема гу ниједна
моја књига. Куде су, питујем ја, а они не знају. Једва ги
нађоше, али за то директор неје бија крив. Замерам му
с’мо што моје драме на нишку бину неје поставија. Бија
је директор и тој је могаја. Од големињу ми се неје ни
јављаја. Беше ми криво, али које да се работи... Ја тој
викам ,,аварски синдром’’. У старо време Авари беше
млого голем народ; због неслогу гим се и траг изгубија.
Е, тај бољка је, изгледа, и на нас прешла. Имам и доказ
за тој. К’д ономад беше промоција на мој роман
,,Валсотино империјал’’, онија из лесковачки центар за
културу у исто време заказали гостовање на неког
поградског писца, неки ми рече – плагијатор! Леле, да
знате како с’м се наљутија! Отрча ја там к’о да ме
стршељи јуре и навика гим се. ,,То је, господо,
диверзија!’’ – реко гим, а они – мртви ладни! Но, руку
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на срце, на телевизију и радијо су
ме испоштовали. Свака час, такој
и треба. Тој се вика: локални
патриотизам! Онија у Београд, к’д
чују да је неко дело човек из наш
крај написаја, због наш говор одма
помисле да тој не вреди ни лулу
дуван.
Неки
тој
називају
,,предрасуда’’, а ја би пре рекја да
је то он’ј ,,аварски синдром’’.
Ем с’г и овој да ви испричам и
ондк да завршимо и затој што на
орату крај нема. Бе ја јед’нпут у
Културни центар у Грделицу, попи
кафу и отидо у библиотеку. К’д
тамо видом да моју моралистичку
поему (450 стихова) ,,Суд и усуд’’
никој неје узеја у руке. Неје ни
корице, да види моју слику. Куј ће
га знаје, ваљда затој што ти је
завладало лоше време, али тај неје
ни млого важно, иако с’м гу писаја
и за лошо и за добра време. Млого
се обрадова к’д ми у библиотеку рекоше да гим увече у
гости долазе власотиначки писци, па се зачуди што ми
тој не рекоше (?!) у Културни центар. Заборавили од
млого седење и кафу пијење!
И такој одлучи ја да дођем на туј седељку и читам
стихови из песму ,,Суд и усуд’’. Да гим угодим, понесо
и гитару. Направи ја сефте на моју поему, а после запева
што боље могу, а глас служеше... Све би било убаво да
ме слушаше. Донесе неки сепетку с’с тазе кифле,
рипнуше и грабе ли грабе, да Бог сачува... Певам ја на
онија што ме слушају, све док ми не досади да се
забађав чепатим.
Дође и крај на нашу седенку. Пита ја мога пријатеља
што с’м га турија у мој роман ,,Валсотино империјал“,
да ме повезе до Лесковац, а он не може: ,,Ћу седнем у
ноге или у скут’’ – реко му ја. ,,Тој не дозвољава
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полиција’’ – врти главу и бега он.
,,Онда ме тури у ,,гепек’’ – молим
га ја, али ни тој неје помогло, те
узо гитару у руке и ко посран
некако одо преко врата. Напоље
тавнина, прс пред нос се не види, а
Грделичани полегали, нигде светло
се не види. Шетам ја там-овам к’о
убивен у главу и чекам да наиђе
неки авто, па ако треба ћу му
платим кол’ко тражи. Чека, чека и
ондак наиђе неки човек и стаде
пред мене. Гледа он, а лице му се
не види. Куј ми је ов’ј и које ’оће
од мене – пита се ја, б’ш к’д се
окрену и изгуби се у тавнину.
Прође једно време, а ондак видо
светло и обрадова се. К’д стаде
поред мене јед’н стари ,,стојадин“
к’о да ме усред ноћ слунце огреја.
Још више се обрадова к’д отвори
врата и рече: ,,Улазите, последњи
автобус је отишја пре јед’н сат’’ Неје мораја двапут да
ми казује; док длан о длан, ја сам седеје до њега, а он
даде гас и – правац Лесковац. Ћутим ја, ћути он. К’д
запали цигару, рече: ,,Опростите, огрешили смо се о
вас!’’ Такој рече и млого ме обрадова. Покајали се,
помисли ја. Оставили својег човека да усред ноћ дрежди
на автобуску станицу и онда гим савес прорадила. Боље
икад, него никад! У своје место никој владика неје
постаја. Затој се у лесковачки крај не читају моје књиге
и не играју моји комади. Еј, немој се љутите што ви
досади! Л’кнуло ми је што овој онакој како се код нас
орати написа, и затој што млого волим наш крај и наши
људи.
Ваш Добри.
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ђачке новине, Лесковац; Ми, часопис лесковачких гимназијалаца;
Ђачки забавник, ђачке новине, Лесковац; Глубочица између обала,
збирка, Лесковац; Препознавања, збирка, Лесковац; Песмопис
лесковачких песника 1944-1975, Лесковац; Преглед лесковачког
књижевног стваралаштва, Лесковац; Лексикон писаца лесковачког
краја, Лесковац; Зборник радова лесковачких писаца, Лесковац
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Коцић рођен је 4. септембра
Данило
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Власотинце). Коцић је професор
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Као стипендиста Косова и Метихије,
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језика и књижевности и Уставног
уређења у Гимназији „Браћа Рибар“
(Исток). Радио је и као професор
књижевности у Гимназији „Стеван
Јаковљевић“ (Власотинце).
Коцић је био новинар и уредник у
приштинском дневном листу Јединство 1977/1978. године, а
затим је три деценије радио као новинар - дописник Политике
из Лесковца и југа Србије. Члан је УНС, један je од оснивача
(био је и председник) Удружења писаца Лесковца и стални
сарадник Помака.
КЊИЖЕВНИ РАД:
РОМАНИ: Изабрани живот (Из бележака мојих дана,
Лесковац 1997), Изабрана тишина (Случај новинара Косте
Даниловића, Лесковац 2000), Изабрани дани (Лесковац 2012),
Измаглице - трилогија (Лесковац 2016);
ЗБИРКЕ ПЕСАМА И ПРИЧЕ: Чудна лађа (Лесковац 1987),
Дневник на распусту (Лесковац 2002), Говор камена
(Лесковац 2004), Песма жени (Власотинце 2007), Невреме –
приче из завичаја (Лесковац 2016);
СТУДИЈЕ И МОНОГРАФИЈЕ: Лесковачки писци – трагови
и трагања, I-II (Лесковац 2015, 2016), Лесковачки песници –
панорама лесковачког песништва 1944 – 2014, (Лесковац
2015), Хумор у делима писаца лесковачког краја (Лесковац
2016), Говор Лесковца и југа Србије (Лесковац 2016),
Изабрани списи – сликање меморије (романи, приче, песме,
аутобиографија, Лесковац 2016), Аутобиографија – време
сенки, I део (Лесковац 2016). Проф. др Драгомир
Радовановић: живот и мисао – хрестоматија и коментари
(Лесковац 2017), Проф. др Душан Јањић: живот и мисао –
хрестоматија и коментари (2017), Проф. др Тихомир
Петровић, живот и мисао – хрестоматија и коментари
(2017),
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